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Vážení čtenáři,
vypadá to, že si alespoň pro-
zatím můžeme oddychnout,
a to nejhorší máme za sebou.
Určitě je ale i nadále na místě
ostražitost. Dávejte na sebe
pozor a dodržujte všechna
do poručení, která mohou
snížit riziko nákazy. Letošní
školní rok si asi budou pama-
tovat všichni školou povinní,
ale i učitelé. Doufejme, že nic
podobného, jako je bezmála
čtyřměsíční uzavření škol,
které u většiny dětí přejde

rovnou do letních prázdnin, už nikdo z nás nikdy nezažije.
Jak vaše děti mimořádné chvíle zvládly? Napiště nám své
zkušenosti s tím, zda nastoupily nebo nenastoupily zpět
do školy a jak se vůbec šestkové „základky“ s uzavřením
a výukou nadálku vypořádaly. A hodnotit mohou i jíní,
třeba Miloš Szabo, farář z bubenečského kostela sv. Got -
har da, který pro změnu na internet přesunul všechny
tamní aktivity. Přinášíme vám i aktuální informace ze še-
stky, třeba o právních posudcích, které si u svých spolužáků
objednával starosta šesté městské části Ondřej Kolář nebo
o odstranění sochy maršála Koněva. Přejeme vám hodně
zdraví. Vaše Zuzana 
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Ideální stavební pozemky 
pro individuální výstavbu 
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Výstava připomíná
Adolfa Loose

Novou dlouhodobou výstavu při-
pravuje Studijní a dokumentač -
ní centrum Norbertov. Jmenuje

se Adolf Loos. Opakování génia, začne
v druhé polovině června a potrvá až do
konce ledna příštího roku. Výstava se
bude věnovat architektonickému odka -
zu Adolfa Loose spočívajícím v podivu-
hodné hře s prostorem, materiálem, vy-
bavením.

Publikace lze
vracet do biblioboxu

Od začátku května mohou čte-
náři vracet vypůjčené dokumen -
ty z fondu Národní technické

knihovny prostřednictvím biblioboxu.
Ten najdou před vchodem 3. Publikace
poté poputují do karantény, proto bu-
dou vždy z čtenářského konta odečtené
do sedmi pracovních dní.

INZERCE V6-0527

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz

Zástavbu včetně dvou dvanáctipatro-
vých věžáků navrhuje podkladová
studie pro změnu územního plánu

v oblasti Hradčanské. Vzniknout by měla
mezi ulicí Milady Horákové a nádražím
Praha-Dejvice. V místě je problematické
vlastnictví pozemků, část je veřejná, u části
získala předkupní právo developerská spo-
lečnost Amádeus Real. Kritici navrhované
výstavby sice připouštějí, že místo je vhod -

né k zástavbě, ta by ale podle nich měla re-
spektovat charakter dané lokality. „Není
možné zapomenout ani na kontroverzi
ohled ně vlastnictví pozemků v lokalitě.
Smutným faktem je, že studie předpokládá
zástavbu i v místě parku štábního kapitána
Morávka, tedy na místě, kde se připomíná
úmrtí jednoho z členů odbojové skupiny Tři
králové,“ uvedl Petr Píša, zastupitel šestko-
vého zastupitelstva za Stranu zelených. 

Studie navrhuje
výstavbu na Hradčanské

S krátkodobým dopravním omezením
v provozu tramvají musejí počítat
cestující v úseku Malovanka – Bílá

Hora. Platit bude z důvodu údržby tram-
vajové trati, a to od neděle 31. května od
7.30 hodin do 16.00 hodin. Přerušení pro-

vozu tramvají bude obousměrné. Linky 22
a 25 budou ve směru z centra ukončeny
na Malovance a v trase Malovanka – U Kaš-
tanu – Vypich – Bílá Hora bude po dobu vý-
luky zavedena náhradní autobusová do-
prava X22.

Krátkodobé přerušení
provozu tramvají
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Piráti z Prahy 6 kritizují dvě
smlouvy, které prodloužila
rada městské části bez
výběrového řízení. Jedna
z nich se týká oblíbených
farmářských trhů na
Kulaťáku. Provozovatel měl
smlouvu do příštího roku,
teď ji má prodlouženu do
roku 2025. Podle Pirátů tím
byl zneužit nouzový stav.

„To že bude snaha smlouvu pro -
dloužit je jasné od jejího podpisu,
to že chce místostarosta Lacina

zafi xovat smlou vu a obejít doporučení
Kon trolního výboru zastupitelstva, bylo ve
vzduchu několik měsíců,“ uvedl pirátský

zastupitel Miloš Vlach. Podle místostarosty
Jana Laciny (STAN) je však vše v pořádku
a prodloužit smlouvu s dostatečným před-
stihem s dlouholetým smluvním partne-
rem, se kterým máte do bré zkušenosti, je
zavedenou praxí nejen u celé řady komerč-
ních subjektů, ale i ve veřejné sféře. Lacina
na svém facebookovém profilu uvedl, že
radnice musela rozhodnout celou řadu roz-
ličných témat a nebylo možné zastavit ži -
vot kvůli vládním opatřením. Šestka se prý
inspirovala v jiné městské části, která se
rozhodla své trhy přesoutěžit a nepovedlo
se to podle představ. O necelý rok byla také
prodloužena zakázka týkající se zeleně.

Končilo čtyřleté období zakázky na údrž -
bu a správu zeleně, prodloužena byla bez
výběrové řízení s původním poskytovatele
už v lednu, kdy bylo ještě dost času vypsat
novou soutěž. Cena zakázky je na rok asi
sto milionů korun a teď by se tak už měla
připravovat soutěž na nové období.

„Praha 6 loni vyhlásila za velmi drama-
tických okolností stav klimatické nouze

a kro mě pár drobných opatření se v pod-
statě nic nezměnilo a zásadní problémy se
neřeší,“ říká opoziční zastupitel Roman
Mejstřík (ANO).

„Vzhledem k tomu, že se protistrana
skládá ze dvou subjektů je situace poněkud
komplikovaná. Zapojení Pražských služeb
je nevyhnutelné a těžko jej soutěžit. Vý-
měna druhé strany může vést k nedo-
statku koordinace, k přesoutěžení by tedy
mělo dojít s větší přípravou a ideálně po
částech. Vzhledem k nastavení horizontu
smlouvy na aktuální sezónu ji lze akcepto-
vat za předpokladu, že dojde k pří pravě na
systémové řešení. Co nás trá pí více je ab-
sence kontrolních mechanizmů a vlastně
jakéhokoliv řízení výkonů Obzvláště s při-
hlédnutím k nutnosti naplňovat usnesení
Zastupitelstva o vyhlášení sta vu klimatic-
kého ohrožení, které se v minulém roce ne-
dařilo naplňovat a ani letos to nevypadá na
změnu k lepšímu i přes to, že je míra ohro-
žení podstatně vyš ší,“ podotkl zastupitel
Prahy 6 za klub Pirátů Miloš Vlach.

Radnice prodloužila smlouvy.
Zneužila nouzového stavu?

Šestkové školství dál kolabuje.
Místa nejsou ani pro spádové děti

Zápisy do základních škol tak jako
každý rok ovládly Prahu 6. Jednak se
letos konaly na dálku, protože přijít

budoucí prvňáčci kvůli hrozbě nákazy ne-
mohli, jednak řada z dětí nakonec nebude
chodit do školy, do které je jejich rodiče při-
hlásili. Tak třeba v Základní škole Petřiny
sever se „přišlo“ zapsat do školy 141 dětí,
z nich bylo 98 spádových a 19 byla školní
docházka odložena. Protože však do dvou
prvních tříd může chodit od září celkem jen
po 30 dětech, losovalo se ze spádových dětí

splňujících 1. kritérium. Škola argumen-
tuje tím, že víc prvních tříd otevřít nemůže,
jelikož už nyní je „těsně před naplněním“
a dokonce v rámci prvních tříd bude muset
možná požádat o výjimku z počtu žáků.

Vzkaz rodičům je tak jednoduchý: Jisté
místo ve škole nemá nikdo, a to už ani ve
spádové škole. „Jako rodič budoucího prv-
ňáčka musím vyjádřit velké zklamání nad
skutečností, že z důvodu nedostatečné ka-
pacity není možné přijmout všech 79 děti
s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ

Petřiny sever a bude nutné provést losová -
ní. Odeslal jsem proto vedení školy, Městské
části Praha 6, předsedovi SRPŠ a školské
radě otevřený dopis, požadující otevření tří
tříd tak, aby bylo přijato všech 79 spádo-
vých žáků. Zároveň v dopise upozorňuji na
fakt, že problém s kapacitou školy nevznikl
náhle, nýbrž je výsledkem dlouhodobého
přehlížení různých problémů,“ neskrývá
rozhořčení jeden z rodičů ve facebookové
skupině Školy a školky Praha 6. 

Pravdu má v tom, že zájem o školy je
dlouhodobě vysoký, a byl takový jak za éry
vedení oblasti školství radním Janem Laci-
nou (STAN), tak i v posledních letech, kdy
ho má na starost radní z ODS Marie Kubí-
ková. Radnice Prahy 6 sice neustále vyčíslu -
je, kde přibyla nová místa, zjevně to však
nestačí. 

Nedostalo se se vaše dítě do vybrané
školy? Jak situaci řešíte? Napište nám.
Kauze se budeme podrobně věnovat v dal-
ším vydání magazínu Vaše 6.

Nejen rodiče dětí, které navštěvují některou šestkovou
školu, se nyní potýkají s problémy. Zatímco ty už školou
povinné se kvůli pandemii koronaviru musejí učit na
dálku, rodiče těch, kteří do školy mají v září teprve
nastoupit, mají za sebou týdny nejistoty. Některé navíc
bez dobrého konce. 
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PŘÍMĚSTSKÉ LEZECKÉ TÁBORY
V červenci a srpnu pořádáme každý den pravidelné
příměstské tábory s lezením. Tyto příměstské tábory

jsou určeny jak pro děti, které již mají s lezením nějaké
zkušenosti, tak i pro děti, které dosud s lezením do
styku nepřišly a rádi by si jej vyzkoušely. Příměstské

lezecké tábory jsou určeny pro děti od 4 let. 

KOZELKA
9. 8.–16. 8. 2019, 16. 8.–23. 8. 2020

I letos se budou konat dva dětské lezecké tábory pro
děti v krásné lezecké oblasti Kozelka v západních

Čechách. Lezecká oblast se nachází na zalesněném
kopci Kozelka v blízkosti obce Doubravice u Nečtin

V případě, že máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat
buď telefonicky na čísle +420 608 983 181 (10–18 hod),

nebo nám můžete napsat e-mail na adresu
kurzy@lezeckekurzy.cz.

Pokud se váš potomek ne-
cítí na to odjet na letní zá-
bor, dopřejte mu camp

příměstský. Ráno odjede, celý
den má program a večer se vrátí
domů plný zážitků a pořádně
vyběhaný. Příměstské tábory
pořádá třeba Stěna Ruzyně. Ko-
nat se budou v červenci i v srp -

nu a přijít mohou jak děti, které
mají s lezením zkušenosti, tak
u naprostí začátečníci. Výho-
dou je i to, že ruzyňské příměst-
ské lezecké tábory jsou určeny
pro děti od čtyř let.

Pro děti bude připravena vel -
ká venkovní a vnitřní lezecká
stě na a bouldrovka, venku po-

Program na léto?
Příměstský tábor na stěně
Několik týdnů teď musely děti strávit
doma. Učily se s rodiči nebo
prostřednictvím online výuky a pohybu
možná neměly tolik, kolik jsou zvyklé. Blíží
se ale léto a to je jedinečná šance poznat
nový sport nebo se jednoduše pobavit
a poznat nové kamarády.

tom trampolína, bouldrovací
ká men, slakline a bazének. 

Zábava pro ty,
co chtějí spát doma

Tábor začíná každý den
v 8.00 a končí v 17.00 hodin.
Přihlásit se navíc lze na více
dnů nebo jen na jeden či dva.
A co mít s sebou? Stačí toho
málo – pohodlné sportovní ob-
lečení, sportovní boty s bílou
podrážkou na přezutí a láhev na
pití. Dvě svačiny a oběd jsou
v ceně tábora.

