DRŽITELÉ CENY MČ PRAHA 7
Nominovaní Radou MČ Praha 7

Richard Balous
Zakladatel divadla La Fabrika. Před lety si dal za cíl vytvořit umělecký prostor, kde budou
tvořit převážně mladí umělci. Tento cíl se stal skutečností a divadlo si za dobu své existence
získalo silnou převahu mladého publika. Název divadla vznikl spojením slov "La", podle
newyorského fenomenálního divadla La Mama, a "Fabrika" pro původ budovy, ze které bylo
divadlo vybudováno.

Pavel Štingl
Dokumentarista, který se rozhodl, že ze zchátralého pražského nádraží Bubny vybuduje
moderní Památník ticha. Ten má mimo jiné připomenout, že odtud byli pražští Židé
deportováni do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Vystudoval katedru dokumentární
tvorby na pražské FAMU a natočil desítky filmových dokumentů převážně s historickou
tematikou.

Leoš Válka
Zakladatel a ředitel Centra současného umění DOX. Leoš Válka v roce 1981 odešel z
tehdejšího Československa do Austrálie. V roce 1996 se natrvalo vrátil do Prahy, kde
pokračoval v podnikání v oblasti stavebnictví a interiérového designu. Jeho celoživotním
zájmem je architektura a současné umění. Se svým obchodním partnerem Robertem Aafjesem
inicioval a posléze s finanční pomocí dalších partnerů zrealizoval projekt výstavby největší
soukromé výstavní instituce v České republice. V Centru současného umění DOX dnes
působí jako ředitel a předseda představenstva.

Jan Vodňanský
Spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní a lidový filosof. Jeho texty jsou plné osobitého,
absurdního a intelektuálního humoru. Je jedním z významných občanů a patriotů naší městské
části.
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DRŽITELÉ OCENĚNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
PRAHA 7
I.

ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Přemysl Vacek
Nominace: Na jaře tohoto roku poskytl první pomoc (resuscitaci) pánovi v bezvědomí v
tramvaji. Je to dobrodruh a horolezec. Cestování divočinou a horolezectví ho naučilo zvládat
stresové situace. Absolvoval i záchranářský kurz, proto první pomoc poskytl profesionálně a
bez zbytečného odkladu.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský
Děti ze základní školy na Strossmayerově náměstí
Valentýna Jarošová, Lilith Grace Sabulová, David Procházka
Nominace: Žáci ze základní školy na Strossmayerově náměstí zachránili ženu na kolejích
před sebevraždou. Pan ředitel základní školy shrnuje - jsou to lidé (oslovení děti nemají rádi),
kteří mají nejen srdce, ale i hlavu na tom správném místě.
Nominovali: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský
Václav Šíma
Nominace: Na Cenu Prahy 7 nominujeme Václava Šímu. Bezdomovce z pod Hlávkova
mostu a současně našeho průvodce. V kategorii záchrana života nebo pomoc v nouzi. Václav
toho vykonal mnoho, ale konkrétně dne 13.9.2015 zachránil život svému kolegovi, o kterého
se staral a který zkolaboval v blízkosti jejich příbytku. Václav mu poskytl pomoc a zavolal
záchranku a zachránil ho před udušením. Václav nám sdělil tento příběh, tak nás napadlo ho s
vámi sdílet.
Nominovala: Tereza Jurečková

II.

ŠKOLSTVÍ

PaedDr. Věra Jakoubková
Nominace: Celý svůj profesní život zasvětila Praze 7. Ve školách sedmého pražského
obvodu strávila 52 let. V roce 1964 začala svou pedagogickou praxi v MŠ Rajská a
pokračovala přes MŠ Letohradskou, MŠ U Uránie, MŠ U Průhonu, MŠ Mladé gardy (dnes
Tusarova) až do FMŠ Na Výšinách.
2

Dlouhodobě se angažuje v oblasti předškolní výchovy. Je členkou "Poradního sboru pro
předškolní vzdělávání" při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Díky svým
inspirativním nápadům a novým pohledům v oblasti předškolní výchovy má na svém kontě
také autorství pedagogických metodik, spolupracovala na časově tématických plánech a své
vědomosti a zkušenosti dále předává studentům Pedagogické fakulty UK v Praze. V průběhu
své pedagogické praxe se stala její srdcovou záležitostí výtvarná výchova a z toho
přirozeně vyplynula spolupráce s galeriemi v Anežském a Jiřském klášteře.
Mnoho dětí a rodičů mělo to štěstí poznat tuto úžasnou paní ředitelku, která se vždy snažila
vytvořit dostatečně podnětné prostředí a snažila o to, aby čas strávený v mateřské škole byl
pro děti a jejich rodiče druhým domovem.
Nominovala: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský

Mgr. Bohumil Kettner
Nominace: Mgr. Bohumil Kettner prožil své dětství a mládí v Holešovicích. Již během svého
studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil jako učitel do ZŠ na Dimitrovově
náměstí (dnešní Masarykova škola na Ortenově náměstí), kde se vypracoval do funkce
zástupce ředitele. Během svých studií se zajímal o život a dílo významného pedagoga,
archeologa a spisovatele Eduarda Štorcha. Tento jeho zájem vyústil v napsání knihy Kdo byl
Eduard Štorch, která se roku 2011 dočkala svého dalšího vydání. V roce 1989 začal působit
na ZŠ v Umělecké ulici jako její ředitel. Funkci ředitele této školy zastává dosud.
Pod jeho vedením dosáhla Základní škola v Umělecké ulici řady významných úspěchů jak
v oblasti zlepšování materiálních podmínek výchovného a vzdělávacího procesu, tak ve
zkvalitňování pedagogického procesu samotného.
V devadesátých letech prošla škola rekonstrukcí, v jejímž rámci bylo v půdních prostorách
vybudováno 4. poschodí s novou knihovnou a dalšími účelovými prostorami. Modernizaci
prodělala v této době i školní kuchyně. Na počátku 21. století, po vybudování výtahu a
pojízdných plošin, se škola stala školou bezbariérovou. Rekonstrukční práce pokračovaly
renovací oken, vstupních dveří do budovy a novou fasádou školy.
V oblasti pedagogického procesu rozvinula škola tradici rozšířené výuky hudební výchovy, na
niž časem navázala i nová tradice rozšířené výuky cizích jazyků. V roce 1995 získala škola
status Fakultní základní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v roce 1996
vstoupila jako první škola v Praze 7 do právní subjektivity. Její součástí se stala i Mateřská
škola U Studánky.
Netradiční formy výuky zaměřené na sepětí teorie s praxí našly svou
podobu v realizaci projektových dnů, na druhém stupni pak již tradičního projektového týdne.
Aktivní zapojení školy v projektu Krajina za školou korunovalo roku 2008 vydání knihy
Krajina za školou v Praze. Aktivity školy v oblasti environmentální výchovy vyústily roku
2015 v obdržení titulu Vodní škola. Ve snaze předcházet sociálně patologickým jevům u žáků
byl na škole vypracován funkční systém primární prevence, jehož součástí se stala i oblíbená
soutěž Umělecká má talent. Vypracování školního vzdělávacího programu s názvem Škola
pohody otevřelo cestu k vytváření pozitivní atmosféry na škole, založené především na
gramotné komunikaci mezi subjekty uvnitř školy i mezi školou a rodiči žáků.
V mezinárodním testování žáků PISA, které proběhlo na škole roku 2012, dosáhli žáci školy
ve všech sledovaných ukazatelích nadprůměrných výsledků. Pozornost je však věnována i
fyzické zdatnosti žáků, jejímž rozvíjením dosahuje škola významných úspěchů ve sportovních
turnajích. Inovativní kreativita v podobě snídaní ve škole nebo letní školky našla svůj
pozitivní ohlas u dětí, ale i mnoha jejich rodičů. Hloubková inspekce, která proběhla na škole
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v březnu 2016, vyhodnotila Fakultní základní školu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Umělecké ulici a Mateřskou školu U Studánky jako nejlepší školu v Praze 7.
Po dobu svého působení ve funkci ředitele FZŠ Umělecká si Mgr. Bohumil Kettner získal u
žáků i jejich rodičů svým lidským přístupem, otevřeností a činorodou aktivitou obdiv, úctu a
neformální autoritu, které jsou zárukou dalšího úspěšného rozvoje školy.
15. prosince letošního roku oslaví Mgr. Bohumil Kettner své šedesáté narozeniny. Za
celoživotní aktivity, kterými přispěl k obohacení a rozvoji výchovných a vzdělávacích
procesů v Praze 7, si plným právem zaslouží, aby byl nominován na OSOBNOST PRAHY 7
za zásluhy ve školství.
Nominovali: Mgr. Zdeněk Kodýtek, Mgr. Miroslava Müllerová

III.

