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Vážení čtenáři,
máme za sebou několik týdnů
v karanténě. Šestka se sem -
kla. Roušky se tady šily ve vel-
kém, místní lidé dělají maxi-
mum pro to, aby zachránili
svoji oblíbenou restauraci,
hospodu nebo bistro, radí si,
kde opravit šicí stroj nebo
třeba kam pro dezinfekční
prostředky. Jaké pocity máte
z posledních měsíců vy? Co
vás potěšilo, překvapilo, za-
hřálo u srdce a co naopak na-
štvalo? Napište nám o tom,

zajímá nás, jak místní lidé nouzový stav prožívají. Přiná-
šíme vám celou řadu témat, většina se více či méně nějak
dotýká tématu koronavirové pandemie. Dozvíte se třeba
přehledně o tom, jakou pomoc mohou či nemohou očekávat
živnostníci nebo aktuální informace o zápisech do mateři-
nek. Přečtěte si také povídání s herečkou Lucií Štěpánko-
vou, kterou znáte z řady oblíbených seriálů a nevynechejte
ani témata, která vám mohou pomoci zabavit děti, které
už nemožnost jít do školy a žít svůj běžný dětský život otra-
vuje. Ostatně o tom, jak děti karanténu prožívají, se dočtete
i v naší anketě. Školáci a předškoláci se shodli na jednom:
chy bí jim kamarádi. Hodně zdraví. Vaše Zuzana
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Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz
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Modré zóny
zůstávají mimo provoz

Provoz zón placeného stání
v Praze je nadále přerušen, a to
kvůli trvajícímu nouzovému

stavu, mimo provoz budou až do jeho
ukončení. Monitorovací vozidla, která
projíždějí pražskými ulicemi, nekontro-
lují oprávněnost parkování, ale sbírají
data o využití zón placeného stání.

Oprava dvou mostů
v Dejvicích

Správa železnic opraví železniční
mosty mezi stanicemi Praha-Dej-
vice a Praha-Veleslavín na trati

z Prahy do Kladna. Pracovat by se zde
mělo do září letošního roku. Konkrétně
jde o opravu na železničním mostě přes
Gymnazijní ulici a dále na mostě přes
stezku pro pěší spojující ulice Glinkova
a Pod Ořechovkou. Předpokládaná cena
oprav je deset milionů korun. V prvním
případě bude provedena oprava stáva-
jící plnostěnné ocelové trámové kon-
strukce zesílením prvků mostovky,
včetně obnovy protikorozní ochrany
mostu a výměny mostnic. U mostu přes
stezku pro pěší se stávající nosná kon-
strukce nahradí novou prefabrikovanou
ze železobetonu a s průběžným štěrko-
vým ložem. Součástí opravy bude sa-
nace a úprava spodní stavby, provede
se také nové izolační souvrství objektu.

INZERCE V6-0408

Elektrotechnická fakulta ČVUT při-
pravila pomůcku pro učitele dějepi -
su. Podílí se totiž na webové aplikaci

HistoryLab. Ta umožňuje práci s historic-
kými prameny a výuku soudobých dějin.
Aplikaci vyvíjí Oddělení vzdělávání Ústavu
pro studium totalitních režimů ve spolu-
práci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT
v Praze, Pedagogickou fakultou UK, Ústa-

vem pro soudobé dějiny AV ČR a Masaryko-
vým ústavem AV ČR. Autoři aplikace po-
stupně zveřejňují cvičení, která jsou již
prověřená a upravená na základě reakcí
žáků i učitelů. Administrativní systém na -
víc umožňuje sdílet výsledky žákovské
prác e a učiteli dává možnost poskytovat
žákům zpětnou vazbu na jejich práci. Sys -
tém je k dispozici všem učitelům.

Fakulta pomáhá
učitelům dějepisu

Části cestujícím, kteří využívají k do-
pravě dopravní kartu Lítačka, vyprší
letos platnost dokladu. Není však

tře ba ho prodlužovat, stane se tak automa-
ticky na dobu tří let. Jde o doklady vydané

v roce 2016, celkem skončila nebo má
skončit platnost 450 000 karet. Dalším do-
kladům bude končit platnost v roce příš-
tím, i ty by však měly být prodlouženy auto-
maticky.

Platnost Lítačky
je automaticky prodloužena

Po dobu uzavírky umožňuje Národní
technická knihovna studentům a pe-
dagogům veřejných i soukromých vy-

sokých škol využívat dočasný online pří-
stup k digitalizovaným fondům technické

knihovny. K dispozici je zájemcům více než
2000 titulů. Knihovna také automaticky
prodloužila registrace, které by skončily
v období od 11. března do 30. dubna, a to
o půl roku.

Knihovna zpřístupnila
digitalizované fondy
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Památník připravil
program pro děti

Program pro děti na chvíle, které
musejí trávit v karanténě, připra-
vil Památník národního písem-

nictví. Jmenuje se Les a jde o online pu-
tování s ilustrací. „Zkontrolujte si
kápézetku a ozdobte se indiánskou če-
lenkou, protože náš průvodce, pan Hřib
Pravý, vám každou středu a sobotu
představí jednu lesní ilustraci a úkol.
Celkem 13 obrázků s motivy lesa od
známých ilustrátorů a malířů vás pro-
vedou indiánskými křovisky, magickým
světem lesních bytostí i starou dobrou
Šumavou,“ láká děti Památník národní -
ho písemnictví.

Možnost konání
svateb obnovena

V rámci uvolňování opatření při-
jatých kvůli šíření koronaviru
byly opět povoleny svatební ob-

řady, konat se mohou v případě, že bude
přítomno maximálně deset osob. Do to-
hoto počtu se započítávají snoubenci,
svědci, matrikářka, oddávající a další
čtyři osoby. Všichni přítomní musejí mít
zakrytý obličej, výjimka se týká jen
snoubenců během konání samotného
svatebního obřadu a musejí dodržet od-
stupy nejméně dva metry od jiných
osob s tím, že výjimka platí pro členy
domácnosti a snoubence.

INZERCE V6-0423

www.tokofi n.czPRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

TOKOFIN (doplněk stravy) jako jediný kombinuje unikátní 
vlastnosti vitamínu E, který přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, vitamínu B6 přispívajícímu k regulaci 
hormonální aktivity a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

Děti se učily
s internetem

Rozšíření otevírací doby
radnice Prahy 6

Celkem 2 541 žáků a studentů ze 111
pražských základních a středních
škol se zapojilo do 6. ročníku soutě-

žního kvízu v rámci projektu Kraje pro bez-
pečný internet. Bodovaly v něm i děti ze
škol v šesté městské části. Hlavním cílem
projektu je zvýšit informovanost zejména

mládeže o existujících rizicích na internetu
a jak se možným nástrahám útočníků brá-
nit. Nejrychlejší v pražském finále Kvízu
Plus byla studentka Kateřina, která studu -
je ve čtvrtém ročníku Vyšší odborné školy
pedagogické a sociální, Střední odbor né
školy pedagogické a Gymnázia, Praha 6.

Žáci přispěli
na záchranu australských zvířat

Dětem ze Základní školy Antonína
Čer máka není lhostejná budoucnost
planety. Žáci z třídy 7. C dokonce vě-

novali peníze ze školních vánočních chari-
tativních trhů. Částka ve výši 1500 korun

zamířila do sbírky, kterou uspořádala praž-
ská ZOO. Určena je ve prospěch záchrany
australských zvířat. Pomáhají i jiné školy,
třeba Základní škola Pod Marjánkou dlou-
hodobě podporuje koně Převalského.

Úřad městské části Praha 6 rozšířil
úřední hodiny. V pondělí a ve středu
je otevřeno od 8.00 do 12.00 a od

13.00 do 17.00 hodin, a to ve všech agen-
dách. V úterý, čtvrtek a pátek je možné od
8.00 do 12.00 hodin využít služby poda-
telny, pokladny, CzechPointu a ověřování,

dále agendy evidence obyvatel, cestovních
a osobních dokladů. Detašované pracoviště
v ulici Dr. Z. Wintra/Uralská, kde je možné
zařídit si parkovací oprávnění má otevřeno
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 hodin. Informační kance-
láře zůstávají mimo provoz. 
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zdraví

Vstupní branou pro infekci
jsou dýchací cesty –
hlavně nos a ústa. Orální

mikrobiom  obsahuje více jak
700 druhů bakterií, plísní, kva-
sinek a i virů. Náš imunitní sy-
stém musí v dutině ústní udr-
žovat mezi mikroorganizmy
rovnováhu, jinak by propukla
infekce. Infekce může podporo-
vat systémová onemocnění, ja -
ko jsou cukrovka, onemocnění
srdce, zápal plic, rakovinu a dal -
ší, které již imunitní systém
plně zaměstnají. 

Významným bezpečným po-
mocníkem v udržování mikro-

biální rovnováhy v dutině ústní
je celosvětově patentovaný mi-
kroorganizmus Pythium oligan-
drum lidově nazývaný chytrá
houba. 

„Pythium oligandrum potla-
čuje bezpečným způsobem bez
vedlejších účinků růst plísní,
kvasinek a tlumí propagaci ba-
kterií. K tomu rozbourává bio-
film například na zubech, takže
se mikroorganizmy nemají kde
schovat a tím se omezuje tvorba
zubního kamene,“ říká vý zkum -
ný pracovník Radim Klimeš
a dodává, „což máme patento-
váno například v USA.“

Čeká nás chytrá karanténa
Většina z nás se setká s Chytrou karanténou,
proto bychom se na setkání měli připravit. 
V článku o dezinfikování domovů, jsme
snižovali počet nežádoucích
mikroorganizmů v ovzduší našich domovů
i na pracovištích, aby náš imunitní systém
nebyl zaneprázdněn potlačováním těchto
mikroorganizmů a mohl se věnovat
závažnější zdravotním problémům.

Pythium oligandrum napadá vlákna vláknité plísně

Přípravky s Pythium oligan-
drum prodávají lékárny pro
orální použití pod názvy Bio
Plus a Chytrá houba Pythie Bio
Plus ve formě ústní vody.  Jsou
to přípravky v suchém stavu,
které se rozdělávají do vody.

Na výzkumu firmy Bio Agens
Research nad Development –
BARD spolupracuje například
AV ČR, UK a další vědecká pra-
coviště včetně výzkumných
ústa vů, akreditovaných labora-
toří a nemocnic nejen z České
republiky.

„V současnosti podrobujeme
Pythium oligandrum  řadou
testů na ničení virů, proti vý-
znamným původcům virových
onemocnění. Výsledky labora-
torních i externích testů z ČR,
Itálie, Číny, Indonésie, Libano -
nu, Filipín, či dalších států oče-
káváme v nejbližších dnech“
říká výzkumný pracovník Ra-
dim Klimeš. 

„Zapojili jsme se do pomoci
v domovech pro seniory, kam
zdarma posíláme formou daru

přípravky ústní hygieny, aby-
chom pomohli našim rodičům,
prarodičům a pracovníkům,
kte ří se o ně starají, překonat
dnešní vypjatou dobu“ potvr zu -
je Radim Klimeš. 

Přípravek BioPlus® a Chytrá
houba Pythie Bio Plus® i další
přípravky s Chytrou houbou Py-
thium oligandrum dostanete ve
své lékárně nebo ve své inter-
netové lékárně. 

Více informací na:
www.chytrahouba.cz.

Pište na:
pythium@pythium.cz.

Infolinka:
728 814 202
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causa

„Dnes (pozn. red. začátkem dub -
na) byla z podstavce demonto-
vána bronzová socha maršála

Ivana Stěpanoviče Koněva. Radnice tím na-
plnila usnesení zastupitelstva ze září loň-
ského roku. Socha bude prozatím přesu-
nuta do prostor společnosti specializované
na ukládání uměleckých předmětů a poté
se přesune do připravované expozice Mu-
zea paměti XX. století, která se bude věno-
vat období dvou totalitních režimů a vý-
znamným historickým událostem na území
Československa,“ napsala radnice na svůj
facebookový profil. Tématem roku se stala
Koněvova socha loni v létě, kdy ji, ostatně
jako každý rok, vandal pomaloval a popsal.
Starosta šestky Ondřej Kolář jako reakci
uvedl, že za jeho čištění, opravy a renovace
utratila radnice za poslední roky statisíce
korun. A že opakované vandalství ukazuje,
že Praha 6 „tady Koněva nechce.“ 

„Já tak říkám, že budeme znovu jednat
s Rusy a znovu jim nabídneme, že si mohou
sochu dát třeba k nim na ambasádu. A do-
dávám, že dokud nezačnou jednat kon-
struktivně a z jejich strany uslyším jen nor-
malizační fráze o přepisování dějin,
zůsta ne socha pomalovaná. Nakonec, rudý
je rusky krásný…,“ napsal Kolář na sociální
síť loni 22. srpna.

Potom jakoby už jiné téma nebylo – Ko-
něv pochopitelně našel řadu fanoušků a od-
půrců, kteří se střetávali nejen ve virtuální
prostoru, ale i přímo před sochou v Bu ben -
či. Vyvrcholení přišlo loni v září, kdy zas -
tupitelstvo městské části rozhodlo, že se
Koněv z Prahy 6 odstěhuje a nahradí ho
památník osvobození.

