
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

„Průběh a pravidla losování nejsou
nikde stanovena, a tak jako vždy
o jeho podmínkách musí rozhod-

nout ředitel školy. Výjimečně se losují spá-
dové děti, častěji pak pořadí dodatečně přijí-
maných dětí se sourozenci a s místem
bydliště v Městské části Praha 6. Obvykle se
losuje i rozdělení dětí do tříd s alternativní
pedagogikou a do tříd s bilingvní výukou,“
přiblížila Našemu REGIONU zavedenou

praxi Marie Kubíková (ODS), radní pro škol-
ství Prahy 6. 

„Většina škol, kam dochází naši zaměst-
nanci odboru školství, nabízí účast i veřej-
nosti. A mohu potvrdit, že někde je hojná
a jinde symbolická. Zbývající část škol zve při-
nejmenším zástupce sdružení rodičů a škol-
ských rad, a případně i odboru školství. Z lo-
sování se dělá zápis, který většina škol
zveřejňuje, a tam také lze dohledat, kdo u lo-

Když o přijetí do školy
rozhoduje los...

Přetlak dětí na místa ve školkách či školách v Praze 6 často řeší
jejich ředitelé losováním. Dostanou se tak do nich jen ti, na které
se „usmálo štěstí“. Někteří rodiče ale tento způsob kritizují
a vzdělávací instituce podezírají, že jde jen o zástěrku a že ve
skutečnosti o přijetí dětí rozhoduje korupce.

sování byl a jak probíhalo. Z neveřejných lo-
sování pak bývají pořizovány videozáznamy.
Nevzpomínám si však, že bychom se nějakou
stížností na průběh losování museli zabývat,“
dodala Kubíková.

Itinerář přihlášek
Na Šestce funguje už čtvrtým rokem elekt-

ronický rezervační systém, ve kterém rodiče
vyplní přihlášku, čímž zašlou veškeré údaje
do příslušné školy a také si zajistí konkrétní
čas zápisu ve vybrané mateřské školce. V pří-
padě nepřijetí tak mají rodiče možnost sledo-
vat umístění dítěte v pořadníku vybrané
školky. Měsíc květen je v rámci přijímání dětí
do základních a mateřských škol nejdůleži-

pokračování na straně 3
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KVĚTEN
Vychází 23. 5. 2022

Marie 
Kubíková (ODS)
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Institut plánování a rozvoje
zveřejnil návrh nový územní
plán Prahy, takzvaný Metro-
politní plán. Představuje jej na
aktuální výstavě s názvem To je
Plán! v Centru architektury
a městského plánování (CAMP).
Výstava je k vidění do 30. červ-
na a po tu dobu se k novému
Metropolitnímu plánu může
vyjadřovat veřejnost. 

V rámci vystavení plánu se usku-
teční dvě samotná veřejná projed-
nání, kde bude plán veřejnosti 

vysvětlen jeho autory, a to 30. května
a 23. června. V květnu a červnu proběh-

nou také informační setkání s občany
v ulicích metropole.

Metropolitní plán zpracovává Institut plá-
nování a rozvoje. V CAMPu se návštěvníci
seznámí se základními principy plánu, ale
především s jeho upraveným návrhem.
V něm jsou zapracovány připomínky od do-
tčených orgánů, městských částí i veřej-
nosti. Plán se tak dostává do další fáze tak-
zvaného veřejného projednání, během
kterého proběhne i další kolo připomínko-
vání. Veřejnost i instituce se mohou opět vy-
jádřit. Připomínky lze podávat přímo na vý-
stavě a nově také skrze online aplikaci či
Portál Pražana.

Kromě výstavy plánuje Institut plánování
a rozvoje spolu s hlavním městem i infor-
mační tour po městských částech. V Pra-
ze 6 bude mít zastávku na Vítězném ná-
městí, a to ve středu 25. května od 12 do 
20 hodin a ve čtvrtek 26. května od 14 do
18 hodin. Každý tak může přijít položit kon-
krétní dotaz nebo se zeptat na lokalitu
v okolí svého bydliště.

