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Odvolání ředitelky školy
Fr. Plamínkové

Aktuality
Novinky
z městské části

Volný čas
Tipy
na akce

Marek Epstein:
Servis
Kam s odpadem
na sedmičce

Snažím se nemít vzory,
protože je to nebezpečné
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editorial
Vážení čtenáři,
těšíte se už na jaro? A důvěřujete meteorologům a jejich
dlouhodobým předpovědím,
nebo si myslíte, že počasí se
dopředu moc odhadnout nedá? I když je zatím zima, nemusíte sedět doma a čekat na
první teplejší dny. Vydejte se
ven na nějakou zajímavou
akci. Na sedmičce se toho
koná dost, třeba fotograﬁcké
workshopy, divadelní festival
nebo různé výstavy. Pokud
potřebujete zařídit nějaké
úřední záležitosti na radnici, bude vás zajímat informace
o stěhování městského úřadu. Praha 7 má novou budovu
radnice a únor je ve znamení přesunu. Některé služby
budou krátkodobě omezeny. Zjistěte si, kdy na úřad nechodit a kde bude nově sídlit. Dozvíte se také to, jak novela zákona o pozemních komunikacích pomůže parkování
a v čem bude snazší odtahování vraků, které parkovací
místa zabírají. Přečtěte si také povídání s Markem Epsteinem, scenáristou, dramaturgem a spisovatelem. Na čem
momentálně pracuje, jak tráví volno, proč má rád sedmou
městskou část a kam se rád vrací?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Lidé přispěli

Bezpečné
cesty do školy

na obnovu katedrály
idé, kteří prostřednictvím Národního
technického muzea přispěli na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame,
mohou od muzea získat potvrzení o daru.
Stačí využít kontaktní formulář na webu
muzea a zaslat ho na uvedenou adresu.

L

Sbírku uspořádalo Národní technické muzeum spolu s Českou ﬁlharmonií, vybráno
bylo více než půl milionu korun. Katedrála
Notre-Dame v Paříži je gotická katedrála,
postavená v letech 1163 až 1345. Požár ji
zachvátil loni v dubnu.

PŘIPRAVILA RED

Výhodnější návštěva
technického muzea
ěkolik dnů, v nichž je možné navštívit Národní technické muzeum za
výhodné vstupné, může využít veřejnost. Jde o významná výročí nebo důležité dny, vstup je umožněn za padesát ko-

N

run. Jde například o Den učitelů, který připadá na konec března, dále květnový Mezinárodní den muzeí, ale i významné státní
svátky, jako je 28. září a 28. říjen či 17. listopad.

Novela zákona
pomůže parkování
ovela zákona o pozemních komunikacích, kterou schválila Poslanecká sněmovna, pomůže parkování
v Praze 7. Novinka umožňuje obcím odstraňovat ze svých komunikací dlouhodobě
odstavená vozidla, čímž může přibýt na
území městské části výrazně více parkovacích míst. Dosud mohlo být za vrak, který

N

šlo odtáhnout, považováno jen takové
auto, které bylo z technického hlediska nezpůsobilé k provozu, například mu musel
chybět motor, kola či části karoserie. Nově
to bude snazší. Novela totiž umožní odstraňovat mimo komunikace i vozidla, která
mají „pouze“ neplatnou technickou prohlídku déle než šest měsíců.

alší ročník programu Bezpečné
cesty do škol vyhlásila organizace Pražské matky. Akce je určena pro všechny základní a střední školy,
které se mohou přihlásit už jen do
21. února. Cílem projektu je postupně
měnit okolí škol tak, aby bylo natolik
bezpečné, že by většina dětí mohla chodit do školy pěšky.

D

Stěhování radnice
omezí provoz
edmičková radnice se stěhuje do
nové budovy. Úřad má být kompletně přesunut do konce února
do ulice U Průhonu 38. V první fázi,
která potrvá do 21. února, proběhne
přesun odborů a oddělení, které občané
navštěvují v menší míře. Následovat
bude do 28. února druhá fáze stěhování, v níž se budou stěhovat přepážkové
a klientské odbory a oddělení, například podatelna, doklady, Czech POINT,
sociální odbor a další. Provoz úřadu
bude omezen. Ostrý provoz nového
úřadu je naplánován na 2. března. Sedmička dosud sídlila na nábřeží Kapitána Jaroše, majitel budovy Generální
ﬁnanční ředitelství však radnici před
více než čtyřmi lety požádal o vystěhování. V architektonické soutěži na novou radnici se utkaly desítky projektů.

