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Vážení čtenáři,
patříte mezi ty, kteří s oba-
vami přemýšlejí o tom, jaký
bude nový rok 2018, nebo se
naopak rádi necháte překva-
pit? To, co vás letos čeká, sa-
mozřejmě můžete ovlivnit jen
zčásti. Jisté je třeba to, že le -
tos půjdeme několikrát k vol -
bám. První kolo těch prezi-
dentských je za námi, další se
koná v pátek a sobotu a důle-
žité hlasování nás čeká už na
podzim. To budou obyvatelé
Prahy vybírat zastupitele

a za stupitelky ve svých městských částech. Sedmičku čekají
letos další změny, některé už velmi brzy. Mění se třeba sy-
stém placeného parkování. Nově se nebudou používat pa-
pírové parkovací karty a lístky, ale systém bude fungovat
elektronicky. Můžete se také těšit na „návrat“ Letenského
kolotoče. Mise na jeho záchranu vstupuje do poslední fáze
a tato unikátní chráněná technická památka by měla být
znovu zprovozněna už letos na podzim. I když je venku ne-
vlídně, nemusíte sedět doma, vydejte se na nějakou zajíma-
vou akci, jejichž přehled vám přinášíme. Nebo si jděte za-
bruslit. Kluziště pod širým nebem na Letné bude v provozu
až do února. Vaše Zuzana

Váš investiční průvodce

InnovAtion

4x ročně

S předplatným  
za 569 Kč

Informace o předplatném získáte na 
www.innovation-magazine.cz

Vydává A 11, s.r.o.,  
vydavatelství odborných a lokálních titulů

Jak úspěšně 
prodat investice

Trh práce 

čeká revoluce

Elektromobilita:

Kam jedeme?

INVESTICE → S. 40INVESTICE → S. 30HR → S. 24 AUTO → S. 76

Dluhy nám sice 
rostou, ale 
úspory rychleji

Innov Ation
Velký investiční průvodce 4 2017  cena 149 Kč 

Kvalita 
bydlení 
začíná  

u materiálu
s.  
14

PATRIK MAJRINGER

INZERCE V7-0109

Vase 7 01_Sestava 1  19.01.18  15:36  Stránka 3



4 www.vase7.cz

aktuality
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
ED

, F
O

TO
 D

EP
O

SI
TP

H
O

TO
S

Nové dopravní značení je instalováno
v Holešovicích. Vzniká tady, stejně
jako loni na Letné, takzvaná „zóna

30“. Vyjmuty z ní budou některé frekven-
tované úseky silnic. Nové značení rozmis-
ťuje po území Holešovic technická správa
komunikací. Omezení rychlosti na 30 kilo-
metrů v hodině se bude týkat řidičů, kteří
pojedou většinou ulic v dolních Holešovi-
cích, od ulice Bubenská směrem k Libeň-
skému mostu. Naopak hlavní průjezdné ta -
hy a sběrné komunikace, jako jsou ulice
Argentinská, Komunardů, Vrbenského či
Dělnická, jsou z této zóny omezující nej-
vyšší povolenou rychlost z pochopitelných
důvodů vyjmuty. Novinka má zvýšit bez-
pečnost v obytných částech v oblasti Hole-
šovic, ale zavedena je také kvůli parkování.

Sedmička vychází ze zkušeností z Letné,
kde byla ob dobná změna v nejvyšší povo-
lené rychlosti zavedena loni. Díky tomu
zde došlo ke zvýšení přehlednosti křižova-
tek a přechodů pro chodce a k celkovému
zvýšení bezpečnosti.

Sedmička díky tomu mohla přistoupit
také ke snížení počtu nadbytečných do-
pravních značek a ponechání většího
množ ství parkovacích stání u přechodů.
V plánu jsou v sedmé městské části i další
novinky, třeba související vodorovné do-
pravní značení a vybrané zklidňující prv ky. 

Pozor v Holešovicích,
vzniká tady zóna 30

Zóna 30
■ Nové značení rozmisťuje po území
Holešovic technická správa komuni-
kací. 
■ Omezení rychlosti na 30 kilometrů
v hodině se bude týkat většiny ulic
v dolních Holešovicích, od ulice Buben-
ská směrem k Libeňskému mostu. 
■ Hlavní průjezdné tahy a sběrné ko-
munikace, jako jsou ulice Argentinská,
Komunardů, Vrbenského či Dělnická,
jsou z této zóny vyjmuty.
■Novinka má zvýšit bezpečnost v obyt -
ných částech v oblasti Holešovic.

Omezení
v Dělnické

Výkopové práce v ulici Dělnická
omezí až do 7. února průjezd
Dělnickou ulicí. Probíhají tady

výkopové práce pro uložení přípojek
kanalizace a vody a je uzavřen průjezd
Dělnickou ulicí ve směru od Argentin-
ské ulice v úseku mezi ulicemi Osadní
a Komunardů. Objížďka je vedena uli-
cemi Osadní – Jateční – Komunardů.
Objízdná trasa se týká i autobusu 156,
zastávky jsou však zachovány.

Taneční podvečer
pro seniory

Na středu 24. ledna od 16.45 ho -
din připravilo centrum Přístav 7
taneční podvečer pro seniory

s ukázkami a lekcemi tance. Profesi-
onální tanečnice společenských tanců
Jana Velkoborská bude také povídat,
třeba o soutěžním tanci, předvede ně-
kolik latinskoamerických tanců a bude
přítomné učit variaci jednoduchých
kroků. Vstup na akci je zdarma.

Bruslení 
na Letné

Pod širým nebem je možné si za-
bruslit na Letné. Kluziště se na-
chází v blízkosti ulice Milady Ho-

rákové naproti fotbalovému stadionu
Sparta. Je velké 40 x 20 metrů a bude
v provozu do února. Bruslí se tady
denně od 9.00 do 21.00 hodin, konat se
zde budou i doprovodné koncerty a dal -
ší kulturní akce. 

Potravinová sbírka
dětí z mateřinky

Více než 420 kilo potravin bylo
vysbíráno v rámci potravinové
sbír ky Mateřské školy U Uranie.

Potra viny následně našly uplatnění
v Cen tru sociálních služeb B. Bureše
v Praze 7. Děti ze školky připravovaly
zdravé svačinky, které ve firmách
v oko lí školky vyměnily za trvanlivé po-
traviny. 