V rámci doprovodného programu se bude
konat řada komentovaných procházek. Vy-
cházka po Prahu 6 proběhne 20. června
a bude se zabývat fenoménem zahrádkář-
ských kolonií a jejich významem. Sraz na
akci je v 18 hodin před kinem Ořechovka.

Více informací o Metropolitním plánu i do-
provodném programu najdete na webu me-
tropolitniplan.praha.eu, kde také naleznete
online aplikaci pro jeho připomínkování. Po
veřejném projednání budou všechny podané
připomínky vyhodnoceny a výsledky budou
zaneseny do nové podoby Plánu. red

Červený kůň zdobí
foyer bayreuthské radnice

Šestá městská část darovala svému
partnerskému městu Bayreuth
sochu od známého umělce Mi-

chala Gabriela. Dílo Červený kůň od
dubna trvale zdobí foyer bayreuthské
radnice. Darovaný odlitek koně v čer-
vené barvě je jedním ze tří, které sochař
Michal Gabriel vyrobil. Další dva kusy
jsou umístěné v prostorách Úřadu měst-
ské části Prahy 6 a v zahradě Galerie
Villy Pellé. Bronzové verze sochy jsou
pak ozdobou Parku Petra Šabacha. De-
legace zástupců Prahy 6 darovala part-
nerům sochu koně v rámci dlouholeté
přátelské spolupráce, která začala Me-
morandem o partnerství v roce 2008.
Od počátku partnerství udržuje Praha
6 s bayreuthskou radnicí nadstandardní
vztahy založené na spolupráci a výměně
know-how v oblasti kultury, sociální
práce, vzdělávání a komunální politiky.
Senioři z obou měst se pravidelně
účastní výletů s návštěvou partnerské
radnice, zástupci partnerského města
se obvykle účastní také podzimních
oslav Dnů Prahy 6. red

V ulicích Prahy 6
se představuje Metropolitní plán
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Až do 30. června se může k novému
Metropolitnímu plánu vyjádřit veřejnost.
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tější. 3. května rodiče odevzdávali
vyplněnou žádost o přijetí dítěte
na konkrétní školu, poté od 
9. května až do 31. července mo-
hou rodiče prostřednictvím uni-
kátního kódu sledovat pořadí
umístění dítěte v jednotlivých
mateřských školách.

Pokud nebude dítě přijato do vy-
brané školy nebo školky ve spádové
oblasti Prahy 6, obdrží po 2. červnu
rodiče rozhodnutí o nepřijetí. Proti
tomuto rozhodnutí mohou podat
odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode
dne jeho doručení. Odvolání se po-
dává prostřednictvím ředitelství
příslušné mateřské školy. Magistrát
hlavního města Prahy přezkoumá
formální postup ředitelky školy, zda
rozhodla dle předem stanovených
kritérií.

Mnoho neznámých
Celé přijímací řízení má mnoho

neznámých až do samotného za-

hájení školního roku. A to napří-
klad proto, že rodiče podávají ne
jednu, ale mnohdy až tři nebo
čtyři přihlášky do mateřské školy
nebo do 1. třídy základní školy
podle svých preferencí. Ve finále
vyberou jednu, ve zbývajících
dvou nebo třech pak jedno volné
místo přibude, a tak se situace
opakuje v jedné škole i několikrát.
Jedno dítě má tak v evidenci více
škol. 

„A tak v současné době až do
konce května zjišťují ředitelé škol
skutečné počty dětí ve svých prv-
ních třídách a mateřských ško-
lách u rodičů, kteří podali více při-
hlášek, zda právě do té jejich
školy dítě bude skutečně chodit,“
doplnila Kubíková.

Vyhlášené školy
Jedním z důvodů, proč se na

jedné škole sejde mnohem víc při-
hlášek děti, než je schopná při-
jmout, je i takzvaná vyhlášenost
školy. Nabízí například aktivity,

které zrovna upoutávají pozor-
nost rodičů i dětí, třeba to může
být sportování, výuka jazyků
nebo přírodovědné kroužky. Ta-
kový zájem nelze nikdy dopředu
určit, protože v předešlých letech
například zájem o tu kterou školu
vůbec nebyl, i když měla stejnou
nabídku. 