Příměstské tábory jsou ideál -
ní prázdninovou zábavou pro ty
děti, kterým se nechce na běžný
tábor. Vždy je ale důležité vy-
brat takové zaměření, které va-
šemu potomkovi „sedne“. Na-

bídka je ohromná. Na své si při-
jdou malí výtvarníci, tanečníci,
milovníci divadla, sportu nebo
hudby. 

Příměstský tábor funguje
přes den, na noc se děti
vracejí domů

INZERCE V6-0525
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causa

Kolář označil důvody pro své odvolání
za absurdní. Ačkoli je pod policejní
ochranou, zasedání zastupitelstva

se zúčastnil. V momentu, kdy ovšem k hla-
sování o jeho odvolání mělo dojít, dal před-
nost živému vysílání v televizi místo obha-
joby před veřejností. Pro jednání o kauze
bylo nakonec pouze 14 ze 45 zastupitelů.
To, jak a komu městská část zadává za-
kázky, tak dál halí stín pochyb.

Utekl jako dítě
„Starosta Kolář utekl z jednacího sálu,

když se bod představoval, to mi přijde velmi
dětinské a beru to jako jednoznačné při-
znání viny,“ řekl předseda opozičního klubu
pirátských zastupitelů Ondřej Chrást.

Na kauzu předražených právních analýz
upozornil jako první časopis Vaše 6. Re-
dakce přinesla seznam veškerých objedná-
vek na externí právní služby pro Úřad
městské části Praha 6 ve statisícových su-
mách a rozkryla, že dodavateli byli spolu-
žáci starosty Koláře z „plzeňských práv“
nebo jeho spolupracovnice. Server Aktu-
álně.cz dal potom kauze větší rozměr tím,
že ověřil, že stanoviska dodaná Kubíčkem
jsou z větší části opsány, tudíž plagiáty.
Zato někdejší spolužák vyfakturoval od rad-

nice 340 tisíc korun. Po medializaci aféry
peníze podle vyjádření Koláře úřadu vrá-
til.

Nekalost, neetičnost a neférové chování
potvrdil i kontrolní výbor zastupitelstva.
Jeho předseda Petr Píša (Zelení) řekl, že
podle šetření výboru jsou mnohé pasáže
posudků opsané. Objednávka těchto práv-
ních služeb byla navíc podepsána až po ode-
vzdání práce. 

Právní posudky od Kubíčkovy advokátní
kanceláře se týkaly účasti a postavení obce
ve správních řízeních a měly Praze 6 po-
moci například efektivněji vést stavební ří-
zení a řešit vyvlastnění.

Přiznal se a uznal chybu
„Zní to jak zadání referátu ve druhém

ročníku právnické fakulty a vůbec nechápu,
za co bylo uhrazeno tolik peněz. To mi při-
jde neuvěřitelné,“ řekl Vaší 6 advokát Ra-
dek Suchý.

Starosta šesté městské části Ondřej Ko-
lář zjiště ní kontrolního výboru přednesené
na zasedání zastupitelstva označil za pře-
kvapující. Odmítl, že by Kubíčkovi zadal
práci proto, že je jeho známý. Ke kontro-
verzním právním službám se vyjádřil až na
Faebooku. 

„Kauza plagiátů vypadá na první pohled
šíleně. Ale stačí se na vše podívat pořádně
a šílenosti jsou rychle ty tam. Ano, advokát
Kubíček je můj spolužák. To jsem nikdy ne-
tajil,“ přiznal Ondřej Kolář, a pokračoval:
„Podobné je to s plagiáty. Z radnice někdo
vynesl pracovní materiály a začal psát
kauzu. Noviny to otiskly, odvolávaly se na
pracovní verzi dokumentu, kde skutečně
citace nebyly. Nikoho ale už nikdy nena-
padlo podívat se na tu verzi stanoviska, za
kterou se zaplatilo.“ Tak se snaží starosta
pochybnosti oslabit.

Nakonec ale Kolář uznal, že přeci jen ne-
bylo vše v pořádku, což napravil až kon-
trolní výbor. „Ten dospěl k závěru, že exis-
tují pochybnosti o kvalitě některých
stanovisek a doporučil řadu konkrétních
opatření, mj. to, že „Kontrolní výbor dopo-
ručuje zakotvit do smluv o zpracování práv-
ních stanovisek povinnost autorů uvádět
citace všech zdrojů, a to bez ohledu na to,
zda se jedná o autorská díla, či nikoli. Kon-
trolní výbor doporučuje právnímu odboru
ÚMČ, aby zmíněné advokátní kanceláře vy-
zval k doplnění předmětných stanovisek
o ozdrojování převzatých textů a jednal
o slevě z kupní ceny.“ Já tak děkuji Kon-
trolnímu výboru,“ dodal.

Předražené a opsané
právní posudky Kolářovi prošly

Zbabělost předvedl starosta
Ondřej Kolář (TOP 09) na
květnovém jednání
zastupitelstva Prahy 6. Když
se měly projednávat důvody
jeho odvolání, odešel točit
živý vstup do televize.
Zastupitelé neprojednali
tudíž kontroverzní právní
služby Kolářova spolužáka
z „plzeňských práv“ Petra
Kubíčka. Kvůli jeho dvěma
údajným plagiátům, které si
od úřadu nechal zaplatit,
žádali opoziční Piráti
starostovu hlavu.
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Klub se vysvětlení
nedočkal

Základním problémem nejsou spolužáci,
i když to samo o sobě je podivné, ale samot -
né právní posudky a jejich kvalita. Platit té-
měř milion korun z veřejných peněz za po-
sudky stažené z internetu a z větší části
doslovně okopírované považujeme za neho -
ráznost. Starostovo březnové vysvětlení,
že se vlastně nic nestalo, ale pro jistotu si nechá peníze vrátit, po-
važujeme za ještě nehoráznější. Na květnovém zastupitelstvu
jsme žádali vysvětlení, to však starosta Kolář neposkytl a opako-
vaně raději  při projednávání odcházel ze sálu. Osobně je zodpo-
vědný za právní vztahy radnice, nese tedy přímou zodpovědnost.
Zastupitelský klub Pirátů požadoval vysvětlení, kterého se ne-
dočkal, nadále tedy bude požadovat rezignaci starosty. Jeho cho-
vání v tomto případě překročilo jakékoliv meze a způsobuje tak
nemalou újmu na pověsti naší Městské části, která je neustále
v negativním světle propírána celostátními médii.

Ondřej Chrást (Piráti)

Prvním problémem
je výběr zpracovatelů

Co na to říct? V pořádku to samozřejmě
vůbec není. Prvním problémem je výběr
zpracovatelů. Pan starosta stojí v čele šesté
největší samosprávy v republice a možná
nepochopil, že reprezentuje veřejného za-
davatele, který se musí řídit zákonem.
Okruh zpracovatelů tvořený výhradně Ko-
lářovými známými zavání střetem zájmů. Druhým problémem je
zadané téma. Účast a postavení obce ve správních řízeních je zá-
kladem znalosti všech vedoucích odborů, především vedoucího
právního odboru (kterým je aktuálně také starostův spolužák).

Třetím problémem je kvalita odvedené práce, která by se dala na-
zvat „rešerší po internetu“ bez uvedených autorů, ale především
to, že právní odbor je ochoten za takovéto výstupy zaplatit. No
a konečně cena, kterou za tyto plagiáty je Praha 6 ochotna zaplatit.
Pokud jsou podle některých odborníků označeny za přemrštěné,
tak to navíc zavání malou domů. Je to plně v rozporu s otevřeností
a transparentností, kterou KLID ve volbách hlásal. Vrácením pe-
něz za tyto kšefty se mělo nejspíš dělat, jako že se nic nestalo.
Možná taky bylo potřeba to zakrýt jinou, větší kauzou, ze které
tento starosta vyjde jako hrdina…No, každý ať si udělá vlastní ná-
zor. Martin Polách (ANO)

Právní rozbory mají 
odpovědět a najít řešení

Již drahnou dobu toto téma zaměstnává
kontrolní orgány Městské části Prahy 6, ale
i média. V tomto směru je potřeba si zod-
povědět základní otázku, a to, proč měst-
ská část potřebuje a zadává právní zakázky.
Právní rozbory mají většinou odpovědět
a najít řešení, zda postup, který objednatel
takového rozboru zvolil, je v pořádku, případně pomoci nastavit
správný postup. V tomto by měla být odpověď jednoduchá a jasná,
protože jestli tomu bylo jinak, tak městská část předmětné právní
rozbory nepotřebovala. Primárně by se tedy mělo řešit, zda je ob-
sah předmětných právních rozborů přínosný,  relevantní a zda
byl takovýto rozbor pořízen za cenu obvyklou. Až jako sekundární
záležitost vnímám okolnost osoby zpracovatele a zda část právních
rozborů byla opsána. Pak toto je předmětem spíše problematiky
autorského zákona, ovšem případné dopady z toho vyplývající
mu sí řešit autor a nikoliv objednatel takovéhoto právního rozboru,
kdy podotýkám, že právo nemá metodiku. Zájmem městské části
by mělo být, aby zadávání právních zakázek bylo co možná nejvíce
transparentní a nediskriminující a nezavdávalo jakékoliv pochyb-
nosti o jejich zadání. Marcel Petrásek (ODS)

Samé 
problémy

Otázka by měla být postavena jinak. Je
v pořádku, že městská část utratila jen v ro -
ce 2018 za externí služby více než 3 mi -
liony korun? Je v pořádku, že si radnice ne-
chala vypracovat externí posudky i na
zpra cování obecných témat nebo s příliš ši-
rokým zadáním vzhledem k otázce, na níž
poptávala odpověď? Je v pořádku, že přinejmenším 9 stanovisek
(v hodnotě 650 tisíc korun), jak ukázala analýza Kontrolního vý-
boru, obsahuje značný podíl zkopírovaných a neozdrojovaných
pasáží vykazujících všechny znaky plagiátů? Je v pořádku, že pa-
sáže zkopírované z diplomových prací a dalších textů se nacházely

Starosta zadává
právní zakázky svým spolužákům
Spolužáci starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře
z „plzeňských práv“ byli v minulosti
dodavateli externích právních služeb pro
Úřad městské části Praha 6. Některé
materiály byly navíc údajně plagiáty. Jak se
ke kauze staví koaliční politici, kteří spolu
se starostou Ondřejem Kolářem městskou
část vedou, jaký názor mají politici opoziční
a co jim na situaci nejvíce vadí?
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INZERCE V6-0507

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 V6-0536

Všem zákazníkům,
příznivcům a přátelům

Břevnovského pivovaru děkujeme
za účinnou podporu v čase coronaviru

i za podporu budoucí. 

i v dalších posuzovaných textech? Je v pořádku, že při zadávání
zakázek docházelo k porušení interních předpisů i zákona o re-
gistru smluv? Je v pořádku, že Kontrolnímu výboru nebyly před-
loženy žádné doklady o tom, že by se se zmiňovanými právními
stanovisky v rámci radnice dále nakládalo? Je v pořádku, že radni -
ce opakovaně odmítala nejproblematičtější stanovisko tazatelům
dle infozákona? Rozhodně není, a to, že diskutabilní zakázky zí-
skaly osoby s přímou vazbou na vedoucího Právního odboru, celý
problém ještě zvětšuje. Petr Píša (SZ)

Vše podstatné již bylo 
řečeno a vysvětleno

K zadávání právních zakázek bylo řečeno
mnohé, a to i na stránkách Vaší 6, která se
k tomuto tématu opakovaně vrací. Vždyť
obsahem zářijového vydání byla prakticky
stejně položená otázka. Vše podstatné již
ale bylo řečeno a vysvětleno a další diskuse
žádná nová zjištění nepřináší. To vybízí ke
spekulacím, zdali se i ona právní stanoviska nestala nástrojem
politického boje, jehož cílem je starostovi za každou cenu uškodit.
Proč se např. nemluví o tom, jak rada zareagovala na epidemii ko-
ronaviru, aby ochránila občany Prahy 6, nebo o připravované po-
moci těm, kteří byli opatřeními vlády nejvíce zasaženi? To jsou
nepochybně aktuálnější a pro občany Prahy 6 přínosnější témata.
Pokud by ale redakce za každou cenu toužila po senzaci, pak do-
poručuji ptát se, proč primátor Hřib uprostřed nouzového stavu
uzavřel s Janou Kabelovou, zastupitelkou Prahy 6 za Piráty, pora -

denskou smlouvu v hodnotě cca 500tis. Kč a jakou roli v tom se -
hrál její kolega Jiří Hoskovec, který je sám poradcem primátora.