Jednalo se tehdy za mimořádných bez-
pečnostních opatření, před budovu radnice
byly umístěny zátarasy, na místě hlídali
poli cisté, před zahájením jednání budovu

prohledali policejní psi a nejspíš poprvé
a mož ná i naposledy v historii se schůze
zastupitelů zúčastnily i ruské televizní štá -
by… Starostu Koláře dokonce koncem srp -
na začala hlídat policie, dostal totiž několik
výhrůžek fyzickou likvidací. 

Koněv je bezpochyby kontroverzní osob-
ností – pro někoho osvoboditel, pro někoho
zločinec. Že se z šestky „odstěhuje“ bylo po
loňském září jasné. Otázka však je, jestli
bylo nutné přistoupit k tomu nyní, kdy se
Česko potýká s pandemií koronaviru a je
v karanténě.

Starosta Ondřej Kolář navíc nezklamal
a neodpustil si okomentovat stěhování so-
chy stylem sobě vlastním. „Neměl roušku.
Pravidla platí pro všechny stejně. Ven jen
s rouškou nebo jinou překrývkou úst a no -
su,“ napsal na svůj profil k fotce ukazující
stěhování sochy.

Odstraněním sochy na sebe upoutala še-
stka velkou pozornost, Rusko dokonce při-
šlo s tím, že vyšetřovací výbor Ruské fede-
race zahájil trestní stíhání kvůli odstranění
sochy. Proti tomu se však ostře ohradilo če-
ské ministerstvo zahraničí. „Ministerstvo
zahraničních věcí  striktně odmítá zásahy
státních orgánů Ruské federace do vnitř-
ních záležitostí České republiky. Pokud bu-
dou orgány Ruské federace pokračovat
svými konfrontačními prohlášeními a úko -
ny v tomto duchu, bude to signál, že ztratily
zájem o rozvoj vzájemně výhodných vzta -
hů mezi našimi zeměmi,“ uvedlo minister-
stvo.

Do hledáčku Ruska se nedostala v po-
slední době jen šestková radnice, ale i praž-
ský magistrát. Ten pro změnu nechal
v únoru přejmenovat na počest opozičního
politika náměstí Pod Kaštany, shodou okol-
ností také v Praze 6, na náměstí Borise
Něm cova. Právě na této adrese přitom sídlí
ruská ambasáda. Rusové na změnu zare-
agovali tím, že si administrativně změnili
sídlo na adresu svého konzulárního úseku
v Korunovační ulici.

Koněv je pryč.
Šestka ho odstěhovala v nouzovém stavu

Ani pandemie koronaviru a s ní spojená omezení
nezabránila Praze 6 v odstranění sochy maršála Koněva
v Bubenči. Šestka k tomuto kroku směřovala od loňského
podzimu, otázka však je, zda zrovna nyní nastalo vhodné
období.
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anketa

Plán je následovný: od 11. května bu -
de možná osobní přítomnost žáků
a studentů závěrečných ročníků

středních škol, konzervatoří a vyšších od-
borných škol, a to primárně za účelem pří-
pravy na maturitní a závěrečné zkoušky
a absolutorium. Individuální výuka od to-
hoto data bude možná také v základních
uměleckých a jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky. Obnoví se také pre-
zenční vzdělávání ve školách při dětských
domovech se školou, výchovných a diagno-
stických ústavech a stejně tak činnost škol-
ských poradenských zařízení.

Žáci základních škol by se podle před-
stavy ministerstva školství mohli vrátit do
školních budov 25. května. Jenže… Docház -
ka bude dobrovolná a jen pro někoho. 

„V rámci ochrany rizikových skupin pe-
dagogických i nepedagogických pracov-
níků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných
příslušníků bude i nadále pokračovat dis-
tanční výuka. Od tohoto data bude také
umožněna výuka v základních uměleckých
školách a školách jazykových s právem
státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve
střediscích volného času s omezením ma-
ximálního počtu pěti dětí,“ vyjmenovává
ministerstvo.

Výuka v základních školách ale bude
značně omezena, počítá se s doporučeným
počtem patnácti dětí ve školní skupině,
v každé lavici bude moci zasednout jen je-
den školák. Skupiny se nebudou moct mě-
nit a školní družiny, školní kluby ani zá-
jmové kroužky nad rámec jedné skupiny
povoleny nebudou, stejně tak se nebudou
konat hodiny tělocviku. Otevření bude pod-
míněno aktuální epidemiologické situaci
a místním podmínkám.

Co se týče roušek… Jejich nošení bude
sice doporučeno, o jejich nošení však bude
moci rozhodnout vyučující a při skupinové
práci a aktivitách, při nichž se děti přiblíží
a nebo když vyjdou mimo třídu, budou mu-
set roušku navléknout povinně.

Červen bude důležitý pro maturanty, ko-
nat se mají maturitní a závěrečné zkoušky
a absolutoria. Možná bude realizace prak-
tického vyučování a praktické přípravy ve
středních a vyšších odborných a pokud to
dovolí epidemiologická situace, počítá se
s možností konzultací či občasných vzdě-
lávacích aktivit pro žáky 2. stupňů základ-
ních a středních škol. V červnu se také mají
konat přijímací zkoušky na středí školy.

A jak tedy děti baví učit se doma s rodiči,
stýská se jim po kamarádech nebo si užívají

Děti už se do škol nevrátí,
docházka bude dobrovolná

Bezmála dva měsíce nechodí děti v Praze 6 do škol
a školek. A jak to tak vypadá, část už v letošním školním
roce do lavic nezasedne. Kdy se budou konat maturity,
přijmačky na střední školy a jak to bude třeba s jídelnami?

neočekávané „prázdniny“? Jak odpovídají
školáci ze šestky? Všichni se shodli na jed-
nom: Chybějí nám kamarádi.

Jsi rád/a, že nemusíš
do školy nebo do školky?

Trošku do školky chci jít. Stýská se mi
po kamarádech. Tim (6 let)

Moc mi nevadí, že není škola, ale už se
mi stýská po kamarádech, chtěla bych se
s nimi už vidět. Někdy jsem ale ráda, že ne-
musím ráno do školy, ale připadá mi, že
máme učení víc. Nella (10 let)

Jsem rád, že do školy nechodím, ale chtěl
bych být s kamarády, učíme se online a to
je v pohodě. Myslím ale, že ve škole se toho
naučím víc, než online. Matyáš (12 let)

Nejdřív jsem měl velkou radost, že nemu -
sím do školy. Ale teď už mě to doma nebaví.
Stýská se mi po kamarádech a vadí mi hod -
ně, že se nesmíme navštěvovat. Taky mi
chybí kroužky, chodím na trampolíny, vý-
tvarku a keramiku. Učím se doma s rodiči,
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ale jim to moc nejde a s paní učitelkou tři-
krát týdně přes počítač, a to je super, to mě
baví. Chtěl bych se do školy ještě před
prázdninami vrátit. Kryštof (9 let)

Ano, líbí se mi, že mě učí maminka, ale
stýská se mi po mých kamarádkách.

Natálka (10 let)

Jsem rád, že nemusím do školy, ale stý-
ská se mi po kamarádech. Ondra (9 let)

Nejsem ráda, protože nevídám své ka-
marády a dostáváme více úkolů než při vý-
uce ve škole. Ale na druhou stranu mi vy-
hovuje, že mě při zpracování zadání nikdo
neruší. Valentýnka (13 let)

Škola mi trošku chybí. Ale hlavně mi va -
dí, že se nemůžu vídat s kamarády, chodit
s nimi ven, jít třeba na koloběžku, do ska-
teparku. Jakub (12 let)

Mě to vadí, chci do školy, už mě to doma
nebaví. Stýská se mi po kamarádech, po
učení ani moc ne. Ale učím se online, tak
to je dobře, že můžu kluky alespoň vidět.
A vadí mi, že nemůžu s kamarády odpo-

ledne ven, když už je venku pěkně. Jsem
u babičky s mámou a tátou a občas se už
nudím. A taky mi chybí fotbalové tréninky,
tak si alespoň kopu s tátou na zahradě. 

Tomáš (9 let)

Nejsem rád, že nemusím do školy. Chybí
mi kamarádi. A taky docela družina. 

Vítek (9 let) 

Stýská se mi po školce, chtěla bych tam
jít. Za holčičkami. Po paní učitelkách se mi
taky stýská. Moje nejlepší kamarádka se
jmenuje Stelinka a Izabelka a Kristýnka
a kamarád Kryštof. Ale teď sem u babičky
a líbí se mi tady. Anička (3 roky)

Stýská se mi po školce a hlavně po kama -
rádech. Adélka (6 let)

Nejsem ráda, že nemusím do školy. Má -
me online výuku, a ta mi přijde složitější,
než normální učení. A stýská se mi po spo-
lužácích. Elen (12 let)

Mě to doma vůbec nebaví. Ze začátku to
bylo v pohodě, že jsme do školy nemuseli,
ale teď už je to dlouho, co jsem neviděla ka-

marády a ještě se dlouho neuvidíme, takže
já už bych do školy ráda šla. A taky máme
na doma hodně učení. Emma (12 let)

No, do školy by se mi asi úplně nechtělo,
ale za kamarády bych tedy šel. Učíme se
teď online a to je lepší! Tobiáš (10 let)

Nejsem moc rád, že není škola, chybí mi
kamarádi. Damián (9 let)

Já nejsem úplně rád, že nemusím do
školy, ale na druhou stranu i trochu jsem
rád. Nemusím chodit do školy, ale zase si
nemůžu povídat naživo s kamarády. Stýská
se mi po nich. Andy (10 let)

Mě se stýská jenom po holkách, ale ne-
stýská se mi po učení. Róza (7 let)

Škola mi nechybí, tedy učení. Učíme se
online. Mě to připadá lepší, než ve škole, je
to rychlejší. Chybí mi ale trochu kamarádi.
Karanténa mě nebaví, nosit roušku je pří-
šerný. Nosím brýle a na tom je jedna dobrá
věc, že nemusím mít roušku za ušima, pro-
tože mi jí drží brýle. Blbý je, když je vítr, to
mi jí odfukuje. Eliáš (9 let)
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● Co vás na Podzimní sonátě zaujalo
a co si myslíte, že zaujme diváky? 

Ve hře jde o věčné téma matky a dcery,
což si zažíváme postupně v obou rolích té-
měř všechny. Během zkoušení jsem si uvě-
domila, že i v mém okolí spousta dospělých
žen vlastně nedospěla, protože buď jim to
jejich matky nedovolily, nebo se ony ne-
chtěly vzdát role dcer. Přitom je to tak pod-
statné. Ta cesta může být zpočátku bo-
lestná, ale pak může být velmi osvobozující
pro obě strany. Takže Podzimní sonáta je
taková sonda do vztahů matky s dcerou,
ale s katarzním vyústěním, což je velmi
osvobozující.  
● V Podzimní sonátě hrajete dceru Evu.
Sama jste herečka, umělkyně, ale také
maminka dvou dcer. Jak se vám daří
skloubit mateřství a kariéru?

Snažím si čas na rodinu a práci dávkovat
tak, abych nikoho neošidila. Ve výsledku
vlastně hlavně sebe. Protože, když nemám
tyhle věci vyvážené, stávám se lehce ne-
snesitelnou.
● Podle čeho si vybíráte role obecně, co
vás musí zaujmout, abyste roli vzala?
Text hry, role nebo třeba porozumění
s režisérem či kolegy? Co je pro vás při
výběru důležité?

Pro mě je důležitá kombinace všeho. První
impuls je, aby se mi hra líbila, protože
opravdu nepůjdu do něčeho, o čem si mys-
lím, že nemá smysl. Za tím jdou ruku v ruce
režisér a kolegové. Vnímám čím dál víc, jak
je pro mne důležité, abych si s lidmi rozu-
měla na jevišti. Nemusím se s nimi přátelit
v zákulisí, ale musíme si rozumět na jevišti. 
● Jak moc se musí herec do své role vžít,
ovlivňují některé postavy, které hrajete
nějakým způsobem i vaše soukromí a na-
opak?

Určitě ano. Vždy se snažím proniknout
do hloubky každé postavy, takže mě po-
každé nějakým způsobem zasáhne, obohatí
a posune třeba někam dál. Někdy se při-
stihnu, že v soukromém životě přemýšlím
jako ta postava. Nedávno mi řekl kolega Mi-
rek Táborský, se kterým hraji v divadle
v Řeznické v představení Relativita: „Ty teď
zkoušíš něco nového, viď? Hraješ to trošku
jinak.“ A já si uvědomila, že je to Eva z Pod-
zimní sonáty. Takový je ale vlastně život,
protože každý člověk se pořád mění a zku-
šenostmi se posouvá. Já se můžu nechat
obohatit impulsy postav, které hraji, takže
jsem jen bohatší.     
● Pocházíte ze Vsetína, studovala jste
Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a hrála

v oblastních divadlech, než přišlo an-
gažmá ve Vinohradském divadle. Jak
jste si zvykala na život v metropoli?

Když jsem v patnácti opustila rodný Vse-
tín a ocitla se v Ostravě, byl prvotní šok
z velkého města větší. Hodně mě to naučilo.
Pak přišly Pardubice. Jako velký zlom jsem
přechod do Prahy nijak nevnímala, byla
jsem zvyklá se o sebe postarat. Spíš jsem
v té době oceňovala větší možnosti, hlavně
kulturního vyžití. Nikdy jsem neměla pocit,
že bych byla ztracená. Brala jsem možnost
být v Praze jako výhodu.
● Jaký máte vztah k Praze 6, co máte
ráda na šestce?