„Na Šestce se takovými vyhlá-
šenými školami, které se staly
obětí zápisové turistiky, stala
před třemi lety Základní škola na
Náměstí Svobody a letos je to Zá-
kladní škola Petřiny-sever, kde
třídy nestačily,“ popsala radní.

Jsou ale i školy, kde problém
s přijímáním dětí do 1. tříd ne-
mají. Například na Základní škole
Jana Wericha přijali všechny spá-
dové děti. „Ještě se nestalo, že by-
chom losovali,“ řekla Našemu RE-
GIONU asistentka ředitelky
Lenka Červená. 

Nové třídy
„Na naši školu se hlásí 208 dě-

tí,“ vysvětlil Našemu REGIONU
Petr Karvánek, ředitel ZŠ a MŠ
Antonína Čermáka v Praze 6,
a dodává: „Pokud v nejbližších
dnech rozhodneme o otevření
čtvrté paralelky v budoucích 
1. třídách, přijmeme všechny
spádové děti. Na ostatní se prav-
děpodobně z kapacitních důvodů
nedostane.“

V Praze 6 rok co rok kolaudují
nové třídy, už od 1. září plánují
otevření nových tříd v ZŠ E. Des-
tinnové a ZŠ nám. Svobody.
„Jedná se o navýšení celkové ka-
pacity obou škol, otevření další
třídy je v kompetenci ředitele
školy, pokud jsou k tomu pod-
mínky, a ty my se poměrně ná-
kladně snažíme vytvářet, také se
jedná o zajištění potřebného zá-
zemí k udržení komfortu jak pro
žáky, tak pro pedagogy,“ připo-
měla Kubíková. „Nejraději bych
byla, kdybychom mohli jako spá-
dové mít třeba i tři školy.“

Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

INZERCE V6-0502

Když o přijetí do školy rozhoduje los...
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Lanová dráha Podbaba –
Troja – Bohnice bude mít
tři stanice a pět podpěr

umístěných mezi nimi. Dráha la-
novky bude mít jednu větev, tedy
jedinou pohonnou jednotku,
která bude pohánět lano v obou
jejích úsecích. Předmětem sou-
těže je architektonický návrh
dolní stanice Podbaba, mezista-
nice Troja a horní stanice Boh-
nice, i pěti podpěr. Dvě z nich bu-
dou umístěny na Císařském
ostrově a tři se budou nacházet
ve svažitém terénu mezistanice
a horní stanice Bohnice. 

Soutěž je otevřena všem archi-
tektům a ateliérům, českým
nebo zahraničním, které mají
zkušenosti s navrhováním do-
pravních staveb. Na přihlášení
se do soutěže mají zájemci čas

do konce května. Z přihlášených
zájemců porota vybere pětici,
která bude mít za úkol připravit
a do konce července předložit ar-
chitektonické návrhy všech sta-
nic a podpěr lanovky. 

O vítězi rozhodne v průběhu
letošního srpna jedenáctičlenná
porota, ve které budou mít za-
stoupení jak odborníci, tak
i hlavní město, Dopravní podnik
a všechny tři dotčené městské
části. Dopravní podnik pak jed-
notlivé návrhy i jejich autory
představí veřejnosti. Vítěz získá
odměnu 1,8 milionu korun
a jeho úkolem bude dál rozpra-
covat architektonický návrh do
finální podoby a poskytovat sou-
činnost během celého procesu
projektové přípravy lanovky, její
výstavby až do zprovoznění.