Ondřej Dušek (KLID – TOP 09)

Zastupitelský klub STAN 
hlasoval jednotně

Na květnovém jednání ZMČ bylo 35 hlasy
zastupitelů schváleno usnesení Kontrol-
ního výboru (KV). Z něj uvádíme: KV po
prostudování rozpisů poskytnutých práv-
ních služeb v případě AK JUDr. Petr Kubí-
ček konstatuje, že se zdá být nepřiměře-
ným čas fakturovaný za studium zákonů,
judikatury a komentářů k dané problematice, když daná kancelář
byla oslovena právě s ohledem na svou odbornost v dané proble-
matice. KV konstatuje, že došlo k opakovanému porušení Příkazu
tajemníka k zadávání veřejných zakázek, např. při zadání objed-
návky č. OSL3/00034/2018. KV se kloní k názoru, že poskytování
právních služeb je primárně předmětem zákona o advokacii, nikoli
autorského zákona. KV proto doporučuje vypracovat nový postup
při zadávání externích právních zakázek, přičemž doporučuje při
stanovování kritérií kromě ceny brát i jiná, nefinanční kritéria
a stanovit dle okolností případů jako kvalifikační kritérium nebo
jako dílčí hodnotící kritérium doložení specializace, reference,
délku právní praxe, výši pojištění odpovědnosti za škodu atd. KV
se celou záležitostí bude i nadále zabývat. Zastupitelský klub
STAN hlasoval jednotně všemi 7 hlasy pro zmíněné usnesení. 

Jan Lacina (STAN)
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Leona Machálková:
Láska je klíč k našemu životu

V českém showbyznysu působí známá zpěvačka
a muzikálová hvězda Leona Machálková už řadu let. Svoji
pěveckou kariéru odstartovala na prknech legendárního
divadla Semafor, kde několik let vystupovala. Hrála
v nejslavnějších českých i světových muzikálech, jako
například Jesus Christ Superstar, Dracula, Monte Cristo,
Bídnici, Angelika nebo Mamma Mia!. Na svém kontě má
osm sólových alb a stovky koncertů. Leona Machálková
účinkovala také v prestižní taneční soutěži StarDance nebo
v zábavné televizní show Tvoje tvář má známý hlas. 

● Od dětství jste se věnovala zpěvu, hře
na housle a recitaci. Vzpomenete si, kdy
jste poprvé vstoupila na jeviště?

Víte, že si vzpomínám? Bylo to v šesti le-
tech v Přerově v Městském domě. Vystou-
pení bylo pro rodiče, „vidím se“ s červenou
aktovkou na zádech jak zpívám “Á, BÉ, CÉ,
DÉ, kočka přede, kocour motá, pes počítá,
kolik nití do desíti…” Je to až neuvěřitelné,
ale je to nejspíš kvůli úžasné paní učitelce
Jarmile Kubáčové, která mě učila v 1. třídě,
nádherně kreslila, hrála na tahací harmo-
niku, zpívala a vyprávěla také pohádky,
když jsme byli ve vyučování bystří a ušetřil
se na vyprávění čas. Všichni jsme ji milo-
vali, prostě poklad. Prezident Husák ji oce-
nil jako „Učitelku roku“. Tohle se mu teda
povedlo.
● O jakém povolání jste snila jako dítě?

Jako malá jsem snila o tom, že budu zpě-
vačka nebo baletka. Pořád jsem doma po-
skakovala před zrcadlem často se švihad-
lem v ruce a hrála si na zpěvačku. Dnes se
tomu musím smát, stále chodím na hodiny
zpěvu, poslední dva roky k profesorce Eliš -
ce Hrubé Topercerové, a ta mě kolikrát nu -
tí, abych zpívala před zrcadlem. Kladu od -
por a slibuji, že až doma. Se svou sestřenicí
Světlankou jsme zase pořád baletily, v tep-
lákách, žádné sukýnky, ale trénovaly jsme
spolu i zvedačky, což nás obě bavilo. Zveda -
la teda ona mě… Součástí našeho baletění
byl nácvik skoků, ty končily v babič činých
načechraných duchnách, pro Pražáky pře-
vádím do češtiny - do peřin. Když jsem do-
stala ve škole v rámci výtvarné výchovy
úkol namalovat sebe samu, čím bych chtěla

být, namalovala jsem se jako seriózní paní
s brýlemi v taláru, na stole kniha a za sebou
na zdi obraz se státním znakem. Jako že
budu soudkyně. No, sama nevím, proč jsem
se tak zobrazila.
● Vystudovala jste na Filozofické fakul -
tě v Olomouci obor český jazyk-dějepis.
Proč jste se rozhodla studovat pedago-
gický obor a právě češtinu a dějepis?

Pocházím z rodiny, kde jsem tak trochu
černá ovce tím, co dělám. Široko daleko
z maminčiny i z tatínkovy strany se nikdo
hudbě ani divadlu nevěnoval, žádný umělec
nebo aspoň někdo s nějakým povoláním na
volné noze. V Přerově jsem vystudovala
gymnázium a během těchto středoškol-
ských let jsem se zájmově věnovala recitaci
a studentskému divadlu, zpívala jsem do
svých šestnácti let také v dětském pěvec-
kém sboru Přerováček. Podporu jít na umě-
leckou školu jsem z rodiny neměla, ale ni -
kdy jsem jim to ani nezazlívala, byli rádi,
že mě to baví, ale neuměli si představit, že
bych byla někdy jako ty zpěvačky z televize
a z rádia. Vzhledem k tomu, že jsem moc
ráda četla a líbilo se mi také recitovat poezii,
karta padla na můj učitelský obor zejména
kvůli tomu, kvůli literatuře a češtině, kte-
rou jsem měla ráda. Omlouvám se, ale ten
dějepis se s tím prostě vezl… Můj obor mě
bavil, ale upřímně musím říct, že jsem nijak
nevynikala svými znalostmi z historie. Nic-
méně jsem školu úspěšně vystudovala,
jsem magistrou filozofie a na svá student-
ská léta v Olomouci velmi ráda vzpomínám,
na spolužáky, kamarády na kolejích a také
na řadu profesorů.   

● Jako čerstvá absolventka vysoké školy
jste pak ale rozhodla pro uměleckou
dráhu a vyrazila zkusit své štěstí do
Prahy. Jak vzpomínáte na své začátky
v metropoli, jaké jste měla plány jako
mladá začínající zpěvačka?

Sametová revoluce mě zastihla v pátém
ročníku na Univerzitě. Po absolutoriu jsem
se rozhodla jít ihned do Prahy, kde jsem se
již delší dobu s kapelou Znamení dechu po-
hybovala. Začínala jsem v různých jazzo-
vých a rockových klubech jako byly Klub
Borát Na Újezdě nebo Malostranská be-
seda. Naše kapela měla také streetbandový
projekt Koryto, se kterým jsme hráli na nej-
různějších poutích a tržištích, třeba i na
pražském Výstavišti a vydělávali jsme si na
živobytí také hraním na Karlově mostě.
Přesně uprostřed – to byl náš „plácek“, kde
jsme hráli pro kolemjdoucí turisty. Já jsem
zpívala a hrála na housle, kolegové také zpí-
vali a hráli na kytaru, trombón, mandolínu
a nejbizarnější byl na Karlově mostě vibra-
fon Radka Krampla. Byla to doba plná en-
tuziasmu a dobré vůle. Ráda na tu dobu
vzpomínám. Poznala jsem také spoustu
skvě lých lidí, kteří mi v začátcích pomohli
jako např. Janu Koubkovou, Milana Svo-
bodu, Ondřeje Soukupa, Lídu Nopovou ne -
bo také Richarda Hese. Brzy jsem se také
dostala, díky úspěšnému konkursu do di-
vadla Semafor, k panu Suchému a začala
jsem moderovat na Evropě 2. Všechno vy-
cházelo plynule a spontánně, jak se říká
„žád ná křeč“.  
● Měla jste nebo máte nějaké pěvecké
vzory, idoly?
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Měla jsem a mám spoustu vzorů, inspi-
rací, ať již ženských, tak mužských. Z těch
našich československých mohu jmenovat
třeba Marii Rottrovou, Helenu Vondráčko-
vou, Hanu Hegerovou, Martu Kubišovou,
Evu Pilarovou nebo Věru Špinarovou, z mu -
žů musím samozřejmě zmínit Karla Gotta,
Václava Neckáře nebo Waldemara Matu-
šku. Jako děti jsme vzhlíželi k dospělým
ikonám, neměli jsme tehdy tolik mladi-
stvých idolů, jako jsou dnes. I tak mi svým
uměním, často i lidskostí byli blízcí a trou-
fám si tvrdit, že jsem jim rozuměla a doká-
zala se do nich vcítit už jako malá. Kdybych
jen tušila, že se s nimi budu znát osobně,
vůbec nevím, co bych dělala. Nejspíš by se
mi rozklapala kolena. Všech jsem si ne-
smírně vážila a dodnes je obdivuji, ty, co
odešli i ty, kteří nás ještě mohou potěšit
svými písněmi. 
●Dnes už máte na kontě celou řadu mu-
zikálových rolí. Dala by se některá z nich
označit jako vaše nejoblíbenější a proč?

Moje role v muzikálech byly většinou
osudové, charakterově silné ženy. Bavily
mě všechny, ale mám-li jmenovat jednu,
tak to bude rozhodně Mercedes, kterou
jsem ztvárňovala v muzikálu Karla Svo-
body, Zdeňka Borovce a Richarda Hese
Monte Cristo. Tato role mi dávala velkorysý
prostor emoční, i co se týče vývoje postavy
jako takové. Zpívala jsem Mercedes mladič-
kou, optimistickou a dychtivou a během
představení jsem se proměňovala ve zra-
lou, osudem zklamanou a frustrovanou
ženu, která ovšem stále žije nadějí a dou -
fá… Byla to překrásná role, hudba byla z pe -
ra mistra Svobody vskutku královská a bás -
ně – písňové texty pana Borovce, to byl
vždy zážitek pro mě jako interpretku, ale
pevně věřím, že i pro muzikálové fanoušky
i fajnšmekry. Přála bych tomuto dílu come-
back, aby znovu ožil a stejně jako doposud
Svobodův a Borovcův Dracula přitáhnul
další generace do divadla. 
● Co podle vás potřebuje muzikálový
here c, aby svou práci vždy zvládl profe-
sionálně?

Netřeba určitě připomínat, že muziká-
lový herec by měl zvládat pověstnou troj-
kombinaci: zpěv, herectví a tanec… Muzikál
je od slova muzika, tak tato stránka jeho
výbavy by měla podle mě být nejsilnější,
ale samozřejmě, že ideál je, aby zvládal
všech no. S touto výbavou by měl mít
hlavně svou práci rád, měl by být dobrý vy-
pravěč příběhů, protože na jevišti není sám
za sebe, ale pro diváka žije roli své postavy.
Divadlo je o partneřině, je fajn, když zvládá
své ego a ví, kdy je v prvním plánu a kdy
zase slouží dalším postavám. Mám ráda
vášnivé herce, lidi, kteří do svého projevu
investují emoce. 

● Máte vysněnou nějakou muzikálovou
roli? Je nějaký muzikál, který vás oprav -
du láká, a chtěla byste v něm hrát?

Odjakživa mám ráda kabaret jako žánr,
jazz a swing, moc by mě potěšilo, kdyby mi
nějakou hezkou příležitost osud dopřál. 
● Jak těžké je pro muzikálovou herečku
obstát v dnešní silné konkurenci? Co
byste doporučila adeptce na muzikálo-
vou hvězdu?

