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Vážení čtenáři,
už je na vás zima moc dlouhá
a netrpělivě vyhlížíte jaro?
Nejen kvůli teplému počasí je
pro rodiče malých dětí důleži-
tým měsícem květen. Právě
na tento měsíc jsou totiž plá-
novány zápisy do mateřinek.
Přinášíme vám přehled, kdy
se která školka otevře veřej-
nosti. Vy si ji budete moci
prohlédnout v rámci dne ote-
vřených dveří a poznat tak
místo, kam by v následují-
cích letech mělo den co den

chodit vaše dítě. Přečtěte si také povídání s Petrem Exna-
rem. Před pár lety se s manželkou rozhodl, že naučí Čechy
nosit správné boty a seznámí je s fenoménem bosobot. Jak
se mu to podařilo a kam se boty vyvinuté speciálně pro tak-
zvanou bosou chůzi posunuly? Nezapomínáme ani na váš
volný čas. Kromě toho, že si vaši potomci mohou ve vol-
ných chvílích něco pěkného namalovat, potom se svým
dílem uspět v různých soutěžích a třeba i něco pěkného vy-
hrát, vám přinášíme i tipy na akce, které se na šestce ko-
nají. Vydejte se třeba na výstavu fotek ze hry Dejvického di-
vadla nebo na plánovanou procházku po okolí Müllerovy
vily. Vaše Zuzana

INZERCE V6-0209

AVANTGARDE RESTAURANT, EVROPSKÁ 17, 160 00 PRAHA 6, WWW.AVANTGARDERESTAURANT.CZ
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Konzultace
v knihovně na počkání

Zdarma, bez registrace a na počká -
ní mohou zájemci využít možnost
konzultace v Národní technické

knihovně. Během patnáctiminutové
konzultace pomohou odborníci tech-
nické knihovny s řešením konkrétních
problémů, přijít lze kdykoliv k centrál-
nímu pultu služeb ve 2. patře, využít
lze i tematických konzultací První po -
moc s citováním.

Přednáška
v Kaštanu

Na 5. března je v břevnovském
Kaš tanu naplánována před náš -
ka Zdeňka Lukeše pojmenovaná

Nejen Petschkovy rezidence aneb Max
Spielmann. Jde o další přednášku z cy -
klu povídání Zdeňka Lukeše o architek-
tuře s podtitulem Podivíni české ar -
chitektury. Povídání v Kaštanu začíná
v 18.30 hodin.

Od dubna lze platit
jízdenky kartou

Bezkontaktní platební kartou pů -
jde od dubna uhradit jízdenku ve
všech pražských tramvajích. Po

uhrazení ceny cestujícímu vyjede z au -
tomatu taková jízdenka, kterou si vy-
bral. Platit kartou bude možné u pro-
středních dveří kromě tramvají 14T,
kde budou zařízení na platby dvě, pro-
tože tyto tramvaje nemají v prostřed-
ním článku dveře.

Využijte
bezplatnou poradnu

Občanská poradna, která zdarma
poskytuje informace, rady a dal -
ší případnou pomoc lidem, kte-

rým hrozí sociální vyloučení nebo již
sociálně vyloučeni jsou, bude v provozu
6. března od 9.00 do 10.00 hodin v KC
Průhon. Osobní konzultace probíhají
bez objednání.
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Do 25. března mohou děti, učitelé
a kni hovníci hlasovat v anketě, kte-
rou ohodnotí knižní produkci minu-

lého roku, a v celorepublikové anketě hla-
sovat o nejoblíbenější dětskou knihu. Jde
už o šestadvacátý ročník ankety, pro zají-
mavost je to nejstarší hlasování svého
druhu. Pořádá ji Pedagogická knihovna
J. A. Komenského, a to ve spolupráci s dět-
skými odděleními veřejných knihoven
a Sva zem knihovníků a informačních pra-

covníků. U zrodu knižní anke ty stála
v 90. letech publicistka a knihovni ce Ivana
Hutařová, autorka odborných pu blikací
o dětské literatuře. Hlasovat lze elektro-
nicky i prostřednictvím hlasovacích lístků,
a to v kategoriích cena dětí, cena knihov-
níků, cena učitelů za přínos k rozvoji dět-
ského čtenářství a cena Noci s Anderse-
nem. Na konci března bude z hlasovacích
lístků vylosová na padesátka dětí, kte ré ob-
drží knižní dar.

Děti mohou
posuzovat knížky v anketě

Další ročník oblíbených Farmářských
trhů na Kulaťáku, odstartuje v sobo -
tu 2. března. „K desáté mu výročí za-

hájení prvních velkých farmářských trhů
v Praze připravujeme refrešovaný koncept
Farmářských trhů s důrazem na předsta-
vení českých regionálních potravin a jejich
dodavatelů, ekologii a vzdělávání dětských
návštěvníků v našem projektu Malý far-
mář.“, říká jedna z organizátorek Andrea

Vodňanská. Dejvické trhy patří dlouhodobě
mezi největší a nejoblíbenější farmářské
trhy. Navštěvuje je pravidelně každou so-
botu pět až šest tisíc lidí nejen z Prahy 6,
ale z celé Prahy a jejího blízkého okolí. Pro-
dejci se na Kulaťák sjíždějí doslova z celé
republiky. V nabídce trhů se nově objeví
Perníčkovi, Avocado bistro, Indická restau-
race, hovězí velkostatek Tetín, zmrzlina
RollsBros a sojové produkty Soyka.

Na Kulaťáku
startují farmářské trhy

Několik uzavírek komplikuje dopravu
autem po šesté městské části. Do
25. března platí částečné omezení

provozu na komunikaci Patočkova, a to
kvů li obnově vodovodního řadu. V úseku
ulic Na Ořechovce – Cukrovarnická ve smě -

ru z centra je uzavřen pravý jízdní pruh,
doprava je vedena po zbylé části komuni-
kace. Do konce února potrvá omezení také
na Patočkově u Břevnovské ulice ve směru
do centra, pracuje se zde na inženýrských
sítích a rekonstrukci kanalizace.

Dopravní omezení
v šesté městské části

Do Národní sítě nemocnic a zdravot-
nických zařízení bez tabáku byla
zařa zena Ústřední vojenská nemoc-

nice. Od ministerstva zdravotnictví ob dr -
žela certifikát potvrzující její začlenění do
sítě českých nekuřáckých nemocnic. To je

hlavní a oficiální platforma programu ne-
kuřáckých nemocnic v Česku, sdružuje
zdravotnická zařízení, která bojují proti
kuřáctví s vědomím, že kouření je nejvý-
znamnější odstranitelnou příčinou úmrt -
nosti i nemocnosti populace. 

Nemocnice
je nekuřácká
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V Břevnově je to rok co rok událost,
sjedou se sem nejrůznější více či
méně strašidelné masky, mnohačet -

ný průvod na chvíli v pozitivním slova
smyslu ochromí Bělohorskou, lidé se vyklá-
nějí z oken, tramvaje projíždějí krokem
a maškary se pozdraví s každým, koho
uvidí. Masopust je období, které začíná po
svátku Tří králů a končí na Popeleční stře -
du, jde o čas hodování a veselení se mezi
dvěma postními dobami.

Letošní ročník je výjimečný ze dvou dů-
vodů. Poté, co bude průvodu v 16.00 hodin
uděleno masopustní právo, se průvod vydá
za náležitého veselí masek i ostatních ob-
čanů na svoji cestu a poprvé dojde až do
Břevnovského kláštera. Tamní pivovar na -
víc v rámci oslav čtvrtstoletí pořádání vese-
lice uvařil masopustní pivní speciál. V cíli
průvodu bude dále připraveno i zabijačko -
vé občerstvení s posezením, hudbou a tan-
cem. 

Na trase po Bělohorské průvod doprovo -
dí bubeníci a další hudebníci, dorazí i kej-
klíř Vítek se svojí družinou a další maškary.
Deset nejkrásnějších či nejnápaditějších
dětských masek bude odměněno. Pořada-
telé všechny prosí, aby si s sebou vzali bu-
bínky, řehtačky, trumpetky a další.

Vyvrcholením veselí v Břev nově je rok co
rok maškarní bál v hotelu Pyramida, neji-
nak tomu bude i letos. Naplánován je na so-
botu 9. března. Letošním tématem je Re-
klama a média, ale jak pořadatelé, jimiž je
Spolek břevnovských živnostníků, podotý-
kají, maska není podmínkou.

Příchozí se mohou těšit na tombolu. Kdo
bude mít štěstí, vyhraje třeba zapůj čení
automobilu s plnou nádrží na víkend, sud
piva Herold, poukazy do restaurací a pro-
dejen, kosmetické a uzenářské balíčky
a dal ší zajímavé ceny. Oceněny budou i nej-
originálnější masky. K tanci, ale třeba i jen
k poslechu zahraje skupina Vitamín.

Masopustní veselice

ovládne Břevnov 

Pětadvacáté narozeniny oslaví Břevnovský masopust.

Maškary sem vtrhnou 5. března, sejdou se na rohu ulic

Bělohorské a Pod Královkou v 16.00 hodin. Masopustní

veselí vyvrcholí akcí stejně tradiční, jako je průvod masek,

tedy maškarním bálem v hotelu Pyramida.
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Vypadá to však, že by se děti i rodiče
nakonec mohli dočkat zlepšení – rad-
nice se totiž rozhodla vyhlásit kon-

kurz na dočasné obsazení místa ředitele či
ředitelky této školy. Magazín Vaše 6 se škol-
ským tématům věnuje dlouhodobě. V mi-
nulém vydání tře ba upozornil na to, že v si-
tuaci, kdy nová demografická studie
poukazuje na fakt, že dětí bude přibývat,
radnice pokračuje v pronájmu několika
školských budov soukromým subjektům.

Rodiče dětí z Prahy 6 ale dlouhodobě trá -
pí i nedostatek míst v mateřinkách. Někteří
se třeba až koncem srpna dozvěděli, že pro
jejich dítě se nakonec našlo volné místo
v některé radnicí zřizované školce. Infor-
mace, nad kterou by jinak rodiče zajásali,
ale přišla ve chvíli, kdy už museli mít dávno
vyřešené, kam jejich potomek začátkem
školního roku nastoupí.

Příliš se nepovedly ani loňské zápisy do
základních škol. Někde byla situace natolik
kritická, že se nedařilo přijmout ani děti
spádové, tedy ty, které mají místo ve škole
mít automaticky garantováno vzhledem ke
svému trvalému bydlišti. Možnost vybrat
si pro svého potomka svobodně kteroukoliv
základní školu už neexistuje. A tak se zdá,
že zatímco dříve patřily školy na šestce bez-
pochyby k těm nejlepším v metropoli, nyní
je trápí nejen nedostatek míst, ale i kvalifi-
kovaného personálu a řada dalších potíží.
Vypadá to tak, že místostarosta Jan Lacina
(STAN), který minulé čtyři roky vedl škol-
ství v Praze 6, neměl na řešení potíží ve
školství čas a nejspíš dával přednost své
druhé gesci, kterou byla kultura.

Nespokojení rodiče se nyní ozývají z další
školy. Do nového školního roku vstoupila
v září Základní škola Petřiny-jih. Byla pře-
jmenována na Základní školu Věry Čáslav-
ské, nese tedy jméno po fenomenální spor-
tovkyni. „Nová škola Věry Čáslavské? Ano

i ne. Slavnostně jsme pojmenovali spor-
tovní základní školu Petři ny-jih po legendě
československé gymnastiky. Padesát let po
jejím triumfu v Me xiku. A zároveň padesát
let po okupaci, proti které protestovala a re-
žim jí to pak dal náležitě sežrat,“ říkal loni
v září starosta Ondřej Kolář.

Otázka však je, zda by si Věra Čáslavská,
která byla známa svou zásadovostí a nebála
se otevřeně kritizovat režim, přála, aby její
jméno nesla zrovna škola, která má podle
řady rodičů problémy nejen s komunikací,
ve škole řada dalších věcí dlouhodobě ne-
funguje. Petřiny-jih byly přitom vždy vní-
mány jako jedna z nejlepších šestkových
škol. A i když to možná nevíte, nejspíš tuhle
školu znáte, byť jste třeba na Petřiny nikdy
nezavítali. Stačí si vzpomenout na scény
z dnes už legendárního filmu Jak vytr hnout
velrybě stoličku. Dnes tady, spíš než filmo-
vou slávu, řeší to, jak vrátit škole její býva-
lou prestiž.

Základní škola Věry Čáslavské je poměr -
ně specifická tím, že funguje tak trochu
jako „rodinný podnik“. Současná ředitelka
Vladimíra Koreňová totiž ve vedení školy
nahradila svoji matku Milenu Koreňovou,
která školu řídila dříve (pozn. red. na konci
školního roku 2014 odstoupila na vlastní
žádost). Koreňová mladší si však svoji mat -
ku vybrala coby zástupkyni a po čase, když
odešla na mateřskou, respektive rodičov-
skou dovolenou, se do čela školy opět vrá-
tila její matka coby statutární zástupce. Ve
funkci zástupkyně se nově objevila i sestra
ředitelky. Situace se podle názoru několika
rodičů „vyhrotila“ letos hned na začátku
školního roku. Děti, které nastupovaly do
jedné ze čtvrtých tříd, dostaly novou uči-
telku, se třídou vydržela jen několik týdnů
a rodiče vůči ní měli řadu připomínek, do-
konce se objevilo podezření na alkohol,
které škola podle rodičů nešetřila. Poté děti

suplovali několik měsíců různí učitelé
a další učitelka údajně vydržela ve škole jen
jeden týden. Rodiče nemohli pochopit ani
výběr další učitelky pro čtvrťáky, která
nemá žád né pedagogické vzdělání. Rodiče
dětí prvního stupně jsou navíc nespokojeni
se způsobem, jakým byl vyúčtován lyžař-
ský kurz. Dlouhodobě se neřeší ani vážné
kázeňské problémy dětí, které narušují
chod výuky. Vadilo jim však více věcí, děti
si stěžovaly třeba na kvalitu jídla v jídelně,
na zaměstnance školy, který se chová hrubě
k dě tem i rodičům, rodičům vadilo, že děti
prý jedna z učitelek pustila neplánovaně ze
školy o hodinu dříve, než měla, a některé
se pak bezprizorně pohybovaly po Praze,
ane bo trest, který třída dostala a který spo-
číval v tom, že školáci museli dvě hodiny
v kuse číst školní řád.