„Lanovka mezi Podbabou
a Bohnicemi konečně získá kon-
krétní podobu, jelikož dosud bylo
jasné pouze to, kudy povede, jak
vysoko nad Vltavou a terénem
bude projíždět, ale to, jak bude
celá stavba esteticky působit na
okolí, zjistíme až nyní. Stále
platí, že lanovka je nejrychlejší
možný způsob, jak dostatečně
kapacitně spojit Prahu 6 s Pra-
hou 8 přes Troju, přestože tento
projekt čeká ještě náročná povo-
lovací cesta. Za několik měsíců
představíme výsledky a pak se
naplno rozběhnou projekční
práce. Už aby to bylo. Lidé ze 

Šestky a Osmičky se na pořádné
spojení načekali dost dlouho.
Když se dnes potřebujete dostat
ze zastávky Krakov na sídlišti
Bohnice na Vítězné náměstí, mu-
síte autobusem do Kobylis, od-
tud metrem na Vltavskou a pak
tramvají. Nebo z Kobylis metrem
do centra s přestupem na Muzeu
a pak zase nahoru áčkem na 
Dejvickou. Obě varianty zaberou
40 minut. Lanovkou zkrátíme
cestu na 15 minut s cestou k je-
jím zastávkám,“ řekl náměstek
pražského primátora pro oblast
dopravy Adam Scheinherr
(Praha Sobě). red

Praha hledá architektonickou podobu nové lanovky
Pražský Dopravní podnik vyhlásil architektonic-
kou soutěž na podobu stanic a podpěr plánované
lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Soutěž
je otevřena všem architektům a ateliérům, které
se zabývají navrhováním dopravních staveb. Zá-
jemci mohou žádost o účast v soutěži podat do
konce května. O vítězi rozhodne jedenáctičlenná
porota v průběhu letošního srpna. 
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Vítězné náměstí na jeden
červnový den opět zaplní
zábavná vědecko-tech-

nická laboratoř. Tématem letoš-
ního, jubilejního 10. ročníku akce
s názvem VědaFest, je Věda od
A do Z. VědaFest je největší ven-
kovní populárně-naučná akce

u nás a je společným projektem
vysokých škol, akademických pra-
covišť a volnočasových institucí.

Na venkovních stanovištích na
Kulaťáku a v přilehlé Technické
ulici nabídne Vědafest 22. června
od 8.30 hodin návštěvníkům zá-
bavným a hravým způsobem

Na Kulaťáku se představí věda od A do Z

vědu ve všech jejích podobách.
V jeden den na jednom místě se
populárním způsobem představí
to nejzajímavější ze světa přírod-
ních, technických a společen-
ských věd i praktické využití
vědy v každodenním životě. K vi-
dění budou atraktivní prezen-

tace, nevšední pokusy a eduka-
tivní exponáty.

Zajímavá vědecky zaměřená
interaktivní akce pod širým ne-
bem je určena dětem, studentům
i zvídavé veřejnosti bez omezení
věku. Vstup na akci je zdarma.

red
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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 2022/2023

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

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.

MONTESSORI AKTIVITY
moderní vzdělávací směr aktivit

podporující u dětí radost
z poznávání okolního světa.

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

www.skolkamladatka.cz
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Bazénovou vodou z konvičky pro děti
se začátkem května křtila knižní no-
vinka Jak naučit plavat děti hladce

aneb Plavání s Plavlem a Plavlínou autorky
Gabriely Minaříkové. Kmotrou plavecké pří-
ručky určené pro děti i jejich rodiče byla zpě-
vačka a herečka Lucie Vondráčková. 

„Kniha je pro všechny rodiče, kteří chtějí
svoje děti naučit plavat hravě, správně a beze
strachu,“ uvedla zkušená trenérka a vedoucí
plavecké školy a oddílu Swim Smooth Mina-
říková.

V knížce plné básniček a obrázků shrnula
vlastní metodiku pro výuku nejmenších
plavců. „Jak naučit děti plavat hladce je na-
prosto kouzelná knížka. Je plná hezky zapa-
matovatelných říkadel, postupů krok za kro-
kem a pohledů na věc jak dětí, tak rodičů. Gábi
má velké zkušenosti a je skvělé, že je sumari-
zovala a vydala. Jako máma dvou kluků, se
kterými chodím na plavání od jejich narození,
je pro mě listování knížkou i příjemným ces-
továním v čase – znovu vidím, jak to vlastně
všechno začalo,“ potvrdila Vondráčková. red

V předpolí Obory Hvězda a v areálu
(ne)konečná Vypich se uskuteční
oslava svátku dětí s Domy dětí a mlá-

deže. V programu si vybere každý, od malých
návštěvníků až po ty dospělé, a vstup je
zdarma.