Jako první mě napadne Dejvické divadlo,
esence talentu a neotřelých uchopení in-
scenací. Taky mám ráda přírodní rezervaci
Šárka, kam chodíme přes deset let každý
rok v květnu s kamarády na piknik, a po
celá ta léta nám vždycky vyšlo počasí.
Nevím, kdo to tam nahoru platí, ale vážně,
opravdu každý rok je v ten den hezky!
●Z umělecké rodiny nepocházíte, i když
na začátku vaší kariéry se spekulovalo
o vašich rodinných vazbách na hereckou
rodinu Štěpánků. Myslíte, že to pro vás
by la výhoda? nebo jste to naopak pociťo -
vala jako mínus?

Lucie Štěpánková:
Snažím se žít tak, abych se
za sebe nemusela stydět

Sympatickou herečku Lucii Štěpánkovou mohou vídat
diváci v představeních divadla V Řeznické, Studia DVA,
Pantheon production nebo Divadla Mana. Televizní diváci
ji znají z filmů a seriálů, například Sever, Profesor T.,
Vyprávěj, Ulice, Pojišťovna štěstí, Past, Na vlky železa
a dalších. V nové inscenaci Podzimní sonáta světoznámého
spisovatele a režiséra Ingmara Bergmana si zahraje Lucie
Štěpánková roli dcery, která se nemůže vyrovnat své
impozantní matce, slavné umělkyni a rozené primadoně.
Vršovické divadlo Mana připravovalo premiéru severského
dramatu o komplikovaném vztahu mezi matkou a dcerou
na začátek dubna, diváci si na ni ale budou muset počkat,
až skončí opatření souvisejícím s koronavirem. 
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Já o tom takhle nepřemýšlím. Napadne mě
například Bára Munzarová, se kterou jsem
byla v Divadle na Vinohradech, a je moje
kamarádka. Možná to vážně měla složitější
ona, protože já nemusela nikomu nic do-
kazovat. Přemýšlím o tom ale vlastně jen
teď, za pochodu, když se mě na to ptáte, ji-
nak jsem to nikdy nevnímala.   
● Co vás vůbec přivedlo k herectví, k ná-
padu přihlásit se na konzervatoř?

Tak to by mě také zajímalo, kde se to vza -
lo. V dětství jsem opravdu moc extrovertní
dítě nebyla a dodneška se vlastně stydím.
Asi mě to prostředí nějak fascinovalo. V po-
čátcích jsme s mojí kamarádkou hráli pro
mateřskou školku divadlo. Vymyslely jsme
si pohádku a bylo nám umožněno ji zahrát.     
● Jak na vaše rozhodnutí, stát se hereč-
kou, reagovali vaši rodiče, podporovali
vás nebo spíš zrazovali?

Měla jsem velké štěstí, protože rodiče mě
podporovali už od toho prvotního okamži -
ku, za což jim moc děkuji. Nikdy předtím
jsem nechodila do žádného dramatického
kroužku, jen ty vlastní hry s kamarádkami.
Teď, když jsem sama máma, to oceňuji ještě
víc, jak velká to od mých rodičů tehdy byla
známka lásky a důvěry.
● Když si člověk vybere nějaké budoucí
povolání má o něm určité představy
a ideály. Naplnily se? Nelitovala jste
někdy, že jste zvolila právě herectví?

Ne, opravdu nikdy jsem nelitovala. Moje
práce mě baví. Samozřejmě, člověk má
v danou chvíli, kdy mu něco nejde pochyby,
ale nelitovala jsem nikdy. Je pravda, že jsem
nikdy neměla žádné velké ambice, prostě
jsem chtěla hrát divadlo. Možná, že kdy-
bych měla období, ve kterém bych neměla

práci, tak bych to řešila jinak, ale v tomhle
mám opravdu obrovské štěstí, takže jsem
spokojená a vždycky jsem byla. 
● Měla jste nebo máte nějaké herecké
vzory?

Za studentských let jsem obdivovala
Vilmu Cibulkovou. Teď víc, než herecký
vzor vnímám sílu okamžiku. S kolegou,
s režisérem, sama v sobě. Když pochopíte,
že to je ta chvíle, že to chápete správně, že
jdete správnou cestou…
● Máte nějaký herecký sen, existuje ně-
jaké hra nebo role, po které toužíte, kte-
rou byste si ráda zahrála?

To vás také zklamu. Nevím, pod jakou
šťastnou hvězdou jsem se narodila, ale
chodí mi opravdu tak různorodé nabídky,
že vlastně ani nemám čas snít. Já si ty role
jen vylupuju jako Popelka oříšky. Na pod-
zim bych měla zkoušet v divadle Ungelt
s Táňou Medveckou. Bude to takové napůl
vážné, napůl snad i humorné představení.
Pak mě čeká v divadle v Rytířské úplně
ztřeštěná komedie o dvou lidech, takže i ten
rozptyl postav je tak velký, že ani nemám
čas snít, jenom se těším.  
● Těch rolí jste si zahrála hodně, je ně-
která z nich, které jste doposud hrála,
nebo ještě stále hrajete, máte nějakou
svou oblíbenou postavu, která je bližší,
kterou máte raději, než ty ostatní?

To je těžká otázka, je jich tolik! Tak jinak,
která se vybaví první… Už v pardubickém
divadle se mi rozšířily herecké obzory díky
Ondině, kterou jsme tehdy pojali spíš jako
rybu, než jako vodní vílu. Potom vzpomenu
na mé setkání v Divadle v Řeznické s Mar-
tinem Hubou v představení Po zkoušce, kdy
mi jako režisér otevíral nevídané možnosti.

Přiznávám, občas to i bolelo, ale pak jsem
se na jevišti cítila svobodná jako nikdy před-
tím. A už od tématu raději dál, protože mi
vyskakují další a další postavy…
● Odmítla jste někdy nějakou roli a pak
toho třeba litovala?

Věci, které pro mě nejsou důležité, od-
hazuji do propasti zapomnění, takže bych
musela zapátrat v paměti. Snažím se ni-
čeho nelitovat. Všechno je tak, jak má být.
Stalo se třeba, že přišly dvě nabídky najed-
nou a já se musela rozhodnout a jednu od-
mítnout. Ale nějak jsem si to v sobě pojme-
novala a opravdu si nepamatuji, že bych
litovala.
● Hrála jste na velkých divadelních scé-
nách i v malých, intimních prostorech.
Cítíte se lépe na velkém jevišti nebo v ma-
lém, komorním prostoru? 

Mám ráda obojí a nejlépe je, když má člo-
věk obě možnosti. S komorním divadlem
v Řeznické i s Ungeltem jezdíme také na
zájezdy, takže se člověk dostane třeba do
Teplic, kde je 600 míst a nejednou si může
to velké divadlo zahrát. Ve výsledku je to
vlastně stejné. Snažím se být vždycky prav-
divá, samozřejmě ty prostředky na malém
a na velkém jevišti jsou jiné, ale baví mě
obojí. 
● Existuje podle vás výměna energie
mezi hledištěm a jevištěm, vnímáte ji,
dokáže vás nějak ovlivnit? 

Jakékoli setkávání lidí je vlastně výměna
energie. Proto lidé chodí do divadla, proto
mě tolik baví pro lidi hrát. 
●Ve kterém žánru se cítíte nejlépe, jaká
herecká poloha vám vyhovuje víc, kome-
diální nebo vážná? Podzimní sonáta – Lucie Štěpánková a Dana Batulková

Lucie Štěpánková ma ráda Prahu 6. Tře -
ba Dejvické divadlo nebo Šárku.
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Nejraději mám, když se spojí
obojí, když se člověk zasměje
a pak mu zamrazí. Tako vý je
přece i život.   
● Zmiňovala jste, že se věnu-
jete dabingu, v poslední době
docela často. Co vás na tom
baví? Je třeba nějaká posta -
va, které byste ráda propůj-
čila svůj hlas?  

Teď jsem dostala moc hezkou
příležitost. Dabujeme pro Ne-
tflix seriál z ženského vězení
v Americe, jmenuje se Orange
Is the New Black a dabuji tam
hlavní postavu Piper. Je to něco
úžasného, každý jednotlivý člá-
nek všech žen s určitým příbě-
hem je skvěle zahraný. Je tam
prostě všechno. Herečka, kte-
rou dabuji, je úplně skvostná,
takže se pokaždé těším, až se
zase set káme.   
● Dabujete také animované
filmy. Je v tom nějaký rozdíl,
namlouvat živé herce a ani-
mované postavičky? 

Určitě, je to hravější. Někdy
je dost vtip né přijít na ten
správný tón hlasu, jak jej posa-

dit, aby se k postavičce hodil.
Nedávno jsem natáčela audiok-
nihu, to je zase něco úplně ji-
ného. Právě to mě na herectví
baví! Rozptyl mé práce je obrov-
ský, těch možností je tolik!  
● Sledujete někdy s dcerami
animáky, máte je ráda?

Nemáme doma televizi, ale
na počítači jim animáky pouš-
tím. Bohužel internet je zahlcen
takovým množstvím stupidit,
že je potřeba hlídat výběr. Když
se ale povede, dokážu lehce pro-
padnout kouzlu tohoto světa.
Například když jsme byli v kině
na filmu Coco, a po skončení
jsme vycházeli ven, vypadalo to,
že mi vyvraždili celou rodinu.
Tak mě to celé dojalo.
● Máte nějaké životní motto,
kterým se řídíte?

Snažím se žít tak, abych se
za sebe nemusela stydět.
● A co odpočinek, jak nejra-
ději relaxujte, co vás nabíjí? 

Důležité je najít si v koloběhu
rodiny a práce čas sám pro sebe.
Už jsem zmiňovala, že v po-
slední době chodím hodně pě-

Lucie Štěpánková
■ herečka, narodila se ve Vsetíně
■ vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Již během
studií hostovala v Divadle Petra Bezruče, v Národním Divadle
Moravskoslezském a ve Východočeském divadle v Pardubicích,
kam v roce 2001 nastoupila do angažmá
■ na festivalu České divadlo v roce 2003 získala cenu za nej-
lepší ženský herecký výkon za roli Sety v Měsíčním běsu
■ od roku 2007 do roku 2015 byla v angažmá v Divadle na Vi-
nohradech
■ v roce 2009 získala cenu Thálie pro mladé umělce do 33 let
■ od roku 2015 prošla několika pražskými divadly, například
divadlo Pod Palmovkou, divadlo Ungelt, Národní divadlo

šky a musím říct, že během
chůze se mi krásně pročistí
hlava. Tuhle jsem šla z Holešo-
vic k nám domů a říkala si, že
to vezmu přes Petřín. Nakonec
mi to hodilo cirka jedenáct kilo-
metrů, to byl panečku pořádný
výlet. Také ráda čtu, nejlépe
před spaním. Baví mě s dcerami
objevovat svět! Každý den na-
bízí něco nového!
● Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna, co připravujete, na
co se těšíte a kam byste po-

zvala diváky, až se opět ote-
vřou divadla?

Kdybych teď začala mluvit
o budoucích plánech a domlu-
vených projektech, přišlo by mi
to v dnešní situaci snad i ne-
místné. Ale pevně věřím, že
stejně jako lidé v jiných profe-
sích, kteří se teď nemají mož-
nost realizovat, se i mně s ko-
legy v Divadle Mana podaří
dokončit již rozdělanou práci.
A těším se, že se s diváky po-
tkáme v otevřeném divadle!

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

Adresa: Otevírací doba:
Schwaigerova 59/3 11.30–23.00 (po–pá)
Praha 6 – Bubeneč 12.00–23.00 (so)
Tel.: 723 698 288 12.00–22.00 (ne)
E-mail: restaurace@vzahrade.com

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu
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historie

Jde tedy o společné ocenění v rámci no-
minace Werkbund Estates in Europe,
která konkrétně zahrnuje čtyři země -

Německo, Polsko, Českou republiku a Ra-
kousko – a pět měst – Stuttgart, Wroclaw,
Prahu, Brno a Vídeň. 

Kolonie Baba v Dejvicích je soubor více
než tří desítek ukázkových moderních vil
postavených na přelomu dvacátých a třicá-
tých let minulého století a vystavěna byla
jako jedna ze šesti evropských kolonií, kte -
ré vznikaly z iniciativy Werkbundu. 

Baba je jako jediná z kolonií složena
pouze z individuálních domů postavených
na míru soukromému investorovi. V rámci
funkcionalistických kolonií je Baba jednou
z nejzachovalejších, protože obdobné vý-
stavby ve Vídni a v Německu byly během
2. světové války poškozeny. Osada Baba je
od roku 1993 městskou památkovou zó-
nou.

Před sedmi lety spolu začaly tyto subjek -
ty komunikovat zejména pro vzájemnou
výměnu informací, zkušeností a poznatků
týkajících se funkce, péče a ochrany těchto
obytných souborů.

Před čtyřmi lety se potom ve Vratislavi
uskutečnila výstava Werkbundu, jež pro-
hloubila nadnárodní spolupráci těchto zemí
na všech úrovních. Cílem bylo získat evrop-
ské ocenění pro pamětihodnosti, které sym-
bolizují pocit vzájemné evropské identity
a ideálů. 

Udělení ocenění European Heritage La-
bel (Označení Evropské dědictví) bylo vy-
hlášeno Evropskou komisí v Bruselu, kdy
na seznam stávajících třiceti osmi paměti-
hodností přibylo dalších deset památek se
zásadním celoevropským kulturně-histo-
rickým významem. Baba se tak staví po bok
necelé padesátky lokalit v Evropě, které se-
hrály důležitou roli v dějinách Evropy.