Určitě ano. Dnes už je na našem „muzi-
kálovém trhu“ spousta dobrých herců
a zpěváků a každý rok přicházejí z mnoha
konzervatoří desítky absolventů, kteří by
se rádi uplatnili v muzikálu. Chodí na kon-
kursy, ale jen na pár se usměje štěstí. Re-
cept na vítězství nemám, ale každému bych
doporučila, aby vsadil na pracovitost, zů-
stal sám sebou, šel si za svým vysněným
cílem a nehroutil se po první prohře, když
něco nevyjde. 
● Kromě muzikálů vystupujete často
jako sólová zpěvačka se svojí kapelou
a spolupracujete také s mnoha špičko-
vými hudebními tělesy. Co je vám milejší,
a co je pro vás těžší, odehrát muzikálové
vystoupení, nebo sólový koncert? 

Co mi dá víc zabrat? Těžko říct, snad jen,
že cítím, když táhnu jako sólová zpěvačka
koncert, který je na mě postaven, kdy zpí-
vám, moderuji a snažím se o kontakt s di-
vákem, cítím větší osobní zodpovědnost,
tlak, jak se říká. Milá jsou mi obě prostředí
a pestrost mého hudebního života mi vy-
hovuje. Těším se na jedno i druhé, změnu
mám ráda a také se těším na kolegy, přátele. 
● Kdy se cítíte na jevišti nejvíc šťastná?

Šťastná jsem v okamžicích, když prožiji
na jevišti krásné souznění, takovou lehkost
bytí. Když vše přirozeně plyne a naše hraní
má energii. Dnes, když jsem k pokoře při-
lezla, jak se říká po kolenou, si toho moc
vážím. 

● Na repertoáru máte hodně písniček.
Podle čeho si je vybíráte a máte mezi
nimi nějakou svou nejoblíbenější?

Záleží na tom, jaký program chceme ode-
hrát. Koncertuju s kapelou s poprockovým
programem, který hrajeme v kulturních do-
mech nebo bavíme lidi na náměstích na
městských slavnostech a podobně, v ad-
ventním čase hrajeme divákům koncertní
program, který je ladí do pohody, aby se tě-
šili na Vánoce, a již druhou sezónu koncer-
tuji zejména v divadlech s ryze muzikálo-
vým programem Muzikál – moje láska
s hos ty Marianem Vojtko nebo s Radimem
Schwabem. Baví mě také koncerty - recitály
v kostele nebo spolupráce s pěveckými
sbory, vzhledem k tomu, že mě velmi baví
také swing, koncertuji také s bigbandy se
swingovým repertoárem. Můj repertoár je
tedy poměrně rozmanitý, ale jsem ve zna-
mení Blížence, tak je to asi v pořádku.
● Co považujete za svůj zatím největší
úspěch?

To je určitě těžká otázka, ale asi bych
řekla, že to, že mi ze syna vyrostl milý
mladý gentleman, který má srdce na pra-
vém místě. 
●Zúčastnila jste se také televizních sou-
těží Star Dance a Tvoje tvář má známý
hlas. Co pro vás účast v těchto show zna-
menala? Co vám da la nebo naopak
vzala?

V obou případech jsem byla mile potě-
šena nabídkou ke spolupráci, kterou jsem
přijala a také nikdy nelitovala. StarDance
je moc pěkný pořad, kte rý se těší zájmu
a oblibě nejen konzervativnějšího publika,
ale i tím, že kromě noblesy, kultivovaného
tance i mluveného slova diváka opravdu
baví, má právem obrovskou sledovanost
a účast v tomto pořadu považuji za pre-
stižní. Byla to báječná zkušenost, kdy jsem
„dostala do těla“, ale získala jsem tam

Leona Machálková má ráda Prahu 6
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osobnost Prahy 6

INZERCE V6-0526

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 V6-0532

spoustu přátel, doputovalo ke
mně mnoho vřelých slov, poch-
val a povzbuzení a zkušenost,
kterou jsem tam získala, inves-
tuji dál do své kariéry. Velké
a milé překvapení pro mě byla
také soutěž Tvoje tvář má zná -
mý hlas, kdy jsem se také na
půdě televize Nova setkala
s maximální péčí, starostlivostí,
profesionalitou a také laskavos -
tí. Myslím si, že to v mnohém
stojí a padá s profesionalitou
a energií skvělé producentky Si-
mony Matáskové, která tomuto
pořadu „velí“. 
● Náš rozhovor vzniká na
dálku, v nelehké době boje
s epidemií koronaviru, která
omezuje život nejen v celém
Česku. Jak prožíváte období
karantény?

Tento mimořádný stav proží-
vám velmi intenzivně. Přišlo to
a všichni jsme se s tím museli
nějak vyrovnat. Vštípila jsem si
několik zásad: přijmout to tak,
jak to je a smířit se s tím, chovat
se zodpovědně, poslouchat
a fungovat, abychom to spo-

lečně zvládli, co nejdříve, jak to
jen bude možné, a uvědomila
jsem si, že musím být aktivní
a zároveň, že karanténa je pro
mě jako člověka příležitost udě-
lat si takovou velkou inventuru
sebe sama.

Vzhledem k tomu, jak sleduji
to úsilí zdravotníků a mnoha
dalších složek, nedá mi to a po-
máhám aspoň tím, že šiju rou-
šky pro Červený kříž, natáčím
snad vlídná videa pro seniory
v rámci projektu Život 90, jako
zpěvačka a veřejně zná má
osoba mám spoustu příležitostí
oslovovat lidi, abych je uklidnila
či motivovala, slovem potěšila
a pohladila. Víc, než kdy jindy,
jsem v kontaktu s celou svou ro-
dinou i přáteli, což je vlastně
velmi pěkné, i když jsme si to
„nevysnili“. Celou tu situaci cí-
tím jako obrovskou příležitost
pro nás lidi uvědomit si, jak moc
se vzájemně potřebujeme, ja-
kou sílu má láska a jak nám
všem pomáhá a prospívá, že
právě láska je klíč k našemu ži-
votu teď i v budoucnu. 

● Řadu let bydlíte ve Voko-
vicích. Co se vám na šestce lí -
bí, jak se vám tu žije?

Na Praze 6 bydlím 17 let a cí -
tím se tady moc fajn. Posled-
ních 10 let žijeme se synem ve
Vokovicích, kde jsme už tak tro-
chu zapustili kořeny. Vyhovuje
mi žít v klidnější části Prahy,
v zelené lokalitě v blízkosti
Šárky, nadosah od Ladronky či
Hvězdy, kde můžeme celoročně
relaxovat i sportovat. Máme to
zároveň kousek na metro
a v centru můžeme být za pár
minut. Mám ráda Dejvice, je
tady spousta fajn obchůdků,
dobrých restaurací, fungují zde
služby a tradičně chodíme na-
příklad na skvělé farmářské
trhy na Kulaťáku. Lidé jsou ta -
dy přátelští a nám se tady žije
skvěle.
● Kdybyste měla možnost
něco na Praze 6 vylepšit, změ-
nit – co by to bylo?

Moc se omlouvám, ale víte,
že mě nic nenapadá? Když se
vyskytne nějaká potíž, myslím,
že se snadno vyřeší, že jsou

tady lidé i v zastupitelstvo po-
zorní a snaží se, aby se nám
tady žilo dobře.
● Máte v okolí Prahy něja -

ká místa, která se vám líbí,
kde si třeba odpočinete?

Okolí Prahy je také zajímavé
a láká ke spoustě výletů do pří-
rody a za poznáním. Ráda vyrá-
žím na procházky k lomům
Velká Amerika, do lokalit v blíz-
kosti Karlštejna, ke Koněpru-
ským jeskyním, fajn se jezdí na
kole u Berounky, na hrady
a zám ky, je toho mnoho, dá se
to různě kombinovat a je pořád
co objevovat.  
● Jaké máte plány, co připra-
vujete, na co se v blízké době
těšíte?

Těším se samozřejmě, až se
opět doba vrátí k normálnímu
životu a já budu moct opět kon-
certovat a zpívat pro lidi. Spo-
lečně budeme obohaceni o zku-
šenosti s životem v izolaci,
v karanténě, v čase, který nám
dal prostor více přemýšlet
o smy slu všeho dění, o priori-
tách…
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servis

RESTAURACE U MARČANŮ
Krásná letní terasa ● Klidné prostředí ● Výborná česká kuchyně ● Příjemná obsluha ● Steaky na grilu

Široká nabídka hotových jídel ● Plzeňské pivo ● Soukromé parkoviště pro hosty ● Svatby ● Rodinné a firemní oslavy

Restaurace U MARČANŮ   l   Veleslavínská 25/14, Praha 6,   l   tel.: +420 235 360 623   l   www.umarcanu.cz

INZERCE V6-0513

■ Ve Višňovce x K Mohyle
■ Ruzyňská x Ledecká
■ nám. Čs. povstání

■ Sestupná x Sbíhavá II.
■ U Silnice x Nová Šárka

■ Brodecká x Únětická
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Radistů x Navigátorů

■ Vlastina x U Silnice
■ Ciolkovského x U Valu

■ V Středu x Na Volánové 
■ U Stanice x U Kolejí

■ José Martího
■ Za Vokovickou vozovnou x U
Kolejí
■ Evropská x Přední

■ Osamocená
■ V N. Vokovicích x U V. školy

■ Manská zahrada
■ Kralupská x Dobrovízská

■ Zličínská x U Světličky
■ Pod Mohylou x Chrášťanská

■Nad M. nemocnicí x Kukulo va
■ Bolívarova (před č. 35)

■ Říčanova x Řečického
■ Šultysova x Pětipeského

■ Anastázova
■ Za Kajetánkou (slepý úsek)

■ Talichova (slepý úsek)
■ Evropská x Vostrovská

1. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

2. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

3. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

4. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

8. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

10. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

11. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

15. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

17. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny – po celou dobu bude od-
borná obsluha monitorovat
jeho naplňování odpadem, evi-
dovat počty návozů a zodpoví-

dat za čistotu vysbíraného od-
padu. Do kontejneru lze odklá-
dat sta rý nábytek, koberce a li -
no lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní
náči ní, autosklo nebo kovové
před mě ty.

Dodržovat opatrnost by
měli lidé při nakládání s
ochrannými pomůckami

v době pandemie COVID-19.
Jak je třeba postupovat? Dopo-
ručení vydal Státní zdravotní
ústav.
● 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 komu-
nálními odpady u zdravých lidí
se v současné době nemění,
včet ně způsobu 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 zavá-

zané. 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 manipu-
laci s odpady je vždy nutné
umý vat si ruce mý dlem a vo-
dou.
● Jak nakládat s odpady
a rouškami v domácnostech
s potvrzenou nemocí COVID-
19?

V případě, že onemocnění
osob bylo potvrzeno, nemocná
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.

Jak nakládat
s ochrannými pomůckami
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školství

Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2020/2021

KVĚTEN–ČERVEN

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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Studenti Pedagogické
fakulty UK nabízejí pomoc
dětem, ale v podstatě
i rodičům v nelehké době,
kdy jsou zavřeny školy nebo
do nich dochází jen část
dětí. Pokud si dítě neví rady
s látkou probíranou během
domácího vyučování, může
využít rady prostřednictvím
studentského spolku Agora.

Ten působí na Pedagogické fakulte ̌
a spustil už druhý projekt na pomoc
během koronavirové krize. Jeho čle-

nové pomáhají žákům a studentům základ-
ních a středních škol. 

„Víme, že stát se učitelem není jen tak,
a spousta rodičů se jimi musela stát prak-
ticky přes noc, proto je nám jasné, že sou-
časná situace je pro ně obtížná. Máme c ̌as
i prostředky jim pomoct a ještě u toho sami
získáme nové zkušenosti – zkrátka obou-

stranně výhodná dohoda,“ poznamenala
pr ̌edsedkyně Agory Lenka Nováková.

Pomoc však necílí jen na děti samotné,
ale i na jejich rodiče, kteří se ze dne na den
museli stát učiteli, k tomu často pracují
z domova nebo do zaměstnání docházeli
během celé koronakrize, starali se o domác-
nost a řada z nich se ocitla i ve složité situ-
aci třeba proto, že o zaměstnání přišli. Do
toho museli dětem radit s látkou, kterou
často už sami pozapomněli nebo jednoduše
nemají dar nové učení vysvětlit nebo si ho
s dítětem opakovat. 

„Jsme studenti Pedagogické fakulty UK,
takže víme, že stát se učitelem není jen tak,
a proto nabízíme všem rodičům pomoc. Po-
radíme vám, jak vysvětlit zapomenutou
látku i jak vyřešit zapeklitou úlohu,“ lákají
rodiče a děti studenti spojení do spolku
Agora.