V areálu (ne)konečná Vypich budou moci
28. května od 11 hodin prožít den plný zá-
bavy návštěvníci všech generací. Pražské
domy dětí a mládeže mají přichystanou
ochutnávku svých činností. Těšit se můžete

na ukázky volnočasových aktivit, výtvarné
a tvořivé dílny, sportovní a freestylovou
zónu, běh s olympionikem Jiřím Mužíkem,
divadelní představení, prezentaci Integrova-
ného záchranného systému, letní kino
a mnoho dalšího. V programu vystoupí na-
příklad Janek Ledecký, Michal Nesvadba, Di-
vadlo Říše loutek, The Silver Spoons, Airgym
company, EduRockShow a další. Na závěr si
budou moci zájemci vychutnat promítáni let-
ního kina. red

Děti oslaví svůj svátek na Vypichu

Lucie Vondráčková pokřtila knihu
Gabriely Minaříkové
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Lékárna 
Rudná u Prahy

přijme

lékárnici/lékárníka
laborantku/laboranta

Mgr. Mária Fišarová
Tel.: 603 205 625, 603 174 628

maria.fisarova@centrum.cz

INZERCE V6-0505

■ Rooseveltova 400/25
■ Šolínova 344/1
■ Velvarská 1654/1
■ Na Pískách 2091/136
■ Sušická 856/40
■ Na Beránce 2068/17
■ Africká 628/34
■ Půlkruhová 655/29
■ Střešovická 687/36
■ Nám. Před Bateriemi 381/12
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 1686/118
■ Tomanova 2192/10
■ U Silnice 358/16
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Petřinách 392/72
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Ledecká 85/3
■ Moravanů 2224/70
■ Nad Manovkou 309/67

■ Ve Struhách 986/54
■ Terronská 985/51
■ Terronská 560/2
■ Nám. Bořislavka 1878/1
■ Na Petřinách 369/30
■ Nad Alejí 1881/29
■ V Šáreckém údolí 2711/39
■ V Šáreckém údolí 332/44
■ Talichova 2041/5
■ Nad Kajetánkou 43/2
■ Zeyerova Alej 898/45
■ Ke Dvoru 777/4
■ Arabská 676/19
■ Kladenská 560/28
■ Libocká 10/64
■ Navigátorů 596/53
■ Štefkova 471/2
■ náměstí Českého povstání
■ Na Ořechovce 28/33
■ Puškinovo náměstí 547/6

Sběr použitých olejů
a dalších kuchyňských tuků

Obyvatelé mohou použité
kuchyňské tuky ukládat
do plastových nádob o ob-

jemu 240 litrů. Do sběrných ná-
dob lze odevzdávat použitý olej
či další kuchyňské tuky v uzavře-

ných plastových lahvích. Nádoba
je umístěna ve sběrném dvoře
Jednořadá 2124 a na těchto sta-
novištích tříděného odpadu:

Zdroj MČ Praha 6

Sběr kovových obalů

Do šedých nádob na kovové
obaly je možné odkládat
nápojové plechovky, kon-

zervy od potravin, zvířecí kon-
zervy, tuby, uzávěry a víčka od
nápojů, jogurtů.

Do šedých nádob nepatří stla-
čené kovové nádoby od kosme-
tiky a jiných sprejů, kovové obaly
od barev, benzínu a motorových
olejů.v domech.