Co se týče označení Evropské dědictví –
to vzniklo v roce 2013 se záměrem ocenit
památky, které sehrály důležitou roli v dě-
jinách Evropy a její integraci. Zvláště sym-
bolická hodnota nominovaného místa je při
rozhodování o udělení označení význam-
nějším kritériem, než je jeho estetická, ar-
chitektonická či kulturní kvalita.

„Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
připravuje koncepční studii jako podklad
pro změnu platného územního rozhodnutí
na kvalitní rekonstrukci a revitalizaci veřej -
ného prostranství s ohledem na původní
vzhled v době výstavby obytného souboru
Baba. Jednalo se tehdy o jedinečný a záro-
veň o jeden z posledních celoevropských
urbanistických společných počinů výstavby
na zelené lou ce. Cílem nové studie je pod-
pora, zachování a rozvoj historické hodnoty
na základě udržitelné památkové ochrany,
zkvalitnění obytného prostředí pro místní
obyvatele a vytvoření kvalitního zázemí
včetně technické infrastruktury této výji-
mečné lokality. Zásadní změny pro život
obyvatel v daném místě včetně zvýšené
koncentrace turistů se neočekávají,“ řekl
náměstek pražského primátora pro oblast
územního rozvoje a územního plánu Petr
Hlaváček. Problémem Baby je podle odbor-
níků špatný stav a umístění podzemních
sítí, jako je například kanalizace, vodovod
a plyn. 

„Ucelený přístup je v městském pláno-
vání velmi důležitý a v případě osady Baby
to platí dvakrát. Plánované projekty je po-
třeba zkoordinovat, aby nedošlo k narušení
historické hodnoty místa. Koncepční studie
je určitě vhodný nástroj, který nám nejlépe
ukáže, jak dále postupovat,“ doplnil Hla-
váček.

Hlavní cíle koncepční studie jsou napří-
klad zachování a rozvoj historické hodnoty

Osada Baba je na seznamu

významných památek
Seznam významných památek s Označením Evropské
dědictví se rozrostl o osadu Baba. Soubor více než tří
desítek vil se tak dostal mezi významné evropské lokality.
Babu se na seznam pokusili „dostat“ pražští památkáři.
Celou nominaci za všechna města podávalo Německo,
odkud skupina architektů pod názvem Werkbund
původně pocházela. 

území, celkové zkvalitnění prostředí pro
místní obyvatele, vytvoření zázemí pro náv-
štěvníky (mimo obytné území) tak, aby byli
co nejméně rušeni místní obyvatelé (info-
systém o chráněném území a hodnotných
budovách, navigační systém a označení
vil), ale také obnova povrchů a dalších částí
veřejných prostranství tak, aby došlo k po-
sílení identity a charakteru osady Baba dle
historických podkladů, zvýšení bezpečnosti
bezbariérových cest, lepší prostupnost
a zkvalitnění pěších vazeb se sousedními
částmi města nebo třeba rekonstrukce sítí
technické infrastruktury v souladu se sou-
dobými trendy.

Pohled na ulici Na Ostrohu na Babě
(rok 1933)
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Osada Baba
■ Osada Baba je prvorepubliková funk-
cionalistická vilová kolonie na jihový-
chodní části ostrohu Baba v pražských
Dejvicích. Byla vystavěna jako jedna ze
šesti evropských kolonií moderního byd-
lení, které vznikaly z iniciativy Werk-
bundu na konci 20. a začátku 30. let 20.
století. Tyto kolonie měly propagovat
moderní funkcionalistickou výstavbu,
finančně dostupnou pro široké vrstvy. 
■ Osada Baba, jako jediná z kolonií, je
složena pouze z individuálních domů
postavených na míru soukromému in-
vestorovi. V rámci funkcionalistických
kolonií je Baba jednou z nejzachovalej-
ších, protože obdobné výstavby ve Vídni
a v Německu byly během 2. světové
války poškozeny. Osada Baba je od roku
1993 městskou památkovou zónou.
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kultura

Nabízí jich hned několik
a jako bonus si je můžete
prohlédnout v pohodlí

domova a bez roušky! Vidět mů-
žete třeba expozici 65 unikátů
nebo Wenceslaus Hollar Bohe-
mus – Řeč jehly a rydla. A Pa-
mátník národního písemnictví
nezapomíná ani na menší mi-
lovníky umění – pro školou po-
vinné jsou k dispozici panelové
výstavy Jaromíra Vrchlického
a Karla Jaromíra Erbena.

65 UNIKÁTŮ
Jedná se o výstavu, která při-

pomíná 65. výročí založení Pa-

mátníku národního písemnic-
tví. Ten připomíná, že jeho sbír -
ku tvoří na sedm milionů sbír-
kových předmětů různého
charakteru! Jde dokonce o jed -
nu z nejvýznamnějších sbírek
v České republice. 

Jde o rukopisy, portréty, do-
pisy, rukopisné záznamy, auto-
grafy a řadu dalších předmětů.
Proto je snadné si představit, že
vybrat 65 unikátů nemohlo být
pro kurátory památníků snad -
né. Nicméně povedlo se a díky
návštěvě webových stránek Pa-
mátníku národního písemnictví
můžete vidět to, co považují

tam ní odborní pracovníci za to
nejvýznamnějších. 

„Jedná se o výjimečné před-
měty a kulturní symboly, pod
kterými jsou skryta jména jako
Božena Němcová, Josef Váchal,
Ludvík Vaculík nebo Václav Ha-
vel. Tento výběr zároveň před-
stavuje pohled do depozitáře
Památníku národního písem-
nictví. Díky virtuální výstavě 65
unikátů si můžete tyto před-
měty prohlédnout včetně jejich
příběhu a dokumentace,“ láká
veřejnost památník. Prohléd-
nout si lze online i expozici,
která vznikla o něco dřív a při-
pomíná šedesát let od vzniku
instituce.

Wenceslaus Hollar
Bohemus

Další z nabízených webových
výstav památníku se jmenuje
Wenceslaus Hollar Bohemus
– Řeč jehly a rydla. Jde o expo-
zici jednoho z nejvýznamněj-
ších barokních rytců 17. století
připomínající 410. výročí od na-
rození a 340 let od úmrtí Vác-
lava Hollara. 

K vidění je kolekce rytin z fon -
dů Jiřího Karáska ze Lvovic,
Jarmila Krecara z Růžokvětu

a Arna Sáňky například s ná-
měty městských vedut, krajin,
žánrových výjevů, portrétů, ka-
rikatur či mytologických, histo-
rických i politických událostí
a map. A součástí sbírky jsou
také grafiky zachycující rostli-
nné, zoomorfní či jiné přírodo-
pisné motivy a kostýmní tvor -
bu.

Karel Jaromír Erben
Tato online výstava byla při-

pravena Ústavem pro českou li-
teraturu AV ČR, a to ve spolu-
práci s Literárním archivem
Památníku národního písem-
nictví a Karlem Čermákem. Pro-
hlédnout si je možné deset pa-
nelů k 200. výročí narození
Kar la Jaromíra Erbena.

Jaroslav Vrchlický
Tuto výstavu připravil taktéž

Ústav pro českou literaturu AV
ČR, tentokrát na ní vedle pa-
mátníku spolupracovala i Lite-
rární akademie – Soukromá vy-
soká škola Josefa Škvoreckého.
Poznat jde díky ní u příležitosti
160. výročí narození a 100. vý-
ročí úmrtí Jaroslava Vrchlic-
kého, a to prostřednictvím pat-
náctky panelů. 

Památník národního písemnictví
připravil online výstavy
Máte rádi výstavy a nenecháte si uniknout
žádnou zajímavou, která se v Praze koná?
Teď mohou všichni fanoušci umění na
vycházky zapomenout. Pokud už nemůžete
vydržet a láká vás představa „okukování“
zajímavých výstavních panelů, otevřete si
webové stránky Památníku národního
písemnictví. Připravil pro vás několik
webových výstav.

Virtuální výstava 65 unikátů
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restaurace

Uzavřeny jsou rozhodnu-
tím vlády už řadu týd -
nů všechny restaurace

v Čes ku. Hosty tak nemůže ví-
tat ani dejvická restaurace
AvantGarde.

Co se zde momentálně děje,
k čemu tým restaurace čas vy-
užil a jak se těší na chvíli, kdy
bude moci vařit pro hosty ales-
poň na zahrádce? „Na tu chvíli
se těšíme a zahrádku ote-
vřeme, jakmile to pro nás bude
provozně možné,“ říká ředitel
restaurace Adam Ruman.
●Restaurace jsou už několik
týdnů uzavřené. Jak situaci
vnímáte a co se momentálně
v AvantGarde děje?

Současná situace se nás sa-
mozřejmě dotkla. Restaurace
AvantGarde je uzavřená od 16.
března. A tak jako asi většina
provozovatelů podobných zaří-
zení očekáváme oznámení
o uvolnění restrikcí ze strany
vlády. V mezidobí jsme se zamě-
řili na dodělávky, které jsme
měli v plánu již delší dobu a také
na generální úklid provozu.
● Využili jste čas třeba k to -
mu, aby vzniklo nové menu?

Nové menu již ladíme, pouze
jeho uvedení, které bylo pů-
vodně plánováno na tento mě-
síc, posuneme na dobu po ote-
vření provozu.
●Připravíte na chvíli, kdy bu-
dete moci opět otevřít něco
speciálního?

Připravujeme speciální na-
bídky pro naše hosty ve formě
voucherů a ochutnávek a také
máme v plánu rozšířit nabídku
doplňkového sortimentu.
● Když se restaurace naříze-
ním vlády musely v podstatě
ze dne na den uzavřít, lidé se
ptali, co se stalo s nakoupe-
ným čerstvým jídlem. Tak te -
dy – jak jste si s tím poradili?

Měli jsme tu výhodu, že pro-
vozujeme závodní stravování
pro zaměstnance skupiny PPF,
tudíž jsme nakoupené a nespo-

třebované potraviny využili
tímto způsobem.
● Vypadá to, že v květnu by
restaurace mohly otevřít za-
hrádku, připojíte se?

Na tu chvíli se těšíme a za-
hrádku otevřeme jakmile to pro
nás bude provozně možné.
● V čem je podle Vašeho ná-
zoru restaurace AvantGarde
výjimečná?

Restaurace je výjimečná ve
více směrech a řekl bych, že se
všechny velice dobře doplňují.
První dojem při vstupu do re-
staurace navozuje velmi ele-
gantně řešený interiér, který
dává našim hostům ihned tušit,
co u nás mohou od návštěvy
očekávat. Dalším velmi důleži-
tým prvkem je samozřejmě ku-
chařské umění našeho šéfku-
chaře Petra Vláska, který spolu
se svým týmem vytváří chuťové
a vizuální zážitky na talíři.
● Co si vy sám nejraději dáte
třeba o obědu?

U mě je ten záběr velmi ši-
roký – rád si dopřeju českou kla-
siku ve formě guláše nebo raj-
ské omáčky, což ale pravidelně
vyvažuju a odlehčuju speciali-
tamy středomořské kuchyně.
● Zakládáte si na čerstvých
surovinách, kde je sháníte?
Máte nějaké oblíbené a pro-
věřené dodavatele?

Máme několik spolehlivých
a časem prověřených dodava-
telů, se kterýma spolupracu-
jeme a u kterých jsme si jistí, že
dodávané suroviny splňují naše
vysoké nároky na kvalitu. Pra -
vi delně se také vydáváme do
regio nů, kde hledáme (a nachá-
zíme) nové potenciální dodava-
tele, kteří jsou pro nás velkým
přínosem při vytváření sezon-
ních nabídek.
● A co se musí stát, aby se na
stůl hostům dostala nějaká
skvělá novinka? Míváte třeba
porady, na kterých vymýšlíte,
co hostům nabídnout nové -
ho?

Nové myšlenky vznikají
a jsou diskutovány prakticky
neustále, ale je pravdou že živ-
nou půdou pro nový materiál
jsou jednak pravidelné provozní
porady a také marketingové po-
rady. Zde v rámci týmu takzva -
ně dáváme na stůl nejrůznější
návrhy a podněty, které jsou
poté rozebírány do větších de-
tailů a vyhodnocovány buď pro
další realizaci anebo přesunuty
do složky pro pozdější zpraco-
vání.
● Jak vzniká menu restau-
race?

Celý proces vytváření nových
nabídek a menu je sice časově
náročnější, ale o to větší je sa-
tisfakce, jakmile získáme první
ze série pozitivních komentářů.
Vše začíná myšlenkou diskuto-
vanou s šéfkuchařem, na jejím
základě začne Petr Vlásek spolu
s týmem připravovat prvotní
verze a náhledy jídel. Poté ná-
sleduje série diskuzí, doplně-
ných degustacemi a samozřej -
mě diskuzemi týkajícími se
ekonomiky a nastavení cenové
hladiny menu a jídel. Nesmíme
samozřejmě opomenout vizu-
ální stránku, která je velmi dů-
ležitá a která se také vylaďuje
během několika sezení.  
● V čele vašeho týmu stojí
šéfkuchař Petr Vlásek, v čem
je podle Vás výjimečný on?