Některé děti z Petřin proto odešly do ji-
ných škol, část rodičů zvolila raději domácí
vzdělávání. S tím jim přitom vzniknou ne -
jen finanční náklady, ale i další problémy.
„Musíme dětem zajistit stravování, dopra -
vu za vzděláním a další. Navíc tahle kom -
plikace přichází zrovna ve čtvrté třídě, tedy
poslední rok před tím, než by se naše děti
mohly hlásit na víceleté gymnázium,“ po-
znamenává jedna z maminek. Hlavním
problémem školy je podle rodičů neřešení
problémů, nekompetentnost a nu lová ko-
munikace. Vše je problém, nikoho názor
ne bo stížnost rodičů nezajímají a ti už ne-
vědí, na koho se obrátit. I proto nakonec
podali podnět České školní inspekci.

„Předávání řídících funkcí v téhle škole
probíhá asi čtrnáct let. Nemyslím si, že je
to šťastné, vždyť profesní konkurence na
pracovišti může být jen ku prospěchu vě -
ci,“ míní opoziční zastupitel a zároveň člen
školské rady školy Roman Mejstřík (ANO),
který je s nespokojenými rodiči v kontaktu.
„Radnice, která se prezentuje dlouhodobě

Šestkové školství v krizi.
Potíže hlásí i rodiče z Petřin

Některé oblasti školství v Praze 6 zjevně procházejí krizí.
Osm dětí ze Základní školy Věry Čáslavské se nově bude
vzdělávat doma. To by možná nebylo v dnešní době nic
zvláštního, kdyby ale nešlo o školáky ze čtvrté třídy
a kdyby rozhodnutí rodičů „stáhnout“ děti ze školy
a raději je vzdělávat doma nebylo posledním zoufalým
pokusem o řešení podle nich špatné situace ve škole.
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●Víte o tom, že osm rodičů dětí ze čtvrté
třídy Základní školy Věry Čáslavské se
rozhodlo vzdělávat děti doma kvůli ne-
spokojenosti s výukou a situací ve škole?
Říkají, že jsou v tak zoufalé situaci, že
domácí vzdělávání je jedinou možností…

O této situaci jsem podrobně informo-
vána, s většinou rodičů jsem se opakovaně
sešla, průběžně s nimi komunikuji telefo-
nicky i písemně. Rozumím jejich problé-
mům a snažím se je aktivně řešit, byť jsou
pravomoci zřizovatele v oblasti pedagogic -
ké velmi omezené.
● Rodiče podali podnět České školní in-
spekci. Je pravda, že se na inspektory
obrátila i městská část? Z jakého důvo -
du a máte už výsledky šetření?

Na Českou školní inspekci jsme se z po-
zice zřizovatele obrátili již na začátku to-
hoto roku, protože jsme cítili, že jsme vy-
čerpali všechny možnosti řešení, které
jsme měli. Požádali jsme proto o přešetření
nastavení kompetencí a procesů v této ško -
le. Ze závěrů víme, že došlo k několika po-
chybením, zejména v personální oblasti
a v komunikaci současného vedení školy
s rodiči. I proto jsem 12. února Radě měst-
ské části předložila návrh na vyhlášení
konkurzního řízení na dočasné obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele či ře-
ditelky této základní školy.
● Rodiče poukazují na to, že ve škole
funguje „rodinný podnik“, nejprve byla
ředitelkou paní Ko reňová starší, po ní

její dcera paní Koreňová mladší. Ta však
je nyní na mateřské, respektive rodičov-
ské dovolené. Kdo tedy nyní vlastně vede
školu?

Jmenování statutárního zástupce je plně
v rukou ředitele školy. V současné době řídí
Základní školu Věry Čáslavské paní Milena
Koreňová, statutární zástupkyně a záro-
veň matka ředitelky školy Vladimíry Kore-
ňové, která je nyní na rodičovské dovolené.
Domnívám se, že tato situace není vhodná
a může být vykládána jako nepotismus. Na
to již byla dříve paní ředitelka upozorněna.
Nyní díky vyvolané kontrole České školní
inspekce máme potvrzena určitá pochybe -
ní a je přirozené, že rodinné vazby kritický
pohled a nedůvěru jen zvyšují.

Situací v Základní škole Věry Čáslavské se zabývá i radní

pro školství městské části Marie Kubíková (ODS). Praha 6

se dokonce, stejně jako část nespokojených rodičů,

obrátila na Českou školní inspekci. „Ze závěrů víme, že

došlo k několika pochybením, zejména v personální

oblasti a v komunikaci současného vedení školy s rodiči,“

vysvětluje radní Kubíková.

Radní Marie Kubíková:
Rodičům rozumím
Radní Marie Kubíková:
Rodičům rozumím

jako občanům otevřená, by měla požadovat
otevřenost i po svých organizacích,“ kriti-
zuje nedostatečnou komunikaci. Co se týče
školské rady, do ní jsou vždy zvoleni zá-
stupci rodičů, pedagogů a zřizovatele, tedy
městské části. Ta do ní vyslala jednak zmí-
něného zastupitele Romana Mejstříka, jed-
nak Zuzanu Kopasovou. To je pro zajíma-
vost údajně partnerka starosty Ondřeje
Koláře. To, že v pořádku škola není, doklá-
dají i výsledky zprávy, kterou zpracovala
Česká školní inspekce, na ni se totiž ne-
obrátili jen rodiče, ale i šestková radnice.
Ze závěrů plyne, že došlo k několika pochy-
bením, zejména v personální oblasti a v ko-
munikaci současného vedení školy s rodiči.

Podle opozičního zastupitele Antonína
Nechvátala (SZ) však mohla být personální
situace vyřešena už dávno, tedy už v době,
kdy šestkové školství vedl Jan Lacina. „Spo-
luodpovědnost za tento vývoj má bývalý
radní pro školství Jan Lacina. Řešením je
řádný konkurz na ředitele a inspekce vý -

uky i hospodaření se všemi důsledky,“ míní
Nechvátal.

Že škola „dříve oblíbená a úspěšná“ o svo -
ji pověst v podstatě přišla, připouští i před-
seda radničního výboru pro výchovu a vzdě-
lání Jiří Růžička (TOP 09). „Na to, proč
úro veň této školy není taková, jak bychom
si přáli, je poměrně jednoduchá odpověď.
Nedostatky v personální práci ze strany ve-
dení školy, osobní selhání konkrétní uči-
telky, pozdní a nedůsledné řešení problémů
zastupující ředitelkou. Ukazuje se, že sou-
časné vedení školy má se zvládnutím celé
situace problémy,“ připouští s tím, že měst-
ská část sama provedla kontrolu hospoda-
ření školy a našla pochybení.

Situaci ve škole se snaží vyřešit radní pro
školství, která do funkce nastoupila na pod-
zim po volbách, Marie Kubíková (ODS).
„Po žádali jsme o přešetření nastavení kom-
petencí a procesů v této škole. Ze závěrů
ví me, že došlo k několika pochybením, ze-
jména v personální oblasti a v komunikaci

současného vedení školy s rodiči. I proto
jsem 12. února Radě městské části předlo-
žila návrh na vyhlášení konkurzního řízení
na dočasné obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele či ředitelky této základní
školy,“ uvedla radní. Naopak kdo s rodiči
o potížích nekomunikoval, byl starosta Ko-
lář, byť ho jedna z maminek kontaktovala.

Dalším problémem školy je i stav sporto-
viště, které je ve správě městské části. Na
podzim vznikla petice za udržení tenisové
školy alespoň přes zimu, „nahnu té“ to má
i u rodičů oblíbený klub Achtík. Tomuto té-
matu se budeme věnovat v příštím vydání.

Znáte situaci
v ZŠ Věry Čáslavské?

Napište nám svůj názor na
e-mailovou adresu: zuzana@vase 6.cz

nebo vložte na
www.nasregion/nazory.
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Spoluodpovědnost má
bývalý radní

Problémy ve škole trvají více než rok. Ře-
ditelka je dlouhodobě na rodičovské a její
zástupkyně z rodiny má podle rodičů slabší
manažerské a komunikační schopnosti. Ve-
dení školy odmítá zkrácené úvaz ky a ve
ško le nejsou angažováni noví učitelé. Je
zde velká fluktuace a sporná kvalita výuky.
Rodiče děti přehlašují na jiné školy nebo je raději učí doma. Škol-
ská rada a vedení školy reagovaly na situaci pozdě. Problémy se
již začala zabývat školní inspekce. Spoluodpovědnost za tento
vývoj má bývalý radní pro školství Jan Lacina. Řešením je řádný
konkurz na ředitele a inspekce výuky i hospodaření se všemi dů-
sledky. Antonín Nechvátal (SZ)

Nedostatečná komunikace
školy s rodiči

Problémy v ZŠ Věry Čáslavské mají jeden
základní a nepominutelný důvod, a to
napros to nedostatečnou komunikaci ško -
ly s ro diči. Od začátku školního roku
2018–2019 se kumulují problémy kolem
jedné konkrétní třídy, a nejen kolem ní. Za-
čátkem sporů mezi školou a rodiči v tomto
případě, bylo přijetí nové, dle žáků, problémové pedagožky, u kte -
ré dokonce vzniklo podezření ze strany rodičů na podnapilost
během třídní schůzky. Učila pouhé 3 týdny, následně dlouhodobě
onemocněla a v dané třídě se od té doby pouze střídali učitelé

z jiný ch tříd na zástup. U třídy prvního stupně nejde rozhodně
o ideál ní situaci. Škola s rodiči, bohužel, nekomunikovala i přes
časté výzvy a stížnosti. Dne 5. 11. 2018 nastoupila nová třídní uči-
telka, ovšem bez pedagogického vzdělání. V dané třídě tak panuje
v této chvíli neudržitelná situace, dva žáci jsou přeřazeni na jinou
školu a koncem ledna žádají rodiče dalších žáků o přeřazení svých
dětí na domácí výuku. Výtek rodičů vůči vedení školy je samo-
zřejmě víc, včetně například nejasného vyúčtování lyžařského vý-
cviku. Dne 10. 2. 2019 proto proběhla z iniciativy rodičů mimo -
řád ná školská rada, po níž zůstává řada otázek k řešení.

Roman Mejstřík (ANO)

Vedení školy má se
zvládnutí situace problémy

Dříve oblíbená a úspěšná škola čelí stíž-
nostem rodičů, nespokojenosti zřizovatele
a nechuti některých žáků ji dále navštěvo-
vat. Proč? A hlavně co s tím! Na to, proč
úroveň této školy není taková, jak bychom
si přáli, je poměrně jednoduchá odpověď.
Nedostatky v personální práci ze strany ve-
dení školy, osobní selhání konkrétní učitelky, pozdní a nedůsledné
řešení problémů zastupující ředitelkou. Ukazuje se, že současné
vedení školy má se zvládnutím celé situace problémy! MČ Praha 6
se proto rozhodla neprodleně jednat. Požádala Českou školní in-
spekci o prošetření stížností – ta jejich oprávněnost potvrdila, MČ
Praha 6 sama provedla kontrolu hospodaření, v němž našla také
pochybení. Radní pro školství a předseda Výboru pro výchovu
a vzdělávání pak mohli informovat rodiče o tom, že se zřizovatel
rozhodl vypsat výběrové řízení na místo dočasného ředitele Zá-

INZERCE V6-0208

INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222
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kladní školy Věry Čáslavské s přesvědčením, že se škola opět vrátí
mezi ty oblíbené a úspěšné. Nepochybně ve prospěch našich dětí!

Jiří Růžička (KLID)

Obrátila jsem se
na školní inspekci

Potíže v Základní škole Věry Čáslavské
jsem zaznamenala již v průběhu září 2018.
V té době jsem je sledovala z opozičních
lavic. Domnívala jsem se, že jde především
o zásadní chyby ve způsobu komunikace
vedení školy s rodiči. Když jsem se stala
radní pro školství, začala jsem se zabývat
situací v této škole podrobněji. Zejména jsem vyslyšela všechny
rodiče a zákonné zástupce dětí, kteří se na mne obrátili. Jednali
jsme samozřejmě opakovaně i s vedením školy. Ve chvíli, kdy jsem
cítila, že byly vyčerpány veškeré možnosti, které nám zákony dá-
vají, obrátila jsem se jménem úřadu na Českou školní inspekci. Ta
ve svém závěrečném hodnocení vyjádřila několik pochybení a po-
rušení zákona. Závěrem mé snahy o nápravu je, že jsem na úno-
rovém jednání rady městské části navrhla vyhlášení konkurzu na
dočasné obsazení místa ředitele či ředitelky této školy. Věřím, že
změnou managementu školy se podaří situaci napravit.