Zdroj MČ Praha 6

Seznam stanovišť, na kterých
jsou umístěny nádoby na ko-
vové obaly:
■ Sibiřské náměstí 4/12ą
■ Puškinovo nám 547/6
■ Ve Struhách 986/54
■ Terronská 985/51
■ Svatovítská 543/5
■ Šárecká 1962/5
■ Šárecká 1029/13
■ Na Ostrohu 1792/53
■ Krohova 2270/2
■ Horoměřická 2327/7
■ V Šáreckém údolí 332/44
■ Na Míčánce 1857/17
■ Sušická 856/40
■ Vokovická 32/3
■ Velvarská 1632/33
■ Zavadilova 2142/4
■ Kladenská 282/29
■ nám. Před Bateriemi 381/12
■ Střešovická 687/36
■ Na Petynce 716/48
■ Na Petřinách 369/30
■ Na Petřinách 1883/33
■ Na Okraji 331/45
■ Na Petřinách – 392/72
■ Boučkova 1821/19
■ Hošťálkova 1171/117
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Zeyerova alej 898/45
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 201/150
■ U Ladronky proti č. 1181/48
■ Moravanů 2187/13
■ Haberfeldova 2216/15
■ Kralupská 66/23
■ náměstí Čs. povstání 228/2
■ Ledecká 85/3
■ Libocká 10/64
■ José Martího 378/10
■ Libocká 134/77
■ Vlastina 850/36
■ U Valu 862/2

■ Šmolíkova 899/58
■ Nad Šárkou 1718/9
■ Arabská 676/19
■ Africká 628/34
■ Na Okraji 439/46
■ Šlikova 2400/62
■ Bělohorská 1686/118
■ U Stanice 592/9
■ Vlastina 848/38
■ Vlastina 846/40
■ Ve Struhách 993/14
■ Anastázova 16/8
■ Šumberova 350/7
■ Zeyerova alej 1079/1
■ Sestupná 184/17
■ Nad Kajetánkou 1636/30
■ U Ladronky 639/20
■ Junácká 64/19
■ Pavlovská 585/1
■ U Kolejí 341/24
■ Nová Šárka 471/39
■ Navigátorů 619/7
■ Na Valech 273/28
■ Rooseveltova 400/25
■ Václavkova 1517/16
■ Na Karlovce 1022/12
■ Na Kuthence 830/7
■ Sušická 1845/21
■ Na Dlouhém lánu 306/50
■ Na Okraji 1294/8
■ Nad Kajetánkou 43/2
■ Nad Kajetánkou 1416/16
■ Moravanů 2224/70
■ Tobrucká 712/23
■ Africká 596/6
■ Šolínova 344/1
■ Střešovická 400/3
■ Na Zástřelu 116/20
■ Kusá 2058/22
■ U Silnice 358/16
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 2192/10
■ Norbertov 126/1
■ Kladenská 699/107
■ Africká 619/22
■ Nad Manovkou 309/67
■ Běžecká 2407/2
■ Naardenská 666/5
■ Na Ořechovce 250/30
■ Ke Dvoru 777/4
■ Heinemannova 2698/11
■ Čílova 281/11
■ Lotyšská 646/10
■ Rooseveltova 615/34
■ Lindleyova 2822/2 IN
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MASO UZENINY

MILOŠ KŘEČEK KK

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
www.krecekkk.cz,
www.masokrecek.cz

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrob ků z vlastní
výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé

◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených chlebíčků, pečiva
◗ stále nové akční nabídky

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřová pečeně s kostí 149,90 Kč 119,90 Kč
Hovězí zadní vrchní šál 294,90 Kč 284,90 Kč
Párek učňovský 209,90 Kč 189,90 Kč
Kladenská pečeně 219,90 Kč 199,90 Kč
Játrový sýr 169,90 Kč 149,90 Kč
Mini klobásky 219,90 Kč 199,90 Kč
Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí 23. 5. – 3. 6. 2022 nebo do vyprodání
zásob!

Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze nebo nakupte
na našem eshopu se závozem až k Vám domů.

Těšíme se na vás!
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Do soutěže se přihlásilo
18 mateřských škol, je-
jichž tématem byly

zdravé svačiny pro děti, a osm
škol základních, které připravo-
valy jarní nádivky a zeleninový
salát. „Cílem je hlavně umožnit
kuchařkám a hospodářkám, aby
se vzájemně potkaly, aby se mo-
tivovaly, aby si třeba vyměnily
zkušenosti a skvělé recepty.
A také abychom jim za radnici
poděkovali za to, jak těžkou práci
dělají," uvedla radní Prahy 6 pro
školství Marie Kubíková (ODS),
která zasedla v porotě spolu s od-

borníky na stravování a gastro-
nomii.