S
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Gebauer i bienále
ve Veletržním paláci
Celou řadu nových výstav připravila na
březen Národní galerie ve Veletržním
paláci. Představí práci Kurta Gebauera,
pražský brutalismus či ozvěny benátského
bienále.
etrospektivní výstava
Kurta Gebauera potrvá
v Holešovicích do začátku srpna a Národní galerie
slibuje doposud nejucelenější
vhled do šedesáti let tvorby sochaře, pedagoga a osobnosti
s vlivem na veřejný prostor
s připomínkou, že celoživotní
zájem o ﬁguraci umožnil Gebauerovi kromě speciﬁckého,
v českém i mezinárodním pro-

R

středí těžko zařaditelného výrazu i neustávající citlivou, ale
zároveň břitkou kritiku předlistopadových i transformačních
poměrů.
Pražský brutalismus představí expozice Nebourat! Podoby brutalismu v Praze, která
bude k vidění do září. Prezentovat bude výjimečné architektonické „brutalistní“ projekty
v Praze ze šedesátých až osm-

INZERCE V7-0215

Redaktor/ka
Náš REGION Praha a okolí
Vydavatelství A 11 hledá redaktora
pro noviny Náš REGION a web nasregion.cz
pro oblast Praha a okolí.
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Náplň práce:
plánovat a vymýšlet témata z Prahy a okolí
komunikace s editory
spolupracovat s ostatními redaktory
psát i do dalších lokálních titulů vydavatelství
Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10
Požadujeme:
praxi v oboru
znalost českého jazyka
samostatnost a vysoké nasazení
tematickou znalost Prahy
Nabízíme:
práci v příjemném prostředí Holešovic
zajímavé firemní benefity
zajímavý dosah na čtenáře
zajímavé platové ohodnocení

desátých let se zaměřením na
architekturu, a to jak realizované, tak i nerealizované stavby.
Galerie připomíná, že deﬁnice brutalismu je chápána
komplexně, kritéria jako béton
brut a tzv. „autenticita“ materiálů jsou do jisté míry omezující
pro pražský kontext, je tedy
nutné termín deﬁnovat šířeji
jako proud pozdně moderní
architektury, který revidoval
modernistická východiska, ve
zkratce, architektury redukované na funkci domu jako stroje
nebo příbytku s vhodnou mírou
provzdušnění a oslunění.
Další z nových výstav nese
název Sen ve snu: Edgar Allan
Poe a umění v českých zemích,
potrvá do konce srpna a věnuje

se reﬂexím tvorby amerického
spisovatele, básníka a teoretika
Edgara Allana Poea ve výtvarném umění v českých zemích,
stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu.
Další novinkou galerie je
expozice Ozvěny benátského
bienále: Stanislav Kolíbal. Věnován jí bude prostor malé dvorany Veletržního paláce a představí ozvěny výstavy Stanislava
Kolíbala (1925), který reprezentoval Českou republiku v roce 2019 na 58. ročníku prestižního Mezinárodního bienále
výtvarného umění v Benátkách.
Výstava představila jak jeho
starší práce ze šedesátých
a sedmdesátých let, tak i díla
současná.

INZERCE V7-0214

Masna Letná, s.r.o.
OC Stromovka
Veletržní 1623/24, Praha 7
www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa
a masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ maso pro vás bouráme
denně čerstvé
◗ rádi vám maso zdarma
upravíme dle vašeho přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů,
obložených chlebíčků

Životopisy posílat na: info@a11.cz
www.vase7.cz
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Divadelní festival
20. února
■ Divadelní festival Malá inventura na Sedmičce začne
20. února a potrvá do konce
měsíce. Desetidenní přehlídka
nabídne nejvýraznější projekty
nového divadla, které vznikly
na nezávislé divadelní scéně.

Výstava ve věži

váky do vodárenské věže na
Letné. Jde o hudební pohádku
pro malé cestovatele. Kouzelné
zeměkoulení od příběhu k příběhu a ze světadílu na světadíl,
to je kouzelný všelék, určený
všem dobrodruhům, princeznám a skřítkům.

Dějiny
zahradního umění
3. března

21. února
■ Výstava Pavel Jurkovič je
k vidění v Galerii ve věži. Věnuje se životu a dílu Pavla Jurkoviče, hudebního skladatele
a pedagoga, který působil na
FZŠ Umělecká v Praze 7. Jurkovič zasvětil velkou část svého
života a tvorby dětem, jimž
patří právě i věž na Letné.

Za pohádkou
kolem světa
23. února
■ Za pohádkou kolem světa je
představení, které láká malé di-

■ Cyklus přednášek Dějiny
zahradního umění pokračuje
v březnu v Národním zemědělském muzeu. Přednášky se věnují zahradám a zahradní
architektuře, návštěvníky tematikou provede Ing. Zdeněk
Novák, autor publikace Zahrada Evropy. Osudy zahradního
umění na Moravě pohledem
21. století či spoluautor publikace Zahrada Evropy. Kritický
katalog výstavy. Přednášky se
konají vždy v úterý od 17.00
hodin v malém sále v přízemí
Národního zemědělského muzea na Letné, vstup je zdarma.

Na březen jsou naplánována témata Zahrada krajinářská a Zahrady 20. století.

Lívancový běh
7. března
■ Otevřený závod pro všechny
věkové kategorie pojmenovaný
Lívancový běh se bude konat
začátkem března ve Stromovce. Jde o běh, při kterém každý
soutěží především sám se sebou. Je určen pro všechny věkové kategorie, pro běžce pomalé i rychlé, zkušené, občasné
i začínající. Na každého navíc
čeká v cíli lívanec se skořicí!

Veletrh
ﬁktivních ﬁrem
18. března
■ Veletrh ﬁktivních ﬁrem se
bude konat v druhé polovině

března na Výstavišti. Jde
o 26. ročník mezinárodního veletrhu. Pořadatelé připomínají,
že ﬁktivní ﬁrma je nástrojem
pro rozvoj podnikatelských
kompetencí žáků středních
a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně
rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti.