Šedesátka závodníků se v prosinci
utkala ve třetím ročníku turnaje v ka-
rate na Letné. Celkem se děti od čtyř

do patnácti let utkaly v patnácti disciplí-
nách – kata (techniky), kumite (boj), opičí
dráha a speciální kategorie Ultimátní bo-
jovník s 55 startujícími. V nejobsazenější
kategorii Ultimátní bojovník, kde se závo-
dilo ve všech disciplínách, se kterými se
děti na tréninku setkaly, zvítězil Jonáš Hla-
vatý, druhá byla Ema Vršková a třetí Šimon
Lakomý.

Letenský turnaj
v karate

Velké plány má učitelka sedmičkové
Základní školy Fr. Plamínkové. Zu-
zana Procházková se za podpory ce -

lé školy rozhodla přeplavat kanál La Man -
che. Pokusit se o to chce v termínu od 3. do

8. srpna letošního roku. Protože jsou však
náklady na tuto životní plavbu skutečné
vysoké, může každý zájemce odváž né uči-
telce přispět, a to na transparentní účet
2601327497/2010. 

Učitelka z Prahy 7
chce přeplavat kanál La Manche 
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Padesátka
nových stromů

Přes padesát nových stromů bylo
vysazeno v ulicích sedmé měst-
ské části. Výsadba souvisí s pro-

jekty městské části, které řeší, kde je
třeba doplnit zeleň. Deset stromů bylo
vysazeno v okolí stanice metra Vl -
tavská, u metra Nádraží Holešovice
přiby lo 29 stromů a dalších šest před
Národním zemědělským muzeem. Na-
hrazeno bylo také několik stromů, kte -
ré v říjnu poničila vichřice, konkrétně
šlo o osm stromů.

Dny se sníženým
vstupným v roce 2018

Další sérii dnů se sníženým
vstupným připravilo na letošní
rok Národní technické mu-

zeum, konkrétně si lze v těchto dnech
přijít prohlédnout muzejní expozice
jen za padesát korun. V nejbližší době
to bude možné třeba ve čtvrtek
15. úno ra u příležitosti výročí znovu-
otevření Národního technického mu -
zea, dále ve středu 28. března, který
je Dnem učitelů, nebo 18. května
v rámci Mezinárodního dne muzeí.
Dalším dnem, kdy je možné prohléd-
nout si expozice Národního technic-
kého muzea za zvýhodněnou cenu, je
5. července, na kdy připadá výročí za-
ložení technického muzea v roce
1908. Na seznamu jsou i další dny,
jako je 28. září, tedy Den české stát-
nosti, a 28. říjen Den vzniku samo-
statného Československé ho státu.

Právní poradna 
pro seniory

Bezplatná právní poradna pro se-
niory bude i v letošním roce fun-
govat v sedmé městské části. Při-

jít si sem mohou zájemci z řad seniorů
pro bezplatnou radu s právní otázkou.
Navštívit odborníky v právní poradně
lze 7. úno ra a 21. února a 7. března
a 21.  března, vždy od 15.00 do 18.00
ho din. Poradna funguje v místnosti
číslo 225 ve druhém patře radnice Pra -
hy 7 na nábřeží kpt. Jaroše.

Rok 2012 je rokem, kdy po dle mayské
tradice skončí 21. prosince kalendář,
kte rý jim přinesli bohové. Co če ká

svět? Přijde nějaká katastro fa? Či přinesou
bohové nový kalendář? Podle ezoterního
učení předdynastických Egypťanů kon čí
věk temnoty, označovaný jako Amon. Kaž-
dopádně toto datum značí velkou trans -
forma ci ve vědomí, duchovním srdci a též
přináší nové, vyšší oktávy energií, které by
měly znamenat úsvit Nového věku. Mayo -
vé říkají, že bychom se měli radovat,
i když... 

Nová kniha Miloše Matuly se zabývá
nejen učením a tradicemi starověkých
Mayů i jejich kalendářem, ale rovněž časo-
vým zry chlením, starověkými civilizacemi
a transformací vědomí v období let 1997 až
2026. Kro mě poutavého textu vede autor
v knize rozhovory s takovými veličinami,
jako jsou Carl Johan Calleman – vědec
a největší odborník na mayský kalendář, či
aztécký šaman Xolotl. Miloš Matula absol-
voval FA MU, je filmovým a hudebním pro-
ducentem, žurnalistou, reklamním a PR
specialistou. Dlou há léta se zabývá alterna-
tivní medicínou, spiritualitou a meditací,
kterou rovněž učí na svých seminářích
v České republice i v zahraničí. Od útlého
věku se zajímá o starověký Egypt a tento
koníček vyústil v téměř pětadvacetileté stu-
dium „amarnského období” v Egyptě – tedy

doby vlády faraona Achnatona a jeho man-
želky Nefertiti.

V roce 2005 začal pracovat na scénáři
plánované výstavy v ČR o Achnatonovi
a Nefertiti. Z materiálů pro scénář nakonec
vzni kla jeho první kniha Achnaton a Nefer-
titi, faraoni Slunce, která vyšla v roce
2010. Poté vydal knihy rozhovorů Hvězdy
ezoterického nebe I. – Kniha plná energie
a Hvězdy ezoterického nebe II. – Kniha
plná zdraví .  

2013: Hvězdná brána
k Novému věku

Nový systém parkování zavádí sedmá
městská část. Místo papírových par-
kovacích lístků a parkovacích opráv-

nění se tady přechází na elektronický sy-
stém. Na několika místech budou také
přidány desítky parkovacích míst. Nejvíce
se tato novinka projeví v ulicích Vrben-
ského, nábřeží kpt. Jaroše či Za Elektrár-
nou. V ulici Vrbenského budou nová parko-
vací místa vyznačena na vozovce ve dvou
úsecích. V oblasti od ul. Malá Plynární po
Ortenovo náměstí přibude smíšené parko-
vání a parkování pro rezidenty (fialová
a modrá zóna), v úseku od ul. Bondyho po
odbočku k čerpací stanici v ul. U Elektrárny
budou zřízena místa pro krátkodobé parko-
vání návštěvníků (oranžová zóna). Na ná-

břeží kpt. Jaroše v úseku od křižovatky
s ul. Dukelských hrdinů k nájezdu na Hláv-
kův most přibude zhruba 15 míst v oran-
žové zóně. Na základě fungování návštěv-
nického parkování v Praze 7 zde budou od
8.00 do 18.00 hodin parkovat návštěvníci
a po ukončení provozu od 18.00 do 8.00
ho din mohou těchto míst využít i rezidenti
pro večerní a noční parkování. Do systému
zón placeného stání bude v rámci rozšiřo-
vání fialové smíšené zóny nově zařazeno
také několik desítek parkovacích míst
u Stromovky v ul. Za Elektrárnou, v úseku
od můstku na Císařský ostrov po viadukt
u Holešovického nábřeží. Platit začnou no-
vinky spolu s přechodem na nový systém
placeného parkování začátkem ůnora.