Petr je duší a kreativním
moz kem stojícím za restaurací

AvantGarde. Jeho vliv je patrný
v každém pokrmu, který naši
hosté dostanou na talíři. Petr
dokáže velmi rychle pochopit,
co je současným trendem a jeho
nespornou výhodou jsou mno-
haleté zkušenosti, díky kterým
je schopen kombinovat různé
gastronomické styly a postupy.
● Vy jste několik let žil v Abu
Dhabí, srovnejte tamní ku-
chyni, speciality ale i hosty,
s těmi českými…

Gastronomická scéna v Abu
Dhabi, potažmo v celých Spoje-
ných Arabských Emirátech, je
silně ovlivněna faktem, že tam
pracuje a žije velká spousta ex-
patů. Já jsem v Abu Dhabí žil
a pracoval celkem 6 let a velmi
rád na tuto dobu vzpomínám.
Najdete zde směsici kultur
a kaž dá z nich sem přinesla svůj
vliv a své vlastní chutě, které
jim do určité míry chyběly. Na
mě osobně měli nejvýraznější
vliv indická a arabská kuchyně.
Obě velmi výrazné v chuti a pre-
zentaci jídel a také velmi speci-
fické co se použitých surovin
týče. Jakkoliv jsem dříve nebyl
velkým příznivcem pálivých in-
grediencí a jídel obecně, vše se
změnilo právě na základě mého
pobytu v Abu Dhabí. A zde bych
také viděl nejmarkantnější roz-
díl oproti kuchyni české. Naše
jídla mají tendenci být méně
chuťové výrazná i barevně pes -
trá. Co se arabských hostů týče,
obecně jsou zvyklí na velmi vy-
soký standard v jídle a servisu
a dokážou jej patřičně vyžado-
vat. Tomu nahrává také skuteč-
nost, že nabídka gastronomic-
kých konceptů je obrovská,
čímž se zvyšuje konkurence
a ta ké tlak na provozovatele re-
staurací a hotelů v regionu. Měl
jsem také možnost opakovaně
pracovat na přípravě cateringů
pro členy královské rodiny, kdy
vše muselo být na 100% a nebyl
zde prostor pro jakoukoli chybu
či nedostatek. 

V AvantGarde ladí
nové menu a těší se, až znovu otevřou
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školství

Je třeba zdůraznit, že v pří-
padě Základní školy Věry
Čáslavské jde skutečně

o dvoj jazyčný vzdělávací pro-
gram, kdy se nejedná o rozšíře-
nou výuku jazyků, ale výuku
všech předmětů v češtině i an-
gličtině rovnocenně. Stejný pro-
gram, běží také na ZŠ Antonína
Čermáka. Přijímací zkoušky
formou online testu se budou
konat 21. května, přihlášky je
možné podávat do poloviny mě-
síce, tedy do 15. května. Hlásit
se přitom mohou pochopitelně
i ty děti, které nyní navštěvují
jinou základní školu. Přijato
bude kolem pětadvaceti žáků.

Bilingvní program funguje na
principu, kdy s dětmi pracují
dva pedagogové – jeden český
a jeden rodilý mluvčí. I rodilý
mluvčí je pochopitelně plně
aprobovaným učitelem. V an-
gličtině probíhá zhruba 40 pro-
cent výuky, děti si nepřekládají,
oba jazyky slouží jako komuni-
kační nástroj, děti se v průběhu
studia velmi rychle naučí při -
rozeně přepínat (,code-swit-
ching‘) v průběhu vyučovacího
dne z jednoho jazykového kódu
do druhého. Na dopolední vý-
uku odpoledne navazuje jazy-
kový vzdělávací program TOS-
COOL, jde o zhruba pět hodin
specializovaných předmětů
v angličtině s rodilým kvalifiko-
vaným pedagogem. Tím pádem
mají týdně zhruba stejný počet
hodin v angličtině i v češtině.

První absolventi bilingvního
programu budou už v příštím

roce maturovat a všichni absol-
venti programu, premianti
i žáci průměrní mají jedno spo-
lečné. Po ukončení páté třídy
jsou schopni mluvit i psát an-
glicky srovnatelně se svými vrs-
tevníky v anglicky mluvících
zemí ch a stejně tak zvládají an-
glicky učivo ve všech hlavních
předmětech v souladu s čes -
kými osnovami. Většina dětí
pokra čuje na gymnázia, ať už
v českém nebo anglickém jazy-
kovém prostředí. Mimochodem
úspěšnost absolventů u přijíma-
cích zkoušek na víceletá gym-
názia je kolem 80%. V českém
prostředí ale neexistuje přímá
návaznost programu pro 6.–9.
třídu a každá volba kam směřo-
vat dítě po skončení 5. třídy vy-
žaduje určitý kompromis, po-
kud jde o kvalitu vzdělání jako
takového a dvojjazyčné výuky
v hlavních předmětech.

Teď však mají děti a rodiče na
výběr – buď gymnázium, nebo
návaznost bilingvního progra -
mu na Petřinách na druhém
stupni. „Od rodičů byla dlouho
poptávka po tom, aby se dvojja-
zyčné vzdělávání umožnilo i na
druhém stupni. Kapacita více-
letých gymnázií se snižuje, dětí
je na nich stále víc, a proto jsme
se rozhodli, že přání vyslyšíme.
A povedlo se to připravit. Mys-
lím si, že to bude od rodičů kvi-
továno,“ vítá novinku i radní
pro školství Prahy 6 Marie Ku-
bíková.

„Je to možnost, jak dát dětem
kvalitní vzdělání. Jsou to děti,

Dvojjazyčné vzdělávání
bude i pro druhý stupeň
Deset let funguje v Základní škole Věry
Čáslavské program dvojjazyčného
vzdělávání na prvním stupni. Pro
nadcházející školní rok se připravuje velká
novinka – po prvním stupni se bilingvní
vzdělávání rozšíří i na stupeň druhý.

které mají kvalitní studijní
předpoklady a třeba se nedosta-
nou na osmileté gymnázium,“
potvrzuje ředitelka školy He-
lena Patáková.

Projekt má ambici plynule po-
kračovat v prohlubování zna-
losti anglického jazyka. Druhý
stupeň přináší mnohá úskalí
jako například nutnost spolu-
práce více učitelů s užší speci-
alizací.

Angličtí učitelé budou vyučo-
vat anglický jazyk 4 hodiny
týdně a další oborové předměty
jako je zeměpis, historie, vý-
chova ke zdraví a výchova k ob-
čanství v dopoledním programu
základní školy. Odpoledne vý-
uka plynule naváže v předmě-
tech Reading and Talking
(čtenář ská dílna, poslech a kon-
verzace), Writer´s Workshop
(psaní a základy tvůrčího psa -
ní), Science (přírodní vědy)
a Civics (humanitní vědy). Od-
polední  předměty Toscool slou -
ží k rozvoji anglického jazyka

a slovní zásoby potřebné
k zvlád nutí předepsaného ob-
sahu a výstupu standardizo-
vané mezinárodní zkoušky FCE
(1. fáze na úrovni B1) a oboro-
vých předmětů daného ročníku
taktéž na úrovni B1. Všechny
pečlivě vybrané výukové mate-
riály a postupy reflektují po-
třeby rozšířené výuky anglic-
kého jazyka v oborových
před mětech. Děti budou mít
k dispozici nejlepší britské
a americké vzdělávací pro-
gramy, o kterých se studentům
ani na nejlepších gymnáziích
nezdá. 

Na Praze 6 má výuka jazyků
velkou tradici a dlouhodobou
podporu radnice. Otevření dru-
hého stupně na ZŠ Věry Čáslav-
ské tak bude dalším krokem
k tomu, že plynulá angličtina a
její používání v běžném životě
i při dalším studiu bude pro ab-
solventa základní školy přiro-
zená věc, stejně jako násobilka
nebo vyjmenovaná slova. 

PR
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doprava

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

◗ nabízíme pestrou nabídku masa
a masných výrobků

◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání

◗ každý den čerstvé

◗ tradiční výroba uzenářských výrobků

◗ každých 14 dnů pro vás připravujeme
novou akční nabídku

INZERCE V6-0413 INZERCE V6-0402

V této fázi se pracovníci
přesunuli do úseku Ho-
roměřická – U Hadovky,

opravy probíhají dokonce ve
třech částech. Kompletně hoto -
vo má být v první polovině květ -
na. Tři části proto, aby zůstala
průjezdná křižovatka U Dejvic-
kého rybníčku. Opravovaná vo-
zovka se dočká nového povrchu
a značení, odstraněny budou
měřící body a otvory po sanač-
ních vrtech z doby ražby me tra.

Omezení spočívá v jízdních pá-
sech, ten do centra bude uza-
vřen a ten z centra bude fungo-
vat v režimu 1 + 1.

Pracuje se i v Lipské ulici, a to
do 18. května na údržbě mostu.
Jsou zde zúžené jízdní pruhy
v obou směrech podle toho, jak
postupují práce a je třeba počí-
tat s tím, že doprava je vedena
vždy po zbylé části komunikace
a pro každý směr je zachován
jeden jízdní pruh.

Dopravní omezení na šestce
Práce na Evropské skončí v květnu
Na Evropské třídě pokračují po zimní
přestávce opravy ve směru do centra.
Opravy jsou, stejně jako loni, rozděleny do
několik etap. Pracuje se však i na dalších
místech šesté městské části.

V Junácké mají opravy skon-
čit v polovině následujícího mě-
síce, jde konkrétně o uzavírku
ulice Junácká v úseku Pod Dri-
nopolem – Pod Marjánkou, a to
kvůli pracím na inženýrských
sítích. V druhé půlce května by
mělo být hotovo také v Kladen-
ské, kde také kvůli pracím na in-
ženýrských sítích došlo k uza-
vírce severního ramene ulice
Kladenská v úseku Liberijská –
K lánu. Déle, konkrétně téměř

Na Evropské pokračuje poslední etapa rekonstrukce

do za čátku letních prázdnin, si
na dokon čení rekonstrukce ka-
nalizace a s tím souvisejícím
omezením počkají v ulici Na hu-
tích, mezi křižovatkami ulic Ná-
rodní obrany a Dejvická.

Naopak už tento týden se
uleví lidem na Břevnově, jelikož
na Patočkově respektive Bělo-
horské skončí ve směru z centra
omezení v úseku Břevnovská -
8.listopadu. Dochází tady k po-
kládkám kabelu.
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veřejný prostor

Radnice Prahy 6 a stejně tak magistrát
už rozhodli o odložení platby nájmu
za nebytové prostory. Šestka připra-

vila dva „záchranné balíčky.“ Celkem je do
nich vyčleněno přes sto milionů korun. Ob-
rovský zájem se strhl o magistrátní pro-
gram COVID PRAHA. Během deseti minut
od vyhlášení bylo přijato 378 žádostí o zá-
ruky za úvěry v celkové hodnotě 1,5 miliar -
dy korun. Celkem hlavní město Praha vyčle -
nilo pro záruční program 600 milionů
ko run.

Praha sice podnikatelům pomůže, neše-
tří však kritikou vlády. „Z rychlosti podá-
vání žádostí je evidentní, že pražští podni-
katelé nyní bojují o čas. My už jsme udělali
maximum, co jsme mohli. Praha nemůže
dál suplovat roli vlády,“ řekl primátor Zde-
něk Hřib. Nejvíce jsou v hlavním městě po-

stiženy sektor pohostinství, masáže, re-
kondiční a sportovní služby, kadeřnictví,
kosmetika a přepravní služby. „Postup vlá -
dy vypadá jako cílená likvidace pražských
podnikatelů a živnostníků. To, co vláda
ozna čuje za záchranu, je pomoc naprosto
nedostatečná a navíc jen pro vyvolené,“ do-
plnil předseda klubu Spojené síly pro Prahu
Jiří Pospíšil. Vládní program COVID III na
podporu podnikatelů včetně těch aktivních
na území hlavního města Prahy bude při-
praven na přelomu dubna a května.

Někteří podnikatelé ale říkají: vláda pro
nás nedělá dost. A srovnávají českou pomoc
s tou zahraniční. Například v Británii dosta -
nou živnostníci 80 procent měsíčního pří-
jmu až do výše zhruba 76 tisíc korun,
v Němec ku mohou živnostníci do pěti za-
městnanců dostat po dobu až tří měsíců až

250 tisíc korun. Na pomoc malým živnost-
níkům vznikla celá řada iniciativ, pomáhají
místí lidé, kteří si navzájem předávají in-
formace kde mají otevřeno, kde dobře vaří
a vydávají jídla z okénka nebo kam pro
dobré lahvové pivo. A vznikl třeba i speciál -
ní na pomoc živnostníkům a řemeslní-
kům v době pandemie nemoci COVID-19.
Jmenu je se stalezijeme.cz a jeho cílem je
pomo ci především těm, kteří se ocitli v ne-
příznivé situaci například uzavřením pro-
vozovny. Pro všech ny je užívání portálu,
který propojuje živnostníky a řemeslníky
se zájemci o jejich služby, zdarma.

„Uvědomujeme si, do jak složité situace
se vzhledem k současným podmínkám do-
stalo mnoho řemeslníků a živnostníků,
kteří ze dne na den museli uzavřít své pro-
vozovny. Tito lidé po fázi, kdy bylo nejdůle-
žitější zajistit zdraví své i svých nejbližších,
začali řešit i ekonomické důsledky této si-
tuace. Právě portál stalezijeme.cz jim chce
pomoci. Lidé i nadále nabízejí své služby,
i když jinou formou, ale nevědí, jak tuto in-
formaci dostat k těm, kteří by jejich služby
rádi využili. V této době tak chceme pomoci
opět nastartovat nabídku a poptávku po
službách malých a středních podnikatelů,“
vysvětluje Markéta Vesecká, z agentury
Dor land, která portál připravila a provozuje
ho na vlastní náklady.