Fotograﬁcké
workshopy
21. března
■ Oblíbené fotograﬁcké
workshopy pořádá i v letošním
roce Národní technické muzeum na Letné. Věnovat se budou několika fotograﬁckým tématům, nejbližší workshop je
naplánován na 21. března
a jmenuje se Fotograﬁcká tvůrčí dílna: olejotisk – historický
fotograﬁcký proces.

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

INZERCE V7-0204

INZERCE V7-0202

Ing. Helena Komersová Vilikusová
Účetní ﬁrma na Praze 7
e-mail: vilikusova@bilance-ucetnictvi.cz
www.bilance-ucetnictvi.cz

PŘIJMEME ZKUŠENOU ÚČETNÍ
Hledáme sympatickou zkušenou účetní,
která by měla zájem patřit
do našeho menšího přátelského kolektivu





Požadujeme
Znalost podvojného účetnictví
Znalost daňové evidence
Praxe v oboru výhodnou
Pečlivost, spolehlivost

Nabízíme

 Práci v účetním programu Pohoda
 Příjemné pracovní prostředí
 Přátelský a profesionální přístup
 Sympatické kolegyně
 Možnost zkráceného pracovního úvazku
 Mzdu 27 000,- až 32 000,- dle zkušeností
V případě zájmu prosím o zaslání životopisu na e-mail.
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veřejný prostor

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma

okud zrovna zvažujete pořízení pevného internetu, případně ještě nemáte vyřešený přechod na DVB-T2
nebo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná
nabídka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března.

P

těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhrazené pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pásmo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k internetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v nelicencovaném pásmu, se spíše podobá neblaze proslulé dálnici D1.

Internet za poloviční cenu

Zdarma LTE mobilní data

V případě pevného internetu se vztahuje
50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu přes optiku, LAN
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných domácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v takzvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-

Zákazníci, kteří si v daném období pevný
internet objednají, získají SIM kartu s tarifem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pevnému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
slevy bude zákazníkovi účtován zvýhodněný měsíční paušál 195 Kč namísto standardních 295 Kč. Tato cena dělá z mobilního

internetu od Nordic Telecom nejvýhodnější
nabídku na trhu. A nemusíte mít strach,
není v tom žádný háček. Operátor vás na
konec zvýhodněného období několikrát upozorní, takže přestože vyúčtování naskočí
automaticky, nemělo by vás překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na
3 měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků. Nordic TV přitom
představuje jednoduché a praktické řešení
přechodu na DVB-T2. Pokud je vaše domácnost připojená k internetu, mohli by si
všichni její členové vychutnat výhody Nordic TV a jejích chytrých funkcí. Mezi ně patří mimo jiné možnost připojení až čtyř zařízení současně, prémiový obsah a HD
kvalita, až 7denní zpětné přehrávání, pozastavení, přeskočení a spuštění od začátku, nahrávání až 20 hodin pořadů nebo
třeba EPG+. Televize přes internet splňuje
požadavky moderního diváka, který se už
nemusí časově přizpůsobovat televiznímu
programu, a proto je odborníky považována
za televizi budoucnosti.

Jak získat slevu?
Je to velice jednoduché a nezabere to víc
než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
služby DSL, optické připojení, Wi-Fi a LAN
pak bude sleva automaticky aktivována pro
každou objednávku.

INZERCE V7-0206

Udělejte si čas
na to důležité

50 %
na
slevaroku
čtvr t

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Překvapivá volnost

www.vase7.cz
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PŘIPRAVILA RED

Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí
v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE
mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou
získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také
na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější
nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic
Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je
zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

osobnost Prahy 7
Vršovické divadlo Mana připravilo uvedení kriminálního
dramatu Mléčné sklo. Autorem hry je scenárista,
dramaturg a spisovatel Marek Epstein. Vyhledávaný autor
desítek televizních i ﬁlmových scénářů, divadelních
a rozhlasových her je absolventem katedry scenáristiky
a dramaturgie Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění v Praze. Knižní debut Marka Epsteina
Ohybač křížů vyšel v roce 2006, podepsán je i pod tituly
Ocucanej konec, Dravec nebo Srabáček.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV MARKA EPSTEINA