Sedmička mění systém parkování,
přibudou volná místa
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ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá  
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu 
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

NO
VÁ
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A

INZERCE V7-0102

Nabízí
 Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu

právnických a fyzických osob
 Odložení daňových přiznání k dani z příjmu

právnických a fyzických osob daňovým poradcem
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté

praxi a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 daňové a finanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti

a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová – daňový poradce č. 3009

„Naše mise na záchra -
nu Letenského kolo-
toče začala hned po

volbách v roce 2014. Spojili
jsme síly s Národním technic-
kým muzeem a uspořádali ve-
řejnou sbírku, která jednoznač -
ně potvrdila, že nejsme jediní,
kdo má na kolotoč krásné vzpo-
mínky z dětství a komu na jeho
obnově záleží,“ uvedl starosta
Prahy 7 Jan Čižinský. Přispívat
na obnovu kolotoče je možné
i nyní, sbírka bude ukončena až

31. ledna. Znovu zprovozněn
bu de kolotoč na podzim.

Letenský kolotoč se nachází
v Praze na Letenské pláni
v Kostelní ulici před Národním
technickým muzeem. Kolotoč
byl zkonstruován pravděpodob -
ně v roce 1892 či 1893, jedná se
tak o nejstarší dochovaný kolo-
toč v Evropě. Kolotoč nechal po-
stavit Josef Nebeský, bytem Ná-
rodní 35 v Praze 1, projekt
i realizaci zajistil tesařský mistr
Matěj Bílek z Vinohrad.

Původně kolotoč stál právě
tam, nedaleko zájezdní hospo -
dy Kravín. Roku 1894 majitel
přenesl kolotoč na Letnou, kte -
rá již od roku 1884 patřila
k Praze, do sousedství stanice
první pražské tramvaje i horní
stanice lanovky, kde fungoval
v letních sezónách ode dne ko-
laudace 11. července 1894 až
do 90. let 20. století. Podle veli-
kosti koní se předpokládá, že
původně nesloužil pro zábavu
jen dětem, ale i dospělým.

Záchrana Letenského

kolotoče
Úspěšná mise na záchranu Letenského kolotoče vstupuje do
závěrečné fáze. Začíná rekonstrukce interiéru a figur koní, na
kterou byla realizována veřejná sbírka. Tato unikátní chráněná
technická památka by měla být znovu zprovozněna na podzim.

Letenský kolotoč
■ Na opravu interiéru kolo-
toče a figur koní se celkem
podařilo shromáždit více
než 1,7 milionu korun.
■ Od roku 1991 je kolotoč
chráněn jako památka. 
■ Roku 1994 byl ukraden
orchestrion a zvon. 
■ Roku 2004 koupilo kolo-
toč Národní technické mu-
zeum.
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Vstupenky na: www.gameonvystava.cz
HOLEŠOVICKÁ TRŽNICE, HALA 40, PRAHA

NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA O HISTORII VIDEOHER

© 
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VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 31. 3. 2018!
VÍCE NEŽ 200 HER A HERNÍCH ZAŘÍZENÍ           VIRTUÁLNÍ REALITA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

ATTASÝŠÍ VTĚJVNE II VTORA O HISVAAV ROHEIDE
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„Zmého pohledu je to zcela zby-
tečný problém. Oprava Libeň-
ského mostu byla připravena již

v roce 2015. Kdyby nedošlo k blokování,
mohl být most už dnes opraven. Nyní zde
máme havarijní stav, po mostě nemůžou
jezdit tramvaje, což způsobí tisícům Pra-
žanů velké komplikace. Všichni, kdo opra -
vu mostu blokovali, by si teď měli sáhnout
do svědomí,“ uvedl náměstek pražské pri-

mátorky pro dopravu, sport a volný čas
Petr Dolínek (ČSSD).

Praha nyní musí konat velmi rychle.
Podle Dolínka je zásadní, aby mohl most co
nejrychleji znovu sloužit k dopravě. Mimo
jiné proto, že je stěžejní i pro mimořádné
situace, například povodně. „Tanečků ko -
lem Libeňského mostu už bylo dost. Mosty
se staví proto, aby sloužily svému účelu,
tedy umožnily bezpečnou přepravu osob či

vozidel přes řeku. Nepodceňuji architekto-
nickou hodnotu mostů, ale Libeňský most
není Karlův most. Klíčové je most co nej-
rychleji opravit a znovu jej uvést do pro-
vozu,“ zdůraznil Dolínek. 

Pyrrhovo vítězství aktivistů
Libeňský most je v havarijním stavu
Nesmyslné průtahy a blokování ze strany aktivistů, ale
třeba i starosty Prahy 7 Jana Čižinského způsobily, že se
Libeňský most dostal do havarijního stavu a neunese
vozidla těžší než 5 tun. To v praxi znamená, že most je do
odvolání uzavřen pro automobilovou dopravu. 
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● S rodinou bydlíte v Holešovicích. Jak
se vám na sedmičce žije?