SOUSEDSTVÍ

Stanislava Drahá
Nominace: Seniorka potlačující šmejdy. Stáňa Drahá u nás jako dobrovolnice působí víc než
10 let. Pravidelně navštěvuje osamělé seniory v rámci projektu Přátelské Návštěvy. Také se
účastní našich jednorázových akcí, kde nám pomáhá s čím je potřeba. Paní Stáňa je ukázkový
příklad dobrovolníka, na kterého je spoleh a je radost s ní pracovat.
Nominovali: Štefánia Staňková

Filip Volavka
Nominace: Je nominován především za projekt Prazelenina. Tento projekt funguje od roku
2012 a nabízí lokální městské komunitě zahradníků, do které je zván a vítán každý, kdo touží
pěstovat plodiny i mezilidské vztahy, odpočinek s lopatkou a hrabičkami v ruce, možnost
potkávat se se sousedy, přáteli, známými či poznat nové a zajímavé lidi.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský

Radim Dohnal
Nominace: Dlouhodobě aktivní občan městské části Praha 7. Významně se podílí na
dobrovolnických aktivitách v městské části a poděkování mu patří především za organizování
sousedského sběru železa pro dobročinné účely.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský

Mgr. Klára Cibulková
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Nominace: Ráda bych nominovala paní Kláru Cibulkovou, ze spolku Dolní Holešovice.
Klára se angažuje ve prospěch rekonstrukce školního hřiště při ZŠ TGM na Ortenově nám.
Pořádá sportovní akce (volejbalový turnaj, běh ve Stromovce) a osvětové akce k získání
prostředků na rekonstrukci.
Nominovala: Svatava Poulson

IV.

DOBROVOLNICTVÍ

Karel Fořt
Nominace: Na Ocenění Zastupitelstva městské části je navržen pro jeho dlouhodobý přínos
v oblasti dobrovolnictví. Sám se aktivně podílí na udržování čistoty v ulicích a organizuje
úklidy v okolí metra Vltavská.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský
Mgr. Zbyněk Mátl
Nominace: Za významnou dobrovolnou pomoc při vzniku projektu Podnikavá 7 podnikatelského inkubátoru MČ Prahy 7 a odborné vedení projektu.
Nominoval: František Vosecký
Mgr. František Tichý
Nominace:
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a v roce 1993 založil s přáteli alternativní
Gymnázium Přírodní škola, kde pracuje dodnes. O historii a pedagogických zkušenostech
napsal knihu Přírodní škola - cesta jako cíl. Od roku 2009 se se svými studenty intenzivně
věnuje problematice života a tvorbě dětí v terezínském ghettu. V roce 2014 vydal
životopisnou knihu Petra Ginze s názvem „Princ se žlutou hvězdou“. V loňském roce napsal a
se studenty nastudoval divadelní hru Terezínské zvony, která se věnuje životu v dětském
domově Nešarim.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský
Ing. Eva Outratová
Nominace: I když jsem v tomto bodě trochu zaujatý, rád bych nominoval svojí maminku Ing.
Evu Outratovou. Od narození (1937) bydlí na Praze 7, dlouhá léta v ulici Dobrovského, nyní
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v Kamenické ulici č.8. Před dvaceti lety šla do důchodu a jako správný aktivní důchodce se
záhy zapojila do aktivit univerzit třetího věku (v tom pokračuje dosud), Je v rámci svých
možností aktivním členem sportovního oddílu SPV, byť ne na Praze 7. Zde vede oddíl turistů
a připravuje a pořádá aktivity nejen v Praze, ale i zájezdy, povětšinou důchodců, po
zajímavých místech nejen v Praze a okolí (Jáchymov, Kobylníky, Špindlerův Mlýn, ,..). Již 18
let je instruktorkou trénování paměti, kde vede kroužky u jak u paní Dany Steinové (Čes.
spol. pro trénování paměti a mozkový jogging), tak i pro seniory na Praze 7 (U Studánky, v
Tusarově ulici a dříve i v Kamenické, ale i mimo Prahu).
Nominoval bych ji asi v kategorii "Za dobrovolnickou činnost", nebo za "Zásluhy o
sousedský život v Praze 7".
Nominoval: Petr Outrata
Mgr. Michal Švarný
Nominace: Michal Švarný se již více jak deset let aktivně účastní dobrovolnických akcí Hnutí
Brontosaurus. Když mu nestačilo „jen“ pomáhat a pracovat na lokalitách, rozhodl se pracovní
akce i pořádat pro ostatní a dát tak příležitost mnoha desítkám mladých lidí smysluplně trávit
volný čas.
Poslední tři roky se podílí i na vedení celé organizace a v roce 2016 byl zvolen předsedou
Hnutí Brontosaurus. Jeho nadšení a energie spolu s precizností a zodpovědností z něj dělá
člověka na svém místě, který se velmi kvalitně stará o to, aby každoročně díky HB pomáhalo
více jak 100 000 dobrovolníků na 150 přírodních a památkových lokalitách po celé ČR.
Proto navrhuji Michala Švarného na udělení Ceny Prahy 7 za dobrovolnickou činnost.
S přáním hezkého dne Lukáš Linha, místopředseda Hnutí Brontosaurus
Ráda bych se připojila k nominaci Michala Švarného, předsedy Hnutí Brontosaurus, mého
dlouholetého přítele a především člověka s velkým srdcem.
S Michalem se společně setkáváme již řadu let na pražské kanceláři Hnutí Brontosaurus.
Letos spolu potřetí povedeme organizátorský kurz pro začínající i zkušené organizátory,
zájemce o další vzdělání. Michal projekt zastřešuje, je jeho nedílnou součástí. Všechny
účastníky vede k seberozvoji, je jim pomocnou rukou, snaží se podporovat mladé lidi v jejich
nadšení a prohlubovat v nich dobrovolnického ducha. Jeho přičiněním každý rok opustí
několik schopných organizátorů brány kurzu a dále předávají své nabité schopnosti,
zkušenosti dále.
Organizujeme společně víkendové akce pro středoškolské i vysokoškolské studenty. Michal s
nimi vždy provádí reflexy a zpětnou vazbu, která je pro ně velmi přínosnou. Málo kdo dokáže
být tolik empatický a vycházet k potřebám druhých jako on.
Každoročně spoluorganizuje desetidenní dobrovolnický tábor v Rychlebských horách, kde
zpestřuje bohatým programem dobrovolníkům po kosení louky zbytek dne. Vytváří nápaditý
program s prvky zážitkové pedagogiky a to jen pro dobrý pocit, bez nároku na jakoukoliv
odměnu a ze svého volného času.
Vždy se s nadšením pouští do nových projektů, jakými bylo zastřešení Výstavy nadšení –
výstava k dvacetiletému výročí Hnutí Brontosaurus a nebo se nevzdává svých snů, jako je
výstava Příběhy stromů.
Z jeho úst, gest a především činů získává dobrovolnictví úplně jiný rozměr. Je na sebe přísný,
věnuje se studiu, pracuje, zajímá se o seberozvoj, který následně vkládá do své činosti. Podílí
se na chodu pražské kanceláře, zaštiťuje deskové večery a do toho má povinnosti i jako člen
ústředí Hnutí Brontosaurus. Neexistují pro něj méně důležité úkoly, všem se věnuje naplno.