Marek Epstein:
Snažím se nemít vzory,
protože je to nebezpečné
● K napsání hry Mléčné sklo vás prý inspiroval novinový článek. Stává se vám
častěji, že vás v novinách něco zaujme
natolik, aby vznikla nová hra nebo scénář?
Moje profese tak trochu svádí k voyerismu. V době nepřeberných informací by bylo asi nezodpovědné neposlouchat, nečíst
a nevnímat cizí příběhy, když příběh je to,
co vás živí. V tomhle směru vnímám ten nekonečný tok dat jako výzvu.
● Jakému okruhu diváků je hra určena,
čím může publikum zaujmout, co o ní
můžete prozradit?
Ve skrytu duše věřím, že by mohla bavit
lidi, kteří mají rádi detektivky s devastovanými, minulostí poznamenanými detektivy
s trochou tajemství. Na druhou stranu je
hlavním motivem smrt dítěte, které se pokusilo zabít sebe i matku, takže teoreticky
by mohl zabloudit i divák, který má na
večer zjednané hlídání. Optika vyprávění je
vyzrazena už v názvu hry. Je to příběh,
který sledujeme přes mléčné sklo, za kterým se můžou věci zdát jinak, než ve skutečnosti jsou. Banálněji řečeno – hledá se
pravda.
● V napínavém příběhu plném nečekaných zvratů i emocí hraje mimo jiné Michaela Badinková a Miroslav Etzler. Počítáte už při psaní scénáře s některými
herci, které si v těch rolích představujete?
Mléčné sklo je můj první pokus o dramatický text, který jsem napsal přímo pro divadlo. Veterán v Rokoku i Pescho v Olo-
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mouci byly texty přepsané z ﬁlmového scénáře a rozhlasové hry. Tím si nesly možná
něco navíc, ale také hodně slabin. Především řadu prostředí. Chtěl jsem si to zkusit
jednou klasicky…skoro až školometsky. Dodržovat jednoty a posouvat děj dialogem
víc než obrazem a akcí. Takže je to pro mě
takový maturitní zážitek. Při psaní myslím
na postavy, které mají literární, a tedy naprosto dokonalý rozměr. Nikdo si při psaní
a čtení nepředstaví nedobrého, nebo snad
dokonce špatného herce. Toho mozek není
schopen. Chtěl jsem napsat hru univerzální, která by měla smysl, lidi nenudila a nestárla by příliš rychle.
● Chodíte jako autor textu na divadelní
zkoušky? Jaký máte pocit, když vidíte
ožívat svůj příběh na jevišti?
Kdykoliv slyším, jak někdo čte můj text,
okamžitě se stydím za jeho slaboduchost.
Mezi čtením a vyslovením je nějaká hranice, která mě osobně rozčiluje. Jako když
slyšíte nahraný vlastní hlas. Málokdo je
s ním spokojený a dokáže se poslouchat.
● A jak prožíváte premiéry svých her
nebo ﬁlmů?
Hrozně si přeju tam nebýt.
● Jaký máte vztah k Praze 7, co máte
rád na sedmičce?
Nejradši mám pohled z Bubenče na vinice a kostelík sv. Kláry. Vždycky mi evokoval něco italskýho, a to i v době, kdy jsem
znal Itálii jen ze zeměpisu. Troja je exotická a tajemná už od svého jména. V paměti
mám vypálené smradlavé výběhy ledních
medvědů, párek v rohlíku u bufetu v za-

táčce na kopci a pak rezatou lanovku šinoucí se neskutečně pomalu dolů k voliérám.
Přiznám se, že posledních dvacet let jsem
v zoo nebyl. Podle vyprávění udělala od té
doby mílové skoky a je jednou z nejmodernějších a nejlepších na světě. A to je moc
dobře. Jenže já bych stejně hledal ten svůj
bufet, podělaný výběh a rezatou sedačkovou lanovku…
● Máte hodně profesí, jste scenárista,
dramaturg, spisovatel, pedagog, příležitostný režisér, herec. Ve které profesi se
cítíte nejlépe, baví vás některá víc než
ostatní?
Většina toho, co jste zmínila, byly spíš
jen brigády. Kromě herectví, to byl čirý
omyl. To, že napíšete knihu, z vás nedělá
spisovatele, stejně jako deset dní za pultem
nevyškolí dobrého prodavače lahůdek.
Zatím se mi daří živit scenáristikou, takže
asi jsem scenárista. S vědomím, že tohle
povolání je zatraceně vrtkavý.
● V dětství jste se hodně věnoval sportu,
maturoval jste na sportovním gymnáziu, aktivně běhal sprinty a za pražskou
Slavii dokonce závodil. Kde se ve vás vzal
zájem o psaní, divadlo, ﬁlm, pamatujete
si na svůj první výlet za kulturou?
Zřejmě jsem k němu doběhnul. Za dětství v kalupu jsem nesmírně vděčný, oddálilo mi totiž odhalení mnoha životních tajemství, která jiní poznávají v pubertě. Byl
jsem tak odsouzený k úžasu v době, kdy
tyhle činnosti ostatní už začínaly nudit.
Moje první kulturní zážitky byly spojené
s umírající propagandou socialistického

osobnost Prahy 7
Československa, takže dnes poměrně neprodejné zboží.
● Co na vaše rozhodnutí stát se umělcem říkalo vaše okolí, rodina?
Myslím, že pietně mlčeli. A za to svoje rodiče dodnes nesmírně obdivuju a jsem jim
vděčný. S odstupem ale myslím, že si museli myslet, že jsem naprostý blázen, co si
hodlá zničit život.
● Čím jste chtěl být jako malý chlapec
a co si myslíte, že byste dělal, kdybyste
se nestal scenáristou, spisovatelem?
Nevím, jestli je to důkaz chabé paměti,
nebo naprosté duševní zaostalosti, ale nepamatuju si, že bych chtěl někdy něčím
opravdu být. Vždycky jsem si asi myslel, že
už něčím jsem. Po gymnáziu jsem si dával
přihlášku na medicínu, ale neznalý poměrů jsem se na to moc neučil. A také pohořel.
● Měl jste nebo pořád máte nějaké literární vzory?
Snažím se nemít vzory, protože je to nebezpečné. V jakýchsi kruzích se ke mně
vrací Hrabal. Nevím proč, asi proto, že to
byl génius a jeho stylem se nedá načichnout.