Marie Kubíková (ODS)

Ředitel nese
plnou odpovědnost

Praha 6 zřizuje 15 základních a 18 ma-
teřských škol, které celkem navštěvuje
téměř 12 tisíc dětí. V takovém objemu se
samozřejmě nedá vyloučit, že tu a tam ně -
kde nastanou obtíže. Je však potřeba si
uvědomit, že ředitel je v základní škole su-
verénem a nese plnou odpovědnost za její

chod a všechna svá rozhodnutí. Radní pro školství coby zástupce
zřizovatele, kterým je městská část Praha 6, má v tomto směru
poměrně omezené možnosti. Může iniciovat kontrolu České
školní inspekce a při zjištění závažných pochybení jednat. V přípa -
dě, kdy si rodiče stěžují na nedostatečnou komunikaci vedení
školy a jiné „měkké cíle“, má sice radní pro školství možnost vy-
užít svého práva a vypsat na místo ředitele konkurz, takovou mož-
nost však dává zákon pouze jednou za šest let. V případě Základní
ško ly Věry Čáslavské taková situace nastane, pokud si dobře pa-
matuji, na začátku roku 2020. Navíc tu panuje atypická situace:
Paní ředitelka je na rodičovské dovolené a školu vede zástupkyně,
na níž se zmíněné zákonné možnosti nevztahují. Výhradu radni -
ce, že není vhodné, aby se ve vedení školy navzájem zastupovali
rodinní příslušníci, jsem sdělil paní ředitelce v minulém volebním
období víckrát než jednou, a to poměrně důrazně.

Jan Lacina (STAN)

Budeme se snažit
napomoci řešení

Školství, potažmo vzdělávání obecně, si
nezaslouží pozičně opoziční hrátky. Je záj -
mem nás všech, obyvatel Prahy 6, aby ško -
ly fungovaly. Situace kole ZŠ Petřiny-Jih ne-
blaze zrála již řadu let. V současné chvíli
vidíme jako nejschůdnější řešení dohodu na
odchodu současného vedení školy a vypsání
konkurzu na nové vedení. Pokud se nezdaří rozejít se přátelsky do-
hodou, určitě nebudeme my Piráti zneužívat situaci ke kritizování
případného tvrdého postupu současného vedení radnice při řešení
nastalé situace. V obou případech, které mohou nastat, se budeme
snažit napomoci řešení situace a nikoli eskalaci napětí.

Václav Fořtík (Piráti)

Už před lety Milena Koreňová opus-
tila post ředitelky školy Základní
ško ly Věry Čáslavské poté, co Česká

škol ní inspekce shledala pochybení v rov-
ném přístupu k dětem a v poskytování
vzdělávání za úplatu. Nyní však paradoxně
školu opět vede, působí zde totiž jako sta-
tutární zástupkyně, protože ředitelka ško -
ly a zároveň její dcera Vladimíra Koreňová
je nyní na rodičovské dovolené. Redakce
Vaší 6 dala Mileně Koreňové v rámci vyvá-
ženosti v rozhovoru prostor se vyjádřit.

● Co se ve škole děje, paní zástupkyně?
Nezlobte se, nebudu se k to mu vyjadřo-

vat.
● Vy se odmítáte vyjadřovat k případu,
který už šetří váš zřizovatel Praha 6, do-

konce i radní pro školství a před seda vý-
boru pro výchovu a vzdělání?

My máme všechno v pořád ku. Škola fun-
guje. Máme úspěchy. My tu máme 400 žá -
ků a nikdo si nestěžuje, jen osm rodičů…
● Zopakuji otázku. Vy se odmítáte vyjá-
dřit k případu, který už musí řešit do-
konce i zřizovatel a politici?

Se mnou zřizovatel nic neřeší.
● Vaše škola byla předmětem interpe-
lací na Zastupitelstvu MČ Prahy 6. Ro-
diče už jsou tak zoufalí, neboť s nimi prý
odmítáte cokoli řešit, že se musí ozvat
veřejně a ptát se starosty?

Já nejsem ředitelka školy.
● To myslíte vážně? Vy jste statutární
zástupkyně ředitelky školy, která je toho
času na mateřské dovolené. V její nepří-

tomnosti tedy přebíráte její odpověd-
nost i kompeten ce. Nesnažte se mi na -
mluvit, že při své letité praxi neznáte
školský zákon? Anebo se zbavujete od -
po věd nosti záměr ně? To pak tedy zřej -
mě hodláte na funkci rezignovat?

Já se s vámi nebudu vůbec ba vit.
● Evidentně ani se mnou tedy nechcete
řešit, že si osm rodičů na vlastní náklady
muselo zřídit domácí výuku. To, co má
ga rantovat český školský systém, selhá -
vá kvůli vaší, promiňte mi to, umíněnos -
ti. Odmítáte te dy na sebe vzít jakoukoli
odpovědnost za to, že Česká škol ní in-
spekce na vaší škole shledala pochyb-
nosti, odmítáte, že by byly nedostatky
v hospodaření, jak naznačuje zřizovatel?

Nebudu se vyjadřovat.

„Stěžuje si jen osm rodičů“

Napište nám svůj názor na e-mailovou adresu: zuzana@vase 6.cz
nebo vložte na www.nasregion/nazory.
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●Venku je zima. Chodí lidé v tomhle po-
časí v bosobotách, nebo se přezouvají do
normálních bot?

To se dělo hlavně ze začátku, když byla
nabídka mnohem menší než nyní. Teď je to
jinak a přicházejí lidé, kteří si bosoboty ob-
líbili a nechtějí se jich vzdát ani v zimě.
A my jsme připraveni. Máme úplně nový
model kosmo s kožíškem, je to druh boso-
bot, které se dají naimpregnovat, jsou vo-
děodolné a doporučuji je i na hory. Je to ve-
ganská bota, kožíšek je umělý a opravdu
výborně pomáhá udržet teplotu. Také mů-
žeme nabídnout unisex model chester, kte -
rý mohou obout dámy i pánové ve velikos-
tech 36–47. Takže počasí už hraje pou ze
malou roli.
● Opravdu mi v bosobotě nebude v zimě
chladno?

Je to podobné jako u běžných bot. Když
je venku pět pod nulou a budete někde
postá vat, zima vám bude, když budete
v pohybu a svaly chodidla budou pracovat,
budete v teple. Výhodou je, že bosoboty
umož ňují pohyb vícero svalům, a tedy i te -
pla bude více. 
●Říkal jste, že manželka a dcera už jiné
boty než leguana neobouvají. Co druhá
dcera?

Ta ještě střídá bosoboty a běžné boty.
Myslím, že u ní je to hodně otázka módy,
uvidíme, co bude dál. Já jsem od roku 2015
neměl na noze „normální boty“, vyjma do -
by, kdy hraji fotbal. Takže my jsme rodina
bosobot a povedlo se nám zlákat i další čle -
ny širší rodiny a kamarády. Ale není to
o přemlouvání, každý na to musí přijít sám.
My můžeme předat pozitivní zkušenosti,

necháme obuv vyzkoušet a většinou je kaž -
dý spokojený. 
● Zatímco dříve vypadala bosobota le-
guano spíš jako ponožka s podrážkou,
dnes už není v podstatě poznat rozdíl ve
srovnání s běžnou botou…

Ano, a proto čím dál častěji chodí maji-
telé firem, byznysmeni, kteří nosí oblek
a původní leguana by asi neobuli. Rád
říkám heslo, že „nejlepší boss je bos“. Cho-
dit v bosobotách je životní styl, lidem jde
v první řadě o zdraví, myslí na to, co bude
za deset, za patnáct let, co bude ve stáří,
nejen co bude zítra. Naše bosoboty leguano
už lze vzít normálně k obleku. Máme do-
konce i nové modely vhodné na ples a sa-
mozřejmě i modely pro děti, včetně prvních
botiček velmi malých velikostí. 
● Co když je mi padesát šedesát a celý
život chodím v obyčejných botách, s je-
jichž výběrem jsem si nikdy hlavu nelá-
mala? Má smysl něco měnit, projeví se
to?

Smysl to rozhodně má! Sám jsem začal
po čtyřicítce a zlepšení rozhodně vnímám.
Chodil jsem v klasických botách, špatně,
hodně běhal a měl jsem bolesti kolen, občas
zad. Když jsem začal nosit bosoboty a na-
učil se správné chůzi i běhu, bolesti ustou-
pily. Stále platí, že lepší je náprava pozdní
než žádná. I starším ročníkům mohou bo-
soboty pomoci zlepšit například stabilitu
a koordinaci. A nemalý benefit je i pohodlí
netlačící boty.
● Pořizovací cena bosobot leguano je
vyšší, než kdybych si třeba zašla někam
do řetězce s obuví. V čem se mi tedy vy-
platí? 

Petr Exnar:
Bosoboty jsou boty dobré nálady

Fenoménu bosé chůze propadá stále více Čechů. Lze to

doložit čísly, která mají k dispozici majitelé dejvického

rodinného obchodu, kde nabízejí značku bosobot leguano.

Zatímco před čtyřmi lety, kdy obchod začínal, se prodalo

zhruba 1400 párů bosobot, loni už to bylo téměř 7000.

„Byli jsme v Německu na slavnostním otevření nové

továrny leguano a dozvěděli se mimo jiné, že ze

zahraničních partnerů je Česká republika v prodeji

bosobot nejúspěšnější,“ říká majitel obchodu Petr Exnar.

Bosoboty leguano pro rok 2019
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Je to investice do zdraví a životní filozo-
fie. Výběrem a nošením špatných bot hrozí
plochá noha, podélně i příčně, vbočený pa -
lec, zkrácený lýtkový sval, ale i obtíže klou -
bů kolena, kyčle, bolesti zad, špatné posta-
vení celého těla. Jde to od palce u nohy až
po hlavu. Chodidlo ve špatně zvolené botě
nefunguje tak, jak má. Když chodíte v bo-
sobotách, aktivujete celé tělo. Říkám našim
bosobotám boty dobré nálady, protože se
v nich člověk cítí výborně.
● Dejvické bosoboty leguano pomáhají
lidem nejen s tím, aby se zlepšilo jejich
zdraví, ale zapojily se i do charitativních
projektů…

Loni jsme uspořádali mistrovství repu-
bliky v bosopředbíhání, agentura Dobrý
den z Pelhřimova nám dokonce udělila cer-
tifikát za vytvoření českého rekordu. Akcí
začala naše spolupráce s nadací Šestý
smysl a něco plánujeme i na letošní rok.
Chtěli bychom uspořádat čtyřiadvacetiho-
dinový běh na Kulaťáku, ale prozatím se
nám to nepodařilo zprodukovat. Nápad ale
neopouštíme, líbí se nám.
●Na podzim jste s dejvickým obchodem
vstoupili do čtvrté sezony. Co se změ-
nilo?

Nejlépe to dokládají čísla. První rok jsme
prodali asi tisíc čtyři sta bot, plánovali jsme

tři sta. V roce 2017 jsme měli cíl pět tisíc
prodaných bot, pořídilo si je ale necelých
pět tisíc lidí. Loni jsme si dali cíl stejný
a prodali jsme bezmála sedm tisíc párů bo-
sobot. To ukazuje, že milovníků bosé chůze
neustále přibývá. Museli jsme si dokonce
pořídit větší prostory, do původních jsme
se už nevešli. V Německu, odkud bosoboty
leguano pocházejí, mají už jednadevadesát
prodejen! Byli jsme se v Německu v nové
továrně podívat a dozvěděli jsme se něco,
co nás potěšilo, a sice to, že jsme jejich nej-
úspěšnější zahraniční prodejce. Přitom do-
dávají bosoboty do Číny, Kanady, Francie,
Polska, Dánska a mnoha dalších zemí.
Věřím, že to je proto, že Češi přemýšlejí

Bosoboty na vlastní nohy
■ Petr Exnar si před časem dal velký cíl – v bosobotách chtěl proběhnout všechny
šestko vé ulice. Skončil předloni v květnu, proběhl přes sedm stovek ulic, celkem asi
650 kilometrů. 
■ Po čase se však ukázalo, že některé ulice opomněl. Když sdílel seznam proběhnu-
tých ulic na Facebooku Dejvické party, lidé mu začali radit, co v seznamu schází. Do-
poručili ulice Do Vrcholu, Mateřská, Spálený mlýn. Několik nových míst také bylo na
šestce pojmenováno, třeba park Marie Terezie či Šabachův park.
■Podívejte se na seznam ulic na odkazu www.leguano.cz/boso-behy a poraďte Petru
Exnarovi, která z ulic mu ještě chybí. 

✂

Petr Exnar na trati Velké kunratické

Mistrovství České republiky v bosopředbíhání
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Nestačí vám náš humor na papíře? 
Máme ho pro vás i na tričku.

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

o svém zdraví, že chtějí být fit,
že jim není jedno, co s nimi bu -
de. A důležité je nadšení, my
s manželkou z bosobot nadšeni
jsme a mám radost, že se nám
po republice povedlo najít po-
dobné lidi. Dodáváme leguana
do pětatřiceti obchodů po celém
Česku, nejoblíbenější jsou sa-
mozřejmě v Praze a v Brně, ale

na přepočet obyvatel máme tře -
ba výborné prodejní výsled ky
v Brandýse nad Labem, v Trut-
nově či v Poděbradech. Takže ta
pochvala z Německa není je -
nom pro nás, ale míří i k našim
prodejcům. 
●Přitom jste se k bosobotám
leguano dostali úplnou náho-
dou…

Nabízí
 mzdové účetnictví pro velké i malé firmy
 mzdové poradenství
 personalistika
 zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ
 zastupování na FU v otázce daně ze závislé činnosti
 zastupování na FU v otázce srážkové daně

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi
a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský,  profesionální a spolehlivý přístup

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová

Osadní 799/26, Praha 7
Tel: 283871129, 608534084

e-mail: vilikusova@bilance-ucetnictvi.cz

Kde najdete bosoboty leguano
Freebody s.r.o.