6

Někdy nevím, kde bere na všechny aktivity a nebo činnosti čas a hlavně energii, ale pokaždé
se mohu spolehnout, že kdykoliv ho o něco požádám vyjde mi vstříc.
Jsem ráda, že mám takového kamaráda, Hnutí Brontosaurus předsedu a Praha 7 občana, který
nám ukazuje, že dobrovolnictví má smysl, a pokud je ve správných a trpělivých rukách, i
přínos pro společnost. Přestože jsem se snažila alespoň z části Michala vystihnout, jeho činy
mluví za něho a skromnost by mu nedovolila se navrhnout a nebo tuto myšlenku vůbec
podpořit, proto si dovoluji napsat těchto pár řádků a připojit se tak k nominaci Michala
Švarného na Dobrovolníka Prahy 7.
Nominovali: Lukáš Linha, Andrea Romanovská

V.

ZA POMOC V NOUZI

Hana Šindlerová
Nominace: Paní Šindlerová prostřednictvím své firmy od dubna 2016 přispívá krabicí plnou
marmelád dětem z Azylového domu Otevřené srdce. Matky s dětmi zde žijí na hranici
životního minima a bohužel i na jídle musí šetřit. A tak jedním z jejich nejoblíbenějších jídel
jsou palačinky s marmeládou. Navíc je jisté, že děti dostanou kvalitní marmelády z kvalitních
surovin a maminky vědí, že jejich děti dostanou to nejlepší.
Kontakt nominace: Kamila Matějková
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Nominace: Dlouhodobě se věnuje práci s potřebnými. Na ocenění je nominována především
za pomoc při řešení svízelné životní situace hendikepované seniorky. Paní Koldinská se u ní
aktivně zasadila o zajištění potřebné lékařské péče a také pomohla řešit její situaci se
sociálními kurátory.
Nominovala: Helena Čižinská, Aneta Nebesářová

VI.