● Jaká literatura je vám nejbližší?
V tomhle směru jsem velmi nevybíravý.
Čtu, co mě baví.
● Máte v psaní nějaký svůj systém nebo
oblíbené místo, kde píšete? Jak vypadá
váš běžný den, když pracujete na scénáři
nebo knize?
Pracuju doma. Má to svoje provozní výhody i nevýhody. Osobně vnímám ušetření
času na přesun jako nesmírný bonus. Myslím, že jsem se naučil jisté disciplíně, která
mě udržuje v chodu. Obyčejně rozdistribuuju starší děti do institucí a po osmé se
posadím za počítač. Je to vlastně velmi osamělá a koncentrovaná práce. Až úřednická.
Rozhodně není pro lidi milující široký kolektiv a tlachání u kopírky.
● Čemu se rád věnujete ve volném čase,
jaké jsou vaše zájmy, koníčky?
Termín volný čas jsme u nás zrušili. Pracujeme s kategorií – sportovní rodičovství.
V překladu to znamená: máš volno – dělej
si, co chceš, co máš rád, co miluješ, ale
musíš s sebou vzít aspoň jedno, nejlépe tři
děti. Ale abych byl upřímný, mám zatím
velmi tolerantní partnerku, která už vypo-

zorovala, že když mě nenechá vyjezdit a vyběhat v kopcích, stávám se nesnesitelným.
Takže mi zatím nechává okna pro sebedestrukci.
● Přednášel jste také studentům na Filmové akademii Miroslava Ondříčka. Co
vás na pedagogické práci nejvíc bavilo,
těšilo?
V Písku jsem se setkal s velkým ﬁlmovým nadšením a skvělými lidmi. Ale po pár
letech poučování jsem nabyl dojmu, že
psaní se naučit nedá. A nedá se ani příliš
soudcovat. Měl jsem dojem, že všechno
svoje know-how jsem schopen předat za
patnáct minut. A představa, že bych měl po
vlastní neúspěšné premiéře vejít před třídu
a dál tvrdit, že vím, jak se to dělá, mě víc
a víc děsila. Učitele má dělat ten, kdo nepochybuje.
● Obohatila vás nějakým způsobem práce s mladými talenty?
Spíš mě utvrdila v tom, že pod trochu jinou šlupkou vězí zase jen křehký dětský
duše.
● Co byste poradil mladým lidem, kteří
by se chtěli věnovat psaní?

www.vase7.cz
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Aby poslouchali, mysleli
a psali. Škrtali a psali znovu.
Nic víc než začátek, prostředek
a konec. Zbytek je talent, štěstí,
náhoda a spousta dřiny.
● Říká se, že mladí lidé dnes
moc nečtou. Jak vy osobně
hodnotíte současný vztah
mladých lidí k literatuře, divadlu, ﬁlmu a kultuře obecně?
Nejsem sociolog ani antropolog. Cokoliv řeknu, bude víc než
laické. Čtení nepochybně vyžaduje energii a spoluúčast. Svět
ale míří spíš opačným směrem.
Zjednodušuje, kontroluje a předkládá často zdánlivě hotová řešení. Autor nikdy nebude světu
stačit. Všichni, kdo se o to pokoušeli, pohořeli. Jediná šance
je vytvořit svět nový. Dostatečně pravdivý pro ty, které chcete
oslovit. Pravda v umění sdílí se
skutečným světem emoce. Často jen emoce. Mládí je obecně
velmi kritické. Stejně jako stáří.
Snadno se zamilovává a rychle
nenávidí. A mezi tím máte krátkou chvilku být objektivní.

● Věnujete se mimo jiné
i tvorbě pro děti. Jste autorem scénáře pohádkové komedie Anděl Páně 2, v polovině loňského roku vyšla vaše
kniha pro děti Srabáček. Jak
se píše pro dětské čtenáře či
diváky?
Myslím, že psaní pro děti člověku nesmírně ulehčuje jejich
vlastnění. Lecčemu porozumíte. Paradoxně, když jsem psal
svoji první pohádku Šťastný
smolař, pořád jsem si říkal,
jestli se to bude líbit mojí mámě
a babičce. Je to mýtus, že pohádky jsou jen dětský žánr. Je
to stav duše.
● Zajímá vás, jaké vyjdou na
vaše díla ohlasy v tisku? Sledujete recenze nebo kritiky?
Vážím si připomínek těch,
kterých si vážím. Zbytek se
snažím nečíst, neposlouchat,
nevnímat, ale je to jako jed
v mnoha hektolitrech vody. Najde si vás a otráví.
● Co považujete za svůj zatím
největší úspěch?
Naše děti.