Wuchterlova 336/22, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika
www.leguano.cz

https://www.facebook.com/freebodyleguanobosachuze/

Běžci pomohli nadaci Šestý smysl

Manželka dělá rehabilitaci
a jeli jsme do Německa na vele-
trh. Tam jsme leguana objevili.
Nadchli nás a hned druhý den
jsme kontaktovali výrobce. Byli
jsme tak unešeni, že jsme si
třeba dali velmi záležet na naší
prodejně, nechali jsme si vyro-
bit speciální regály, které nám
velmi složitě a na míru vyráběl
truhlář – mezi kmeny akátů
jsou instalovány skleněné po-
lice. Věřili jsme si a dobře to do-
padlo.
● Vy říkáte, že „je potřeba
cho dit v bosobotách vědo -
mě“. Co to znamená?

To je strašně důležitá věta.
Vědomá chů ze znamená, že li -
dé by v bosobotách měli být
soustředěni na chůzi, našla po -

vat tak, jako by šli bosi, zapojo-
vat celé chodidlo a klidně zpo-
čátku střídat bosoboty s klasic-
kou obuví. Pokud budou při
chůzi vědomě vnímat, po jakém
povrchu jdou, přizpůsobí styl
chůze náročnosti terénu, ne-
mohou si ublížit. Už se nám
poda řilo přesvědčit o prospěš-
nosti bosobot i některé podi-
atry, dokonce jsme měli mož-
nost přednášet na podiatrické
konferenci.
● Co byste vzkázal těm, kteří
pořád bosobotám nechtějí
uvěřit?

Ať si to zkusí! Člověk má mít
na výběr. Já jsem obrovský nad-
šenec do bosobot, ale nenašel
jsem žádného podobného nad-
šence do normálních bot. 
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Ceny jsou na maximu,
lidé přestávají kupovat drahé byty
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Průměrná cena nových by -
tů v Praze vzrostla mezi-
ročně o 18,6 procenta na

101 091 korun za metr čtvereč -
ní. Počet prodaných bytů loni
klesl o devět procent na 5000,
byl tak nejnižší od roku 2012.
Pokles prodeje odpovídá očeká-
vání ekonomů a realitních kan-
celáří.

Za celý loňský rok developeři
v Praze prodali 5000 nových
bytů, meziročně o devět pro-

cent méně. Byl to nejmenší po -
čet od roku 2012, proti rekord-
nímu roku 2015 klesl téměř
o 30 procent. Nejvyšší podíl pro -
daných bytů připadal na Pra -
hu 5 (23 %), Prahu 9 (20 %)
a Pra hu 10 (17 %).

„Cena 100 tisíc za metr čtve-
reční je maximální psycholo-
gická hranice. Už přiblížení k ní
přineslo očekávané ochlazení
reálné poptávky,“ řekl Martin
Dočekal, ekonom a šéfredaktor
prestižního časopisu Profi Pora -
denství & Finance. Ceny nových
bytů jsou přitom motorem, kte -
rý určuje vývoj na ce lém realit-
ním trhu.

Nejdražší byty jsou tradičně
v Praze 1, kde cena dosahuje
198 tisíc korun za metr čtvereč -
ní. Nejdostupnější jsou byty

v Pra ze 4 a Praze 10, kde se ce -
na metru čtverečního pohybuje
mírně pod 89 tisíci korunami.
Developeři se shodují v tom, že
zájem o bydlení v Pra ze sice
přetrvává, lidé ale při součas-
ných cenách bytů musí dělat zá-
sadní kompromisy v jejich veli-
kosti nebo směřují nákup do
méně atraktivní lokality.

Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhod-
nější doba na prodej nemovitos -
tí je teď. Jejich ceny už význam -
ně neporostou. Kdo ne prodá
teď, prováhá nejvhodnější dobu
na prodej nemovitosti,“ řekl Jin-
dřich Smrčina z realitní kance-
láře Vilém reality. Rozhodně je
dobré se vždy poradit s odbor-
níkem pro da nou oblast. Může -

te například využít bezplatnou
poradnu Vi lém reality na tel.:
702 076 792, kde vám ochotně
poradí.

Obdobná situace je podle Če-
ského statistického úřadu i ve
Středočeském kraji. Ve střed-
ních Čechách se nejdráže
prodá valy byty v okresech Pra -
ha-západ a Praha-východ. Nej-
levněji bylo možné pořídit byt
na Kutnohorsku a Příbramsku.
Ceny stavebních pozemků jsou
podle analytiků závislé jak na
lokalitě a blízkosti centra, tak
na velikosti obce. „Cena stoupá
spolu se zvyšující se velikostní
kategorií obce a nejvyšší ceny
v okresech zaznamenaly nej-
větší obce, tedy zpravidla měs -
ta s počtem obyvatel 10 tisíc
a více,“ uvedli analytici.

Účastníci společných pro-
cházek přímo v terénu
získají povědomí o za -

jímavé historii Střešovic, Oře-
chovky a také části Břevnova.
Vycházky budou probíhat v mě -
síčních intervalech od ledna do
listopadu a vždy se zaměří na
konkrétní část čtvrtí. Podrobný

rozpis bude průběž ně aktuali-
zován, k nahlédnutí je na webo-
vých stránkách www.muzeum-
prahy.cz.

V lednu se účastníci sezna-
movali s historií Střešovic
a s ar cheologickými nálezy na
takzvané Masarykově parcele,
v únoru vycházka vedla do kos-

Projděte se okolím Müllerovy vily
s odborným komentářem
Poznat okolí Müllerovy vily a dozvědět se

z úst odborníků nejrůznější zajímavosti

mohou obyvatelé šestky v následujících

měsících. Centrum památek moderní

architektury Studijního a dokumentačního

centra Norbertov totiž připravilo

komentované vycházky okolím vily.

tela sv. Norberta. Další společné
procházení s odborným výkla-
dem je naplánováno na 17. břez -
na, začíná se ve 14.00 ho din
a půjde se od Müllerovy vily
k vojenskému hřbitovu.

Pořadatelé zvou na vycház -
ku, která povede kolem zá-
stavby dvojdomků v ulici Nad
Hradním vodojemem a prvore-
publikovou družstevní zástav-
bou Vratislava Lhoty v Sibeli-
ově ulici. Pokračovat se bude
k funkcionalistické vile archi-
tekta Vladimíra Grégra a přes
Hládkov a bývalou Octárnu až
k bývalému vojenskému hřbi-
tovu a zbytkům barokního
opevnění.

Vila podnikatele Františka
Müllera, kterou vytvořil v ulici

Nad Hradním vodojemem ve
Střešovicích světoznámý archi-
tekt Adolf Loos, nabízí strhující
příběh, jímž se může pochlubit
jen málo staveb. 

Když brněnský rodák Loos
potkal v roce 1923 majitele sta-
vební firmy Kapsa-Müller Fran-
tiška Müllera, oba muži si oka-
mžitě porozuměli. Müller se
chtěl s rodinou přestěhovat
z Plzně do Prahy, a jelikož mu
to jeho finanční situace umož-
ňovala, oslovil s žádostí o pro-
jekt právě klasika světové ar-
chitektury Loose. Tehdy ještě
netušil, že tak vykročil ke vzni -
ku jedné ze šesti nejvýznam-
nějších rodinných vil světa, ale
rovněž neměl potuchy, že to
bude pořádně trnitá cesta.
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Absolutno – kabaret o konci světa vy-
chází z románu Karla Čapka Továr -
na na absolutno, který byl poprvé

vydán před bezmála sto lety. „Čapkův ro -
mán je románem ve fejetonech, takže je
roztříštěn do samostojných sloupků, kapi-
tola od kapitoly ani tak neposouvá děj, jako
spíš rozvíjí absurdnost výchozí situace.
Proto chceme i my touto formou zcela svo-
bodně prozkoumat dosah účinků Abso-
lutna na svět náš vezdejší. A stejně jako on
mluvit o vážných, takřka duchovních vě-
cech s humorem,“ popsala před premiérou
režisérka hry Anna Davidová.

Fotograf Hynek Glos pracoval v největ-
ších českých denících a týdenících, nyní
pracuje jako volný fotograf. Před šestnácti
lety začala jeho spolupráce s Dejvickým di-
vadlem, vytvořil tehdy pro scénografa Mar-
tina Chocholouška fotografickou maketu
k inscenaci. Její zvětšeninu mohou dodnes

diváci vidět ve foyer divadla. Brzy na to se
Hynek Glos stal spolu s Alenou Hrbkovou
jedním ze dvou dvorních fotografů Dejvic-
kého divadla. Práci si rozdělili – Hrbková se
specializuje na reportážní fotografie, Glos
je autorem většiny fotografií z inscenací.
Momentálně pracuje na zachycení příprav
inscenace Přízraky v režii Jiřího Pokorné -
ho. Premiéra je naplánována na duben le-
tošního roku. 

A co ho na práci divadelního fotografa
nejvíc baví? „Nemusím nikomu říkat, kam
si má stoupnout a co má dělat. Je tam teplo
a neprší,“ řekl Hynek Glos u příležitosti vý-
stavy ke dvacátému výročí vzniku Dejvic-
kého divadla.

Hynek Glos je držitelem několika cen –
na příklad v soutěži Czech Press Photo zís -
kal v roce 2002 ocenění za reportáž Zá-
plavy v Terezíně (2. cena), v roce 2007 za
reportáž Agent Orange (3. cena), o šest let

později uspěl v kategorii Příroda a životní
prostředí se sérií Moskevská zoo (1. cena),
v roce 2010 dostal čestné uznání za spolu-
autorství série portrétů X-portrét a v roce
2011 získal ocenění za sérii leteckých
sním ků Limity. Dále před pěti lety získal
Grant Prahy a o rok později 2. místo v ka-
tegorii Sport za sérii fotografií parkouristů
IN MOTION in Prague. Před třemi lety se
jako jediný Čech umístil mezi účastníky
z ví ce než 120 zemí se sérií The TAP TAP
v projektu The Other Hundred.

Dejvické Absolutno
na fotografiích
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Absolutno, to je hra Dejvického divadla, která měla
premiéru koncem loňského roku. Absolutno, to je kabaret
o konci světa. Absolutno je také výstava dvorního
fotografa dejvického souboru Hynka Glose, která je do
10. března k vidění v prostoru divadla pojmenovaného
Anti.kvariát.
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ široký sortiment lahůdek a salátů

◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho
přání

◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé

Přijďte a ochutnejte,
těšíme se na Vás!

Každých 14 dnů pro vás připravujeme
novou akční nabídku!

„Cílem návrhu na ano-
nymizaci hodnocení
jednotlivých členů

ko mise je zaručit komisařům
dostatečnou nezávislost při
hodnocení a eliminovat případ -
ný účelový nátlak a ovlivňování
hodnocení ze strany žadatelů.
Je tím zaručeno, že komisaři

mohou žádosti hodnotit pouze
na základě odborného posou-
zení. Bodové hodnocení jednot-
livých členů komise bude zve-
řejňováno v anonymizované
podobě, tj. žadatel uvidí, jak byl
jeho projekt hodnocen jednotli-
vými komisaři, ale nedokáže
přiřadit tato hodnocení ke kon-

Šestka anonymizovala
hodnocení kulturních dotací
Kulturní komise na Praze 6 bude hodnotit
žádosti o dotace a granty anonymně.
Žadatelé o dotaci tak nebudou vědět, kolik
který komisař jejich projektu udělil bodů.
Kulturní komise se skládá ze 13 členů,
politických nominantů a odborníků
z oblasti kultury.

krétním jménům členů komise.
Tento postup je využíván ve
všech velkých dotačních pro-
gramech na úrovni státu i hlav-
ního města,“ uvedl šéf kulturní
komise Petr Prokop.

S krokem souhlasí i opozice.
„Tento návrh jsem podpořil i já.
Komise jako taková je velice
kvalitní skupina odborníků
z ob lasti kultury a věřím, že ja -
ko celek jsme schopni vybrat
opravdu ty nejlepší akce v Pra -
ze 6, které si podporu zaslouží.
Anonymní hlasování dává jed-
notlivým členům určitou svobo -
du v hodnocení, kdy se nemusí
bát reakce na svůj postoj ze
strany organizátorů a partnerů
akcí, ale rozhodovat se opravdu
podle toho, jak kvalitní projekt

organizátor dodal. V kombinaci
s výpočtem formou mediánu,
jenž eliminuje extrémní hod-
noty – tedy případné preferen -
ce konkrétního projektu ze
stra ny jednoho člena, se jedná
z mého pohledu o správné roz-
hodnutí,“ míní zastupitel za
hnu tí ANO Jaroslav Holý.

.
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Kulturní komi se
■ Kulturní komise na Pra -
ze 6 bude hodnotit žádosti
o dotace a granty anonymně.
■Cílem návrhu na anonymi-
zaci hodnocení jednotlivých
členů ko mise je zaručit komi-
sařům dostatečnou nezávi-
slost.
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V klasické hudbě pěvkyně
Kateřina Kněžíková,
klaví rista Ivo Kahánek

a hou slista Jan Fišer, v autor-
ské tvorbě Beata Hlavenková,
zpěvačka Radka Fišarová
a v oboru výtvarném Alžběta
Ská lová a Michal Gabriel. To
jsou jména mentorů, kteří se do
letošního ročníku zapojili. 

Nově byl letos do programu
MenART zařazen i tanec, jehož
mentorem se stal choreograf
a tanečník Jan Kodet, a také
letos poprvé se vychází vstříc
zájemcům z literárně dramatic-
kého oboru, kterým se bude vě-
novat režisér Viliam Dočolo-
manský. Oba zmínění pánové
budou pracovat s celou skupi-
nou či souborem.

Stipendijní program Men -
ART je určen pro nadané žáky
základních uměleckých škol
a je  jich pedagogy, za kterým
stojí Nadační fond Magdaleny
Kožené. Nabízí účastníkům in-
tenzivní setkání s předními
osobnostmi české umělecké
scény, a to během příštího škol-
ního roku. 