Jednotlivé pokrmy v odborné
porotě posuzoval Jiří Král, vice-
prezident Asociace hotelů a re-
staurací ČR, držitel řady miche-
linských ocenění a také titulů
Kuchař roku ČR 1996 a Restau-
ratér roku ČR 2018. V gastrono-
mii školek a škol vidí velký vý-
znam. „Všichni se stravujeme,
a když se odmalička budeme
stravovat dobře, hezky a zdravě,
tak je to paráda,“ řekl Jiří Král. 

Hodnocení soutěžních jídel se
ujal rovněž herec a gastro in-

fluencer Lukáš Hejlík. „K hodno-
cení jsem přistupoval podle toho,
co mi chutnalo, jak to vypadalo,
což si myslím, že je pro děti
strašně důležitá a opomíjená
věc. A pak šlo o to, jakou má dané
jídlo logiku: jednak nutričně, ale
i kombinací chutí a celkovou
atraktivitou,“ vysvětlil Hejlík,
který také stojí za populárním
kulinářským cestopisem Gastro-
mapa Lukáše Hejlíka.

Oceněno bylo dohromady osm
receptů, mezi nimi například po-
mazánka z pečené ryby, falešná
škvarková pomazánka z pohanky
nebo zeleninový salát s červenou
řepou, kuřecím masem a čočkou.
Dárky si také odneslo dvanáct ško-
lek a jedna základní škola za do-
savadní úspěšnou spolupráci
s nutriční terapeutkou Evou Ka-
lembovou, která rovněž usedla
v porotě Zlaté vařečky. red

Školy a školky Prahy 6 soutěžily
o Zlatou vařečku
Píseckou bránu provoněla jídla šestkových škol
a školek, které se účastnily soutěže Zlatá vařečka
Prahy 6. Na jednotlivých pokrmech si mimo jiné
pochutnali gastro influencer Lukáš Hejlík
či oceňovaný šéfkuchař Jiří Král.



Konečně jste se dočkali! Restaurace V zahradě opět otevřena. Přijďte užít chvíle pohody
u dobrého jídla a skleničky vína v naší oáze klidu hned vedle parku Stromovka. Každý víkend
speciální nabídka z našeho „Pira“ grilu. Těšíme se na vás.
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„Mám tu úžasnou mož-
nost jít do skrom-
ného ateliéru na pů -

dě, vzít do ruky štětec a dělat
s ním stopu na plátně, vršit vrst -
vy, dělat kompozici. A to je pro
mě svátost. Výstava jako tahle je
konečný výsledek této svátosti.
A buď se to někomu líbí nebo ne,
jinak to prostě nemůže být,“ vy-
práví se zápalem umělec, který
v červnu oslaví 80. narozeniny. 

Jak výjimečné je pro vás vy-
stavovat v takovém prostředí?

Je to novum pro Prahu. Zažil
jsem výstavy v nejrůznějších
prostorách po celém světě – od
New Yorku po Šanghaj. Ale tato
budova má pro mě šarm, náso-
bený tím, že ji vytvářel architekt
Jan Aulík, kterého znám už jako
malého. Vypracoval se tak, že
dělá světovou architekturu. A ru -

ku na srdce – kolik světových ar-
chitektur v Praze máme? Velmi
málo a tahle budova je jednou
z nich. 
Jedná se o první výstavu v Bo-
řislavka Centru. Co to pro vás
znamená?

Považuji za velké privilegium
tady cokoli vystavovat. Fakt, že
je to první akce, to ještě umoc-
ňuje. Je to zajímavé, protože ni-
kdo přesně neví, co to vlastně
udělá. Byl jsem šťastný, že na
vernisáž dorazilo tolik lidí ze
všech možných branží a že
ohlasy byly velmi dobré. Takže si
toho nesmírně vážím. 
Většina lidí čeká umění –
a zvláště obrazy - spíše někde
v galeriích…

Pro mě je tento prostor víc než
moderní galerie. Já už dávno ne-
dávám své obrazy do sebelepších
moderních galerií, protože ten

Jak se dostat na výstavu?
● Výstava je volně přístupná široké veřejnosti až do poloviny
června. Návštěvníci se sem dostanou výtahem z nákupního cen-
tra Bořislavka či přímo z Evropské ulice (vchod do KKCG
a Sazky).
● Prostor bude zájemcům o současné umění otevřen ve všední
dny od 10 do 18 hodin a o víkendech od 13 do 18 hodin. 