Jak si ale o pomoc říct? Stačí si najít for-
mulář na webových stránkách spolekago -
ra.cz/pomocrodicum/. Sem napište o ja ký
předmět a látku se jedná a ozve se některý
z dobrovolníků. Nejdřív vás budou zástupci
studentského spolku Agora kontaktovat
prostřednictvím e-mailu, který je třeba
uvést ve formuláři, a potom už je mož né
se domluvit na tom, jaká forma spolu práce
bude pro konkrétní rodinu nesnazší.

S domácí výukou
pomáhají dětem studenti
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zdraví

Ozon však má některé spe-
cifické vlastnosti, pro člo-
věka navíc velmi výhod -

né a užitečné.

Kde ozon
najdeme?

Ozon najdeme v zásadě na
třech místech. Ve vyšších vrst -
vách atmosféry, v nižších vrst -
vách atmosféry a tam, kde si ho
sami vyrobíme. Ozon vysoko
v atmosféře vzniká přirozeně
a je pro nás důležitý proto, že
nás, tedy všechno na Zemi,
chrá ní před škodlivým UV záře-
ním.

Ozon v přízemních vrst vách
ovzduší vzniká přirozeně např.
při bouřkách jako důsledek
elektrických výbojů, tedy ble-
sků, i lidskou činností jako sou-
část průmyslových exhalací.
Zatímco v prvním případě je ho
tak málo, že ho jen cítíme a pří-
jemně nám zavoní, jako exha-
lace je ve větším množství ne -
žádoucí a může být i zdraví
škodlivý.

A za třetí si můžeme ozon
i sami vyrobit pomocí generá-
toru ozonu. 

Přiměřené
pořizovací náklady

Podle množství ozonu, které
potřebujeme, k tomu použi jeme
různé velké a také různě drahé
generátory. Ty pro domácnost
a domácí použití jsou svou ce-
nou srovnatelné s tzv. bílou
technikou nepřesáhnou pořizo-
vací náklady na větší ledničku,
pračku nebo myčku nádobí a ve-
likostí jsou srovnatel né s běž-
ným vysavačem. A stej ně jako

Nepostradatelný ozon
Naše planeta by mohla vyprávět. O tom, co
všechno by tu nebylo, kdyby součástí naší
atmosféry nebyl i ozon, vzácnější podoba
kyslíku v podobě jeho trojité molekuly
(O3). Důležitý a pro život nepostradatelný
je samozřejmě i ten běžný,
dvoumolekulový kyslík (O2). 

všechny domácí spotřebiče se
generátory ozonu zapojují do
běžné elektrické sítě.

Proč mít doma
vlastní ozon?

Jednoduše proto, že ho mů-
žete použít doslova 100x jinak.
Možná i víckrát. Jednou z hlav-

Víte, že…
●Ozon je plyn, jehož molekuly tvoří třemi atomy kyslíku. Má tedy chemickou značku
O3. Objevil ho v roce 1839 německý chemik Christian Friedrich Schöbein a považoval
ho nejprve za nový prvek.

●Ozon samovolně vzniká ve stratosféře, tj. ve výšce 25–35 km nad zemí, a to působe-
ním UV záření ze Slunce. 

● Je ho relativně velmi málo, v atmosféře je ho průměrně jen 5 ppm (miliontin ob-
jemu). Kdyby se všechen ozon na Zemi stlačil k zemskému povrchu, vytvořil by vrstvičku
silnou pouhé tři milimetry.

● Poprvé se ozon objevil v zemské atmosféře před dvěma miliardami let, když živé
organismy, zatím jen vodní (řasy, sinice) začaly poprvé získávat energii fotosyntézou
a tím produkovat a do ovzduší uvolňovat kyslík

● Ozon částečně pohlcuje a zeslabuje škodlivé UV záření a tím asi před půl miliardou
let, na počátku prvohor, umožnil živým organismům opustit moře, kde je před ním
chránila voda, a vydat se na souš. 

● Pokud se vrstva ozonu v atmosféře na některém místě nad Zemi ztenčí, vznikne tzv.
ozonová díra, kterou prochází větší množství škodlivého UV záření. To může mít ne-
gativní dopad na zdraví lidí, zvířat a vůbec všech organismů, které takto zasáhne.

● Tloušťka ozonové vrstvy v atmosféře se udává v Dobsonových jednotkách (Dobson
Unit, DU). Platí, že vrstva ozonu o 100 DU je silná jeden milimetr. Dlouhodobý průměr
množství ozonu nad Českou republikou je zhruba 400 DU.

● Ke vzniku ozonových děr přispívají tzv. freonové plyny (chlor–fluorované uhlovo-
díky) užívané v průmyslových výrobcích (ledničky, spreje). Freony rozkládají ozon na
běžný kyslík a jejich jediná molekula dokáže rozložit mnoho tisíc molekul ozonu.

● Používání freonů v průmyslu proto v roce 1987 bylo zakázáno mezinárodní smlou-
vou, tzv. Montrealským protokolem. Československo se k němu připojilo na konci roku
1990.

● Za škodlivý považujeme tzv. přízemní ozon vznikající průmyslovou výrobou a exha-
lacemi oxidů dusíku, který může způsobovat zdravotní problémy. 

ních vlastností ozonu je totiž to,
že působí jako dezinfekční pro-
středek. Během několika mi  nut
zabíjí všechny mikroorganismy,
tedy i škodlivé viry, baktérie,
plísně a roztoče, a to aniž by po-
škodil cokoliv jiného. 

Ozonové generátory jsou při-
tom už dnes snadno dostupné
i pro domácnosti, zvláště když
jde o produkci ryze českého vý-
robce, firmy Bioozon, které své
výrobky i sama vyvíjí. A když
bu dete mít s ozonem nějaké vět -
ší plány, třeba vydezinfikovat
nějaké rozsáhlejší prostory, mů-
žete si výkonnější generátor jed-
noduše vypůjčit.

Anebo si příslušnou službu
objednat, stejně jako kterouko-
liv jinou.

O3
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A to hned alespoň 100x
jina k. Jak konkrétně?
Pojďme se společně podí-

vat alespoň na některé způsoby,
které už vyzkoušela a do praxe
uvedla ryze česká firma Bio-
ozon.

Dezinfekce
uzavřených prostor

Problém aktuální nejen v do -
bě hrozící infekce COVID-19,
ale třeba i v době chřipkových
epidemií nebo podzimních vi-
róz. A také všude tam, kde se
potkává větší množství lidí,
v domácnostech osob, které ma -
jí z jakéhokoliv důvodu sníže-
nou imunitu, třeba jen dočasně,
nebo trpí alergiemi a podobně.

Ozonem lze během 1–3 ho-
diny vydezinfikovat jakýkoliv
uzavřený prostor, tedy např.
místnost, byt, garáž, chatu či
chalupu po zimě nebo vnitřek
automobilu. A to tak, že dočas -
ně z daného prostoru odstra-
níte vše živé (domácí mazlíčky,
pokojové rostliny), vpu stíte do
místnosti ozon z generátoru,
počkáte danou dobu, což se od-
víjí od výkonnosti generátoru
a velikosti dezinfikovaného pro-
storu, a pak takto ošetřený pro-
stor vyvětráte. Zbytky ozonu se
potom rozpadnou samovolně.

Plyšáci
v pohodě

Když potřebujete vydezinfi-
kovat nějakou věc, např. knížku
nebo plyšovou hračku nebo
vlast ně cokoliv podobné veli-
kosti, i části oblečení nebo ak-
tuálně třeba roušky, vložíte
tako vý předmět do vaku, do ně -
hož napustíte ozon z generá-
toru.

Asi půl hodiny počkáte, vak
otevřete a nyní již vydezinfiko-
vanou věc z něj zase vyjmete
a normálně používáte. Celý pro-
ces můžete opakovat dle libosti,
protože při dezinfekci ozonem
nehrozí poškoze ní nebo do-
konce zničení dezin fikovaného
předmětu. A všich ni víme, jak
jsou některé věci, třeba právě

plyšové hračky, na čištění a pra -
ní choulostivé.

Ušetříte
na potravinách

Pokud takto ošetříte potra-
viny, typicky např. ovoce a zele-
ninu, prodloužíte tak jejich tr-
vanlivost až o dva dny. Aniž se
samozřejmě nějak změní jejich
vůně a chuť.

Ne vždycky dokážeme přesně
odhadnout, kolik potravin sku-
tečně spotřebujeme a občas se
neubráníme to mu, že musíme
něco vyhodit. Ozon by nám po-
mohl tento okamžik oddálit, což
by znamenalo také okamžitou
a jistou úsporu. Navíc jasně pa-
trnou.

Uleví
chronicky nemocným

Ale lepší péči ano. Kromě to -
ho, že ozon jako silné dezin-
fekční činidlo dokáže vyléčit
i počínající zubní kaz, což asi
doma zkoušet nebudeme, os -
věd čil se také všude tam, kde
lidský organismus bojuje s po-
vrchovými infekcemi způsobe-
nými mikroorganismy. Typicky
to jsou např. různé druhy plísní,
ekzémy a vyrážky, ale také
chronické a vleklé problémy
známé jako tzv. diabetická noha

a bércové vředy. Část těla, kte-
rou chceme ošetřit ozonem,
v takovém případě vsuneme do
vaku příslušného tvaru a opět
do něj na chvíli napustíme ozon
z generátoru. Jednoduchá a na-
konec i cenově nenáročná pro-
cedura představuje v takových -
to případech kvalitativní skok.
Ozon významným způsobem
a klinicky prokazatelně přispívá
k zmírňuje tyto obtíže tak, jak
se to jiným způsobem zatím ne-
podařilo.

Zdravější
kopýtka

A stejným způsobem mů-
žeme léčit podobné problémy
i u zvířat. Zatím jen u koní, kteří
jsou náchylní k různým mikro -
by způsobeným chorobám ko-
pyt. V těch nejhorších přípa-
dech může takové onemocnění
postižené zvíře i život, protože
nezbyde, než ho nakonec ne-
chat utratit. Ozon může pomoci
tak tragickému konci předejít.
Princip je stejný jako u lidí, ko-
ník dá nožičku do vaku a chvíli
tak postojí. Nebude s tím mít
problém, protože nic neucítí,
nic ho nebude pálit nebo svědit.
Pochopitelně tvar daného vaku
bude trochu jiný a ve výrobě
jsou už dokonce dvě varianty –

jedna na přední a druhá na zad -
ní nohu.

Sbohem,
ošklivé řasy

Bazén probublaný ozonem
není nic pro vás ani jiné mikro-
organismy, kvůli kterým má člo-
věk někdy s bazénem víc sta-
rostí než radostí. A opět, celá
procedura není nic složitého,
zase jen stačí spustit generátor,
poslat ozon tam, kde ho potře-
bujeme mít, a chvíli počkat. 

Bez chemie
a pro naše zdraví

A to je na ozonu asi vůbec to
nejlepší. Ať už používáme ozon
na cokoliv, pracujeme s látkou,
která v přírodě běžně vzniká
a tvoří její součást. Ozon není
pro ni ani pro nás žádnou cizo-
rodou sloučeninou, navíc se sa-
movolně v krátké době rozpadá
a nenechává po sobě žádné sto -
py. Zaručeně nic nepoškodí, nic
nezničí a ještě je pro většinu do-
mácností cenově dostupný. Na-
víc se tato drobná investice
i rychle vrátí.

Ať už přímo v penězích uše-
třených za jiné způsoby dezin-
fekce či při nákupu potravin,
nebo nepřímo – v našem lepším
zdravotním stavu. 