Podpora talentů
Cílem projektu je podpořit

a rozvíjet mladé talenty a inspi-
rovat jejich pedagogy. „První
ročník stipendijního programu
MenART ukazuje, že spoluprá -
ce žáků i pedagogů s profesi-
onálními umělci je nejen velice
žádaná, ale také nesmírně
inspi rativní a pro rozvoj

a správ né nasměrování mla-
dých talen tů důležitá,“ popsala
zakla datelka unikátního pro-
gramu Dana Syrová. 

„Projekt MenArt, který uni-
kátně propojuje ,tvůrčí čtyř-
úhelník‘ mladý umělec – men -
tor – pedagog – rodič, již
v po lovině prvního ročníku pro-
kázal, že jde o šťastnou symbi-
ózu. Spojuje v sobě totiž prvky
výuky, veřejného vystoupení,
ale i přátelského setkání s lid -
mi, kteří všichni milují hud bu,“
poznamenal jeden z mentorů
klavírista Ivo Kahánek. „Budu
moc rád, když se i mně podaří
podpořit, poradit či zapálit pro
tanec další generaci a předat
tak dále vášeň a radost, bez
nichž se neobejde žádná umě-

lecká disciplína,“ dodal další
z mentorů Jan Kodet.

Do stipendijního programu
MenART se mohou hlásit děti
ze základních uměleckých škol
a celoroční program je zcela
zdar ma. Do konce letošního
břez na může podat přihlášku
žák základní umělecké školy
vždy společně se svým pedago-
gem, a to ke konkrétnímu men-
torovi. Povinné je však získat
motivační dopis i vyjádření pe-
dagoga školy a také doložit
ukáz  ku své práce. Vybírat
z přihlá šených zájemců bude
porad ní tým nadačního fondu,
vý sled ný výběr účastníků sti-
pendijního programu však pod-
léhá osobnímu rozhodnutí da-
ného mentora. 

Umělci zvučných jmen přijali roli mentorů

stipendijního programu MenART

Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Ten

otevřel druhý ročník programu pro nadané

žáky základních uměleckých škol a jejich

učitele. Do konce března se mohou hlásit

i děti ze šestkových „zušek“.

Děti mohou pracovat
s předními umělci
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Pro distribuci Vašeho časopisu děláme společně s Českou poštou maximum, proto jestli Vám nedorazila Vaše 6 do schránky,
dejte nám to vědět na tel.: 603 239 737 nebo na e-mail: ondrej@a11.cz. Za každý ověřený tip Vás odměníme pěkným dárkem.

Magazín Vaše 6 dále naleznete na těchto místech:
● stojan Metro Hradčanská
● stojan Metro Dejvická
● stojan Fakulta tělesné výchovy a sportu,

José Martího
● stojan Sport centrum Evropská,

José Martího
● stojan Obchodní centrum Vlastina, Vlastina
● stojan ve společnosti SNEO, a.s.,

(informační kancelář Praha 6) Nad Alejí
● stojan Masna Hudera,

Nad Hradním vodojemem
● stojan Koleje Kajetánka, Radimova

● stojan Poliklinika Pod Marjánkou,
Pod Marjánkou

● Městská knihovna Bělohorská, Bělohorská
● Městská knihovna na Petřinách,

Mahulenina
● Městská knihovna v Dejvicích, Technická
● Technická knihovna v Dejvicích, Technická
● stojan Potraviny Eso,

Jugoslávských partizánů
● stojan Restaurace Na Slamníku, Wolkerova
● stojan Hadovka Health and Fitness,

Evropská

● stojan Cordeus Vokovice,
Na Dlouhém Lánu

● stojan na hokejovém stadionu Hvězda,
Na Rozdílu

● Městský úřad Praha 6,
Československé armády

A na dalších veřejných místech Prahy 6 nebo
můžete potkat naše kameloty ve čtvrtek 28. 2.
ráno u stanic metra Petřiny, Nádraží Velesla-
vín, Bořislavka, Dejvická a Hradčanská.

Chcete-li dostávat Vaše 6 i do své provozovny, prosím kontaktujte nás na telefon: 734 354 178.

INZERCE V6-0226
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INZERCE V6-0226

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473

INZERCE V6-0201

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

Schwaigerova 59/3 Otevírací doba:
Praha 6 – Bubeneč 11.30–23.00 (po–pá)
Tel.: 723 698 288 12.00–23.00 (so–ne)
E-mail: restaurace@vzahrade.com

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

Výstavu připravil památ-
ník ve spolupráci se Slo-
venskou národní galerií

v Bratislavě. Představeno je,
jak název napovídá, 65 uniká -
tů, 65 nejvýznamnějších doku-
mentů z jeho sbírkového depo-
zitáře. Jde o to nejvýznamnější,
co Památník národního písem-
nictví ve své velmi bohaté sbír -
ce má. 

Prohlédnout si je možné
oprav dové lahůdky, třeba dopis
Boženy Němcové Karlu Něm-
covi z 13. listopadu 1856, ces -
tov ní pas Heinricha Manna ne -
bo dosud nepublikovaný 42.
do pis Václava Havla manželce
Olze. Tento výběr zároveň před-
stavuje pohled do depozitáře
Památníku národního písem-
nictví.

Šedesát pět unikátů
Památníku národního písemnictví
Výstavu uspořádanou v rámci oslav
65. výročí založení Památníku národního
písemnictví mohou zhlédnout všichni
zájemci z pohodlí domova. Jde totiž
o výstavu na webových stránkách
památníku. 

„Najdeme zde rukopisy, růz -
né verze divadelních her, por-
tréty, dopisy, rukopisné zázna -
my, autografy, samizdaty,
fotografie, obrazy, grafiky, ex li-
bris, první vydání knih. Dále
jsou to výjimečné knižní tituly
– autorské knihy, bibliofilie ne -
bo vzác né tisky, jako jsou napří-
klad Žlutický kancionál, Posty -
la od Josefa Váchala, ale i kniha
související s novými formami
knižní kultury – bibliofilie Ka -
rel Hynek Mácha od Zdeňka Sý-
kory, typograficky upravená
Zdeňkem Zieglerem a oceněná
v soutěži Nejkrásnější české
kni  hy roku,“ popisuje ředitel
Pa mátníku národního písem-
nictví Zdeněk Freisleben. Ná -
vštěvníci webové prezentace

projektu 65 unikátů si mohou
prohlédnout publikované před-
měty včet ně jejich příběhu a do-
kumentace.

Kdyby památník vystavil vše,
co ve své sbírce má, trvalo by
prohlédnutí výstavy neuvěři-
telně dlouho. Sbírku totiž tvoří
sedm milionů předmětů nej-
různějšího druhu, a jde tak
o jed nu z nejvýznamnějších
v Česku. Patří do ní třeba ruko-
pisy, portréty, dopisy, rukopisné
záznamy, autografy a řada dal-
ších předmětů, a to i osobní po-
vahy.

Je proto jasné, jak těžkou
práci autoři virtuální výstavy
měli, aby ze sedmi milionů vy-
brali pětašedesátku toho nej-
lepšího.
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Původně tu byly – když příběh hodně
zjednodušíme – dvě vinice, Edlman -
ka a Maxmilián ka, dříve Königovská.

Historii té poslední začal psát před ro kem
1565 Jan Šárecký, pozemek měl pak Jiřík
Gehl, s ro kem 1590 se nazývá úředníkem
abatyše svatojiřského kláš tera, ví me také,
že byl „hospodářským radou“ svatovítské -
ho probošta Jiřího Pontána. V Menším Měs -
tě pražském, tedy na Malé Stra ně byl léta
radním, až se stal ro ku 1598 primasem, ro-
zumějme starostou. Za práci v královské
komoře byl odměněn přídomkem z Podhor-
štejna. Když se ani oblíbenci proboš ta Ge-
hlovi nevyhnula smrt, je ho vdova Anna se
znovu provdala za Jana Jakuba Königa
z Königsfeldu a dala mu připsat (1614) ve-
škeré zděděné pozemky. Jan byl synem
zlatníka a obchodníka uměním Jakuba,
jehož portrét namaloval sám Veronese.

Obraz se pak ocitl v rudolfinských sbír-
kách, dnes je chloubou Obrazárny Pražské -
ho hra du a vyšel i na poštovní známce. Syn
Jan byl rovněž obchodníkem s uměním
a dodavatelem Rudolfových sbírek, pova-
žovaných tehdy za největší v Evropě.
A Karel, vnuk portrétovaného Jakuba, byl
správ cem sbírky v době třicetileté války. 

Třicetiletá válka vnesla zmatek jak do
Evropy, tak do našich pramenů. Najednou
je z Königovské vinice Maxmiliánka. Tu dr-
želi svého času Fridrich rytíř Freisleben
z Buschhofenu, Barbora Apolena z Bajeru,
zemřelá na velký mor roku 1680, zemský
prokurátor Jan Eliáš Braunschmied z No-
vého Měs ta, také Jakub Suchý, měšťan Sta-
rého Města, pak jeho vdova Kateřina, která
přikoupila vedlejší vinici Edlmanku (1719)
a obě spojila. Guláš, že? A to věřte auto-
rovi, že věci zjednodušil až hanba.

Zřejmě ze starého lisu na Maxmiliánce
se stal prazáklad dnešního domu (tedy
vlast ně už včerejšího) Rakařky na adre se
V Šáreckém údolí 82/76. V závěru bytí Ka-
teřiny Suché byla vinice velmi poničena bě -
hem válek o rakouské dědictví, usedlost
byla pak později vedena jako hospodářská.
Roku 1805 získal stavení Jan Miňovský.
Tehdy poprvé v pramenech padlo jméno
Ra kařka, patrně souviselo s raky v Šárec-
kém potoce, možná někdo, kdo tu přebýval,
raky chytal a prodával.

Miňovští drželi Rakařku až do roku
1871. Poté, co na Rakařce skončilo jejich
dlouhé hospodaření, byla půda patřící
k usedlosti po částech odprodávána a na je-
jich bývalých pozemcích vznikaly stavby
a sady. Rakařka vypadala jako prosté ves-
nické stavení.

Po revoluci nastal úpadek
Budova byla jednopatrová, rozšířená ne-

rozsáhlou přízem ní přístavbou. Patro na
dům nastavěl roku 1883 dejvický stavitel
a starosta František Henner. Upravoval
také sousední Šatovku, postavil protější
vilu Emilku (náležící k Duchoňské), rozši-
řoval hospodu na Břetislavce a stavěl další
vily v údolí i v Podbabě. Průčelí Rakařky
bylo ozvláštněno vyřezávaným arkýřem.
V polovině 30. let vzniklo u Rakařky kou-
paliště, měl tu být vybudován restaurační
pavilon, dochovaly se plány Jana Doležala
z roku 1936. 

V době porevoluční nastal úpadek. Kou-
paliště zavřeli hygienici, prý tu byly sinice.
Želeli toho i znalci piva, kteří tvrdí, že ve
stánku na koupališti bylo vynikající. Záze -
mí plovárny sloužilo jako ubytovna, což
dlouho připomínaly unimo buňky v pokro-

čilém stupni rozkladu, roku 2001 vláda
území odklepla k privatizaci. Stát prodal
pozemek koupaliště v roce 2015, kdy na
ministerstvu financí vládl zákon prodat co
nejvíc a za co nejvíc.

Pozemek koupila společnost ruského ob-
chodníka Alexeje Zacharova. Ten asi před
dvanácti lety koupil zámeček v Dolní Oleš-
nici na Královéhradecku a podle článků tý-
deníku Respekt tam byl vším, jenom ne
dobrým sousedem. Člena jeho ochranky to
dovedlo až před soud a k podmíněnému
trestu. Jiná společnost Alexeje Zacharova
držela i Rakařku. Nejdřív byl zplanýrován
pozemek koupaliště a koncem roku zbořili
Rakařku.

„Podle územního plánu je hektar lesa na
Zacharovově novém pozemku vyhrazen
pro ‚zeleň‘, na ploše, kde stávala plovárna,
je ale povolena výstavba za účelem ‚rekre-
ace a sportu‘. A do toho se bohužel vleze le-
dacos,“ přiznala před čtyřmi lety tehdejší
šestková radní Petra Kolínská Respektu.

To budoucnost sousední Šatovky je tro-
chu jasnější, centrum pro seniory by se tu
mohlo začít stavět napřesrok. Na podzim
Praha 6 vybrala architektonický návrh Ga-
briely Kaprálové z ateliéru ASGK Design.
Předběžné náklady na rekonstrukci Šatov -
ky se pohybují kolem 150 milionů ko run.
Kolem usedlosti vzniknou čtyři domy s ma-
lometrážními byty. Centrum bude určeno
pro seniory, kteří se ocitli v tíživé situaci
a jsou v dobrém zdravotním stavu, jenž
nevy žaduje komplexní péči. Historická bu-
dova Šatovky bude sloužit pro administra-
tiv, technické zázemí, komunit ní prostory
a vzniknout by v ní měl i bufet nebo kavár -
na. Radnice si od toho všeho slibuje zvýšení
zájmu lidí o Šárecké údolí.

Tichá Šárka mění tvář.
Z povrchu zemského zmizela
usedlost vedle Šatovky
Klidné místo, které láká Pra žany na procházku. Tichá

Šárka. Ale dějí se tu věci! Před rokem obsadili zdejší

usedlost Šatovku squatteři a dům byl pár dní obklíčen

policií. Po vedlejším koupališti už není ani stopy a stržena

byla i přilehlá usedlost Rakařka. Dům to nebyl chráněný,

ale rozhodně zajímavý byl.
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■Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty pořá -
dá další koncert z cyklu Břev-
novská nokturna. Tentokrát se
v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera bude konat kon-
cert Jadin tria, a to 26. února.
Radek Baborák zahraje na lesní
roh, Hana Baboráková na vio -
loncello a Andrea Mottlová na
klavír. Na 19. března je potom
naplánován další koncert, vy-
stoupí sólistka Národního di-
vadla Yvona Škvárová a na pro-
gramu jsou skladby Bacha,
Vivaldiho a Rossiniho.