Na sedmičce se nám žije krásně. Můj
muž je velký vodák, možná i proto nás to
nějak přilákalo sem, takže bydlíme v ulici
U Vody a opravdu jsme asi sto metrů od Vl-
tavy. Myslím, že právě na to jsem ho ten-
krát, když jsem ten byt našla, dostala. Hle-
dala jsem místo, kde nebude rušná ulice,
ale bude tam park, abych mohla děti vypus-
tit ven a neměla o ně strach, nebála se o ně
a mohla je z okna volat domů. Přesně tohle
to místo splňuje, a navíc je náš byt krásně
prosluněný. Bydlíme v Holešovicích, a ta
čtvrť se před těmi už skoro osmi roky, kdy
jsme se nastěhovali, teprve začínala rozví-
jet. Byla to pořád ještě taková zbytkově
průmyslová část. Právě z důvodu, že Hole-
šovice byly takové zaostalejší a nebylo tam
vhodné místo, kam si s dětmi chodit hrát,
založili jsme ještě s dalšími rodiči Dolnoho-
lešovický spolek. Účelem bylo zprovoznit
jedno sportovní hřiště u základky na Orte-
nově náměstí. Praha 7 nám vyšla vstříc
a spolu s námi otevřela hřiště veřejnosti.
Vlastně tak nějak paralelně v té době vzni -
kla v Holešovicích Jatka 78, Vnitroblock,
La Fabrika, holešovická Šachta, holešovic -
ká Továrna, DOX, je tam spousta nových
restaurací, kaváren… Jsou to místa, která
přímo vybízí k nějakému společenskému
životu a mají co přinést. To mě na Holešo-
vicích baví a myslím si, věřím a doufám, že
mi nimálně výstavba a zvelebování holešo-
vického poloostrova půjde stále nahoru,
k lepšímu, ta čtvrť má obrovský poten ciál,
jak v prostoru, tak v lidech...

●Takže vlastně i díky vám si děti v Hole-
šovicích mají kde hrát…

Tak v uvozovkách ano, ale jsou tu další
spolky a aktivní lidé. Například podobný
spo lek Prazelenina, dnes už naši společníci
při některých akcích, mají u Vltavy záhon -
ky, kde pěstují zeleninu, maringotku, kde
se čepuje pivo a je tam nějaké občerstvení.
Je to u řeky, což je obrovské plus, protože
se tam dá v létě koupat a Prazelenina přišla
i s nápadem půjčovat lodičky. Náš spolek
chce koupit paddleboardy na vodu, aby se
tam daly od jara také půjčovat. Navíc je to
jen kousek od Stromovky, kam už konečně
vede i stezka a můžete si tam zajezdit na
bruslích nebo na kole. Blízko máte i do zoo.
Holešovice už nejsou tou periferií, do které
jsme se tehdy přistěhovali, jde to nahoru.
Baví mě to a mám z toho radost, i když to
chvíli trvalo. 
●Představte si, že byste kandidovala do
komunální politiky třeba na starostku
Prahy 7 nebo primátorku Prahy. Co by -
ste se snažila změnit?

V každém případě bych znásobila inves-
tice do škol a školek, do státního školství
obecně. Jsem v radě školy, kam chodí mé
děti, a ten stav je zoufalý, jak ve vybavení
škol, tak v možnosti sehnat dobré učitele.
Ale to je bohužel jedno z propastně zaned-
baných odvětví, které jsou od revoluce,
spo lu s kulturou, chudou příbuznou. A my -
slím, že teď na to začínáme my a naše děti
doplácet... Ryba tady smrdí od hlavy, je to
otázka peněz a motivace jít pracovat do
školství. Přitom v dětech je naše budouc-
nost a to, co se od nás naučí, nejen ve škole,

ale i v rodině, to pak budou praktikovat.
A pak možnosti volnočasového vyžití
a jsme u hřišť a parků, akcí pro obyvatele,
a to nejen sportovních. Vlastně i proto náš
spolek vznikl. Teď v lednu pořádáme s Pra-
zeleninou už druhý Holešovický ples, aby
se lidé, když je zima, měli kde potkat, poba-
vit se, zatančit si, poznat se, a ještě tak při-
spět na něco, co pak slouží všem – peníze
z loňského plesu jdou na horolezeckou stě -
nu na hřišti na Ortenově náměstí. Vů bec
veřejný prostor města je jedna z věcí, které
v Praze ještě hodně dlužíme. Jestli mě něco
fascinovalo na New Yorku, bylo to to, jak
v tak obrovském melting potu dokážou žít
a užívat si dne nejen turisté, ale hlavně
Newyor čané. To byla velká inspirace. Praha
by měla být taky taková. Otevřená nejen
k turistům, ale hlavně ke svým obyvatelům.
K jejich nápadům, aktivitám, chuti ve měs -
tě žít spokojeně. V rámci Pra hy 7 je tato fi-
losofie radnicí nastavena a my slím, že fun-
guje. Ale bude to stát ještě spoustu práce.
● Když jste se rozhodovala o svém bu-
doucím povolání, bylo herectví jasná vol -
ba?

Byla to jasná volba. V první třídě mě dali
„na vychování“ na tanečky, klavír a na hu-
dební nauku. Začalo to ale tím, že když
jsem chodila asi do třetí třídy, přišla k nám
do školy paní Jana Neuradová z dramatic-
kého oddělení lidušky a spousta dětí se tam
přihlásilo. Já jsem se o něco později roz-
hodla, že chci chodit také tam, a ne na ta-
nečky. Pod vedením Jany Neuradové jsem
pak zůstala v dramaťáku až do sedmnácti
let, než jsem šla na DAMU.

Klára Cibulková s herectvím koketovala již od dětství, kdy
navštěvovala dramatický kroužek. Po absolvování
Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
nastoupila do souboru CD 94, odkud přešla se souborem
do pražského Švandova divadla na Smíchově, kde hraje
dodnes. Ztvárnila řadu rolí ve filmu i v televizních
inscenacích a seriálech. Do povědomí širší veřejnosti se
Klára Cibulková, která s rodinou našla domov
v Holešovicích, zapsala především rolí lékařky Andrey
Hanákové v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Klára Cibulková:
Divadlo je pro mě nepřekonatelné
Klára Cibulková:
Divadlo je pro mě nepřekonatelné

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

EN
A

TA
 Ř

ÍH
O

V
Á

, F
O

TO
 A

R
C

H
IV

 Š
V

A
N

D
O

V
A

 D
IV

A
D

LA
, A

LE
N

A
 H

R
B

K
O

V
Á

Vase 7 01_Sestava 1  19.01.18  15:37  Stránka 8



9www.vase7.cz

osobnost Prahy 7

● Na Divadelní fakultě Akademie mú -
zic kých umění jste měla štěstí na skvě -
lé pedagogy. Paní Věru Galatíkovou
a dal ší…

Ano, měla. Některé ale bohužel jen krát -
ce, protože pan Čepek zemřel, když jsem
byla ve druhém ročníku. Paní Galatíková
pak také měla období, kdy byla nemocná.
Nicméně i za tu krátkou dobu nám dali,
nebo já osobně jsem si od nich vzala to,
z čeho tak nějak principiálně čerpám do-
dneška. 
● Jak na svá studia vzpomínáte, přines -
la vám, co jste čekala?