ZDRAVOTNICTVÍ

MUDr. Eliška Sládková
Nominace: Zdůvodnění je jednoduché, je dlouholetou skvělou lékařkou. (Potvrzuji ze
zkušenosti širší rodiny i své vlastní, s dětmi k ní chodíme už 12 let.)
Nominovat ji mě napadlo proto, že jsme se právě dozvěděli, že od října bude pracovat už jen
na půl úvazku, brzo ordinaci předá a odejde do důchodu. Připadalo by mi tedy pěkné při této
příležitosti ocenit její mnohaletou službu naší městské části.
Kontakt nominace: Dan Soukup
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MUDr. Helena Korbelářová
Nominace: Tuším, že v tomto roce, s odchodem do penze, definitivně opustí "svoji"
milovanou ordinaci dětské lékařky - už po dobu dvou let se střídá s mladým MUDr. Pavlem
Dvořákem.
Je to velmi vstřícná, ochotná dáma, která si se svými pacienty umí za všech okolností poradit
- a to i s těmi hodně ustrašenými, jako je např. naše Kačenka (která se po několikerém píchání
uší děsně bojí všech lidí v bílých pláštích, čemuž se nedivím).
MUDr. Korbelářová má své originální - a velice humánní a hravé - metody přístupu k dětem,
v dobách vysokých horeček, synových nočních larynghitid apod. nabádá rodiče "volejte
kdykoliv" - tedy i v noci!!! - má přátelský přístup i k rodičům, když má dítě nějaké
lehčí onemocnění dých. cest a je krátce před prázdninami, nabádá celou rodinu "odjeďte
urychleně za babičkou z té zaprášené Prahy a budete zdraví jedna dvě".
Je nebývale empatická a osobně se snažím najít dokumentaristu, který by ji stihl ještě letos při
práci v ordinaci zachytit.
Asi by to chtělo vysondovat také názor jiných rodičů, za sebe mohu říci, že jsem s mnoha
mluvila a byli z ní také nadšeni. Když nás zaregistrovala, měla už plný stav, neposlala nás ale
o dům dál - vzala prostě nového pacienta. Když se Kačenka narodila se dvěma zuby, které
jsme v 10 dnech dítěte jeli na zubní kliniku odstranit, zdálo se, že víc než to dítě (a
novopečení rodiče) trpí sama lékařka... Byla nejednou "psychologem" pro celou rodinu.
Prostě - skvělá!!!
Nominovala: Lenka Novotná
MUDr. Jarmila Olmerová
Nominace: Posílám návrh na udělení Ceny Prahy 7 za zásluhy ve zdravotnictví naší vážené a
milé paní kolegyni MUDr. Jarmile Olmerové. Paní doktorka Olmerová pracuje jako praktická
lékařka pro dospělé v Holešovicích souvisle již od roku 1970 - tedy 46 let. A letos v listopadu
ji čeká životní jubileum - osmdesátiny. Je velkou profesionálkou, zdravotní péči po celou
dobu poskytuje na vynikající úrovni, pacienti si jí velmi váží, pečuje již o vnoučata a
pravnoučata svých prvních pacientů. Svojí pracovní aktivitou dodává životní optimismus i té
nejstarší generaci a zároveň je díky svým zkušenostem a schopnosti vstřebávat a využívat
novinky v oboru vynikající lékařkou i pro generaci mladší. Obdivuhodně se přizpůsobila
elektronizaci naší ambulance, která je v současnosti nutností. Osobně jsem paní doktorce
velmi vděčná, protože mi umožnila svým velkorysým přístupem získání zkušeností ve své
ordinaci, když jsem ukončila studium. Díky její praktičnosti a realismu jsme pak společně
mohly vytvořit vícegenerační lékařskou praxi, která je z hlediska pacientů i nás lékařů
optimální. Jsem velmi ráda, že ve svém pracovním nasazení pokračuje i dnes.
Ráda bych se připojila k lidem, kteří by rádi nominovali MUDr Jarmilu Olmerovou k ocenění
za Zásluhy ve zdravotnictví. Znám ji spoustu let jako velice dobrou a starostlivou lékařku,
která pomohla hodně lidem k lepšímu zdraví a tím i k lepšímu životu. Je výborná i jako
kolegyně, se kterou je možno se vždycky poradit, pokud se vyskytnou nějaké medicínské
problémy. Proto si myslím, že by si toto ocenění zasluhovala i vzhledem k spoustě let, které
věnovala Praze 7 a jejím pacientům. S pozdravem MUDr Ivanka Křížová.
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Nominovali: MUDr. Ivanka Křížová, MUDr. Pavel Pick, MUDr. Hana Skalová,
MUDr. Lidmila Ripová, MUDr. Eva Křečková

VII.

ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Ari Lieberman
Nominace: Ráda bych nominovala v kategorii "šíření dobrého jména Prahy 7" pana Ariho
Liebermana. Mnoho let se bezzištně věnuje natáčení a psaní článků o akcích na Praze 7, nejen
informuje, ale také zveřejňuje přenosy zasedání zastupitelstev Prahy 7 na svém webu
www.tvPraha7.cz.
Kdekoliv se něco na Praze 7 děje, je u toho, natáčí, zpovídá, píše, radí a snaží se pomoci,
pokud je to třeba.
Nominovala: Jana Kunová

VIII. ZÁSLUHY V OBLASTI KULTURY
PhDr. Kateřina Ebelová, Ph.D.
Nominace: Dovoluji si nominovat pro oblast kultury paní doktorku Ebelovou z galerie
Scarabeus, která od roku 1996 pořádá měsíc co měsíc výstavy, krásné byly výstavy o historii
Prahy 7, uměleckých osobnostech, které tu žily. Myslím, že by si to zasloužila nejvíce..
Pořádá i Masopust, hraje divadlo, prostě oživila kulturní oblast již v době, kdy na Praze 7
kulturní život byl skoro na nule. Mohu to posoudit, protože tu žiji od narození.
Nominoval: Josef Vodák

PhDr. Jan Pirner
Nominace: Sbormistr Radost. Je čtvrtým rokem sbormistrem sboru Radost při ZUŠ v
Šimáčkově ulici v pražských Holešovicích. Patří k nejmladší generaci sbormistrů, ještě před
několika lety zpíval v Pueri gaudentes, což je chlapecký protějšek Radosti. Sborové zpívání je
kolektivní činnost, při které však záleží na každém jednotlivci. Pěstuje v dětech smysl pro
týmovou práci a rozšiřuje jejich sociální výbavu. Nadstavbou je estetická a emocionální
hodnota a kontakt s uměním, který často zůstane na celý život. Radost patří mezi sbory
výběrové, ale relativně menší počet členů dovoluje věnovat se individuální hlasové výchově.
„Nechceme děti odradit příliš přísným výběrem, stačí, když mají hudební předpoklady a v
Radosti je prostě zpívat naučíme,“ říká Jan Pirner.
Kontakt nominace: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský
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Mgr. Ing. Libor Sládek
Nominace: Sbormistr Pueri gaudentes. Stává se jen zřídkakdy, že vystudovaný stavební
inženýr opustí projektovou kancelář a věnuje se zcela práci s mládeží. Jako profesor
Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze 5 vystudoval ještě dva, resp. tři hudební obory na
Pedagogické fakultě UK v Praze (hudební výchova, sbormistrovství a sbormistrovství
chrámové hudby) a zcela se zapojil do hudebního života mládeže. Mediální ocenění Zlatý
Ámos bylo evokováno právě tímto obapolným vztahem zapáleného učitele a nadšených žáků.
Stojí v čele studentského sboru Besharmonie, který získal nejvyšší ocenění v oblastním i
celostátním kole soutěže gymnaziálních sborů UČPS Gymnasia cantant, podílí se na vedení
celorepublikového Bohemiachoru, dále Prozatímního sboru. S ním a s kapelou nastudoval,
mnohokrát provedl a natočil rockové oratorium Eversmiling Liberty. Spolupracuje dále i s
Alikvotním sborem a také řídí PSPU. V loňském roce založil malý komorní mužský sbor
BAR – i TON a od října 2011 úzce spolupracuje s chlapeckým sborem PUERI
GAUDENTES.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský

Mgr. MgA. Petr Louženský
Nominace: Sbormistr Koncertního oddělení Kühnova dětského sboru. Petr Louženský
absolvoval na Pražské konzervatoři flétnu, dirigování a na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze hebraistiku a arabistiku. Absolvoval obor dirigování na pražské HAMU, kde
je v současnosti doktorandem. Dlouhou dobu vedl Hostivařský komorní orchestr, se kterým se
stal několikrát laureátem rozhlasové soutěže Concerto Bohemia a celostátní soutěže
základních uměleckých škol. Byl dirigentem Pražského studentského orchestru, pravidelně
spolupracuje s Pardubickou komorní filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií
Bohuslava Martinů ve Zlíně, Jihočeskou komorní filharmonií, Moravskou filharmonií
Olomouc aj. Od roku 2009 působí jako sbormistr Kühnova dětského sboru, který pod jeho
vedením získal v září 2010 cenu Grand Prix na jedné z největších sborových soutěží na světě
v italském Arezzu. Petr Louženský zde zároveň obdržel i zvláštní cenu pro nejlepšího
dirigenta celé soutěže. V roce 2013 pak Kühnův dětský sbor dovedl k vítězství v prestižní
soutěži ve španělské Tolose.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský

IX.