● Máte nějaký nesplněný
sen?
Mluvit o snech znamená napůl se jich vzdát… a nakonec by
se mohly zdát tak malicherné,
až by o nich nestálo ani psát.
● Co nového připravujete, na
čem pracujete, na co se těšíte?
Během letošního roku by měl
mít premiéru ﬁlm Šarlatán,
který natočila Agniezska Hollandová o geniálním diagnosti-

Marek Epstein
scenárista, dramaturg a spisovatel
■ Narodil se v Praze. V dětství se věnoval sportu, aktivně běhal sprinty za pražskou Slavii.
■ Maturoval na sportovním gymnáziu, studoval Vyšší odbornou školu herectví, poté vystudoval FAMU, kde absolvoval
v oboru scenáristika a dramaturgie.
■ V roce 2003 získal Cenu Sazky v rámci Českého lva za nejlepší nerealizovaný scénář Rebarbora (natočila Ruxandra Zenide jako ﬁlm Ryna) a úspěšný byl i o rok později s textem
ROMing, který posléze jako ﬁlm natočil režisér Jiří Vejdělek.
■ V roce 2008 získal cenu Elsa za nejlepší televizní scénář
k ﬁlmu Brainstorm režiséra Jiřího Stracha.

INZERCE V7-0207

Peří Šmol

kovi z moči Janu Mikoláškovi,
Honza Hřebejk pak natočil televizní ﬁlm Veterán podle mého
textu. Fond podpořil náš projekt o bratrech Mašínech, což je
zatraceně horký brambor, kterého se všichni tak trochu obáváme. Na druhou stranu cítíme, že nějaká širší diskuse na
téma hrdinství je už asi konečně na místě. Takže snad toho
bude dost pro diváka a nepochybně i pro kritiku.

INZERCE V7-0205

Střelničná 13, Praha 8 Kobylisy
Stanice metra Kobylisy
200 m směr poliklinika Čumpelíkova

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY
 čištění peří
 výrobu klasických prošívaných přikrývek
 výrobu polštářů a peřin všech rozměrů
 velký výběr sypkovin
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iveta.nechanicka@hodkovicky.cz
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BABY GOLFER
GOLFER
CHAMPION
STAR
JUNIOR

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí, středa 8.00–16.00
Úterý, čtvrtek 10.00–19.00
  ƃēēēĔēĕĔĎčƗ Ÿƃ ƂƤ Ƃ
PLATBA POUZE V HOTOVOSTIƗKRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
VÍCE INFO NA SEZNAMU FIRMY.CZ – PEŘÍ ŠMOL

10

www.vase7.cz



    %

  $   

'''$%
'''$%
'''$%
'''$%
'''$%

servis
Velkoobjemové kontejnery Kontejnery na textil
elkoobjemové kontejnery jsou přistavovány
v uvedených termínech
vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Odložit do nich můžete starý
nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Nejsou určeny na živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, bar-

vy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.
Odpad, který nepatří do velkoobjemových kontejnerů, je
možné odevzdat ve sběrných
dvorech anebo ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů.

2. března
■ Letohradská x U Let.sadu
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

16. března
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky 7

V

3. března
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Osadní x Dělnická
9. března
■ U Vody x Jankovcova
■ Za Papírnou
10. března
■ U Studánky 22 x Malířská
■ U Průhonu x Na Maninách

17. března
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Městských domů x Poupětova
23. března
■ Pplk. Sochora (proti domu
čp. 14)
■ Tusarova (před č. 52)

INZERCE V7-0201

Zdroj: MČ PRAHA 7

Coretex CZ SE
■ Letenské náměstí
■ Nad Král. oborou x Čechova
(dočasně odvezen)
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Stross. nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
TEXTIL ECO a.s.
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na Výšinách
■ Na Ovčinách

■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
■ Potex s.r.o.
■ Kostelní x U Leten. sadu
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ul. Jateční)
■ Holešovická tržnice (před Alzou)
DIAKONIE BROUMOV
■ U Studánky
■ Mama Shelter
KLOKÁNEK
■ Jateční (na soukr. pozemku)

Kontejnery na kovové obaly
■ Šmeralova 137/3
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Schnirchova 1513/12
■ Komunardů 1491/45
■ Na Maninách 1063/26
■ Kostelní 364/28B
■ Jankovcova 864/45
■ Na Výšinách 903/2

■ U Smaltovny 1375/25
■ Tovární 1426/4
■ Nad Královskou oborou
380/1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16
Zdroj: MČ PRAHA 7
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

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

www.vase7.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete české přísloví.

INZERCE V7-0211

Obědy seniorům se budou na sedmičce
rozvážet bez emisí

Nová budova radnice Prahy 7 už je skoro
hotová. Úřad se bude stěhovat v únoru

V pátek 17. ledna převzalo Pečovatelské centrum Prahy 7
nový elektromobil. Vůz nahrazuje dosluhující, patnáct let
starý Fiat Ducato. Stejně jako on bude sloužit klientům
pečovatelské služby například při cestách za lékaři či do
Denního stacionáře a také rozvážet obědy těm, kteří si již
sami uvařit nemohou. „Kromě menší zátěže pro ovzduší je
výhodou elektromobilu také levnější provoz a údržba. Ele-

Stěhování radnice Prahy 7 je plánováno na termín 10. až
21. února. Po dlouhých letech v nájmu bude vedení Prahy 7
sídlit ve vlastní radniční budově v ulici U Průhonu 38. Praha
7 je jednou z mála městských částí, které nemají svoji
vlastní radnici. Možná si ještě vzpomínáte na dočasné sídlo
radnice zvané Dřevák, které stávalo u Parkhotelu, v místech
dnešního obchodního centra. Od roku 1993 si sedmička

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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školství