Na školu jsem nastupovala v roce 1993,
což byla taková ta divoká devadesátá léta.
Bylo nám osmnáct let, byly otevřené hra-
nice, otevřený svět, spousta možností, ta-
ková opravdu nezřízená svoboda. Studijní
léta pro mě byla obdobím velké euforie
a nadšení, potažmo takový jeden mejdan.
Určitě mi toho škola do života přinesla
spous tu, včetně kamarádů a přátel, které
mám dodneška. Myslím si ale, že nejvíc pak
člověk stejně nabere až přímo na jevišti,
v praktickém životě, a zkušenostmi při
práci. 
● Jak jste říkala, otevřely se hranice – to
byl popud pro vaši zálibu v cestování? 

V roce 1989, když byla revoluce, mi bylo
čerstvě čtrnáct let. Maminka pracovala
u drah, takže otevřené hranice pro nás
zna menaly, že vzala režijky a projezdili
jsme vlakem v podstatě celou Evropu. Moji
rodiče jsou vášniví cestovatelé a ten cesto-
vatelský gen mám asi po nich. Později jsem
samozřejmě začala vyjíždět sama, s bato-
hem na zádech a s kamarády.
● Vy jste ale také na nějaký čas odjela
pracovat do Španělska. Co vás k tomu
vedlo?

Španělsko s tím mým cestováním souvi -
sí. Moje kamarádka, dlouholetá přítelkyně,
skoro až sestra, se kterou jsme po Evropě
jezdily asi nejvíc, a byly jsme spolu i v Ja-
ponsku, kde můj otec tehdy pracoval, se
tenkrát rozhodla ve Španělsku zůstat. Jez-
dila jsem tam za ní na prázdniny sbírat
víno a přivydělávat si. Jednou, v takovém
nerozhodném období, kdy jsem si potřebo-
vala všechno srovnat, jsem tam vzala práci
v restauraci. Zůstala jsem ve Španělsku asi
tři měsíce s tím, že se uvidí, jestli se vrátím.
Byla to pro mě velká zkušenost, protože
jsem začínala opravdu od nuly. Od té doby
mám ve Španělsku spoustu kamarádů
a přá tel. Naučila jsem se jazyk a je to oprav -
du moje srdeční záležitost. 
● Vzpomenete si ještě na svoji úplně
první roli?

Gwendolina Fairfaxová v Jak je důležité
mít Filipa v Disku na škole. Po škole jsem
začala hrát s CD 94 v divadle v Celetné. Byla

tam taková studentská grupa lidí, všichni
jsme se znali ze školy. Hrála jsem s nimi
ještě před odjezdem do Španělska, i potom,
když jsem se vrátila. Stěžejními lidmi, kteří
CD 94 založili, byli Daniel Hrbek, Jirka
Janků a Petr Svojtka, později přišel Michal
Lang se svými lidmi z Činoherního klubu.
První větší, nebo zásadní role byla pro mě
Elmíra v Tartuffovi v režii Michala Langa
právě v CD 94. Ta role byla takovým odpi-
chem a asi i přesvědčením sama sebe o tom,
že má smysl, abych divadlo dělala. Pamatuji
si na svého otce, který je velkým kritikem,
jak mi po premiéře téhle inscenace říkal:
„No, tak já jsem se pořád bál a měl jsem po-
chybnosti, ale s úlevou ti mů žu říct, že dne-
ska po tom, co jsem viděl, se už nebojím
a pochybnosti nemám.“
● Od té doby jste ztvárnila řadu postav
v divadle, ve filmu nebo televizi. Je mezi
nimi nějaká, na kterou ráda vzpomí-
náte, která vám přirostla k srdci? 

Právě Elmíra byla taková má srdeční zá-
ležitost. Hlavně asi tím, že to byla má první
větší role. Navíc to byla krásná spolupráce
s Ivanem Řezáčem a Kamilem Halbichem,
staršími kolegy, kteří pro mě byli na mé di-
vadelní cestě také zásadní a mnohému mě
naučili. Mám je velmi ráda a ráda s nimi
hraji. Dalším takovým zásadním předsta-
vením byla Slepice s režisérem Fedotovem
už ve Švandově divadle. Byla to pro mne
hodně těžká role a bylo to, jak se říká, až na
dřeň. Zase ale to dítě porozené v bolestech,
bylo pak o to více milované. Ráda na hru
Slepice vzpomínám, byla to pro mne velká
zkušenost. Z těch současných rolí, co teď
hraji ve Švandově divadle, byl pro mě tako-
vou další velkou výzvou, jestli se to tak dá
říct, Krysař. I kvůli tomu, jak byl postaven,
protože jsem žena a Krysař je muž. Hlavně
kvůli té změně pohlaví jsem si k němu mu-
sela hodně dlouho hledat vztah jako k by-
tosti a nějaké sebepřesvědčení, protože si
myslím, že milostný vztah v příběhu Kry-
saře je velmi zásadní. Musím ale říct, že
čím déle ho hrajeme, tak tím jej mám radši.
Navíc cítím, že v téhle době je zrovna téma
příběhu Krysaře velmi aktuální, a pokud to
přivede lidi k nějakému zamyšlení, tak je -
nom dobře. S tím vlastně souvisí i další in-
scenace, Pankrác 45, a role Adiny Mand-
lové v době po roce 1945, kdy byla zavřená
na Pankráci jako kolaborantka. Myslím, že
obě hry, jak Krysař, tak Pankrác 45, se do-
týkají témat, která velmi, velmi rezonují
prá vě v této době, zvlášť teď po volbách,
a v tom, co se děje a dít bude.   
● Je nějaká role, kterou byste nevzala,
a naopak, která vás láká, kterou byste si
ráda zahrála?