ZÁSLUHY V OBLASTI SPORTU

Ing. Eva Petrová
Aktivní členka TJ Sokol Praha VII. Dlouhodobě se věnuje sportu a rozvoji tělovýchovy dětí a
mládeže v Praze 7.
Nominoval: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský
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Eva Pačesová
Nominace: Ráda bych pro paní Evu Pačesovou požádala o ocenění za trvalý přínos Praze 7 a
případně o čestné občanství.
Eva Pačesová pracovala 33 let v DDM Praha 7.
Založila zde kroužek rytmiky, ze kterého později vznikl taneční klub Silueta. Letos tento klub
slaví čtvrt století. Eva odchovala tanečníky, sportovce, mistry republiky, mistry světa, trenéry,
"pachatele", kteří se vracejí na místo činu a v jejích šlépějích přenášejí odkaz Evy samotné v
klubu Silueta a dál vedou další a další děti, ze kterých vyrůstají nejen mistři, ale především
lidé, kteří vědí, co je soudržnost, proč něco dělat kolektivně, proč předávat dál myšlenku
společného díla a smysluplnost důslednosti a kvalitního využití volného času.
Její práce určitě zanechala pozitivní důsledky na nejednom odchovaném dítku, jehož rozvoj
přinesl pozitiva do jeho osobnosti.
Nominovala: po poradě s radními MČ Praha 7 Jan Čižinský

NA OCENĚNÍ ZASTPITELSTVA MČ PRAHA 7 BYLI DÁLE NAVRŽENI
Milica Sklenčková – je držitelkou Čestného občanství MČ Praha 7
Nominace: Zakladatelka a jednatelka agentury domácí péče Galium s.r.o.(Bubenská 21, 170
00 Praha 7), která tuto agenturu založila již v polovině devadesátých let minulého století. Paní
Milica Sklenčková již více než dvacet let vede kolektiv odborných zdravotních sester
agentury domácí péče Galium, které s nesmírnou obětavostí a mimořádným nasazením pečují
o starší, chronicky nemocné a imobilní spoluobčany Prahy 7. Podmínky, za kterých celý
kolektiv pracuje bohužel neodpovídá důležitosti a potřebnosti těchto služeb, protože zdravotní
pojišťovny si ještě dostatečně neuvědomily lidskou nezbytnost této péče a jejich náhrady
agentuře Galium jsou dlouhodobě velice podceněné, přestože ve svém důsledku šetří daleko
vyšší náklady na nemocniční ošetřování těchto pacientů.
I z těchto důvodů je skoro až neuvěřitelná zarputilost a nezměrná cílevědomost paní Milicy
Sklenčkové obětavě pomáhat svým bližním, těm, kteří to nejvíce potřebují.
Nominoval: Jindřich Ptáček
Emílie Hukaufová – je držitelkou Čestného občanství MČ Praha 7
Nominace: Dovoluji si jménem naší Tělocvičné jednoty Sokol Praha VII nominovat na cenu
Prahy 7 za zásluhy v oblasti sportu naši dlouholetou členku sestru Emílii Hukaufovou. Emílie
Hukaufová se od počátku znovuobnovení naší jednoty v roce 1990 aktivně, činorodě,
neúnavně, nezištně a obětavě podílí na její činnosti. Členkou Sokola je od svých dětských let,
od roku1990 je členkou výboru naší jednoty, dále zastává funkci matrikářky. Velkou část své
energie věnovala při těžkých a nekonečných jednáních, které probíhaly s Ministerstvem vnitra
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o navrácení majetku jednoty. Kromě toho, že je členkou výboru a matrikářkou jednoty, je i
cvičitelkou oddílů všestrannosti. Od roku 1990 vedla oddíly cvičení rodičů a dětí,
předškolních dětí, žactva a cvičení žen. Ačkoliv sestra Hukaufová letos v listopadu oslaví své
92. narozeniny, které by jí ovšem pro její vitalitu nikdo nehádal, tak stále vede pravidelně
dvakrát týdně oddíl cvičení žen s hudbou jako aktivní oddílová cvičitelka, když je třeba
vypomůže i při cvičení dětských složek. Chtěli bychom tímto sestře Hukaufové vyjádřit
poděkování za její aktivní práci v jednotě.
Nominovala: Eva Petrová