Pavel Roučka (79 let)
●Věnuje se malbě, kresbě a litografii. Svá umě-
lecká díla vystavoval na třech kontinentech.
V roce 1996 řídil kurz litografie na Akademii
umění v Maastrichtu, v období let 1993–2004
vedl kurzy kresby na letní umělecké Akademii
v německém Frauenau. Francouzská vláda oce-
nila jeho umělecký přínos řádem Chevalier
dans l´ordre des palmes academiques (Rytíř řádu akademických
palem).
● Pro jeho tvorbu jsou typické expresivně pojaté figurální kom-
pozice a neobvykle působivá barevnost. Jeho práce jsou zastou-
peny ve významných galeriích Česka i zahraničí. 

Jakub Flejšar (41 let)
● Pochází z umělecké rodiny, je vnukem vý-
znamného českého grafika Josefa Flejšara.
Jeho maminka je známá módní návrhářka, 
s jejímž druhým manželem, malířem Pavlem
Roučkou, Jakub vyrůstal.  
●Tvorbu Jakuba Flejšara charakterizují figury,
hlavy a další fragmenty lidského těla, které ve
tvůrčím vývoji autora nabývají postupně až abstraktních forem.
Prostorově rozměrná díla vytváří Jakub nejčastěji ze dřeva
a kovu. Kromě umění je jeho vášní i sport – je bývalým úspěš-
ným českým reprezentantem ve snowboardcrossu. Působil také
jako trenér Evy Samkové, trénování juniorů se věnuje dodnes.

systém považuji za naprosto za-
staralý a dokonce marný. Jest-
liže má umění žít, musí se pro-
pojovat s lidmi. V Bavorsku jsem
třeba zažil, že postavili takovou
pyramidu na venkově, kterou
jste procházeli a kolem vás byly
obrazy – a dokonce se tím dalo
v zimě projíždět na běžkách. To
jsou projekty, které mě zajímají.
Výstava nese název Figura
a pozadí. Co přesně to zname -
ná?

Název odkazuje na filosofii Sa-
muela Becketta, který minimalis-
ticky až cynicky říká: „Co je život?
Nic než figura a pozadí.“ Já to
téma dělám strašných let, pro-

tože jako mladého mě uhranulo.
Takže desítky let dělám „pa-
náčka“, který za sebou něco má.
V poslední době trvám na to, aby
ta figura měla zvednutou nohu
a ruku, která naznačuje, že figura
sice sedí, ale je aktivní, chce něco
dělat. Víc filosofie v tom není. 
Jak se doplňují vaše obrazy se
sochami Jakuba Flejšara?

My jsme spolu vystavovali ně-
kolikrát. Jeho věci se mi moc líbí,
nenápadně přešel z dřívek na
kov, dělá větší a větší věci, které
si zjednávají respekt v prostoru.
Jinými slovy je to pro takovouto
architekturu jako stvořené. U něj
vidím jasnou perspektivu. 

Považuji za velké privilegium v Bořislavka
Centru dělat první výstavu, říká Pavel Roučka
Praha – Desítky let patří Pavel Roučka mezi uznávané české
malíře. Vystavoval po celém světě a nyní 15 jeho obrazů
můžete spatřit spolu se sochami Jakuba Flejšara ve Foyer
Bořislavka Centra na pražské Evropské třídě. V úchvatném
prostoru sídla KKCG, který zdobí epifyt a strop se skleněným
Ledovcem od Maxima Velčovského, se jedná vůbec o prv ní
výstavu, která je navíc volně přístupná. Cílem KKCG je více
otevřít foyer kancelářských budov veřejnosti, aby se
Bořislavka Centrum stalo místem setkávání v Praze 6.
V rozhovoru Pavel Roučka popisuje, proč je pro něj výstava
v tak netradičním prostoru speciální. 
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