Ozon – přítel člověka
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Café Sofa
je prostor pro inspiraci
Nově otevřená kavárna v srdci Dejvic se vzdušným interiérem.
Menu, které dává na výběr ze snídaňových specialit, salátového
baru a celodenní nabídky, je pod taktovkou člena českého
národního kuchařského týmu Petra Vláska. O dezerty a croissanty
domácí výroby se stará šéfcukrářka Ilona Tunková.
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Hned z několika důvodů
je oblast Sedlce speci-
fická. Lokalita je totiž

částečně rozvojové území a čás-
tečně transformační. V jižní
čás ti, v rozvojovém území je
dlouhodobě požádáno o změny
územního plánu a plánuje se
zde výstavba tramvajové trati,
která by pomohla i Dejvicím.
Někteří investoři ze severního
Sedlce však zde plánují vybudo-
vat údajně vysokoškolské ko-
leje. Tím pádem by nejen výraz -
ně přibylo obyvatel, ale padla by
i povinnost zajistit občanskou
vybavenost. Pad nout by tak na-
konec mohl i plán na výstavbu
tramvajové trati. Jaké jsou oba -
vy místních shrnul Pavel Diví-
šek, zástupce občanů Sedlce.
●Obyvatelé Sedlce mají velké
obavy z no vé plánované vý-
stavby. Čeho se obáváte?

Víte, já si myslím, že někteří
ani neví, kde Sedlec je a do -
kud to nevěděly developerské
firmy a někteří zastupitelé, bylo
dobře. Jsme skryti úplně na
konci Prahy, v údolí Vltavy. Má -
me zde mnohé, co jinde nena-
jdete. Přívoz přes Vltavu, želez-
niční zastávku, cyklostezky,
le sy, louky, zeleň. Z tohoto dů-
vodu moc nahlas nemlaskáme,
jsme pěkně potichu. Bohužel to
nebylo nic platné. Do naší býva -
lé okrajové vesnice se zamilo-
valy developerské firmy. Nastar-
tování změn územního plá nu
tak, aby byla umožněna co nej-
větší zástavba, bylo dílem oka-
mžiku. Myslíte si, že někoho
zají má, že zde jsou stávající
oby vatelé? Že jste na okraji
Prahy, a že zde by měla být níz-
kopodlažní zástavba? Pod hes-
lem „potřebujeme byty“ je mož -
né vše. Proč bráníte výstavbě
bytů, to jste tak bezohlední, že
ne chcete, aby vaši spoluobčané
bydleli? My vám naplánujeme
v bývalé vesnici, kde jsou zázra-
kem tří podlažní objekty, ob-

jekty o osmi a více podlažích…
A že s tuto obludnou, nepřimě-
řenou výstavbu starousedlíci
nesouhlasí? Ti přece tomu ne-
rozumí. Brzdí pokrok.“
● Bojíte se nárůstu dopravy?

Již dnes je vytíženost komu-
nikací Kamýcká, Roztocká,
Pod babská, Jugoslávských par-
tyzánů a Kulaťák mnohdy za
100 %. Plánovači nechtějí vy-
tvořit model dopravy pro ob-
dobí, kdy zde nové „socialistic -
ké“ sídliště pro dalších 5400 lidí
vznikne, pro období, kdy bude
dokončen přivaděč Rybářka
z přemostění Vltavy, který prá -
vě u nás má vyústit. Pro období,
kdy již bude další nárůst do-
pravy z budoucí výstavby MČ
Suchdol, Roztok, Statenic, Čer-
ného Vola, Horoměřic, Únětic,
kde má být počet obyvatel i ně-
kolikrát navýšen. Tedy pro ob-
dobí s výhledem na 10–20 let.
Slíbená dopravní studie, ales-
poň takto jsem si vyjádření
pana místostarosty Mgr. Stárka
(ODS) vykládal, nebyla realizo-
vána. Zásadní je, že se vlastně
vlivem pandemie COVID-19 vše
vyřešilo „samo“ a „na obča-
nech“. Mnozí z nás omezili vy-
užití MHD a my již ráno ze Sedl -
ce, i bez těch dalších tisíců
no vých obyvatel, těžko vyje-
deme.
● A co připomínky občanů?

V současnosti došlo k „posu -
nu“. Pro Sedlec se má zpracovat
urbanistická studie. Bohužel
zadání, které zpracoval IPR
Praha, je zcela tragické. Proč?
Ignoruje základní připomínky
našich odborníků ke stávajícím
změnám územního plánu, k no -
vé výstavbě. Jakákoliv partici-
pace je zcela opomíjena. Již
dlouhodobě sledujeme, že změ -
ny v celém území probíhají
v nám neznámém režimu uta-
jení. Například probíhají jed-
nání zástupců IPR Praha, Hl.m.
Prahy, městských částí a deve-

loperů. Opět není navrhováno,
aby se vše řešilo jako celek, aby
se nejdřív vyřešila doprava ne -
jen Nového a Starého Sedlce,
ale i Suchdola, Roztok, State-
nic, Horoměřic, Černého Vola.

Dalším „posunem“ je snaha
společnosti FINEP, a.s. řešit
území dnes fungujících Mrazí-
ren naprosto odděleně a posta-
vit zde vysokoškolské koleje pro
Českou zemědělskou univer-
zitu. Toto řešení není ale vůbec
dobré. Nikdo neví, zda FINEP,
a.s. poskytne příspěvky na ve-
řejnou vybavenost. Nevíme, zda
developerské firmy následně
poskytnou pozemky na tramva-
jovou trať, poskytnout příspěv -
ky na školky, školy, zdravotní
střediska, hřiště, infrastruk-
turu. Je možné něco již řešit
koncepčně? Koleje mají podle
tabulek menší potřebu na vol-
nou kapacitu dopravy. Fajn, ale
u studentů ČZÚ je to trochu ji-
nak. Mnoho z nich pracuje, pod-
niká. Toto „tabulkové“ řešení
bude ve skutečnosti zcela jiné.
Umíte si představit, jak bude
fungovat naše obec, když oproti
dnešním zhru ba 250 obyvate-
lům zde zcela uprostřed obce

Lidé se obávají
zastavění Sedlce

vznikne enkláva více než 2000
vysokoškolských studentů?
Spojit dohromady život obyva-
tel a preference vysokoškolské -
ho života mají jasný výsledek.
Zase test dopravy na lidech?
Ověření, zda máme prav du? My
již nechceme být testováni, ale
chceme testovat. Testovat naše
zastupitele a Institut plánování
a rozvoje Praha, kteří by zde
měli být pro nás, pro občany.
Takže celkově žádný happy end.
K tomu nám můžete pomoci Vy,
naši spoluobčané. Prosím, ozvě -
te se nám. To není jen o Sedlci,
ale o ce lé trase na „Kulaťák“
a řešení dopravy v celé Praze 6.

Hned z několika důvodů je oblast Sedlce specifická. Lokalita
je totiž částečně rozvo jové území a částečně transformační.

Co na to
radnice

Dnes jsme v procesu, kdy
hlavní město mění územní
plán. Z výrobních a sklado-
vých areálů mají vzniknout
pozemky, kde bude možné
stavět bydlení, nebo i koleje.
Přesto, že jsme od konkrét-
ního projektu na roky da-
leko, tak studie investorů
ukazují, jaké jsou mož nosti
území. Přesto, že se jedná
o komunikaci pl nou emocí
jsem rád, že investoři před-
stavují své návrhy místním
občanům a nechávají je do
věci vstupovat.

Jakub Stárek (ODS)
místostarosta
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Výjimečné thajské masáže
od 11. května opět otevřeny.
Praha 6, Rooseveltova 10
T. 602 282 232
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To je i případ slabozrakého
Vaška, výkonného spor-
tovce, který je zvyklý po-

řádně makat nejen při trénin-
cích, ale i v práci, kde se živí
ja ko masér. Najednou se však
ocitl v situaci, kdy by jako no -
vopečený tatínek s výpadkem
příj mů nedokázal zabezpečit
rodi nu. Nadace Leontinka mu
jednorázovým příspěvkem po-
mohla překlenout náročné ob-
dobí, než se mohl znovu vrátit
do práce.

16letý Matěj i přes zrakovou
vadu a poruchu řeči studuje
gymnázium, po uzavření škol
se ale dostal do svízelné situace
– se svými třemi sourozenci se
totiž při domácí přípravě musel
dělit o jediný notebook. Ode-
vzdávat úkoly včas bylo těžké,

ale nemocná maminka ani tatí-
nek sanitář si nemohli dovolit
pořídit další počítač. Naštěstí se
obrátili na Leontinku a za pár
dní už kluci ťukali úkoly na no-
vém vlastním notebooku.

To jsou jen dva z desítek pří-
běhů, v nichž pomáháme zra-
kově postiženým obstát ve
světě, který na zrak spoléhá.
Prosím, pomozte také na
www.darujme.cz/projekt/555

Narodilo se vám zrakově po-
stižené děťátko nebo se sami
potýkáte se zrakovým postiže-
ním a potřebujete osobní asis-
tenci, kompenzační pomůcku,
operaci, příspěvek na studia či
kurz, asistenčního pejska či co-
koli dalšího? Na www.nadacele-
ontinka.cz/granty/ můžete do
10. 6. požádat o pomoc!

Leontýnka
pomáhá postiženým
dětem i dospělým

Víte, že na Praze 6 sídlí také Nadace
Leontinka, která už patnáct let pomáhá
zrakově postiženým dětem i dospělým?
Pod heslem #spolutozvadneme vyhlásila
speciální pomoc COVID-19, o níž si může
požádat každý zrakově postižený klient,
kterého zasáhla současná situace.

Co je Leontinka
■ Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především
dětem a mladým lidem. 
■ Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří spolupracovat
se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat
zvy  šovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek,
vybavení, doprovodných aktivit. 
■ Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných
klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí,
které pomáhají zrakově postiženým dětem.
■ Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, techno-
logií a výcvikových i léčebných programů.
■ Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v po-
moci zrakově postiženým dětem.
■Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum.
■ Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postiže-
ním.

Zdroj Nadace Leontinka
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Hygienickým limitem
zne čištění ovzduší
vnitř  ního prostředí dle

EUR 14988 – kritérium
koncen trace směsné populace
bakterií a směsné populace
plísní v ovzduší pobytových
místností je kontaminace do
500 KTJ (kolonie tvořících jed-
notek)/m3. Větší kontaminace
může ovlivnit zdraví zásadním
způsobem u starších lidí či s vý -
raz ně poško zeným imunitním
systémem a případně rozhodo-
vat i o jejich životě.

Jedním z testů biologického
biocidního přípravku BIORE-
PEL® bylo snížení kontaminace
ovzduší. Před aplikací příprav -
ku jsme odebrali vzorky spadů.
Petriho misky s agarem jsme
nechali dvacet minut otevřené
a po zavření je převezli do labo-
ratoře ke stanovení kontami-
nace na 1 metr kubický.

Násled ně jsme BIOREPEL ve
spreji preventivně aplikovali
formou postřiku na všechny zdi
v místnostech. Laboratorní vý-
sledky měření před aplikací sta-

Dezinfikujte své byty
Mikrobiologická kontaminace v uzavřených
prostorách je stálou součástí vzduchu
a obsahuje bakterie, plísně a viry. Zvýšený
výskyt kontaminace vzduchu může vyvolat
mnoho nežádoucích účinků na zdraví od
nevolností k alergiím, zánětům až
po dýchací potíže. Tím přetěžuje náš
organizmus a oslabuje imunitní systém,
který pak nemusí mít dostatečnou sílu na
závažnější onemocnění, zvláště nyní. 

Sestava BIOREPEL spray A

Spady
Petriho miska
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novily rozmezí kontaminace
629 až 4718 mikroorganizmů
na m3. Laboratorní měření spa -
dů v ošetřených místnostech po
sedmi dnech od aplikace, kdy
místnosti byly běž ně v provozu,
stanovila rozmezí kontamina -
ce 31 až 236 mikroorganizmů
na m3. Po sled ní měření spadů
v ošetřených místnostech po
dvanác ti týdnech od aplikace
stanovila rozmezí kontami-
nace 8 až 47 mikroorganizmů
na m3.

BIOREPEL® můžeme použí-
vat v místnostech, kde aktivně

bydlíme, pracujeme a nemu-
síme odcházet, nebo dokonce
v místnosti nějaký čas nebydlet
nebo nepracovat.

Přípravek BIOREPEL® s Chy -
trou houbou – Pythium oligan-
drum dostanete v prodejnách
barev, v řetězcích v odděleních
s barvami nebo drogeriích pro-
dávajících barvy.

Více informací nebo zakou-
pení na: www.biorepel.cz

Používejte biocidy bezpeč-
ným způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení a in-
formace o přípravku.