Nemůžu říct, že bych nějakou roli ne-
vzala, to bych musela mít důvod. Jsem
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ochotná jít úplně do všeho, hodně mi ale
vždycky záleží na tom, s kým. Kdo je reži-
sér, kdo jsou lidé, kteří se toho projektu
nebo inscenace budou účastnit. Nemusím je
znát, jenom musím mít chuť si s nimi za-
hrát, protože když hrajete s někým, koho
třeba neznáte, můžete se od něj něco na-
učit. Musím vždycky cítit smysl, ať už ve
spolupráci s těmi lidmi, že se s někým
novým potkám a něco mi to přinese, že je mi
s nimi dobře. Anebo ta práce musí mít
opravdu výhradní smysl v tématu, autorovi,
v tom, o čem to je. Ta rezonance, když ji na-
jdete a je dobrá, tak z toho jsem vždyc ky
šťastná. Konkrétní vysněné role oprav du
ne mám. Myslím si ale, že herec potřebuje
jednou za čas nějaký velký úkol. Hrábnout
si tak trošku sám do sebe, trošku na dno,
aby se posunul o krok dál, o schod výš, pro-
tože to je důležité. A když mi práce tohle při-
náší, pak je podle mne vše v pořádku.
● Herci většinou tvrdí, že záporné role
se hrají líp. Jaké role raději hrajete vy, ve
kterých se cítíte nejlépe?

Nehrála jsem nikdy princezny nebo vylo-
ženě klaďasy. Už od toho dramaťáku jsme
se nikdy s žádnou princeznou nepotkaly.
Ale ano, je pravda, že na těch záporných ty-
pech máte vždycky víc co hrát. Navíc se
můžete opřít o to, že i na těch zlounech je
něco dobrého. Nemyslím si, že něco je čer-
nobílé, že někdo je strašně hodný, jenom
pozitivní, vždycky za tím ještě něco musí
být. Takže i v těch takzvaně pozitivních ro-
lích se pokaždé snažím hledat něco nega-
tivního, aby to bylo barevné, živočišné, pro-
stě aby to bylo pravdivé.
● Těší nebo baví vás víc hraní v divadle,
nebo spíš natáčení filmů a práce v tele-
vizi?

Divadlo je pro mě nepřekonatelné. Hlav -
ně kvůli tomu, že je to tady a teď. Mám ráda
proces vzniku divadelního představení. Ty

dva měsíce, kdy s partou lidí od první čtené
zkoušky až po premiéru hledáte, noříte se
hlouběji a hlouběji do způsobu myšlení
dané role, až dojde na jemný pilník, a posta-
víte s ostatními dům až do posledního
šroubku, včetně vnitřního vybavení, i když
ani pak to není nikdy hotové. S každou re-
prízou se totiž představení vyvíjí dál. A to
mě baví, protože když se potom hraje před
lidmi a pro lidi, každé představení je jiné.
Záleží na konstelaci diváků, herců, na okol-
nostech, které zrovna ovlivňují každý den.
Divadlo je prostě průnik všech těch energií.
Navíc si myslím, že divadlo nejde obelhat.
Ve filmu, televizi nebo seriálu se dá leccos
asi schovat, minimálně opravit, ale na diva -
dle ne. Tam hrajete buď dobře, nebo špat ně.
● Chodíte do divadla i jako divák? Jaké
představení byste mi doporučila?

Snažím se, ale času je strašně málo.Ve-
čery šetřím pro své děti, protože jsem vel -
mi často právě po večerech pryč. Takže
když pak mám jít do divadla, hodně si vybí-
rám a snažím se i o nějakou pestrost žánrů.

Mám strašně moc restů a věcí, které bych
chtěla vidět. Ráda bych viděla spoustu
svých kolegů herců, které mám ráda, třeba
v Dejvickém divadle, Na Palmovce, v ABC…
Mám ráda třeba Jazz Dock poblíž Švandova
divadla, kde jsou velmi kvalitní, úžasné
koncerty. Občas zajdu i na filharmonii nebo
nějaký vážnější koncert, ale to můžu spočí-
tat na prstech jedné ruky do roka. Další, co
mě baví čím dál tím víc, je tanec a pohybové
divadlo. Mám ráda Jatka 78, která jsou na -
víc na sedmičce, kde bydlíme, nebo La Fa-
briku. V poslední době mě hodně zaujali
Jezdci Lenky Vagnerové a chystám se na
Ama zonky. To je zase úplně jiný druh di-
vadla, které mě osobně velmi fascinuje. No
a pak bych ještě potřebovala jít do kina na
spoustu filmů. Je toho moc, co bych chtěla
vidět, ale časově to nezvládám.  
● Je o vás známé, že jste se věnovala do-
cela nebezpečným adrenalinovým spor-
tům. Ještě pořád ráda lezete po horách,
potápíte se…?

Opravdu spíš věnovala. Jednak na to ne -
ní čas a jednak jsem tenkrát byla mladší,
takže pud sebezáchovy byl menší. Dnes už
bych asi do mnohých věcí nešla, tak jako
dřív. Lezení po skalách mě sice baví pořád
a moc, ale zase je to otázka času. Můj syn
byl v lezeckém oddíle, tak se občas stalo, že
jsme si šli zalézt spolu. Kdysi dávno mě
vzal kamarád i na skály, a to je třeba věc,
kterou bych si chtěla zopakovat, třeba i se
synem. Je to jedna z věcí, kterou bych si
ještě chtěla splnit, a druhá věc je potápění.
Ráda bych se znovu dostala pod vodu a vi-
děla delfíny, zaplavala si s nimi, to mi chybí.
Potápění mě moc baví a myslím si, že ještě
na něj dojde. Můj muž, ač je znamením ry -
ba, tak není úplně potápěcí typ a milovník
hlubin, proto si říkám, že až děti vyrostou,
mohla bych mít třeba ze syna do budoucna
svého Bodyho, podobně jako na té skále.
Počkám si na něj.