■ Skupina The Denver Bron-
cos, kterou tvoří čtyři šestiny
legendární coloradské alt-coun -
try-punk-gospelové formace
Slim Cessna´s Auto Club, při-
jíždí do Prahy s novým albem.
Koncert se bude konat 27. úno -
ra v KC Kaštan na Břevnově.
Dvojalbum Songs One Through
Sixteen vyšlo začátkem listopa -
du a představuje podivuhodný
a jemný mix alternativního fol -
ku, country, gotiky a gospelu
v ryzí a dokonalé podobě. 

■Maraton ve sledování seriálu
Zkáza Dejvického divadla vy-
pukne 27. února na Dlabačově.
Jde o exkluzivní předpremiéru
celého seriálu. A o čem seriál
je? Vedení kdysi slavného a kul-
tovního Dejvického divadla je
vystaveno nečekané a v pod-
statě existenční zkouš ce. Tato

kulturní instituce ne získá
grant na svou činnost a je po-
stavena do situace, kdy se mu sí

v daleko větší míře starat sama
o sebe, tedy sehnat pení ze na
svůj provoz a přitom neslevit ze
svých uměleckých ambicí…

■Celou řadu zajímavých kur -
zů pro děvčata pořádá v ná -
sledujících týdnech Vzdělávací
cen trum Bělohorská. 28. úno ra
to bude kurz Záložka do knihy,
1. března Donuty a ko blížky,
a 8. března uče ní výroby domá-
cích gnocchi.

■ Cestovatelskou přednášku
pořádá 28. února od 19.00 ho -
din KC Průhon. Přednáší Ja kub
Venglář ze Zahorami.cz o tom,
že Čína je velká a bláznivá ze -
mě. „Jeden den budete obyva-
tele milovat za jejich úsměv
a ochotu, zatímco pozítří při-
nese hlubokou nenávist k da -
vům, s nimiž musíte bojovat
o svůj kousek vyhlídky,“ zní
v po pisu přednášky.

■Večer jedna báseň – to je ne-
tradiční talk show Lukáše Pa-
vláska a jeho hostů, jimiž tento-
krát budou Adéla Elbel a Karel
Škrabal. Show se koná 28. úno -
ra v prostoru Dejvického diva -
dla Anti.kvariát, začíná se ve
20.00 hodin.

■ Štístko a Poupěnka: Jede -
me na výlet, to je 60minutové
představení, které se bude ko -
nat 3. března na Dlabačově
a které je vhodné pro děti od
dvou let. Jde o zbrusu nové
představení, kde se zpívají nej-
novější písně z DVD filmu Je-
deme na výlet.

■ Druhý ročník plesu Šaka-
lích let se bude konat 9. března

Jadin trio

26. února

The Denver Broncos

27. února

Přednáška o Číně

28. února

Večer jedna báseň 

28. února

Zkáza
Dejvického diva dla 

27. února

Kurzy pro děvčata

28. února 

Štístko a Poupěnka

3. března

Ples Šakalích let

9. března

v Hotelu International. Jde
o ve čer, kdy si všichni přítom -
ní budou moci zatančit na oblí -
be né hity 50. let, a to na hudbu
kapely Party Leaders, připra-
vena bude i tombola, fotokou-
tek a další. Vítán je dress code
v retro stylu 50. let 20. století. 

■ Zvláštní hosté Jů a Hele
přijd ou na představení loutko -
vé revue Na paloučku, které pro
nej menší diváky připravili čle -
no vé loutkoherecké skupiny
Lou dadlo. Hrát se bude 10.
břez na na Dlabačově. Když za-
kokrhá kohout, znamená to, že
začíná den. Sluníčko slíbí mě-
síčku, že když už půjde spinkat,
bude mu pak vyprávět, co se za -
tím „na kouzelném palouč ku“
odehrálo. V představení se stří-
dají komické dialogy, písnič ky,
pohádky a soutěže, kterých se
děti aktivně účastní.

■ Romantickou komedii Bo -
sé nohy v parku můžete zhléd-
nout 17. března od 19.00 hodin
na Dlabačově. Příběh vypráví
o tom, že i to nejšťastnější man-
želství prochází občas zkou-
škou ohněm. Mladí novoman-
želé Viktorie a Pavel se vydávají

na dlouhou trať každodenní
manželské rutiny a začínají si
budovat společné hnízdečko
lás ky. Jde o to, jak přežít první
společnou noc v nezařízeném
maličkém bytě v pátém poscho -
dí bez výtahu, kde není ani po-
stel a kam zatéká a fičí a nefun-
guje topení. Jak vůbec přežít

vztah a život ve dvou, když pro-
tiklady se, jak známo, přita hu -
jí? Jde o nejnovější inscena ci di-
vadelní hry Neila Simona.

■ Etiketa ve zkratce – Ladi-
slav Špaček je název pořadu,
který se bude konat 19. března
na Dlabačově. Dozvíte se řadu
zajímavostí, které vám pomo-
hou vystupovat a vypadat tak,
jak se sluší. Jdete do divadla, do
kina, na ples, podnikový večí-
rek či posezení s přáteli nebo
máte rodinnou oslavu? Chcete
děti vychovávat tak, aby si umě -
ly poradit ve všech společen-
ských situacích, byly slušně vy-
chované a všichni je měli rádi?
Potom vám Ladislav Špaček,
odborník na etiketu, pomůže.
Vysvětlí třeba, co je to dress
code, jaký oblek se hodí ve dne
a jaký večer, jak souvisí uzel na
kravatě s límečkem nebo kdo
komu podává ruku či jak se na-
stupuje do výtahu a jak se chodí
do schodů.

■ Julia Latynina, ruská novi-
nářka, spisovatelka a moderá-
torka, autorka románů v žánru
politické fikce a politicko-ekono-
mické detektivky, uvádí svoji
novou knihu o historii křesťan-
ství. Potkat se s autorkou mů-
žete 27. března na Dlabačově.

■ V tělocvičně Ústřední vo-
jenské nemocnice se konají
lekce cvičení pro zdra ví. Pří-
chozí mají možnost vyzkoušet
si různé druhy cviče ní, jako je
pohybová gymnasti ka, aerobik,
cvičení s overbal ly i na velkých
míčích, step-aerobik, pilates či
strečink, to vše pod vedením
zkušené cvičitelky.

Bosé nohy v parku 

17. března

Etiketa ve zkratce

19. března

Julia Latynina
autorský večer

27. března

Cvičení pro zdraví

31. března 

Na kouzelném paloučku

10. března

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
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servis

■Nad Hrad. potokem x Potoční 
■ Parléřova x Myslbekova 

■ Libocká (MHD směr Petřiny)
■ Pod Drinopolem x Mládeže 

■ Liborova x Šlikova 
■Anastázova (u Patočkovy ul.)

■ Kopeckého x Pod Věží
■ Bělohorská x Kochanova 

4. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

5. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

6. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

Velkoobjemové

kontejnery

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálep-
kou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratel-
ných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech.

Podmínkou je, aby oleje
zbavené zbytků jídla byly
v uzavíratelných obalech,

avšak v žádném případě ne
skleněných, ale pouze v plasto-
vých obalech: PET láhvích, uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -

xe při jeho zbavování vedla
k dvě ma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního od-
padu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.

Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel

dochází k postupnému ulpívání
oleje na stoupačkách nebo v od-
padových trubkách a následné -
mu přilepování nečistot napří-
klad vla sů, chlupů a jiných
ne čistot na stěnách, tím se
snižu je jejich průchodnost
a v kraj ním přípa dě může dojít

až k ucpání stoupaček a kanali-
zace. Použi tý olej lze zpracovat
pro další ekologické využití
a transformovat ho na celou
škálu ekologicky šetrných vý-
robků, které odlehčují přírodě
a našemu měs tu od zamoření
ropnými produkty.

Použitý olej lze odevzdávat ve všech

sběrných dvorech. V každém sběrném

dvoře je umístěna nádoba s nálepkou

označující, že jde o nádoby určené

k odkládání použitých kuchyňských olejů

z domácností.

■ Kutnauerovo nám. 
■ Břevnovská (vedle kina) 

■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu 

■ U Ladronky x Dvořeckého 
■ U Ladronky x Oddělená 

■ Šultysova x Pětipeského 
■ Sibeliova x Farní 

■ Za Oborou x Pozdeňská 
■ Moravanů x Libovická 
■ Zličínská x U Světličky 

■ Malobřevnovská x Falcká 
■ Chýňská x Zličínská 

■ Kralupská x Dobrovízská 
■ náměstí Čs. povstání 
■ Ve Višňovce x K Mohyle 

■ Pod Mohylou x Chrášťanská 
■ Na Jivinách x Netřebská 

■ Ruzyňská x Ledecká 
■ Brodecká x Únětická 
■ Ciolkovského x U Valu 

■ Pelikánova (u potoka za do -
mem č. 115/4) 
■ Radistů x Navigátorů 
■ Šmolíkova (slepé rameno) 

■ U Silnice x Ke Džbánu 
■ U Silnice x U Kolejí 
■ Na Padesátníku I. x Na Pade-
sátníku III. 

■ Vlastina x U Silnice 
■ Za Vokovickou vozovnou
x U Kolejí 
■ U Silnice x Nová Šárka (pod
separací)

ZDROJ MČ PRAHA 6

13. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

19. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

25. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

26. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

28. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

11. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemový kontejner
bude přistaven v urče-
ném termínu pouze na

ma ximálně čtyři hodiny – po
celou dobu bude odborná ob-
sluha monitorovat jeho naplňo-
vání odpadem, evidovat počty
návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného odpadu.

Kontejner je určen pouze
pro občany hlavního města Pra -
hy. Odkládat do něj lze starý ná-

bytek, koberce a linolea, zrcad -
la, umývadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty. 

Nelze do něj odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad (tzn. veškerý
rostlinný odpad), stavební od -
pad, dále pak pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, chladničky,
mrazáky a sporáky. 
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veřejný prostor

„Do procesu sice vstupujeme za
minutu dvanáct, od ředitele IPR
Boháče máme příslib, že mů-

žeme jednat s projektanty a výslednou po-
dobu Bělohorské výrazně ovlivnit tak, aby
naše připomínky byly do projektu zane-
seny,“ říká místostarosta Jakub Stárek.

Zásadní výhrady proti rekonstrukci ma -
jí místní živnostníci. Obávají se ztráty vel-
kého množství parkovacích míst, což by
pro místní podnikatele mohlo být likvi-
dační – zjednodušeně řečeno – kde se nedá
zaparkovat, tam nebudou jezdit zákazníci.
Nesouhlasí ani s plánovanými cyklopruhy,

Živnostníky děsí
rekonstrukce Bělohorské
Bělohorskou ulici čeká zásadní rekonstrukce. Ta má třídu
výrazně zklidnit, přibýt mají malé parčíky, lavičky a další
odpočinková zákoutí. Investorem rekonstrukce, kterou
připravuje IPR, je hlavní město Praha a začít by měla asi za
dva roky. Ne všichni místní jsou však pro.

pravdou je, že Bělohorská je poměrně fre-
kventovaná komunikace, kterou navíc ve
středu rozděluje tramvajová trať.

Živnostníci z Břevnova však jen nekriti-
zují, mají také několik návrhů, co by mohlo
břevnovskou třídu vylepšit. Mohla by to být
třeba rozšířená klidová zóna nad poliklini-
kou, lepší estetický dojem z ulice, třeba po-
mocí stejných portálů a nápisů. A domní-
vají se také, že během rekonstruk ce by měli
mít snížen nájem v obecních prostorech.

Na chodníky by podle nich neměla být
použita zámková dlažba, která odvádí vodu
do hloubky a kvůli čemuž značně vlhnou
domy. Co se týče parkování, měla by být na
Bělohorské zřízena místa pro krátkodobé
parkování nerezidentů, aby si mohli v klidu
nakoupit. Více parkovacích míst by při-
neslo v některých místech ulice šikmé par-
kování a zúžení chodníků. Břevnovští živ-
nostníci také navrhují, aby se pražský
magistrát primárně nezabýval Bělohor-
skou třídou, ale věnoval se spíše Patočkově.
Třeba jejímu zahloubení.

Otevři okno, ovane tě smrt. To není
název hororu, nýbrž reálná hrozba
pro lidi žijící v pražských Vokovi-

cích. Přítomnost škodlivin a jedů v ovzduší
kvůli neutěšené dopravní situaci v okolí
ulic Evropská a Vokovická potvrdily i od-
borné posudky, které má Vaše 6 k dispozici.

Dlouhodobou ignorací narůstající auto -
mobilové dopravy směrem ze Středoče-
ského kraje do centra metropole dochází ke
zhoršování životního prostředí v šesté
městské části. Zdraví obyvatel ohrožují
prachové částice PM, benzen či benzopy-
ren. Jejich limit je vyšší než povolený.

Uvádí to tajný dokument Vyhodnocení
vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví
i neveřejná Dokumentace pro územní roz-
hodnutí k místnímu developerskému pro-
jektu. Obě analýzy odborníků má redakce
k dispozici. Průměrná roční koncentrace
benzopyre nu je v lokalitě 1,5 ng/m3, limit
1,0 ng/m3, limity PM 10 mohou být překro-
čeny 35x za rok a skutečnost je 72x za rok.
A obyvatelé šestky z toho nejsou nadšeni.
Proti nečinnosti radnice ohledně dopravy
se bouří a interpelují ji.