Pomoc živnostníkům.

Je dostatečná nebo by
měla být masivnější?

Stát, magistrát, ale i městská část se předhánějí v tom,
kdo pomůže podnikatelům či malým živnostníkům v krizi,
kterou způsobila pandemie koronaviru a s ní související
ekonomické potíže. Ne všichni jsou však z formy pomoci
nadšení, někteří na ni vůbec nedosáhnou, pro jiné je
nedostačující.

■ Jaký je váš názor na pomoc podni-
katelům a drobným živnostníkům?
■Žádali jste o nějakou z vyhlášených
forem pomoci?
Napište nám na e-mailovou adresu:
zuzana@vase6.cz.

Podnikatelé mohou žádat o pomoc. Některým se však zdá nedostatečná.
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volný čas

Svyhledáváním pamětníků
a zpracováváním jejich
zajímavých životních osu -

dů a vzpomínek na doby mi-
nulé, které by rozhodně neměly
být zapomenuty, mají školáci
i studenti z šesté městské části
zkušenost. Řada z nich už byla
v minulosti zapojena do projek -
tu Post Bellum Příběhy našich
sousedů. Do toho se už osm let
ukládají právě příběhy pamět-
níků. Řečí čísel: součástí pro-
jektu je celkem 989 českých
škol s více než 6319 žáky a stu-

denty. Společně zdokumento-
vali v 1475 žákovských doku-
mentaristických týmech téměř
patnáct set pamětnických pří-
běhů. 

Teď ale přišla doba celonárod -
ní karantény… Proto je šance
natáčet dokument z pohodlí do-
mova možností, jak jed nak „za-
městnat“ nudící se děti a mlá-
dež, jednak dát vědět starším,
kteří se mnohdy ocitli ze dne na
den v nedobrovolné a nepříjem -
né izolaci, že o jejich vzpomínky
stojíme. 

Děti a studenti se mohou stát
dokumentaristy. Z domova
Dokumentaristou z domova se mohou stát
všechny děti z Prahy 6. Stačí, aby
vyzpovídaly své rodiče či prarodiče, po
telefonu se spojily se zajímavým
pamětníkem, a jejich dokument je na světě.
Zapojí se tak v době karantény do projektu
Paměti národa.

„Skrze vyprávění životního
příběhu se mohou děti s rodiči
a prarodiči dostat blíž k sobě, jít
v rámci vztahů hlouběji. Je to
příležitost se na chvíli zastavit,
protože na takový rozhovor
normálně nebývá čas. A propo-
jování nejstarší a nejmladší ge-
nerace prostřednictvím vyprá-
vění velmi dobře funguje,“ říká
Magdalena Benešová, která ve -
de vzdělávání v Post Bellum.
Projekt Dokumentaristou z do -
mova má tři verze – pro 1. a pro
2. stupeň a pro střední školy.

Než se budou děti zase moci setkávat s pamětníky, mohou natočit své ́ prarodiče doma nebo
pamětníky po telefonu

Všechny podrobné informace
najdou zájemci z řad dětí a uči-
telů na webových stránkách vy-
pravej.pametnaroda.cz v sekci
Dokumentaristou z domova. 

Děti zde najdou postup, který
jim pomůže v tom, jak se krok
za krokem nachystat na rozho-
vor i samotné natáčení, dozvědí
se, jak se vede rozhovor, jak se
na něj připravit, na co se pamět-
níka ptát nebo jak příběh vyprá-
vět. Zjistí také, jakou využít
techniku nebo jak natáčet roz-
hovor na kameru. Zájemci navíc
mohou získat podporu, respe -
ktive individuální konzultace
formou online webináře. Ti nej-
úspěšnější uslyší svoji reportáž
na vlnách Českého rozhlasu
v rámci pořadu Příběhy 20. sto-
letí.  Pokud děti nechtějí točit
vyprávění rodičů a k babičce či
dědovi to mají daleko, ale přesto
by se dokumentaristou rádi sta -
ly, mohou se nechat týmem Pa-
měti národa propojit s pamět-
níky, jejichž vzpomínky už byly
zaznamenány profesionálními
dokumentaristy pro www.pa -
metnaroda.cz. V provozu je to-
tiž Centrum pomoci Paměti ná-
roda, v němž lidé z Post Bellum
pomáhají seniorům, kteří jsou
v těchto dnech a týdnech nej-
více ohroženi. Volají pamětní-
kům a zjišťují, zda nepotřebují
pomoc například s nákupem,
a domlouvají s nimi propojení
s dětmi, které potom mohou je-
jich povídání zachytit třeba po
telefonu či Skypu.
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servis

Nebezpečný odpad
Pražané mohou nebezpečné odpady odevzdat ve sběrných
dvorech zdarma a na dalších sběrných místech, která jsou
uvedena ZDE. Stačí se prokázat dokladem, ze kterého je
zřejmý trvalý pobyt na území Prahy.
Ve sběrných dvorech přijímáme tyto nebezpečné odpady:
■ baterie a akumulátory
■ barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, pryskyřice
■ kyseliny, zásady, pesticidy, fotochemikálie, detergenty
■ olej (motorový i kuchyňský) a tuk
■ léčiva
■ výrobky obsahující rtuť (např. rtuťové teploměry)
Do nebezpečných odpadů patří i takový odpad, který je ne-
bezpečnými složkami znečištěn, například plechovka od ná-
těrové barvy
Ve sběrných dvorech ne přijímáme tyto nebezpečné odpady:
■ nebezpečné složky stavebního odpadu
■ materiály obsahující asfalt nebo azbest
■ zkažené maso a uhynulá zvířata
■ infekční odpad (použitý zdravotnický materiál)
Pro živnost
Pražské služby nabízejí odstranění odpadu v téměř celém
rozsahu Katalogu odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb. Pokud
Pražské služby nejsou schopny zajistit odstranění konkrét-
ního odpadu vlastními prostředky, zajistí jeho odstranění
prostřednictvím subdodavatele.
Odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu je možno také ob-
jednat e-mailem na info@psas.cz (v objednávce uveďte váš
telefon). Využívá se například pro odvoz znečištěných obalů,
absorpčních činidel, chemikálií, minerálních olejů apod. Po
odeslání objednávky se Vám do dvou pracovních dnů ozve
náš obchodní zástupce a dohodne podrobnosti včetně ceny
za tuto službu. 

Sběrné dvory
Po pauze vynucené pandemií koronaviru byly opět otevřeny
sběrné dvory. Na plochu sběrných dvorů budou občané
vpouštěni s rouškou a jednotlivě

Sběrný dvůr Jednořadá
■ Přijímá se: odpad maximálně do objemu 2 m3 v jednom
týd nu od jedné osoby a to zdarma. Objemný odpad (nábytek,
zaří ze ní domácnosti), dřevěný odpad, kovový odpad, ve vy-
mezeném objemu listí a větve.
■ Nepřijímá se: stavební suť, zemina, pneumatiky
a směsný odpad, nebezpečné odpady (baterie – monočlánky,
akumulátory, oleje a tuky, ředidla, staré barvy, kyseliny
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fo-
tochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsa-
hem rtuti a chladničky, televizory a další elektronika).
■ Otevírací doba
Po zavřeno Pá, So 8.30–12.30
Út, Čt 8.30–18.00 Ne 13.00–17.00
St 8.30–16.00

Sběrný dvůr Proboštská
■ Přijímá se: objemný odpad (nábytek, zařízení domác-
nosti), suť z bytových úprav v množství do 1 m3 za měsíc
zdarma (nad 1 m3 za poplatek), dřevěný odpad, odpad
z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové
kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie
– monočlánky, akumulátory, oleje a tuky, ředidla, staré
barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, od-
mašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a ostatní předměty s obsahem rtuti), pneumatiky za popla-
tek 50 Kč bez DPH za jeden kus z osobního automobilu
a 100 Kč bez DPH za pneumatiku z nákladních automobilů.
Dále vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize,
rádia, sporáky, počítače, videa – vše ekologic ky zpracováno
na třídící lince).
■Nelze odezvdávat nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)
■ Otevírací doba
Po–Pá 8.30–18.00 So 8.30–15.00

Kontejnery
na bioodpad
Velkoobjemový kontejner

bude přistaven v urče-
ném termínu na maxi-

málně tři hodiny. Po naplnění
kontejneru před koncem doby
přistavení dojde k jeho výměně.

Po celou dobu bude odborná
obsluha monitorovat naplňo-
vání kontejneru bioodpadem,
evidovat počty návozů a zodpo-
vídat za čistotu vysbíraného
bioodpadu. Kontejner je určen
pouze pro trvale hlášené obča -
ny v Praze.

Druh sbíraného bioodpa -
du: komunální bioodpad (pře -
devším ze zahrad – listí, tráva,

větve, neznečištěná zemina,
případně kuchyňský bioodpad
rostlinného původu). Do kon-
tejneru nepatří živočišné zbyt -
ky.

■ V Středu x Na Volánové
Slunná x U Laboratoře

8. listopadu x U Kaštanu
Hošťálkova x Štefkova

Heyrovského nám.
Na Padesátníku III.

Sobota 16. 5. 2020 9–12 hod.

Sobota 16. 5. 2020 13–16 hod.

Sobota 23. 5. 2020 9–12 hod.

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 například v kany -
strech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekolo-
gicky šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech.
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servis

● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech bez potvr -
zených nakažených nemo cí
COVID-19?

Použité roušky vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte. Ná-
sledně jej vložte do dalšího
plastového obalu a znovu za-
važte. Takto zabezpečený od-
pad vhoď te pouze a jen do černé
popelnice (na směsný komu-
nální odpad) standardním způ-
sobem.

Pro nakládání s komunálními
odpady u zdravých lidí se v sou-

časné době nemění, včetně způ-
sobu třídění odpadu. 
● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech v hygienou
nařízené karanténě?

Použité roušky vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte a po-
vrch pytle dezinfikujte. Pokud
použijete tenčí materiál, je po-
třeba dát dva pytle a dezinfiko-
vat vnější.

Přesvědčte se, že pytle jsou
skutečně dobře zavázané.

Takto zabezpečený odpad
vhoď te pouze a jen do černé po-

pelnice (na směsný komunální
odpad) standardním způso-
bem. V žádném případě neod-
kládejte tyto zavázané pytle
mimo kontejnery, abyste ne-
ohrozili zdraví pracovníků svo-
zových společností.

Po manipulaci s odpady je
vždy nutné umývat si ruce mý -
dlem a vodou.
● Jak nakládat s odpady
a rouškami v domácnostech
s potvrzenou nemocí COVID-
19?

V případě, že onemocnění
osob bylo potvrzeno, nemocná

Jak nakládat
s ochrannými pomůckami
Dodržovat opatrnost by měli lidé při nakládání s ochrannými
pomůckami v době pandemie COVID-19. Jak je třeba postupovat?
Doporučení vydal Státní zdravotní ústav.
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osoba nakládá se svým odpa-
dem stejně, jako je uvedeno
v předchozím doporučení. A po-
kud možno se s žádostí o pomoc
s odnosem odpadu obrátí na ro-
dinu, sousedy, dobrovolníky ne -
bo přímo na obec, aby se za me -
zilo pohybu nakažených osob ve
veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl
ve spolupráci s odpadovou spo-
lečností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad uklá-
dat, jak ho svážet a bezpečně
odstraňovat s ohledem na mini-
malizaci rizika pro pracovníky,
kteří nakládají s odpady, ale
i s ohledem na ostatní občany.
Ukládání odpadu do sběrné ná-
doby, svoz odpadu a jeho ko-
nečné odstranění by mělo vy-
cházet z místních možností
bezpečného odstraňování od-
padu. 

Roušky v žádném případě, ať
jste v pořádku nebo jste naka-
žení, nepatří do kanalizace. Je-
jich vhazováním do toalety mů -
že dojít k ucpání kanalizační
přípojky.
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volný čas

Distribuční místa (stojany) v Praze 6:
Máte zájem mít časopis ve své provozovně?

Pošlete nám na sebe kontakt na jan.stohanzl@a11.cz a my se vám ozveme.