Klára Cibulková
česká herečka

■ Narodila se 24. 7. 1975 ve Znojmě.
■ Studovala gymnázium a poté Divadelní fakultu Akademie múzických umě ní
vPraze, kde mezi její pedagogy patřila například Věra Galatíková a Petr Čepek.
■ Po absolvování nastoupila k souboru CD 94, s částí kolegů pak v roce 2002 přešla
do Švandova divadla, kde hraje dodnes. Hraje zde v inscenacích Srdce patří za mříže,
Krysař, Pankrác ‘45, Popeláři, Hamlet, Země Lhostejnost, CRY BABY CRY, Řemesl-
níci, Kdo je tady ředitel?
■ Hrála například ve filmech V erbu lvice, Byl jednou jeden polda, Lidé zautobusu,
Román pro ženy, Habermannův mlýn, Smíchov pláče Brooklyn spí, Strach, Mamas
and papas a televizních inscenacích a seriálech Smrt pedofila, Město bez dechu, Agen-
tura Puzzle: Pohřeb, Swingtime, Černí baroni, Kriminálka Anděl, Dokonalý svět, Po-
licie Mo dra va, Gympl s (r)u čením omezeným, Cirkus Bukowski, Vraždy v kru hu, Pol -
da, Rapl, Ordinace v růžové zahradě.
■ Se svým manželem a hereckým kolegou Tomášem Pavelkou mají syna Matyáše
a dceru Magdalenu.
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volný čas

Celou řadu zajímavých výstav lze zhlédnout v Národním
zemědělském muzeu. Pokud vás některá z nich zaujme, neváhejte
s návštěvou. Třeba expozice pojmenovaná Dělat les s podtitulem
Výstava, která se vyhýbá klišé, bude k vidění už jen do konce
ledna.

Bosch. 

■ Výstava Bosch. Oživené vi-
dění je v Česku k vidění poprvé
a zhlédnout ji bude možné do 5.
května v areálu Výstaviště Pra -
ha – Holešovice. Pořadatelé
připo mínají, že Hieronymus
Bosch opustil tento svět téměř
před 500 lety v srpnu 1516,
a proto byl rok 2016 v Evropě
vyhlášen rokem Bosche.

■Anička a Nebešťánek s pod-
titulem vánoční (zimní) pří-
běh, připravilo pro nejmenší di-

váky pražské Planetárium. Za-
číná se v 11.00 hodin. Anička je
obyčejná holčička, která žije ve
velkém městě. Při svém vánoč-
ním dobrodružství se seznámí
s malým Nebešťánkem ze vzdá-
lené Zářící planety. Nebešťánek
při své tajné výpravě tatínko-
vým létajícím talířem havaroval
na Zemi. Noví přátelé společně
talíř opraví a vydají se na cestu
vesmírem.

■ Nejkrásnější výrobky ze
dřeva bude možné zhlédnout
na holešovickém Výstavišti od
1. do 4.února. Výstava Umění

Bosch. Oživené vidění
25. ledna

Anička a Nebešťánek
27. ledna

Umění dřeva
1. února

V Zemědělském muzeu

najdete kousek Grónska
Výstava představuje hlav -

ní momenty lesní výroby,
péče o les a těžby a vysta-

vené fotografie představují les
z pohledu lidských hodnot.

Na Letné ale můžete poznat
také Grónsko, a to díky výstavě
Grónsko – země ledu a života.
Dozvíte se tady, že grónská ze-
mědělská krajina je nově mezi
památkami světového kultur-
ního dědictví UNESCO nebo že
zásadní vliv na místní kulturu
měli více než sto let čeští misi-
onáři. Výstava o Grónsku je na
Letné v Zemědělském muzeu
k vidění do 4. dubna a zajímavý
je i doprovodný program, např.
24. ledna přednáška Grónsko –
největší ostrov svě ta, v sobotu
24. února Dětský polární den –
jízdy se psím spřežením nebo
ve středu 14. března další před-

náška pojmenovaná Grónsko
ži je kulturně.

Autory výstavy jsou Alena
a Jaroslav Klempířovi, pro něž
je Grónsko už jednadvacet let
druhým domovem. Působí zde
jako novináři, spolupracovníci

Dánského polárního institutu,
České geografické společnosti
a dánské ambasády a jedním
z cílů jejich bádání jsou také
české stopy v místní kultuře.
„Získat si důvěru místních bylo
nesmírně náročné, jsou to

skvě lí lidé, ale vůči cizincům
dost uzavření. Teprve postupně
jsme se poznávali a i díky spo-
lečné lásce k hudbě jsme se
spřátelili s místními, také s ře-
ditelem všech grónských ar-
chivů, které jsou pro badatele
jinak nedostupné,“ uvádí spolu-
autor výstavy Jaroslav Klempíř,
vzděláním flétnista a dirigent.

Od začátku února až do kon -
ce března na Letné najdete i vý-
stavu pod názvem Šupinami
vyšívané. Na své si při jdou ze-
jména ženy, půjde totiž o výsta -
vu unikátních společenských
šatů, pošitých více než 2500 ry-
bích šupin. Výstava ale před-
staví i techniku vyšívání rybími
šupinami. I tato výstava má do-
provodný program, třeba work -
shopy, při nichž se bude ukazo-
vat vyšívání rybími šupinami.

Pořádáte akci v Praze 7?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce

dřeva představí materiál využí-
vaný od pradávna, v mnoha
růz ných pojetích, třeba umě-
leckém a designovém, řemesl-
ném, historickém i mytologic-
kém. K vidění budou například
obrazy, sochy či šperky, ale
i mo derní nábytek.

■Na své si v únoru přijdou fa-
noušci kultovního Pána prs-
tenů. Bio Oko totiž na 23. úno -

ra připravilo maraton Pána prs -
tenů. Začíná se ve 20.00 ho din. 

■ Akvarely a uhlové kresby
představuje výstava, která se
koná v Grafickém kabinetu Ve-
letržního paláce. Pojmenována
byla Kosmická architektura
Jana Prokůpka, k vidění jsou
autorova díla z let 1926–1946.
Výstava začala v prosinci a po-
trvá do 11. března.

Maraton Pána prstenů 
23. února

Kosmická architektura 
11. března
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luštění

V tajence naleznete citát J. W. Goetha.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V7 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

INZERCE V7-0103

První tři obdrží knihu
Vzpomínky
obyčejné ženy
od Jany Abelson Tržilové.

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

facebook.com/sorrycz

Lednové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč1
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servis

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502Tel.: 774 335 506
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Chcete inzerovat ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na www.vase7.cz
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.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

Velkoobjemové kontejne -
ry budou přistavovány
v uvedených termínech

vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Součástí přistavení je také ob-
sluha, která koordinuje uklá-
dání odpadů.

Odložit lze do kontejnerů sta -
rý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,

autosklo a kovové předměty.
Nejsou určeny pro živnosten-
ský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářiv -
ky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební od pad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.