„I přesto, že je námi vedení Prahy 6 dlou-
hodobě upozorňováno na nevyhovující ži-
votní podmínky, tak samospráva, ale ani

státní správa nekoná a toleruje překročení
zákona,“ upozorňuje jeden z rezidentů Vo-
kovic, stomatolog Štěpán Gála.

Nevyhovující životní podmínky spatřuje
v překročených hlukových limitech, zákon-
ných limitech PM10 a dalších škodlivinách,
které odborníci naměřili. „Je to například
i karcinogen benzoapyrenu, který prokaza-
telně poškozuje zdraví až 1200 občanů ži-
jících podél ulic Vokovická a Na Krutci, což
dokazují i studie EIA a studie plánovaných
bytových projektů,“ řekl lékař časopisu Va -
še 6. Neschopnost vedení šestky pohnout
s dopravou se promítá do zdraví občanů.
Problém je o to větší, že se dotýká těch nej-
zranitelnějších – dětí. „Praha 6 nekoná, jen
přihlíží, a navíc ještě posune mateřskou
školku do míst, kde děti budou blíž těmto
nevyhovujícím životním podmínkám, což
bude mít vliv na jejich zdraví,“ je přesvěd-
čen Gála.

Vystavení lidského organismu škodlivi-
nám, jako je benzen, může mít podle zá-
věrů studie vliv na probuzení leukémie.
U dětí je náchylnost ještě vyšší než u dospě-
lých. „Ve vysokých koncentracích má ben-
zen akutní účinky dráždivé a neurotické.
V nízkých dávkách pak při dlouhodobém
působení utlumuje tvorbu krvinek a před-

Neschopnost vedení Prahy 6 řešit dopravu

ohrožuje zdraví občanů
pokládá se i jeho vliv na iniciaci leukémie,“
uvádí se v dokumentu Vyhodnocení vlivů
znečištění ovzduší na veřejné zdraví.

V Dokumentaci pro územní rozhodnutí
k developerskému projektu se pak doslova
píše, že obyvatelé těchto nově postavených
bytovek musejí mít vzhledem k dopravou
znečištěnému ovzduší zavřená okna. „Ob-
jekty dokumentu nelze větrat přirozeně,“
tvrdí dokument. Více se tématu škodlivého
ovzduší Prahy 6 budeme věnovat v dalším
vydání Vaše 6.

Co je Benzo[a]pyren
■ Benzo[a]pyren vzniká nedokonalým
spalováním, obsažen je ve výfukových
plynech či v kouři z cigaret, ale může
být i v grilovaných, smažených a někte-
rých vařených potravinách. Způsobuje
rakovinu.
■ Byl identifikován v roce 1933 jakožto
složka uhelního dehtu. V Anglii byly de-
tekovány nádory šourku u kominíků.
■ Na počátku 20. století byla toxicita
dokázána tvorbou zhoubných kožních
nádorů u laboratorních zvířat, kterým
byla kůže potírána uhelným dehtem.



22 www.vase6.cz

školství

Prohlédněte si
šestkové mateřské skoly
Zápisy do prvních tříd základních škol vypuknou už za

několik týdnů, své budoucí žáčky ale budou přijímat

i mateřské školy, zápisy tady proběhnou v květnu.

Mateřinky nyní pánují dny otevřených dveří. 

Fakultní MŠ se speciální péčí 1. dubna 9.00–11.00 hodin
MŠ Antonína Čermáka 10. dubna 9.30–11.30 a 15–17.30 hodin
MŠ Bělohorská 18. března 15.00–17.00 hodin
MŠ Bílá 28. února a 4. dubna 10.00–11.00 a 15.00–17.00 hodin
MŠ Bubeníčkova 13. března 14.00–17.00 hodin
MŠ Červený vrch 5. března 15.00–16.30 hodin
MŠ Čínská 14. března 15.00–17.00 hodin
MŠ Čtyřlístek 7. března 8.00–12.00 hodin
MŠ Emy Destinnové 14. března 10.00–12.00 hodin
MŠ Charlese de Gaulla 17. dubna 17.00–18.00 hodin
MŠ Janákova 14. března 10.00–12.00 hodin
MŠ Jílkova 6. dubna 9.00–12.00 hodin
MŠ Kohoutek 4. dubna 15.00–17.00 hodin
MŠ Libocká 27. února a 3. dubna 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
MŠ Meziškolská 19. března 9.00–12.00 hodin
MŠ Mládeže 17. dubna 15.00–17.00 hodin
MŠ Motýlek 24. dubna 10.00–11.30 hodin
MŠ Na Dlouhém lánu 26. března 9.00–12.00 a 14.00–16.30 hodin
MŠ Na Okraji 8.dubna 15.00–17.00 hodin
MŠ Parléřova 7. března a 28. března 14.00–17.00 hodin
MŠ Pod Novým lesem 6. března 15.00–16.30 hodin
MŠ Sbíhavá 15. dubna 15.00–17.00 hodin
MŠ Stochovská 20. března 15.00–17.00 hodin
MŠ Šmolíkova 21. března 13.30–16.30 hodin
MŠ Terronská 20. března 9.00–11.00 hodin
MŠ Tychonova 25. dubna 9.00–10.30 a 15.00–16.30 hodin
MŠ Velvarská 10. dubna 9.00–11.30 hodin
MŠ Věry Čáslavské 14. března 8.00–17.00 hodin
MŠ Vokovická 21. března 14.30–17.00 hodin
MŠ Volavkova 24. dubna 15.00–17.00 hodin
MŠ Za Oborou 19. března 15.00–17.00 hodin
Waldorfská MŠ 5. března a 28. března 16.00–18.00 hodin

Kdy se školky otevřou

Někde už mají den otevřených dveří
za sebou, jinde se otevřou návště-
vám třeba i ve dvou termínech. Zři-

zovatel mateřinek, městská část Praha 6,
radí všem rodičům, kteří si budou chtít vy-
brané školky v rámci dne otevřených dveří
prohlédnout, aby si termín ještě před ná -

vštěvou ověřili na webových stránkách jed-
notlivých školek.

Nezapomeňte rodný list
a vyplněnou přihlášku

Rodiče, kteří přijdou zapsat potomka do
mateřské školy, nesmějí zapomenout po-
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třebné dokumenty. Při zápisu se musí ode-
vzdat přihláška, evidenční list a lékařské
potvrzení. Svou totožnost je třeba doložit
občanským průkazem nebo potvrzením
o trvalém pobytu dítěte. Rodiče musejí
s sebou donést také rodný list dítěte. Poté
obdrží potvrzení o účasti na zápisu s regis-
tračním číslem v dané mateřské škole a zá-
pisový lístek. 

Poslední rok školky
je povinný

Předškolní vzdělávání je určeno dětem
zpravidla ve věku od tří do šesti let, nej-
dříve však pro děti dvouleté. Pro předško-
láky je poslední rok školky povinný. Rodiče
mohou děti hlásit do libovolného počtu ma-
teřinek, školským obvodem pro všechny
mateřské školy městské části Praha 6 je
celé území městské části. Dítě s místem tr-
valého pobytu v Praze 6 má při přijímání
přednost před dítětem s místem trvalého
pobytu v jiné části Prahy. Další kritéria při-
jetí si stanoví jednotlivé mateřinky. Na při-
jetí dítěte může mít vliv řada faktorů, třeba
trvalý pobyt dítěte na území městské části,
věk, to, zda je dítě hlášeno k celodenní do-
cházce či zda školku už navštěvuje souro-
zenec. 
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luštění

V tajence naleznete citát Marca Tullia Cicera.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

INZERCE V6-0228

O převzetí Veleslavínského zámku
uvažuje ministerstvo

www.nasregion.cz

Zámek Veleslavín, který se stát pokoušel neúspěšně
vydražit, by mohlo převzít ministerstvo kultury pro
některou ze svých příspěvkových organizací. Magistrát
nyní zároveň jedná o tom, že by v takovém případě mohl
část areálu užívat pro svoje účely. Informovali o tom
mluvčí ministerstva Ivana Awwadová a radní Prahy pro
majetek Jan Chabr (TOP 09). Nyní zámek vlastní stát

Čtěte na…

Zákaz vjezdu kamionů do Prahy
je nereálný, říká náměstek
K plánu minulého vedení Prahy na zákaz vjezdu kamionů
na území metropole dorazilo takové množství námitek, že je
nereálný, řekl náměstek primátora pro dopravu Adam
Schein herr (Praha Sobě). Zákaz, který měl platit pro náklad -
ní vozy nad 12 metrů délky, stále schvalují silniční úřady, dá
se však předpokládat zamítavé stanovisko. „Negativně k ně -
mu vyjádřila dopravní policie dotčených městských částí,

Čtěte na…
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volný čas

Děti, které zaujme soutěž
Pestrý svět, mají za úkol
vytvořit nejlépe plastic -

ké výtvarné práce, které zpra-
cují dětské zážitky na zadané
téma. Tím je pro letošní rok
hud ba. „Pro popis hudebních
i výtvarných děl se často použí-
vají slova kompozice, rytmus,
barva, tón, hloubka… Můžeme
něco tak niterného a pomíji -
vého jako zvuky, jako hudbu
zachy tit pomocí výtvarných
prostředků? Jaký má Óda na
ra dost tvar, je měkká, nebo tvr -
dá, jakou má na dotek texturu?
Když výtvarně zpracuje me hu-
dební dílo, bude to jeden velký
celek, nebo to budou různě
velké, pospojované části? Může
být hudba příjemná, otravná,
děsivá, nebo dokonce nudná?
Můžete si vybrat, jaký druh
hud by znázorníte, nebo jestli
budete pracovat s hudbou obec -
ně, nebo třeba pouze s jednou
písničkou. Můžete pracovat
i s tím, kde lze hudbu slyšet.
Tře ba v koncertním sále nebo
v rádiu, či dokonce na diskoté -
ce,“ píše se v zadání soutěže. 

Utkat se mohou děti v něko-
lika katego riích, a to jak ty se
zrakovou vadou, tak i ti malí či
větší malíři a výtvarníci, kteří
měli štěstí a žádné nemoci očí je
netrápí. Kategorie „nevidíme“
i „vidíme“ je rozdělena na dvě
skupiny, a to na děti od šesti do
třinácti let a na ty starší od čtr-
nácti do osmnácti let. Co se týče
výtvarných technik, volit mo -

hou účastníci uměleckého klání
mezi keramikou či kombinova-
nou technikou, kdy lze využít
různé materiály. 

Práce musejí mít formát ma-
ximálně 70 x 50 cm u plošné
práce a 120 x 120 cm u prá ce
prostorové. Jeden autor může
do soutěže Pestrý svět poslat
více prací v různých techni-
kách, vždy však musí jít o origi-
nál. Každá výtvarná práce musí
mít na zadní straně, případně
přímo na objektu, uvedeno jmé -
no, označení kategorie nevidí -
me „a“ (6–13 let) nebo „b“ (14–
18 let) nebo vidíme „a“ (6–13
let) ne bo „b“ (14–18 let), dále
ná zev a přesnou adresu školy či
organizace, která práce posílá,
a e-mailové spojení na organi-
zaci.

Čas na zasílání prací mají po-
tenciální účastníci do 23. dub -
na, na konci měsíce bu dou vy-
hlášeny výsledky a v květnu se
bude konat výstava a budou
předány ceny. V kaž dé kategorii
bude oceněno deset prací.Vý-
stava českého Aeroklubu Můj
sen o létání je mezinárodní
a určena je všem od šesti do se-
dmnácti let.

„Seděli jste někdy ve třídě, dí-
vali se z okna a přemýšleli, jaké
by bylo létat? Po kud ano, nejste
sami! Učitelům se to možná ne-
líbí, ale něco nás při pohledu na
oblohu nutí snít o všech nepře-
berných možnostech, které lé-
tání nabízí. Vždyť vlastně
všech ny úspěchy v létání začaly

Děti mohou soutěžit
se svými výtvarnými díly
Čtvrtého ročníku soutěže Pestrý svět se

mohou zúčastnit děti od šesti do osmnácti

let, pořádá ji Neviditelná výstava ve

spolupráci s Nadačním fondem Krasohled.

Kdo má rád létání, možná se zapojí do

klání Aeroklubu České republiky Můj sen

o létání.

snem. V průběhu té to cesty se
každá další generace leteckých
nadšenců při naplňování svých
snů opírala o práci svých před-
chůdců. Teď je to na Vás!“ zní ve
výzvě dě tem i studentům, kteří
mají rádi malování a létání. 

I toto klání bude rozděleno
do kategorií, a to první stupeň
ZŠ (datum narození 1. ledna
2009 až 31. prosince 2012),
dru hý stupeň ZŠ (datum naro-
zení 1. ledna 2005 až 31. pro-
since 2008) a střední škola (da -
tum narození 1. ledna 2001 až
31. prosinec 2004). Vítězové
budou zná mi v průběhu dubna.

Soutěžící musí splnit zadané
podmínky, těmi je požadovaný
formát A3 (297 x 420 mm),
dále to, že všechny malby musí

být vytvořeny rukou (v případě
hendikepovaných dětí je povo-
leno malovat i chodidly nebo
ústy), volit lze vodový, akrylový,
olejo vý, inkoustový nebo paste-
lový druh mal by nebo fixy, na-
opak není povoleno kreslit
uhlem či tužkou nebo mít před-
tištěný výkres.