● AMUNI Slow Food Pizza H. Malířové 272/17
● Billa Bělohorská 101
● Billa Na Petřinách 55
● Billa Evropská 73
● Bowling Dejvice Bílá 6
● Budova Armáda ČR – Hotel AVČ Vítězné nám.4/684
● Business Cetrum Podbabská 1014/20
● Café Záhorský Eliášova 279/1
● Cordeus a. s. Na Dlouhém Lánu 11
● Cube Evropská – Impact C. Evropská 423/178
● DAM poliklinika Stamicova 1968/21
● Domov s pečovatelskou službou Šlejnická 5
● FTVS José Martího 31
● Hadovka – Health and Fitness Evropská 33A
● Chirš Bělohorská 81
● Jídelna U Slávisty Bělohorská 1688/122
● Jídelna ÚVN U Vojenské nemocnice 1
● Kaufland Pod Paťankou 2743/1b
● Kavárna Café flow Jugoslávských partyzánů 1091/11
● Kavárna Kabinet Terronská 619/25
● Kavárna Villa Pellé Pelléova 91/10
● Kolej Kajetánka Radimova 12
● Ladronka Tomanova 1/1028
● Letiště V. Havla cizinecká policie Aviatická 1092/8
● M+D Bufet – jídelna Jugoslávských partyzánů 1091/11
● Masna Hudera Nad Hradním vodojemem 17/25
● Městská knihovna Mahulenina 31/17

● Městská knihovna Technická 6
● Městská knihovna Bělohorská 56
● Metro Dejvická Evropská
● Metro Hradčanská Hradčanská
● Na Slamníku Wolkerova 12/1a
● Národní Technická knihovna Technická 2710/6
● NEURA s.r.o. U Písecké brány 22/255
● Ovocná Cukrárna Hana Rašínová Terronská 582/15
● Panos Bělohorská 416/25
● Pension OTTO K Padesátníku 10
● Pizzerie Rimmini Čílova 10
● Poliklinika Pod Marjánkou Pod Marjánkou 12
● Potraviny Esso Jugoslávských partyzánů 28
● Reality 18 Čs. Armády 820/35
● Restaurace Drinopol Bělohorská 63
● Restaurant Bruska Eliášova 2
● RK 1. Vltavská Bubenečská 21
● Řeznictví Miloš Křeček Bělohorská 1689/124
● Sneo a. s. Nad Alejí 1876/2
● Sport centrum Evropská José Martího 31
● Spotřební družstvo Praha Výhledské nám. 1088
● Stadion Hvězda Na rozdílu 1
● Šolo spol. s r.o. Patočkova 1953/45
● Tcaffe – Růžový transporter Bělohorská 62
● ÚVN Střešovice U Vojenské nemocnice 1
● VW – Podbabská Pod Paťankou 217/1

INZERCE V6-0421

Spustila ji organizace Pražské matky
a vůbec nevadí, že fakticky do práce
nechodíte, ale zůstáváte doma v bez-

pečí na home office. „Zapojit se může úplně
každý, i když pracuje z domova a ven vyjde
jen s dětmi nebo se psem. Stačí jen chodit
a jednou za čas přidat své kroky k těm spo-
lečným na stránce Chodci sobě. Každý krok
se počítá a uvidíme, kam společně dojdeme
do 30. května tohoto roku, kdy virtuální

putování ukončíme,“ popisuje výzvu orga-
nizace.

Za příklad dává Hanu Lukešovou, která
chodí do práce pěšky už 12 let. „Prvním im-
pulzem asi bylo, že jsem chtěla zhubnout
a neměla jsem čas chodit někam cvičit. Na-
víc, posilovny či jiná hromadná cvičení ani
moc nemusím. Našla jsem si na Google
maps, že cesta z Břevnova do centra bude
trvat hodinu a veřejnou dopravou jen o 15

Jděte pěšky do práce
a společně obejděte svět
Snažíte se i v rámci karantény zajít na bezpečnou
procházku, chodíte několikrát denně se psem, občas na
nákup nebo se pro vás nic nezměnilo a stejně jako před
„dobou koronavirovou“ chodíte do práce, ale preferujete
pěší cestu před tou hromadnou dopravou? Zapojte se do
výzvy Pěšky do práce.

minut méně, a bylo rozhodnuto. Vybrala
jsem si den, kdy bylo hezky, a cesta se mi
líbila.

Pokračovala jsem v chození i po přestě-
hování na Kavčí hory. Když mě cesta začala
nudit, šla jsem trochu jinudy. Dnes je pro
mě chůze drogou, kterou musím mít, i když
venku hezky není. Každá cesta má něco do
sebe,“ popisuje chodkyně.

A Pražské matky připomínají slova řec-
kého lékaře Hippokratese, jenž tvrdil, že
chůze je pro člověka nejlepší lék nebo lé-
kaře Jana Hnízdila, který pro posílení imu-
nity doporučuje každý den se projít a na-
dýchat čerstvého vzduchu. A dodávají, že
chů ze je nejpřirozenější a nejzdravější po-
hyb, a že obecně se tvrdí, že již dvacetimi-
nutová svižná chůze představuje účinnou
prevenci obezity a snižuje riziko vzni ku di-
abetu 2. typu, kardiovaskulárních nemocí
nebo některých druhů rakoviny.
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luštení

Pražská knihovna zpřístupní knihy
i pro neregistrované čtenáře

www.nasregion.cz

„E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využí-
vání není vázáno na členství v knihovně,“ uvedla Hanzlíková
a dodala, že každý měsíc přibývá až 20 nových titulů.
V těch to dnech knihovna zpřístupní odborné a historické
titu ly, a to i ty, které jsou stále vázány autorskými právy.
Knihy jsou dostupné v digitální knihovně Kramerius. S plat-
ným čtenářským průkazem budou podle Hanzlíkové zájem-

Čtěte na…

V Praze začíná čištění ulic,
tentokrát nebude potřeba přeparkovávat
V Praze začíná tradiční jarní čištění ulic, které potrvá do
konce června. Vzhledem k současné koronavirové epidemii
nemusí lidé tentokrát přeparkovávat, pod zaparkovanými
vozy budou pracovníci Technické správy komunikaci (TSK)
uklízet ručně. V běžném režimu jsou řidiči v dotčených uli-
cích značkami vyzváni k přeparkování auta a úklid poté za-
jistí stroje. Nyní se podle informací firmy značky rozmisťovat

Čtěte na…

INZERCE V6-0420

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 04: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete české přísloví.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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sport

Pravidelné cesty do Golf
Clubu Hodkovicky podni-
kají Hynek Groh a Natálie

Saint Germain. Oba patří k tam-
ním golfovým nadějím. Jak se
ke sportu dostali a jaké mají
sny?
● Jak a kdy jste se dostali ke
golfu?

Hynek: Já jsem se k němu do-
stal v pěti letech. Hrál ho můj
táta, zkusil jsem si ho taky a za-
čal jsem trénovat přímo tady
v Hodkovičkách. Zelenou kartu
jsem si udělal už v šesti letech.
Golf hraju dvanáct let.

Natálie: Můj táta hrál golf
hodně intenzivně a když jsem
byla malá, strašně mě to zají-
malo. Začínala jsem s plastovou
sadou holí. Asi kolem deseti let
si mě všiml trenér a začali jsme
trénovat spolu.
● Měli jste někdy krizi, chuť
s golfem přestat?

Hynek: Nikdy jsem nechtěl
skončit, ale samozřejmě byly
světlejší a temnější chvíle, ně -
kdy mě to bavilo víc, někdy míň. 

Natálie: Měla jsem krizi asi
v jedenácti letech, měla jsem
dlouhodobý problém ve švihu
a už jsem tehdy nevěděla, co si
počít. Ale nakonec jsem na tom
zapracovala, zlepšilo se to a by -
lo to fajn.
● Jaké máte za sebou úspě-
chy?

Hynek: Když bych to vzal
z pohledu sezon, tak asi nej-
větší úspěch přišel v roce 2019,
kdy jsem obsadil třetí místo na
mezinárodním mistrovství ju-
niorů, ale i to, že jsem se dostal
do reprezentace a začal jsem
hrát evropské mistrovství do
osmnácti let. 

Natálie: Nejvíc si vážím asi
toho, že jsem se před dvěma
lety dostala do reprezentace.
● Jaký máte cíl?

Hynek: Můj cíl, další meta, je
dostat stipendium na univerzitě
v USA, hrát tam golf a postupně
se probojovat na PGA tour. 

Natálie: Chtěla bych si zahrát
LPGA tour.
● Věnujete se i jinému spor -
tu?

Hynek: Momentálně jen golfu
a s tím související přípravě v po-
silovně.

Natálie: Dřív jsem se věnovala
ještě i baletu, dělala jsem ho pět
let, ale nakonec jsem si vybrala
golf. Zkoušela jsem ještě i box
a jógu. Na golfu mě hodně baví
to, že je to individuální sport,
člověk si sám vytváří hru, nezá-
visí na nikom jiném. Hromadné
sporty totiž moc nemusím. 
● Jak se vám hraje a líbí
v Hodkovičkách?

Hynek: Líbí se mi tady moc.
Devítijamkové hřiště je dobré
tréninkové hřiště, místo je

A
D

České golfové naděje
trénují v Hodkovičkách

dobře dostupné, ze školy jsem
tady za chvíli, v kójích jsou vy-
hřívače, takže sem můžu jezdit
trénovat i v zimě. A fajn je, že
tady máme dobrou partu.

Natálie: Líbí se mi hodně to,
že jsme v podstatě v centru
Prahy, mám to sem blízko a jsou

tady super tréninkové podmín -
ky. Trénuje se tady ideálně.
● V čem je podle vás golf do -
brý sport?

Hynek: Golf je dobrá volba,
výhodné je, že se dá hrát profe-
sionálně i rekreačně. Člověk si
při hře vyčistí hlavu. 

Natálie Saint Germain

Hynek Groh
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doprava

Tradiční jarní blokové čištění ulic hlav-
ního města zajistí v následujících týd-
nech Technická správa komu nikací.

Vhledem k současné situa ci však není tře -
ba přeparkovávat svá vozidla. Úklid začal
4. dubna a potrvá do konce června. 

„Reagujeme na současnou situ aci. Je
logic ké, aby lidé, kte ří dodržují pravidla
nouzového stavu, nebyli nuceni řešit parko -
vání svých aut. V žádném přípa dě nebu-
deme vozidla odta ho vat, ale úklid zajistíme
zvý šením počtu pracovníků, kteří budou
uklízet ručně i pod zaparkovanými vozi -
dly,“ uvedl generální ředitel TSK Jozef Sin-
čák.

■ Hládkov, Jílkova, Morstadtova, Myslbe-
kova (Dlabačov – Parléřova pravá strana,
Nad Vojenským hřbitovem – Praléřova,
pravá strana) Na Hubálce (Hlád kov – Pa-
točkova), Na Malovance, Nad Kajetánkou
(Pod Královkou – Skupova), Nad Panen-
skou, Nad Vojenským hřbitovem, Parlé-
řova, Pod Královkou, Pod Marjánkou (Pod
Krá lovkou – Skupova), Za Hládkovem, Za
Pohořelcem.

■ Břevnovská, Junácká (Patočkova – Pod
Mar jánkou), Kolátorova, Mládeže, Nad Ka-
jetánkou (Skupova – Patočkova), Pod Dri-
nopolem, Pod Marjánkou (Skupova – Břev-
novská), Skupova, Slavníkova (Pod
Mar jánkou – Bělohorská), Svojsíkova. 

■ Kusá, Na Petynce (Radimova – Na
Zástře lu), Na Viničce (část od Na Petynce),
parkoviště u Renaulta, spojka Radimova –
Patočkova, Radimova (mimo úsek Na Pe-
tynce -Ve Střešovičkách), Ve Střešovičkách
(Radimova – K Bateriím). 

■Anastázova + parkoviště, Cvičebná, Mar-
kétská, Meziškolská, Radimova (Na Pe-
tynce – Ve Střešovičkách), Sartoriova,
U Dělnického cvičiště, Za Kajetánkou. 

■Brixiho, Dusíkova, Myslivečkova, Na Vě-
trníku (Ankarská – Stamicova), NN 2652
– spojka Stamicova -Stamicova, Rejchova,

Rybova, Stamicova (Na Petřinách – Na Vě-
trníku), U vojenské nemocnice, Voříškova. 

■ Čílova (Na Petřinách – Na Okraji), Ja-
nouškova, Krásného, Maříkova, Na Okraji
(Na Větru – Čílova), Na Petřinách (Stami-
cova – Čílova + parkoviště), Na Větrníku
(Na Větru –Na Petřinách), Na Větru, Sta-
micova (Na Petřinách – Radimova, pravá
strana od Radimova), Šumberova. 

■ Heyrovského nám., Křenova, Na Okraji
(Štolbova – Čílova), Na Petřinách (Čílova
– Heyrovského nám.), Na Rov ni, Na Sou-
vrati, Peštukova, Polní, Předvoje, Štolbova. 

■Mahulenina (U Petřin – Radúzova), Nad
Alejí (Zeyerova alej – Brunclíkova + parko-
viště), Plojharova, Radúzova, U Hvězdy,
U Petřin + parkoviště, Ulrychova bez sle-
pého úseku, Volavkova, Zeyerova alej. 

■Boučkova, Brunclíkova, Bubeníčkova, Čí-
lova (Na Petřinách – Šantrochova), Fajma-
nové, Hiršlova, Kratochvílova, Na Klášter-
ním + parkoviště, Nad Alejí (Brunclíkova –
Šantrochova, + parkoviště), Šantrochova
+ parkoviště., U Vojtěšky část, Zvoníčkova. 

■ Braškovská, Do vozovny, Dolanská, Je-
nečská (José Martího – Libocká), José Mar-
tího včetně parkoviště, NN 2850 (Braškov-
ská – Za Vokovickou vozovnou), NN 2851
(Jenečská – José Martího), Osamocená,
Přední, U Kolejí (Za Vokovickou vozovnou
– ke trati ČD), Za Vokovickou vozovnou. 

■ Hostouňská, Jenečská (Libocká – Hos-
touňská), Ke Džbánu, Litovická, Nová
Šárka, Radčina, Svatavina, Špotzova, U Sil-
nice, Vlastina (Evropská – U Silnice). 

■ Ciolkovského + parkoviště, Častavina,
Hodčina, Mladčina, Pod Cihelnou (U Silnice
– Žukovského), U Valu + parkoviště, Vlas-
tina (U Silnice – Drnovská), Žukovského
(Pod Cihelnou – slepý úsek). 