Zdena Součková – je držitelkou Čestného občanství MČ Praha 7
Nominace: Ráda bych nominovala paní Zdenu Součkovou za její celoživotní působení v
pěveckých sborech LŠU, její neutuchající entuziasmus, se kterým hodiny zpěvu vede a
autoritu, se kterou dokáže motivovat své zpěváky.
Kontakt nominace: Ljuba Andersová

Jan Wünsch
Nominace: Chtěl bych na cenu Prahy 7 pro zásluhy o sousedský život nominovat Honzu
Wunsche ze Sousedského klubu v Jirečkovy.
Honza už léta pracuje na budování letenské komunity, jak on tomu sám říká, "vesničky". To, s
čím vaše vedení Radnice přichází programově, on dělá už roky nezávislé a na úrovni
mezilidských vztahů. Sousedský klub, který založil, slouží jako místo potkávání místních.
Dalo by se říct, že je to "jen" hospoda, ale takových na Letné není. Je to hospoda jako místo,
kde se skutečně můžete setkat s lidmi z okolních ulic, přisednout si k nim a seznámit se.
Přesto, že je členem strany Zelených, to na atmosféře klubu není cítit. Je tam opravdu vítán
každý. Zažil jsem Honzu jako někoho, kdo umí poslouchat a vycházet s lidmi všelijakých
názorů a politických přesvědčení. Zároveň ale má svoje vlastní názory a stojí za nimi.
Sousedský klub se stává platformou, kde se dají pořádat akce, jako jsou koncerty, divadlo,
výstavy - ale na nekomerční bázi.
Nominoval: Marko Janicki
Ivo Fafílek, DiS.
Nominace: Využívám této příležitosti a na základě Vaší výzvy v zářijovém čísle časopisu
Hobulet - Nominujte osobnosti Prahy 7, bych chtěl vyjádřit poděkování jménem svým i
jménem Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE kurátorovi pro dospělé panu
Ivu Fafílkovi z Oddělení sociální práce MČ Praha 7. Ve dnech 17. 8. až 31. 8. zajistil
krizovou pomoc těhotné mladé ženě a jejímu partnerovi (oba byli z Bulharska), kteří ne zcela
dobrovolně pobývali několik měsíců ve stanu na břehu Vltavy u Mostu barikádníků. Díky
nevšednímu a mimořádnému úsilí kurátora Ivo Fafílka se podařilo zajistit v relativně krátkém
čase vše potřebné k jejich repatriaci. Chtěli bychom jej proto nominovat za pomoc v nouzi a
zároveň i za šíření dobrého jména Prahy 7. I když, jako kurátor pro dospělé, má pomoc lidem
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takříkajíc v "popisu práce", přesto se domníváme na základě krátkodobé ale intenzivní
spolupráce, že si nominaci a případné ocenění opravdu zaslouží. Děkujeme touto cestou také
ostatním pracovnicím a pracovníkům Úřadu MČ Prahy 7 a Odd. hmotné nouze ÚP Prahy 7,
kteří pomohli celou situaci dořešit.
Nominoval: Mgr. Christo Bjalkovski
Helena Třeštíková, Olga Sommerová
Nominace: Vážený pane starosto,
reaguju na Vaši výzvu nominovat občany Prahy 7 za zásluhy, v tomto případě za zásluhy v
kultuře.
Jedná se o dvě osoby, mně milé, a to jsou Helena Třeštíková a Olga Sommerová.
Zároveň jsou si blízké ony dvě, od studií na FAMU jsou přítelkyně, narodily se ve stejném
roce (1949), bydlí na Praze 7, a jsou nazývány PRVNÍMI DÁMAMI ČESKÉHO
DOKUMENTÁRNÍHO FILMU. Proto nominuju obě.
Na svém kontě mají desítky dokumentárních filmů a též desítky cen z domácích a
zahraničních festivalů. Obě dvě jsou pedagožkami, předávají své zkušenosti mladým lidem.
Angažují se v občanské společnosti, i v naší Praze 7.
Nominovala: Olga Špátová
Letenský George
Nominace: Nominuji Letenského George in memoriam, za to že nám hrál ze srdce a dělal
reklamu i Praze 7 v celém světě videem, jak hraje na piano. Zahrál nám na zlomené gitare
anebo acapella a prezil 30 let na ulici.
Nominoval: Vlado Fialka
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