Odvolaná ředitelka školy v Praze 7:
Nikdo mi předem nic neřekl
Oblíbená ředitelka Jarmila Macečková byla odvolána
z funkce ředitelky Základní školy Fr. Plamínkové. Proti
rozhodnutí radnice vedené starostou Janem Čižinským
protestují rodiče i pedagogové. Jak vyhlášený konkurz na
své místo vnímá samotná Jarmila Macečková a jak hodnotí
komunikaci s radnicí Prahy 7? „Nikdo mi nic nezdůvodnil
a neřekl jediný důvod k vyhlášení konkurzu,“ říká.
● Jak vnímáte vypsaný konkurz?
Jako možnost a právo městské části, ale
je to překvapení po hodnocení celého
funkčního období a dosažených výsledků.
Ani školská rada nedoporučila konkurz.
Přesto plně respektuji rozhodnutí, ale já
využívám právo nezúčastnit se konkurzu.
● Vysvětlil vám někdo z radnice, proč
k němu bylo přistoupeno?
Nikdo mi nic nezdůvodnil a neřekl jediný
důvod k vyhlášení konkurzu. Všechny podmínky jsem splnila, odevzdala jsem koncepci na další období, hodnocení funkčního
období, zprávu České školní inspekce,
zprávu auditu o hospodaření… Žádná stížnost za celou dobu atd. Vy vidíte důvod

k vyhlášení konkurzu? Asi je to celé jinak
a jiný záměr. Ještě 5. prosince, kdy jsem
byla obhajovat koncepci u starosty (byla vyslovena spokojenost), mi bylo sděleno, že
to půjde do Rady a poté mi ihned sdělí výsledek. Dne 17. prosince byl vyhlášen konkurz. Nikdo mi předem nic neřekl. Mlžili.
Nemám ani v odvolání z funkce jediný důvod uvedený. Vše mi bylo sděleno datovou
schránkou jako oznámení. Nyní to teprve
zdůvodňují prý mojí únavou atd. Úsměvné.
● Pokud se nepletu, nebylo vypsání konkurzu bezpodmínečně nutné.
Nepletete se. Zřizovatel může potvrdit
ve funkci svého ředitele na další období bez
konkurzu, kolikrát si bude přát. Většina

zřizovatelů to tak dělá, když nejsou zásadní pochybení, protože pozice ředitele
není moc populární pozice. Navíc vloni byli
tři ředitelé tímto zřizovatelem potvrzeni
bez konkurzu a troufám si říct, že naše
zpráva České školní inspekce a hodnocení
úspěšnosti je lepší a stížnosti my nemáme.
● Velmi zostra se za vás postavili rodiče
žáků a učitelský sbor...
Znamená to pro mě hrozně moc. Velmi si
toho vážím, protože aspoň někdo ocenil
moji práci. O pedagozích nemusím ani hovořit, protože ti jsou tady se mnou denně
a nejlépe znají moji práci. Znají naše prostředí a logicky nechtějí inovativně alternativní změny. Úroveň školy je jen jejich zásluha a tohle se jich dotýká, protože je to
vyslovení nedůvěry i jejich velmi náročné
práci. Já jsem tady právě proto, abych pedagogům připravila podmínky k jejich práci
s žáky. To je můj primární úkol. Já pro pedagogy a oni pro žáky. Jinak to nemůže fungovat dobře. Jsme tým a musíme provázaně spolupracovat. Vzájemné vztahy jsou
nesmírně důležité pro pohodu vzdělávání
žáků. Tito lidé mi budou hrozně moc chybět, jsou skutečně výjimeční. Je mi ctí s takovým sborem pracovat.

Mluvčí Prahy 7: Ředitelka byla
vyzvána, aby se konkurzu zúčastnila
To, že se proti konkurzu na novou ředitelku či ředitele
Základní školy Fr. Plamínkové zvedne vlna kritiky, a to jak
ze strany pedagogů, tak i rodičů, kteří „za svoji“ ředitelku
dokonce podepisují petici, nejspíš Praha 7 nečekala.
ůvodem k vypsání konkurzu na
novou ředitelku či ředitele Základní
školy Fr. Plamínkové bylo podle
mluvčího Prahy 7 Martina Vokuše to, že
téměř polovina členů školské rady dala najevo, že by upřednostnila prověření práce
paní ředitelky v konkurzním řízení.
● Proč se městská část rozhodla vypsat
výběrové řízení?

D

Ke dni 30. dubna 2020 končí šestileté
funkční období paní ředitelky ZŠ Františky
Plamínkové Mgr. Jarmily Macečkové. U ředitelů a ředitelek, kterým skončí funkční
období, probíhá zhodnocení jejich dosavadní činnosti a směřování dalšího vývoje
školy. Vždy je přihlédnuto k názorům členů
školské rady. Poměr hlasů v tajném hlasování byl v tomto případě na rozdíl od ostat-