BIOPREPARÁTY, spol. s ro
Uherce 1, CZ – 440 01 Uherce, Česká republika

E-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu
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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
● 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
● 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
● 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 V6-0533

Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) je
kvů li tomu pod policejní ochranou,
musel být dokonce údajně ukryt na

neznámém místě. Podle některých médií
byl starosta v ohrožení života kvůli pří-
jezdu ruského občana, který pro něj zna-
menal bezpečnostní riziko.

Dění kolem sochy Koněva kritizuje še-
stková opozice. Podle předsedy klubu Pi-
rátů Ondřeje Chrásta kauza sochy maršála
Koněva handicapuje diplomacii ČR. „Jeli-
kož starosta – na útěku před vlastními

skan dály – jedná v duchu toho, co si přeje
ruská strana: kauzu spolu s ní eskaluje
a tím dává prostor pro různé nesrozumi-
telné diplomatické hry a vandalství na
území Prahy 6,“ míní s tím, že Piráti na
květnovém zastupitelstvu navrhovali, aby
bylo Ministerstvo zahraničí zmocněno
k zastupování Prahy 6 – vlastníka sochy –
k jednání o soše a prodeji. „Peníze z prodeje
jsme chtěli darovat obětem komunistic-
kého režimu. Návrh přijat nebyl a socha te -
dy zůstane v novém Muzeu paměti XX. sto-

letí, kde, jako pověstný horký brambor, bu -
de i nadále centrem pozornosti a neustá-
lého tlaku ruské strany, které si ústy svého
ministra Lavrova přálo sochu znova vzty-
čit – což se pravděpodobně stane opětovně
na Praze 6, kde je právě na Strahovském
stadionu muzeum plánováno.“

Starosta ukryt,
Koněv zpět na šestku?
Vypadá to, že Praha 6 je momentálně neznámější
českou městskou částí, minimálně v Rusku. Pozornost se
na šestku obrací kvůli odstranění sochy maršála Koněva.
Ta ze šestky zmizela začátkem dubna, během vrcholící
koronavirové krize. 
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INZERCE V6-05xx

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V6-0521

Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám okamžitě  
k dispozici. Stačí jen nastoupit.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6

Tel.: 224 395 123, www.nhcar.cz

NH Car, s.r.o.
Broumarská 1503, 198 00 Praha 9

Tel.: 281 021 611, www.nhcar.cz

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

Ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,9–6,5 l/100 km, 103–148g/km

Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví vašim 

potřebám. Pořiďte si například bestseller značky, vůz ŠKODA OCTAVIA 

COMBI, který vyniká nejen svou prostorností. Nadchne vás také kombinací 

luxusu se sportovním designem, vysokou bezpečností i nezvykle úsporným 

provozem. Model ŠKODA OCTAVIA COMBI je dostupný již od 488 000 Kč 
se zvýhodněním až 124 300 Kč. Zastavte se v našem autorizovaném 

dealerství ŠKODA nebo nás kontaktujte telefonicky.

ŠKODA OCTAVIA COMBI

od Kč488 000
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Život kolem nás se znovu vrací do nor-
málu, své brány otevřela nákupní
centra včetně Premium Outlet Pra-

gue Airport (POP Airport) a těší se na příliv
nejen nových zákazníků. Právě pro ně je
připravena řada zajímavých novinek včet -
ně největších jarních výprodejů, které
oprav du stojí za to. Vždyť slevy na stále
aktuální kolekce sahají až do výše 70 %,
navíc ze stávajících outletových slev. V po-
hodlí nejkrásnějšího nákupního centra
v Čechách si tak mohou užít všichni, kteří
chtějí výhodně doplnit svůj jarní a letní šat-
ník.

V POP Airport zákazníci najdou a výhod -
ně nakoupí značky jako Pinko, United Co-
lors Of Benetton, Twinset, Tom Tailor,
Gant, Lacoste, Pepe Jeans, Lee Cooper,
Moschino, Palmers, Trussardi nebo Ralph
Lauren. Nechybí obchody se sportovními
a volnočasovými produkty Adidas, Reebok,
Quiksilver, Alpine Pro nebo Bogner nebo

velký výběr doplňků, který nabízí obchody
The Hat, Outly nebo Swarowski. Outlet ne-
zapomíná ani na milovníky bot a nabízí ne-
přeberné množství stylů od světoznámých
značek, kde určitě každý najde ty pravé
bo ty pro nadcházející sezónu za výprode-
jové ceny. 

POP Airport se nachází v blízkosti praž-
ského letiště Václava Havla a díky tomu,
že není v přímém dosahu centra Prahy, na-
bízí novou službu, kterou je autobus POP
Shuttle Bus z metra A. Autobus dopraví
návštěvníky do POP Airport a zpět zcela
zdarma a vyjíždí od stanice metra A Boři-
slavka, z autobusové zastávky v ulici Ho-
roměřická. Na POP Shuttle Bus navádí
ukazatele již při výstupu z metra a jízdní
řád je k dispozici na www.pop.cz.

Autobus jezdí jednou za hodinu a ve fre-
kventovaném čase mezi 13.00 až 15.00
jednou za půl hodiny. Cesta trvá přibližně
17 minut. Nákupy v POP Airport nejsou to

jediné, co si zákazník může odnést. V out-
letu je k dispozici i nový fotokoutek s ob-
řími křídly ve stylu jungle fever, podobný
jako mají ta největší nákupní centra po ce-
lém světě. Obří křídla, díky nimž si každý
může odnést vzpomínku na příjemně strá-
vený den a skvělé nákupy, se nachází v blíz-
kosti vchodu C. 

Dalším překvapením v POP Airport je
zcela unikátní obchod s rouškami, které
navrhli a ušili vybraní čeští a slovenští ná-
vrháři. Stylové, sofistikované nebo extra-
vagantní roušky nabídly do prodeje návr-
hářky jako je Josefina Bakošová, Jitka
Klett, E. Danielly, Yvona Leitner, Olo Kří-
žová, Jana Jurčenko nebo Zuzana Haková
a výtěžek z jejich prodeje půjde na pomoc
zdravotníků, kteří během koronavirové
pandemie bojují v první linii.  

Všechny informace o aktivitách POP na-
jdou zájemci na internetových stránkách
www.pop.cz nebo přímo v POP Airport. 

POP Airport je znovu otevřen
S největšími jarními výprodeji a novým

autobusem pro zákazníky zdarma.
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Více na www.hodkovicky.cz/letni-kempy.
244 460 435, 737 284 377 iveta.nechanicka@hodkovicky.cz      

TERMÍNY

BASIC GOLF PLAYER GOLF      

turnus I.:
turnus II.:
turnus III.:
turnus IV.:
turnus V.:
turnus VI.:
turnus VII.:
turnus VIII.: 

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

3.
10.
17.
24.
31.
7.

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-

INZERCE V6-0529

V Praze 6 spolupracují
s organizací Mezi námi
mateřinky Sbíhavá a Ma-

teřská a základní škola v Nebu-
šicích. Mezi námi je organizace,
která se již sedm let zabývá
sbližováním generací přede-
vším prostřednictvím společ-
ných aktivit těch nejstarších
s nejmladšími. Jednou z nich je
i oblíbený program Povídej, ve
kterém pravidelně dochází děti
z mateřských a základních škol
do domovů seniorů. 

Program musel však být
vzhledem k aktuálním omeze-
ním pozastaven, proto vznikl
nápad na projekt Pohádka pro
radost, který je současné situaci
šitý na míru. „Vyzývá naše nej-
menší ze všech koutů naší vlasti
k malování pohádek pro potě-
šení babiček a dědečků. K výzvě
se připojil i program UčíTelka,
který ve svém vysílá ní o projek -
tu informoval a oslovil spous ty
dětských diváků. Do aktivity
jsou zapojeni i rodiče malých

malířů, kteří obrázky fotí a pro-
střednictvím webových stránek
posílají do Mezi námi. 

Připojit se může každý
Odtud po grafické úpravě pu-

tují do tiskárny a následně jsou
koordinátory rozváženy do více
než 60 seniorských domovů
v Pra ze a dalších více než 100
po celé České republice,“ popi-
suje organizace. Připojit se je
možné prostřednictvím webu
https://www.me zi-na mi.cz/po -

Děti ze šestky
potěšily osamělé seniory

Stovky obrázků namalovaly po celém Česku děti pro seniory, na
které velmi silně dopadly události spojené s koronavirem. Potěšit
je mohly v rámci projektu Pohádka pro radost , který organizuje
nezisková organizace Mezi námi.

hadka-pro-ra dost. Děti namalo-
valy pět stovek obrázků s po-
hádkovým motivem, nezapomí-
naly ani na osob ní vzkazy.
Radost svými uměleckými díly
udě laly více než 10 000 babič-
kám a dědečkům. „Dnes jsme
všechny ty krásné obrázky uká-
zali našim babičkám a dědeč-
kům a nechali je vybrat ty, které
si přáli dekorativně umístit ve
společenské místnosti tak, aby
je měli neustá le na očích.

Zákazy návštěv a vycházek
trvají už dlouho, osobně všech -
ny naše klienty obdivuji, jak
trpě livě, pokorně a statečně
sná šejí všechna ta nařízení
a opatření. Je jim samozřejmě
bohužel smutno, u někoho se
už občas projevuje i určitá apa-
tie, chybí jim kontakt nejen
s vlastními dětmi a rodinnými
příslušníky, ale rovněž i s ma-
lými dětmi z MŠ, kteří do nich
při návštěvách vždy „napum-
pují“ nový elán a dobrou nála -
du...”  popsal aktivizační pra-
covník Dan z Domova pro
se niory v Praze 6. 
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školství

● Je pro Vás využití informač-
ních technologií při vyučování
novinka? 

To určitě ne, informační tech-
nologie jsou nedílnou součástí
vyučování snad každého učite -
le. Moje vyučovací hodiny by se
bez využití těchto dnes již stan-
dardních prostředků výuky ne-
obešly. Zejména abstraktní jevy
v chemii, fyzice, biologii a jiných
oborech lze v dnešní době právě
využitím IT „zhmotnit“, dodat
jim jakousi lidskou tvář a uká-
zat tak, jak jsou věci jednodu-
ché a pro studenty i mno hem
srozumitelnější. 
● Jaké médium používáte?

Jako standard svých hodin
vnímám interaktivní tabuli, di-
gitální čidla pro experimentální
práci učitele a žáka nebo při
prá ci v klasických třídách note-
book a dataprojektor. Nyní
v rám ci online výuky je mým ne-
postradatelným pomocníkem
grafický tablet, který mi dokáže
plně vynahradit veškeré funkce
školní interaktivní tabule. 
● Jak se Vám online učí zrov -
na chemie, která má vzhle-
dem k ostatním předmětům
nezanedbatelný podíl labora-
torních cvičení? 

Nejedná se pouze o laborator -
ní cvičení, ale zejména o reali-
zaci jednodušších žákovských
a demonstračních pokusů, kte -
ré k výuce chemie neodmysli-
telně patří a napomáhají lepší -
mu porozumění, utvrzení či
prohloubení chemických poz -

nat ků. Jako náhradu experi-
mentální činnosti jsem zvolil
názor ná výuková videa, která
představují konkrétní pokusy
a posilují tím názornost chemic-
kých jevů, faktů či zákonitostí.
Některá videa si tvořím sám ve
školní laboratoři, pak je upra -
vu ji a v rámci online výuky
zavá dím do hodin. Část videí
zís ká vám úpravou školních vý-
ukových filmů vytvořených
před rokem 1989, jejichž digi-
talizaci nám pomohl zajistit Ná-
rodní filmový archiv v Praze.
Nebyla by to však chemie, kdy-
bych i v této ne dvakrát pří-
hodné době pro demonstraci po-
kusů do vyučování nezařadil
reálný „živý“ pokus. V domác-
nostech totiž máme k dispozici
různé čistící a prací prostředky
nebo potraviny, které lze v jed-
noduchých formách využít pro
realizaci domácího pokusu.
Když to tak shrnu, volbou vhod-
ných metod a prostředků se mi
daří realizovat online výuku
chemie tak, abych obsah učiva
studentům zpřístupnil co nej-
jednodušeji a nejnázorněji.
Volím formu videokonferencí
s vy uži tím sdílení obrazovky,
apli kací umožňujících realizaci
zápisků, videosekvencí, krát-
kých animací i různých testova-
cích nástrojů. Reálnou výuku ve
škole, doplněnou o jedinečný
zážitek z prožitého experimen -
tu to však nikdy nenahradí.
● Dodržujete se studenty ča -
sy vyučování jako během ho-

din před epidemií, či jste za-
vedl jiný režim?