Velkoobjemové
kontejnery

5. 2. 2018
■ Ortenovo náměstí. X U Per -
gamen ky
■ Jana Zajíce x U Sparty

6. 2. 2018
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Kamenická  x U Akademie

12. 2. 2018
■ Letohradská x U Leten. sadu 
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

13. 2. 2018
■ Tusarova (před č. 52)

19. 2. 2018
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Osadní x Dělnická

20. 2. 2018
■ U Městských domů x Poupě-
tova
■ U Vody x Jankovcova

26. 2. 2018
■ Tusarova (proti č. 5)

27. 2. 2018
■ Pplk. Sochora (proti č. p.14)
■ Za Papírnou

Kontejnery
na sběr kovových obalů

Sběr použitých olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech. V kaž-
dém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující,
že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků
jídla byly v uzavíratelných obalech.

Do těchto kontejnerů lze
odložit prázdné konzer -
vy, nápojové plechovky,

tuby, uzávěry, víčka, zvířecí
kon zervy. Naopak však ne jsou
určeny pro sběr stlačených ko-
vových nádob, tedy spre jů, ani
oba lů od nebezpečných látek,

jako jsou například barvy, ben-
zin, motorové oleje a další. Ná-
dobky od sprejů jsou považo-
vány za nebezpečný od pad
a stej ně jako obaly od nebezpeč-
ných látek je lze odevzdat ve
sběrných dvorech nebo při mo-
bilním sběru.

■ Šmeralova 3 ■ Ortenovo nám. 14 ■ Schnirchova 12
■ Komunardů 45 ■ Na Maninách 26 ■ Kostelní 28
■ U Sparty 2 ■ Letohradská 3 ■ Jankovcova 45
■ Na Výšinách 2 ■ U Smaltovny 25 ■ Tovární 4

■ Nad Královskou oborou 1 ■ Osadní 41

ALOE VERA
přírodní

kosmetika
z Kanárských

ostrovů

OBCHOD:
Veletržní 23,5/21,

Praha 7
www.dael.cz

e–mail: dael@atlas.cz
tel.: 721 684 073

Nově otevřeno
▼

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

IN
ZE

RC
E 

V
7-

01
11

Vase 7 01_Sestava 1  19.01.18  15:37  Stránka 13



14 www.vase7.cz14 www.vase7.cz

školství

Jaké by mělo být pražské
školství podle radní Ireny
Ropkové (ČSSD), která má

celý vzdělávací systém v metro-
poli na starosti? „V minulosti se
otázky související se školstvím
často řešily z politických dů-
vodů odděleně, něco řešila
měst ská část, něco zase magis-
trát, a zcela chyběla koordi-
nace. Pražské školství by mělo
být především kvalitní, moder -
ní a maximálně dostupné, če -
hož nelze tímto způsobem docí-

lit. Rozvoj pražského školství je
totiž především věc spolupráce
městských částí a magistrátu.
A ta konečně funguje,“ vysvět-
luje.

Výsledky spolupráce praž-
ského magistrátu a naší měst-
ské části jsou přitom vidět na
celé řadě úspěchů, jichž dosa-
huje vzdělávání v Praze 7. Díky
přispění radní Ropkové se po-
dařilo v budově hlavního města
v ulici U Uranie zprovoznit de-
tašované pracoviště základní

školy pro celkem 76 dětí. „Prá -
vo na vzdělání má každé dítě.
Mělo by proto být společným
cílem všech politiků, aby mělo
každé dítě zajištěno místo
v ma teřské i základní škole,“
vysvětluje radní. Celkem se od
roku 2014 podařilo v celém
měs tě otevřít ve spolupráci
hlav ního města a městských
částí bezmála čtyři tisíce no-
vých míst v základních školách
a bezmála dva tisíce míst v ma-
teřských školách.

Kvalitní školství se však ne-
obejde bez dostatečného pla -
tového ohodnocení učitelské
prá ce. Téma, které nedávno re-
zonovalo veřejnou diskusí
v souvislosti se sněmovními
volbami, je aktuální i na komu-
nální úrovni. Hlavní město totiž
dlouhodobě přispívá na posílení
platů pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků. Oproti
loňskému roku se příspěvek na
platy učitelů v mateřských a zá-
kladních školách zdvojnásobil
na celkem 300 milionů korun.
Dalších 300 milionů korun
měs to ročně věnuje na posílení
platů učitelů ve středním škol-
ství.

Z rozvoje pražského školství
však nemají zdaleka prospěch
jenom děti. Město dlouhodobě
podporuje i vzdělávací a volno-
časové aktivity pro seniory. Nej-
významnějším takovým projek-
tem je bezesporu unikátní
Aka demie umění a kultury pro
seniory hlavního města Prahy,
která nabízí seniorům v celém
městě bezplatné tříleté stu-
dium v některém z uměleckých
oborů, které nabízejí základní
umělecké školy. V městské části
Praha 7 tuto nesmírně oblíbe-
nou službu nabízí Základní
umělecká škola v Šimáčkově
ulici.

Ropková: Pomáháme rozvíjet
školství i na sedmičce
Tisíce nových míst v základních i mateřských školách, vyšší platy
učitelů i zcela nové projekty pro děti i seniory. Rozvoj pražského
vzdělávacího systému nabral v posledních letech překotné tempo
a díky pomoci magistrátu se bezprostředně dotýká i kvality života
v městské části Praha 7. Velký podíl na tom má radní hlavního
města Irena Ropková (ČSSD).
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Navštivte zpravodajský portál  
z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší Prahy 7
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SOLNÁ JESKYNĚ
Safírový Pramen
Nová, pravá Solná Jeskyně

● Pronájem celé jeskyně (1–5 osob) – 600 Kč

● Dospělí – 170 Kč 

● Dítě do 6 let (1 dítě k 1 dospělému) – zdarma

● Děti od 6 do 15 let – 70 Kč

● Důchodci, studenti – 100 Kč

● Klasické masáže (60 min.) – 1100 Kč

● Klasické masáže (30 min.) – 670 Kč

● Permanentka 10 vstupů – SLEVA 20%

Lázně Pramen, Dejvická 255/18, Praha 6, 160 00

tel.: +420 728 059 770  ◆ e–mail: info@pivnispa.cz  ◆ www.pivnispa.cz

Denně 11.00–22.00 hod.

LÁZNĚ PRAMEN 
Otevřte svůj Pramen!

ŽIVOTA ● ZDRAVÍ ● OMLAZENÍ ● SPOKOJENOSTI ● RELAXACE
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