Své dílo je třeba zaslat do
1. března na Sekretariát Aero-
klubu České republiky a na jeho
zadní stranu je nutné napsat
název obrázku, datum naroze -
ní, jméno a příjmení, název ško -
ly, e-mail a telefonní číslo na
učitele, popřípadě na školu,
poštovní adresu školy nebo
svoji poštovní adresu a jméno
a e-mailovou adresu na dospě-
lého zástupce.
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politika
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❱❱ mytí oken
v domácnostech

❱❱ úklid bytových
domů
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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku
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Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Výbor pro otevřenost, mé -
dia a participaci při Za-
stupitelstvu MČ Praha 6

si schválil výjezdní zasedání
za Prahou. Uskutečnit se má
v břez nu nebo dubnu. Vyplývá
to ze zápisu výboru. Vaše 6 se
zajímala o to, proč místním po-
litikům nestačí zasedačky na
úřadě. 

Výjezdní zasedání bude totiž
hrazeno z rozpočtu. A občané
mají prá vo se ptát. Redakce za
ně tedy položila dotazy šéfovi
výboru Oldřichu Kužílkovi,
který odpověděl se 14denním
zpožděním až po urgencích.

Chtějí se poznávat
„Členové výboru projevili zá -

jem projednat celkovou koncep -
ci výboru, priority na volební
období ve větším klidu a času,
než umožňuje pravidelné jed-
nání, které obvykle trvá dvě ho-
diny. Zároveň projevili zájem
poznat se navzájem i neformál -
ně,“ uvedl Kužílek. K otázkám,

kam členové výboru pro otevře-
nou radnici hodlají vyrazit a ko -
lik to bude rozpočet stát, se je -
ho předseda vyjádřil redakci
vyhýbavě. Jak přitom redakce
ověřila ze zápi su z posledního
jednání výboru, Kužílek ví víc,
než kolik chce zřejmě čtená-
řům a občanům šestky sdělit. 

„Výjezdní zasedání je pláno-
vané na dva dny a mělo by se jet
za Prahu,“ uvádí se v zápisu
z led nového jednání výboru.
Nezodpovězené dotazy na roz-
počet však budí rozpaky.

Zbytečné a drahé
setkání

Jediným, kdo má k výjezd-
nímu zasedání výboru výhrady,
je zastupitel z hnutí ANO Jaro-
slav Holý. „Proti výjezdnímu
za sedání jsem se vymezil a ne-
hlasoval jsem pro něj. Jako je-
diný přítomný. Z mého pohledu
se jedná o zbytečnou a drahou
formu setkání, která je, co se
týče efektu na fungování výbo -

ru, velice diskutabilní,“ řekl Ho -
lý.

Mohou občané důvěřovat
zvo leným zástupcům TOP 09,
STAN a ODS, že jsou řádní hos-
podáři, když ještě ani měsíc
před plánovaným výjezdním
zasedáním nevědí, jaký rozpo-
čet na výjezdní „mejdan“ mají?

Obrázek ať si každý
udělá sam

Vzkaz pro ně má místopřed-
seda výboru pro otevřenou rad-
nici Vladimír Šuvarina (ODS).
„Co se zájmu veřejnosti týče:
veřejnost má hned několik
mož ných způsobů, jak komuni-
kovat s představiteli samosprá -
vy, a ukřičeně hysterický e-mail
velkým fontem mezi ně nepa-
tří,“ odepsal na otázky redakce.
Pro úplnost redakce přikládá
celý přepis „ukřičených“ otázek
včetně odpovědí. Čtenář si
o otevřenosti výboru pro ote-
vřenou radnici udělá obrázek
sám.

Mejdan za Prahou
pro zastupitele Prahy 6 Celý přepis „ukřičených“

otázek a „otevřených“
odpovědí šéfa výboru
pro otevřenou radnici

Oldřicha Kužílka (STAN)

● Kde by se mělo (má) ko -
nat výjezdní zasedání pří-
slušného výboru?  

Zatím není určeno. 
● Co je důvodem, aby výbor
jednal na výjezdním zase-
dání, a nikoli v Praze 6 na
příslušném úřadě? 

Členové výboru projevili
zá jem projednat celkovou
koncepci výboru, priority na
volební období ve větším
klidu a času, než umožňuje
pravidelné jednání, které ob-
vykle trvá dvě hodiny. Záro-
veň projevili zájem poznat se
navzájem i neformálně.
● Kde budou členové a hos -
té výjezdního zasedání vý-
boru ubytovaní? 

Zatím není určeno. 
● Kolik bude výjezdní zase-
dání výboru stát? 

Zatím není určeno. 
● Kdo náklady na dopravu,
ubytování, občerstvení, příp.
doprovodný program bude
hradit a z jakých zdrojů? 

Zatím není určeno.
Pozn. red.: Oldřich Kužílek, uvol-
něný člen Zastupitelstva Prahy 6,
předseda Výboru pro otevřenost,
média a participaci a člen Komise
strategického rozvoje pobírá mě-
síční odměnu ve výši 53 734 korun.

Sejít se a diskutovat na úřadě je nuda. A tak si někteří zastupitelé

Prahy 6 odhlasovali mejdan za Prahou. Kolik to bude stát,

odmítají sdělit. Občané se jich na to mohou dotázat, ovšem

nesmějí být moc přímí, citliví politici by se mohli urazit. Takhle

funguje otevřená radnice na šestce.
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Abu Dhabi

Boa Vista

Hurghada
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téma čtenářů

rodina
až 4 000 Kč 
pro 4člennou 
rodinu třeba 
na sportovní 
aktivity

Přihlásit se k naší pojišťovně můžete do 31. března 2019
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PRONAJMU GARÁŽ
na konečné tramvají

v Řepích, horní patro,
blízko vjezdu.

Cena:
2 500,- Kč/měsíc.

Tel. 602 243 462

Domov sv. Karla Boromejského
v Praze – Řepích hledá naléhavě

Zdravotní sestru a dále
ošetřovatelku/ošetřovatele,

sanitářku/sanitáře
(minimálně sanitářský kurz).
● Pro mimopražské ženy možnost
pěkného a levného ubytování.
● Domov má dobrou pověst kvalitní
péče o nemocné seniory.
● Pěkné prostředí, přátelský
a dobrý kolektiv, spokojení pacienti.
● Klidnější způsob práce než v ne -
moc nicích – více pomocných sil.
● Prohlédněte si prosím naše
webové stránky www.domovrepy.cz
a přijďte se podívat.
Prosím o životopis na adresu:

konsolata@domovrepy.cz.
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F I R M A  Š + M
provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,

TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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Reaguji na článek v posled -
ní Vaše 6 ohledně pro-
nájmu školských budov

soukromým školám. Myslím, že
za tento neutěšený stav nemů-
žou jen politici minulé koalice,
ale problém vznikl za vlády ODS
s ČSSD, kde se městské majetky
pronajímaly a privatizovaly hla -
va nehlava a nikdo se neohlížel
na to, že jednoho dne budou
chy bět.

Soukromé školy by po dle
mého názoru měly platit daleko
vyšší nájem, než platí. Napří-
klad školní budova na Dědině,
jak píšete, má přes 2000 m2

a ná jem 425 tisíc je směšný,
protože je to vlastně školné jed-
noho žáka, to znamená, že 12
žá ků zaplatí roční nájemné. Je

obrovská chyba starosty Ko-
láře, že nepožaduje vyšší ná-
jemné. Každý den chodím po
chodnících, které jsou v otřes-
ném stavu, a nikdo s tím nic ne-
dělá, jen pořád slyšíme, že chybí
peníze. Proč se Praha 6 necho -
vá ekonomicky, jako řádný hos-
podář? Kdy se začne Praha 6
o svůj majetek starat? Proč pro-
najímá školy, které chybí a musí
je draze stavět, když již několik
škol vlastní a za směšnou část -
ku pronajímá? Karel H.

Bydlím kousek od soukro -
mé školy na Dědině, den -
ně sleduji, co se ve škole

dě je, jaké děti tam chodí a jaká
auta je tam vozí. Nájem 425 ti-
síc měsíčně je prostě směšný.

Naše děti musí jezdit do školy
na Červený vrch a nemohou vy-
užívat naši školu. Rozhodně
fandím Pirátům, aby se na ty
smlouvy už konečně někdo po-
díval a řekl nám občanům, jak
to teda je. Zajímalo by mě i pro-
pojení, které naznačujete, se
sponzory politických stran. Po-
kud to tak je, tak to nemusí být
náho da. Prosím Piráty, aby i to -
to zkontrolovali. Miluše C.

Moje dcera chodí do třídy,
kam se již žáci nevej-
dou. Schůzky s peda-

gogy probíhají na chodbách,
protože nemají odpovídající zá-
zemí. Dnes již skoro není kde
učit, učitelé nemají kabinety
a vlastně někteří nejsou podle

Pronájem budov
soukromým školám

mého názoru ani vystudovaní
učitelé. Zajímalo by mě, když
pan Lacina obhajuje soukromé
školství, co vlastně udělal za své
volební období, aby nám nor-
málním občanům Prahy 6 zajis-
til alespoň důstojné vzdělání
našich děti ve spádových zá-
kladních školách?! Prosím o od-
pověď. Petra K.

Dobrý den, mohl by mi pan
arogantní místostarosta
Lacina vysvětlit, kam

mám dát své dítě do škol ky?
Pane místostarosto, na Pra ze 6
žijí lidé, kteří nemají na to, aby
si mohli dovolit platit vše sou-
kromé. Například svoje dítě
jsem musela umístit na Pra -
hu 5.

Možná, že kdybyste s panem
starostou nepronajímali naše
budovy za hubičku soukromým
školám, mohli byste tam třeba
zřídit důstojnou školku. Zajíma -
lo by mě, kam chodí děti pa na
starosty a dalších pánů politi -
ků. Realita školství je hrůzo -
straš ná. Karolína

Přinášíme výběr
z příspěvků.



ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,

inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,

energetický štítek, převody energií, stěhování atd. 

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 
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školství

BŘEVNOVSKÁ 
HUDEBNÍ 
SETKÁNÍ
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 
Mgr.  Ondřeje Koláře

úterý | 19.00 hod.

Tereziánský sál
Břevnovský klášter
Markétská 28/1  
Praha 6 – Břevnov

26|3|2 0
1 9

4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

Shakespeare
Sonety v tónech
Lucie Silkenová, Markéta Foukalová | ZPĚV

Duo Teres (Lucia Fulka Kopsová | HOUSLE

Tomáš Honěk | KYTARA )
prof. MARTIN HILSKÝ | PRŮVODNÍ SLOVO

Informace na auramusica@seznam.cz 
nebo na tel. 603 188 500.
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6

Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Čas na natáčení videí,
která by mohla v soutěži
uspět, mají žáci základ-

ních a studenti středních škol
až do poloviny května. Videa by
se měla zabývat tématem, jak
šikanu ve školách řešit a potí-
rat. „Soutěž vyhlašujeme ve
dvou kategoriích, první budou
tvořit žáci druhého stupně zá-
kladních škol, ve druhé se utka -

jí žáci škol středních, přičemž
autorem může být jak jednotli-
vec, tak celý tým. A určitě mo -
hou výběr témat konzultovat se
mnou formou e-mai lu,“ řekl
školský ombudsman Ladislav
Hrzal.

Podle informací ministerstva
musel ombudsman za období
od září do prosince loňského
roku řešit bezmála šest stovek

Školy ověří
digitální
gramotnost

Šest desítek škol testu -
je učební materiály,
kte ré se zabývají roz-

vojem digitální gramotnos -
ti. Do projektu, který potrvá
až do konce příštího školní -
ho roku, jsou zapojeny ma -
teřinky, základní i střed ní
školy. Cílem testování je,
aby se ukázalo, zda koncep -
ce rozvoje digitální gramot-
nosti odpovídá možnostem
škol, ale i vyučujících a sa-
motných žáků. Podle výsled -
ků pilotního projektu budou
potom materiály případ ně
doplněny nebo upraveny.
Do testování se zapoji ly Zá-
kladní škola Hanspaulka
a Mateřská škola Kohoutek,
Základní škola Mikoláše
Alše či Gymnázium Jana
Keplera.

Audiovizuální soutěž

na téma šikana
Audiovizuální soutěž pojmenovanou
Zatočme se šikanou vyhlásilo ministerstvo
školství. Klání je určeno pro žáky druhých
stupňů základních škol a žáky středních
škol. Cílem je dotknout se tématu šikany
očima dětí.

dotazů, a to včetně podnětů na
šikanu ve školách. Aby se sou-
těžící mohli se svým natoče-
ným snímkem o vítězství uchá-
zet, musejí splnit některá
pra vidla. Video by mělo mít ma-
ximálně pět minut včet ně pří-
padných titulků a odeslat ho na
ministerstvo je potřeba spolu
s přihláškou do 15. květ na. Ví-
tězové budou vyhlášeni na kon -
ci školního roku.

Soutěž dává mladým filma-
řům velký prostor pro fantazii.
Natočit mo hou třeba rozhovor,
dokumentární snímek, repor-
táž, anketu, video fejeton nebo
hranou scénku či animaci. Po-
rota posoudí kvalitu zpracování
i ob sah, nápaditost a origina-
litu.

AKCE od 7. 3. 2019 do 30. 3. 2019

Vepřová pečeně bez kosti 117,90 Kč/kg 129,90 Kč/kg

V. bok špičky 59,90 Kč/kg 69,90 Kč/kg

Uzené kuřecí čtvrtky 54,90 Kč/kg 64,90 Kč/kg

Vinná klobása 99,00 Kč/kg 109,90 Kč/kg

Vídeňské párky 147,00 Kč/kg 159,00 Kč/kg
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PRODLOUŽENÁ
OTEVÍRACÍ DOBA



Poslední tři byty  
ihned k nastěhování 
+ garážové stání zdarma!
 

CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy

Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili 

prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky 

s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.

PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz

CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, 
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

2+kk s terasou
č. 111 / 64,7 m2

2+kk s terasou
č. 112 / 64,6 m2

3+kk s terasou
č. 113 / 90,4 m2

INZERCE V6-0234