ních škol těsný (čtyři pro vyhlášení konkurzu, pět vyhlášení nepodpořilo), proto se
Rada MČ přiklonila k vyhlášení konkurzu
jako možnosti pro obhájení pozice paní ředitelky a možnosti, že se přihlásí i jiní kandidáti.
● Co městské části vadí?
Paní ředitelce patří poděkování za odvedenou práci v uplynulých letech. Proto také
byla vyzvána, aby se konkurzu účastnila
a měla tak možnost pokračovat. Na druhou
stranu téměř polovina členů školské rady
dala najevo, že by upřednostnila prověření
práce paní ředitelky v konkurzním řízení,
což by zřizovatel neměl ignorovat. Ten
poměr je jiný než u ostatních škol, kde podobné hlasování dopadá devět k nule či
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školství
osm k jedné. Cílem konkurzu je otevřený
a transparentní výběr ředitelky či ředitele.
Je to příležitost pro nové kandidáty, ale
také pro stávající ředitele, aby svou pozici
obhájili před nezávislými odborníky.
● Má radnice už předem vybraného kandidáta na pozici ředitele či ředitelky?
Toto musíme zásadním způsobem odmítnout. Není to pravda a ani to není možné. Složení komise je dané vyhláškou – dva
členové jmenovaní zřizovatelem, jeden
člen jmenovaný krajským úřadem, dva odborníci jmenovaní Českou školní inspekcí,
jeden inspektor České školní inspekce,
jeden člen pedagogického sboru školy a jeden člen školské rady. V komisi budou odborníci, a to včetně dvou zástupců jmenovaných zřizovatelem. Velmi nás mrzí, že se
takové fámy šíří a bohužel mohou odradit
vážné zájemce. Vyzýváme proto všechny,
kdo mají zájem, ať se do konkurzu přihlásí,
ať je možné vybrat nejlepšího kandidáta.
O to v konkurzu jde.
● Chystá se vypsání konkurzu na dalších školách zřizovaných Prahou 7?
Konkurzy vnímáme jako nástroj udržování a zvyšování kvality vzdělávání, obdobný pohled má na tuto problematiku
také mnoho odborníků, hovoří o tom i metodika MŠMT z minulého roku. Na zářijoINZERCE V7-0208

vém zasedání Výboru pro vzdělávání, sociální oblast a zdravotnictví Prahy 7 členové výboru doporučili konkurzy na ředitelská místa vypisovat. Ten nastavený proces
nyní vypadá tak, že u ředitelů a ředitelek,
kterým skončí funkční období, probíhá
zhodnocení jejich dosavadní činnosti
a směřování dalšího vývoje školy. Vždy je
brán v potaz také názor školské rady. V případě, že je poměr hlasů jejích členů jednoznačný, velmi k tomu přihlížíme. Toto
proběhlo v případě ZŠ Fr. Plamínkové
a stejný postup bude zachován i v dalších
případech končícího funkčního období ředitelů na našich školách.
● V podmínkách konkurzu se píše: Máte
jasnou vizi, jak vést školu s využitím inovativních metod, individuálního přístupu a dalších trendů moderní výuky? Co
jsou podle radnice inovativní metody?
Patří sem široké spektrum aktivizačních
a komplexních výukových metod, které
jsou a měly by být ve školách využívány. Jejich cílem je mimo jiné vedení dětí k aktivitě a tvořivosti, také k probouzení hlubšího zájmu o vzdělávání, k samostatnému
poznávání, k rozvoji komunikačních dovedností, ke spolupráci atd. Součástí je diferencovaná výuka a individuální a respektující přístup k dětem.

Zápis do
základních škol
ápisy do prvních tříd základní
škol pro školní rok 2020/21 se
bude konat 1. a 2. dubna. Do první třídy se musejí zapsat všechny děti,
které k 31. srpnu dovršily nebo dovrší
šest let věku. Přijít musejí i ty šestileté,
pro které budou rodiče žádat o odklad
školní docházky. Některé základní školy v Praze 7 nabízejí možnost rezervovat si termín on-line.

Z

Malí fotbalisté
ze ZŠ Trojská
pohár v dětském fotbalu se
utkaly děti z prvních a druhých
tříd ze Základní školy Trojská.
Každý ze dvou týmů odehrál celkem
šest zápasů, turnaje se zúčastnilo osm
družstev. Prvňáčci z Trojské skončili
osmí, druháci byli třetí a odvezli si
bronzový pohár.

O
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INZERTNÍ MANAŽER
Náš REGION Praha a okolí
Vydavatelství A 11 hledá inzertního manažera
pro noviny Náš REGION a web nasregion.cz
pro oblast Praha a okolí.

Náplň práce:
◗ Aktivní nábor inzerentů
◗ Komunikace s klienty a tvorba nabídek
Požadujeme:
◗ Praxi s aktivním oslovováním
firemních klientů
◗ Obchodníka, který umí zaujmout
po telefonu i na schůzce
Nabízíme:
◗ Možnosti vysokých výdělků bez limitu!
◗ Práce pro nejrychleji rostoucí
mediální dům v ČR
Své životopisy zasílejte na
lukas.zita@a11.cz
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Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a mobilním internetem na
3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost
INZERCE V7-0206

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Bakteriální plak
Zánět dásně

Mozek

• odstranění zubního kamene
Srdce

• airﬂow

Plíce

• ﬂuoridaci zubů
Bakterie

Játra

• bělení zubů
• řešení zápachu z úst

Ledviny

• odstranění pigmentací
• sportovní chrániče
Krevní
oběh

Plod

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°
Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz

Umělý
kloub

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

www.arbesplus.cz

www.facebook.com/ArbesPlus

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou
do krevního řečiště, mohou být rozmístěny
do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“
INZERCE V7-0217