Se studenty jsme si nastavili
po vzájemné domluvě přesný
rozpis online výuky a pravi-
delně se v online verzi spoju-
jeme prostřednictvím internetu
s využitím aplikací a nástrojů
umožňujících online výuku. Dá
se říci, že více méně jsme volili
čas, který máme nastavený
v roz vrhu hodin, podle kterého
probíhala výuka do zrušení pre-
zenční formy výuky ve školách.
Kromě povinných hodin chemie
jsem do online výuky zahrnul
i nepovinný předmět Základy lé-
kařské chemie a biochemie.
●Změnil se přístup studentů
k výuce? Jsou někteří najed-
nou méně pilní, či se některé
zakřiknutější typy naopak za-
čaly víc zapojovat?

Já si myslím, že ani moc ne.
Osobně nevidím žádnou výra-
znou změnu v přístupu studen -
tů ve výuce. Tak jak se mi stu-
denti jevili v hodinách, tak se
jeví i v online výuce. Pokud byl
nějaký student ve škole zakřik-
nutější, tak v online výuce se jej
snažím zapojit do výuky stejně,
jako kdybychom byli ve škole,
například, že jej vyzvu k vyře-
šení úkolů nebo zodpovězení
mého dotazu. 
● Jak celou situaci zvládáte
Vy? Nacházíte v některých
součástech výuky na dálku
nesporné výhody? Chybí vám
bezprostřední kontakt se stu-
denty? 

Já osobně z této situace ne-
jsem vůbec nadšený, ale všech -
ny okolnosti chápu a plně re-
spektuji. Práce učitele pouze
prostřednictvím internetu s vy-
užitím nástrojů a aplikací je pro
mě někdy až vysilující a myslím
si, že nejen pro mě, ale i pro stu-
denty. Proto se neustále snažím
vymýšlet nové metody práce
a objevovat nové nástroje pro
online výuku. Jelikož mají stu-
denti i jiné předměty, musím vy-
tvořit prostor také pro mé ko-
legy a respektovat fakt, že
ne mohu studenty zahltit pouze
svými aktivitami směrem
k nim, jelikož je tím jednoznač -
ně „odrovnám“. Jako nespor-
nou výhodu výuky na dálku vní-
mám fakt, že mám možnost
dokonale zvládnout nástroje,
které jsem ve výuce ve škole vy-
užíval pouze v určitých mezích,
neboť jsem to prostě nepotřebo-
val. Bezprostřední kontakt se
studenty, využití mého svérá-
zného humoru v live hodinách
doplněných reálným demon-
stračním nebo žákovským po-
kusem, didaktickou hrou či prá -
ci s modely molekul však online
výuka nikdy plně nenahradí. 
● Byl byste pro zkrácení let-
ních prázdnin? 

Vzhledem k plnému nasazení
jak mě samotného, tak kolegů
učitelů v celé ČR a samozřejmě
i studentů a žáků, nevidím nej-
menší důvod ke zkrácení prázd-
nin. Výuka reálně pro bíhá dál,
akorát jinou formou. 

Učitel chemie:
Toužím být opět ve skutečné škole

Nejen žáci a studenti zažívají poslední měsíce nezvyklou situaci –
místo aby seděli ve školních lavicích, usedají před počítače a učí se
na dálku. Novinou je však dálková výuka i pro jejich učitele.
„Práce učitele pouze prostřednictvím internetu s využitím nástrojů
a aplikací je pro mě někdy až vysilující a myslím si, že nejen pro
mě, ale i pro studenty,“ poznamenává PaedDr. Vladimír Šmahaj,
učitel chemie na šestkovém Gymnáziu Jana Keplera.
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Zápis na školní rok 2020/21
Soukromá Miniškolka Katka Praha 6 – Břevnov 

pokračuje v zápisu dětí na nový školní rok.
Program „Schůdek do školky“ pro děti od 2–4 let. 
Bohatý program, pobyt venku a profesionální vedení.

Přijďte se k nám podívat.
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Více na www.miniskolkakatka.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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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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ÚČETNÍ KANCELÁŘ
nabízí zpracování

podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví

a mezd

Ing. Magdalena Říhová
Mobil: 602 650 114

e-mail: adu@cmail.cz
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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
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

● Vaši farníci začali jako prv -
ní soustavně pomáhat s mon-
továním 3D obličejových ma -
sek na ČVÚT, které pak
chránily lidi v první linii. Jak
k takové spolupráci došlo?

Říká se, že příležitost chodí
kolem nás, pouze je na nás, aby -
chom měli správně otevřené oči
a spatřili ji. Je to tedy o dvou pó-
lech: o potřebě a o nabídce.
Když se jedná o naše vlastní

Farnost v Bubenči
pomáhala s montováním 3D masek
Farnost u kostela svatého Gotharda
v Bubenči patří mezi ty nejpočetnější
v Praze 6, hlásí se k ní skoro 400 lidí. V době
koronakrize se navíc stala celostátně
mediálně známou, a to díky obětavé práci
tamějších farníků při montování masek pro
lidi v první linii. O tom, jak dobu krize
prožívali v Bubenči, si Vaše 6 povídala
s tamním farářem Milošem Szabo.

a soukromé zájmy a preference,
to už jsme se v naši společnosti
víceméně naučili, když se jedná
o potřebu širšího okolí, nebo
možná i celého národa, tak
tomu se bohužel musíme znovu
učit. A předchozí týdny hrozící
pandemie nás na to upozornily.
Takže abych to shrnul: viděli
jsme, slyšeli jsme, napadlo nás,
že můžeme pomoct, nabídli se
a vskutku velký projekt byl
nejen na svě tě, ale ještě i velmi
užitečný.  
●Církevní obřady byly v době
vrcholící pandemie až na vý-
jimky zakázány. Totéž platí
i ostatních aktivitách, které
u vás jinak fungují. Co jste v té
době dělali a šlo to (nebylo to
zakázáno)? 

Opět použiji známé rčení: kdo
nechce, hledá výmluvy, kdo
chce, hledá způsob. Samo-
zřejmě nešlo dělat věci tak, jak
jsme byli léta zvyklí. Ale to není
totéž, jako nemožnost dělat nic.
Myslím, že většina duchovních
hledala nejen formu, jak vysílat
bohoslužby, ale také jak udržo-
vat kontakt s věřícími. Svou far-
nost beru jako svou velkou ro-
dinu, v níž se máme starat
je den o druhého. V jakékoli si-
tuaci. Takže jsme ve velkém
streamovali nejen mše, ale i to,
co na faru nebo do kostela přišli
dělat jednotliví farníci, a vůbec
nešlo jen o modlitby. Z našich
řad se také našlo nemálo dobro-
volníků, kteří byli připraveni
nasadit i život a tvořili živou
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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
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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

mezigenerační spojku přede-
vším mezi těmi nejstaršími
a nejvíce ustrašenými.   
● Vy sám máte s řešením vy-
hrocených situací osobní zku-
šenost. Roky jste působil v tý -
mu pomáhajícím policistům
v posttraumatických situa -
cích. Pomohlo vám to v nasta -
lé situaci? Byl jste klidněj ší
než „laik“, nebo i vás přepa -
dla tíseň ze zpráv okolo?

Několik dnů jsme obavy měli
asi všichni. Z ničeho nic jsme
byli doslova zasypáni katastro-
fickými scénáři, a nikdo nevě-
děl, který z nich a kdy se naplní.
Léta práce v podobných situ-
acích mi dávala výhodu v tom,
že jsem rychleji přepnul mozek
do krizového přemýšlení, pře-
vzal velení, vytvořil funkční
tým, přestal plánovat v řádech
měsíců a zintenzivnil komuni-
kaci. Důležité je přitom přijímat
pravdivé informace, vyhodnotit
je a sobě svěřeným předávat
pouze to, co je jisté a neměnné.
V nejistých dobách všichni po-
třebujeme mít pár pevných jis-

tot. Tím je především Bůh, ale
pokud žijeme na zemi, tak díky
němu bychom měli být jistotou
i my věřící. Aby se na nás dalo
spolehnout. Za jakýchkoli okol-
ností.  
●Vidíte i jako profesionál ně-
jaké poučení do budoucna
pro centrální úřady, jak ko-
munikovat klidněji a srozumi-
telněji?

Nechci nikomu radit, zejmé -
na teď v době, kdy je po bitvě
řada generálů, kteří přesně
vědí, co se udělalo špatně, ale
sami přitom byli zalezlí v něja-
kém bezpečném exilu a nemu-
seli příliš rozhodovat. Obecně
ale platí, že by si zejména ve-
doucí představitelé a vrcholoví
manažeři měli lépe všimnout,
kdo a jak v uplynulé době reago-
val, kdo uměl komunikovat, kdo
byl ochoten nasazovat energii
i čas, kdo vnášel klid a kdo
chaos, a tyto lidi vytáhnout do-
předu. Umět upozadit své ego,
přiznat si, že samotná pozice
s sebou nenese automaticky ani
schopnosti ani charisma, které

mohou mít naopak ti, co žádné
funkce nemají. Čím dříve to tito
funkcionáři ve státě, v obcích
nebo i v církvi udělají, tím dříve
a lépe budou připraveni na po-
dobnou situaci, kdyby opět v do-
hledné době udeřila.   
● Zmínili jsme, že hromadné
církevní obřady byly zakázá -
ny, i u Svatého Gotharda se
bohoslužby přesunuly na in-
ternet. V čem je pro vás kázá -
ní „přes video“ jiné, než když
stojíte před živými lidmi?

V první řadě mám větší tré -
mu, protože příprava na takové
kázání je trochu jiná: nemůžete
počítat s tím, že nějakým způ-
sobem načaté věty dovysvětlíte
anebo využijete mimoverbální
komunikaci, jakými mohou být
odmlka, úsměv nebo nějaká gri-
masa. Každé slovo musí být vá-
ženo zodpovědněji, protože si
za ním musíte stát i za několik
týdnů, když se na to video ně -
kdo podívá ze záznamu. A pak
– a to je hodně osobní – pro mě
kázání není pouze moralizující
řeč druhým, ale naše společné

hledání pravdy, s níž mohu mít
problém i já sám. A to lze reali-
zovat pouze se živými poslu-
chači. Přednáška bude mít
vždyc ky tendenci sklouznout
do nějaké formy poučování. 
● První vlna pandemie je za
námi, církevní akce pro sto
lidí jsou opět povolené, ale ně-
které věci jako roušky či de-
zinfekce s námi ještě zůsta-
nou. Odrazí se to nějak v tom,
jak budou prakticky vypadat
bohoslužby v Bubenči?

Částečně ano, protože vládní
nařízení platí i pro věřící, takže
za kostelními vraty nezačíná
jiný svět co do formy. Nicméně
doufám, že co do obsahu, který
tam přicházíme čerpat, tam
bude více odvahy než strachu,
více lásky než sobectví a více po-
zitivní než negativní atmosféry.
Bohoslužby totiž nejsou podsta-
tou křesťanství, jsou však jejich
důležitým pramenem. Bude dů-
ležité dbát, aby pramen nevy -
schl, ale význam pramene ne-
spočívá jen v jeho lokalitě, ale
především mnohem dál.

  

  

   

  

 
 

 
 

AKČNÍ ZBOŽÍ
od 8. 6. 2020 do 27. 6. 2020

Hovězí falešná svíce 199,- Kč/kg 225,- Kč/kg

Debrecínská pečeně 189,- Kč/kg 226,- Kč/kg

Krůtí prsa 159,- Kč/kg 189,- Kč/kg

Kabanos 147,- Kč/kg 182,- Kč/kg

Úvalský játrový sýr – NOVINKA 169,- Kč/kg

Řeznictví U Rudolfa, Kamýcká 1077, Praha 6
Řeznictví U Rudolfa, Čílova 304/9 1077, Praha 6 – Petřiny

Řeznictví U Rudolfa, Jana Palacha 506 Roztoky
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Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 42 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny bez účasti zdravotních pojišťoven

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift ) pomocí nejmodernějších diagnostických 
a léčebných metod
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda
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