■ K Červenému vrchu, Ke Dvo ru, Na Lu-
zích, Na Volánové, Nad Lávkou, U Voko-
vické školy, V Nových Vokovicích, V Středu. 

■ Lužná, Na Krutci (Vokovická – Na
Křídle), Na Křídle, Na Loukoti, Na Lužci
(Půlkruhová – V Středu) Na Pastvinách,
Nad Jenerálkou (NN3811 – Na Krutci),
NN3810 (Nad Jenerálkou – slepý úsek),
NN61 (toč na bus u ulice Vokovická), Ová-
lová, Půlkruhová, V Kruhu, Vokovická. 

■ České Družiny, Glinkova, Jírova, Kanad-
ská, kpt. Nálepky, NN 5132, Proboštská,
Starodejvická (U Dejvického rybníčku – Ev-
ropská – pravá strana), U Dejvického ryb-
níčku (Starodejvická – slepý úsek),
U Dráhy (bez slepého úseku), Velvarská,
Zavadilova (Starodejvická – Kanadská). 
■ Dědinská, Družicová, Letecká (Pilotů –
Radistů), Navigátorů, Parašutistů, Pilotů
(Dědinská -Letecká), Radistů, Rubličova,
Šmolíkova (bez úseku Žukovského -NN92). 

■Kladenská (nám. Bořislavka,  toč na bus)
Na Dlouhém Lánu + 2 parkoviště, Na Roz-
dílu, Nad Bořislavkou (+ spojka z ulice Na
Rozdílu), Nad Tratí (V Předním Veleslavíně
– Na Dlouhém Lánu), náměstí Bořislavka
(Zavadilova – Kladenská, Zavadilova – Na
Dlouhém lánu), spojka Nad Bořislavkou –
Na Rozdílu, Starodejvická (Evropská –
U Dejvického rybníčku pravá strana),
V Předním Veleslavíně, Za Lány, Zavadilova
(Starodejvická – Na Dlouhém lánu a Sta-
rodejvická – U Dejvického rybníčku). 
■ Anhaltova, Bubnova, Falcká, Haberfel-
dova, Libovická, Malobřevnovská, Podle-
šínská, Rozdělovská, Thurnova, Zličínská
(Moravanů – Chýňská). 

■ Kladenská (Nad Tratí -náměstí Boři-
slavka), Krátký Lán, Liberijská, náměstí
Bořislavka (Kladenská – Na Dlouhém
lánu), Pod Kladenskou silnicí. 
■ Bolívarova, Moravanů, Na Břevnovské
pláni, Nad Motolskou nemocnicí, Pozdeň-
ská, Sleza nů, Šafránecká (Nad Motolskou
nemocnicí – slepý úsek), Za Oborou. 

Termín čištění: úterý 28. dubna

Termín čištění: středa 29. dubna

Termín čištění: pondělí 4. května

Termín čištění: úterý 5. května

Termín čištění: středa 6. května

Termín čištění: čtvrtek 7. května

Termín čištění: pondělí 11. května 

Termín čištění: čtvrtek 30. dubna

Termín čištění: úterý 12. května 

Termín čištění: středa 13. května 

Termín čištění: čtvrtek 14. května 

Termín čištění: pátek 15. května

Termín čištění: pondělí 18. května

Termín čištění: úterý 19. května 

Termín čištění: středa 20. května

Termín čištění: čtvrtek 21. května

Termín čištění: pátek 22. května 

Kvůli úklidu silnic nemusíte
přeparkovávat auta
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téma čtenářů

K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

INZERCE V6-0422

Marii Terezie nemá nárok
na pomník u nás! Aby
zbavila čes ký národ du-

chovnosti, dala vykácet po-
svátný bukový háj na Petříně.
1.V.1749 zrušila český stát de
jure tím, že zrušila Čes kou
dvorskou kancelář, a místo ní
zřídila Společný úřad pro české
a rakouské země (nikoli uher-
ské). 1761 to pak byla Čes ko-
rakouská dvorská kancelář.
Z hospodářských důvodů bylo
nutné následovat ostatní Ev-
ropu osvícenstvím. Již za husit-
ství Vatikán uznal, že české

země jsou nejgramotnější a nej-
vzdělanější v Evropě. Není tedy
zásluhou Marie Terezie, že jsme
se dostali na světovou špičku
z hlediska gramotnosti podle
názoru p.Petra Píši za SZ, a to
zejména proto, že po zrušení je-
zuitského řádu papežem v roce
1773 byla jezuitská gymnásia
s českým vyučovacím jazykem
nahrazována „hlavními škola -
mi“ a „městskými škola mi“ s ně-
meckým vyučovacím jazykem;
na universitě nahrazena latina
a čeština němčinou. Kdo nemlu-
vil německy neměl přístup do

Praha 6 očima čtenářů.
Co říkají na lanovku a pomník Marie Terezie
Témata z posledních vydá ní magazínu
Vaše 6 zauja la čtenáře. Jaký mají názor na
plánovaný pomník Marie Terezie a co říkají
na plánovanou lanovku z Podbaby do
Bohnic? Přinášíme výběr reak cí.

škol. 1774 byl vydán Všeobecný
školský řád zavádějící jen ně-
mecké školy. Čeština byla vytěs-
ňována z administrativy. Poslé -

ze, 18. V. 1784 byla dvorským
dekretem němčina prohlášena
„celoněmeckou úřed ní řečí“. 

MUDr. Pavel Chýle, CSc

Reaguji na článek z posled-
ního vydání pojmeno-
vaný „O lanovce z Pod-

baby má být jasno koncem léta.“
Na jednu stranu mi nápad spojit
dvě městské části lanovkou ne-
připadá vůbec špatný. Naopak,
cítím z toho nádech světovosti
a projekt působí velmi zají-
mavě. Na druhou stranu mi ale
připadá trošku jako z říše sci-fi.

Opravdu tolik lidí potřebuje
denně přepravit z Podbaby do
Bohnic? Nerozporuji to, jen se
ptám. Myslím si navíc, že vzhle-
dem k tomu, co se nyní v Česku
a ve světě vůbec odehrává ve
spojitosti s nákazou novým vi-
rem půjdou přes ně tyto pro-
jekty „do kopru“ jako první. Ne-
budou na něj peníze.

Martin Č.
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veřejný prostor

Všechny pobočky knihoven
jsou v Praze 6 v rámci
nouzového stavu
momentálně uzavřeny
a nejinak je tomu
i v případě Národní
technické knihovny. Využít
ale i tak můžete celou řadu
jejích služeb. 

Můžete se třeba nově zaregistrovat
a získat tak možnost přístupu
k elektronickým knihám, vědec-

kým časopisům a dalším zdrojům. Stačí
k tomu využít možnost vzdálené regis-
trace. Pokud už registraci máte, ale brzy
vám vyprší, nemusíte mít obavy. Knihovna
totiž upozorňuje, že všechny registrace,
které by vypršely v době uzavření budovy,
budou automaticky a zdarma o šest měsíců
prodlouženy. Pokud si termínem své regis-
trace nejste jisti, podívejte se do svého
účtu.

Knihovníci prosí
o shovívavost

Možné je si také vypůjčit knihy a svázané
časopisy. Publikace je však třeba si předem
vyhledat a objednat přes knihovní katalog.
O tom, že je vaše kniha nebo jiná publikace
připravena k vyzvednutí, se dozvíte pro-
střednictvím textové zprávy nebo e-mailu.
Je třeba využít samoobslužné zařízení
v noční studovně, kterou najdete u vchodu
číslo tři a přijít. V Národní technické kni-
hovně dělají maximum pro to, aby čtená-

Technická knihovna hledá cesty
ke čtenářům i během karantény

Tip knihovny:
Kde najdu elektronické knihy a časopisy?
■Nejjednodušší je použít vyhledávací okno v záhlaví webových stránek NTK. Pokud
si s ním nevíte rady, využijte videonávod Jak najít plné texty článků a e-knih. Další
cesty jak se dostat k e-knihám najdete na stránce Jak najít e-knihy.
■Dočasně jsou zpřístupněny kolekce digitalizovaných materiálů jak z NTK, tak z Ná-
rodní knihovny. Tyto kolekce obsahují velké množství zdigitalizovaných skript a dal-
ších žádaných učebních materiálů.
■Některé workshopy proběhnou v náhradním termínu po otevření budovy a některé
se budou konat online (formou webináře) ještě v době uzavření budovy knihovny.
Vše je na webových stránkách a facebookovém profilu knihovny

vlády a uzavření některých knihoven. Po-
kud potřebujete kopii článku z fondu Ná-
rodní technické knihovny, využijte kontakt -
ní email digi@techlib.cz. Trochu složitější
je to s vracením vypůjčených publikací, to
zatím totiž možné není, ale nemusíte mít
obavy, všechny výpůjčky byly totiž dočasně
automaticky prodlouženy.

Využít můžete
i online konzultaci 

A to i v případech, že bylo dosaženo ma-
ximálního počtu prodloužení, nebo už
dokon ce máte udělenu pokutu za pozdní
vrácení z doby před uzavřením budovy. Po-
zastaveno bylo načítání pokut za pozdní
vracení.

A v knihovně nezapomínají ani na kon-
zultace kvůli bakalářské či diplomové práci
nebo nějakému projektu. „Stačí vyplnit
konzultační formulář a napsat, s čím byste
potřebovali pomoci. Ozveme se vám a do-
mluvíme se, jakým způsobem konzultace
proběhne (telefonicky, emailem nebo přes
videohovor),“ slibuje na svém webu Národ -
ní technická knihovna.
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řům či studentům nebo třeba badatelům
poskytli kopie článku nebo textů z fondu
jiné knihovny. Doručit knihu sice nyní nej -
de, ale dodání kopií některých dokumentů
možné je. Využít lze mailové adresy
mvs@techlib.cz pro objednávky dokumen -
tů z českých knihoven a mms@techlib.cz
pro objednávky dokumentů ze zahranič-
ních knihoven. Knihovníci však prosí o sho-
vívavost, protože doručení některých do-
kumentů může být omezené kvůli nařízení

Knihovna je uzavřena kvůli nouzovému stavu
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školství
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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

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

HLEDÁM
paní na úklid

kanceláří, domů apod.

Praha 5 – Butovice
a Praha 6

Tel.: 603 547 837
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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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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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I v době celorepublikové
karan tény musí velká část
rodičů vyrazit přímo do škol -

ky. Aby vše šlo doslova a dopís-
mene online a bez nutnosti
opustit bezpečí domova, musejí
rodiče přihlášky do mateřinky
poslat buď datovou schránkou
nebo využít mailovou zprávu se
zaručeným elektronickým pod-
pisem. A ne každý tímto dispo-
nuje. Možnost je ještě jedna –

dojít na poštu a zaslat potřebné
dokumenty doporučeně. Je
však potřeba přiložit k přihláš -
ce potřebné dokumenty, a to
ověřené.

Pokud se do školky vydáte
osobně, stačí spolu s přihláškou
přinést občanku a rodný list dí-
těte. 

„Díky rezervačnímu systému
se lze objednat na patnáctimi-
nutový slot a s nikým se tam ne-

Zápis do školky?
Elektronicky jen pro někoho
Obrovské zmatky provází letošní zápisy do
mateřinek. Může za to pandemie
koronaviru. Ta totiž naplno ukázala, že
české školství neumí být v roce 2020 úplně
online. Byť šestka nabízí elektronický
předzápis, ten nabízí jen možnost
rezervovat si konkrétní čas zápisu ve školce
a nestát ve frontě. 

potkat, respektive maximálně
s dvěma zaměstnanci školky,“
říká radní pro školství Marie
Kubíková s tím, že stejně jako
u zápisů do škol bude i ve škol-
kách k dispozici dezinfekce, de-
zinfekční ubrousky a roušky
a zaměstnanci budou chráněni
respirátory a štíty.

Praha 6 dokonce kvůli zápi-
sům vydala speciální příručku.
Ne každého však nadchla. „Tak -
že jste to vyřešili tak, že jste vy-
dali příručku, která naprosto
všem sjednotila pravidla na nej-
přísnější možná. Ano to je účin -
ná pomoc, kterou si představuji
od strany, která slibuje štíhlý
stát bez byrokracie. Jako rodič
vám za tu příručku, která mi
nesmírně zkomplikovala život,
velice upřímně a hluboce děku -
ji. Příští rok prosím abyste si
dali volno a nechali to na ma -
min kách a školkách,“ píše jedna
z maminek ve facebookové sku-

pině Školy a školky Praha 6. Ro-
diče tápou třeba v tom, kdy
musí být doklad ověřený nebo
kdy je potřeba výpis z registru. 

Zmatky provázejí letošní
zápi sy ještě z jednoho důvodu.
K přihlášce je totiž potřeba
přilo žit doklad od dětského lé-
kaře, který potvrzuje, že bylo
dítě očko váno podle potřebného
schématu. Protože však lékaři
kvůli hrozící nákaze vyřizují jen
akut ní případy, doporučilo mi-
nisterstvo rodičům, aby místo
potvrzení přikládali jen okopí-
rovaný očkovací průkaz dítěte. 

To však pro ředitelky mateři-
nek znamená, že u každého
přihlá šeného žáčka musejí kon-
trolovat jeho průkaz se schéma-
tem očkování. Šestka proto
dopo ručila rodičům, aby se po -
kusili doklad od lékaře získat
elektronicky, případně aby ho
doložili okamžitě, jak to bude
možné. 
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