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Vzdali jste letos moře? 
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metropoli
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JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní kancelář, 

vykoupí Vaši nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej s možností 
vyplacení zálohy. Nabízíme realizaci

dražeb a aukcí. V souvislosti s prodejem 
nemovitosti vyplatíme z vlastních

zdrojů dluhy či exekuce. 

www.prodejtojinak.cz
800 22 33 88800 22 33 88

VOLEJTE ZDARMA

INZERCE

Rozhovor na stranách 8 a 9
Nejčtenější 

v celé 

Praze

PADDLEBOARD

Vyzkoušej krásy 
paddleboardingu 
na koupališti Džbán 
v Praze 6

  otevřeno od června do září

  možnost testování nejrůznejších 
modelů včetně windsupů a wingů

  půjčovna paddleboardů a windsupů

  akce pro firmy a školy

  závody

  pravidelné lekce jógy 
na paddleboardech

Paddleboard 
centrum pro 
vás připravuje ve
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED

Foto: Bára Součková
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1/ ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA

Když do Štramberku zavítá Turek, možná 

má na chvíli pocit, že je doma v Istanbulu. 

Zdejší dominanta se totiž nápadně podobá 

Galatské věži v turecké metropoli. Místo 

baklavy servírovány štramberské uši!

2/ HRADEC NAD MORAVICÍ

Jak to asi vypadá v zámku, který se v záři oh-

ňostroje objevuje na začátku Disneyho filmů? 

Ukojte svou zvědavost a vypravte se tam! Na-

jdete ho v Hradci nad Moravicí. Tady totiž stojí 

palác, který filmový zámek výrazně připomíná. 

A má i podobně pohádkovou minulost. Jeho 

majitelé Lichnovští se přátelili s Mozartem, 

Paganinim či Beethovenem – a klavír, na který 

tu Ludwig hrál a komponoval, zde i uvidíte!

3/ SLEZSKÁ HARTA

Zadíváte-li se na hladinu Slezské Harty, na 

chvíli se ocitnete v Jezerní oblasti v Anglii. 

Přehrada a okolní sopečná krajina mají takové 

kouzlo, že si je pro natáčení vybral štáb filmu 

Johanka z Arku s Millou Jovovich! „Jesenické 

moře“ je pro svou krásu a sportovní vyžití 

oblíbeným místem výletníků. Cyklisté ocení 

cyklookruh kolem celé přehrady.

Jezerní oblast, Anglie

Štramberská trúba Galatská věž, Istanbul

Slezská harta

zámek Disney

zámek Hradec nad Moravicí
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šéfredaktor: 
Martin Dudek 
tel.: 774 820 075
martin.dudek@-
ceskydomov.cz

TAK SI MYSLÍM...

Současná politická reprezenta-
ce Prahy na čele s Piráty se bije 
v prsa a všude prohlašuje, jak je 
pro naši metropoli důležitá trasa 
metra D. Nechybí krásné vizuali-
zace budoucích stanic, do kterých 
přijíždí soupravy 21. století řízené 
pouze počítači. Vše už je naplá-
nováno, narýsováno, hloubí se 
první průzkumné jámy. Jen s těmi 
penězi magistrát ještě „zakouzlil“ 
a rozpočet výstavby vzrostl téměř 
o 100 %. Proč, to nám možná ča-
sem někdo vysvětlí, třeba úředníci 
z EU či policie.

Ovšem nyní přichází ještě smutnější 
část. Komunální politička z Prahy 4, 
vyznávající stejné politické barvy 
jako pirátský primátor, má na věc 
jiný názor. A její zapsaný spolek 
do této dopravní stavby hodil tzv. 
„vidle“ a celý proces zastavil. Struč-
ně řečeno – několik desítek osob 
blokuje projekt, který by dopravně 
ulevil téměř půlce Prahy a usnadnil 
dojíždění desítkám tisíc lidí do práce 
i za zábavou. Spolek třeba tvrdí, že 
stanice Olbrachtova je nepotřebná. 
Jak to celé dopadne, to se zatím neví, 
ale tipnu si – Olbrachtova stát bude, 
leč metrem D se bohužel svezeme 
o nějaký ten měsíc či rok později…

Stavba metra D: schválena, leč blokována...
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

schválilo výstavbu metra D 
v úseku Pankrác – Nové Dvory. 
Zastupitelé rovněž schválili ga-
ranci fi nancování stavby, která 
poslouží jako důležitý před-
poklad pro získání fi nancování 
z evropských fondů popřípadě 
i pro získání úvěru z Evropské 
investiční banky. 

Praha 4 – „Metro D je aktuálně 
největší dopravní investicí Čes-
ka. První úsek metra D z Pan-
kráce na Nové Dvory bude stát 
52 miliard korun a čekají nás 
velká vyjednávání o fi nanco-
vání – s bankami, EU i státem, 
který v zahraničí tak významné 
městské projekty standardně 
spolufi nancuje. Jsem rád, že 
jsme dnes pro tuto obří inves-
tici získali důvěru pražských 
zastupitelů napříč politickými 
stranami,“ uvedl náměstek 
primátora hl. m. Prahy pro ob-
last dopravy Adam Scheinherr 
(Praha sobě).

Část Pankrác – Nové Dvory, 
která bude moci po dokončení 
fungovat samostatně, zahrnuje 
pět stanic: Pankrác – Olbrach-
tova – Nádraží Krč – Nemocnice 
Krč – Nové Dvory plus přestup 
na linku C na Pankráci. Na 
obou koncích bude mít obratové 
koleje. Předpokládané celkové 
náklady na výstavbu a zprovoz-
nění úseku, tj. včetně napájení, 
trakce, nákupu a poměrné části 
dopravního systému automa-
tického metra, budou podle 
rozpočtu odhadovaného na sou-

časnou cenovou úroveň a infl aci 
činit 52 miliard korun. 
Priorita? Jak pro koho…
 „Výstavba nové linky metra D 
je jednou ze zásadních priorit 
rozvoje dopravní infrastruktury 
hlavního města. Metro D má 
tvořit klíčovou páteř pražského 
systému veřejné dopravy a ule-
vit přetížené dopravní situaci 
v jižní oblasti města – zejména 
v Krči, Lhotce, na Novodvor-
ské nebo v Libuši, kde bydlí až 
150 tisíc obyvatel. Nepochybný 
přínos bude mít metro D ruku 
v ruce s dalšími investicemi do 
rozvoje tramvajových tratí i pro 
obyvatele Středočeského kraje 
i dalších krajů,“ řekl primá-
tor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib 
(Piráti).

Jenže... „Proti výstavbě met-
ra D – důležité pražské stavbě - 

je zastupitelka MČ Praha 4 Marie 
Jelínková, zvolená za Piráty. Po-
dala stížnost na podjatost celého 
magistrátu, kde sedí její pirátští 
kolegové, a tím zdržela výstav-
bu minimálně o rok. Piráti by si 
měli udělat doma pořádek,“ na-
psal na sociální síť Ondřej Pro-
kop (ANO 2011), místostarosta 
sousední městské části Praha 11 
a zastupitel hl. m. Prahy. Kdy se 
tedy skutečně kopne do země, to 
nikdo nyní neví…

Výstavba úseku Pankrác – 
Nové Dvory by měla trvat zhru-
ba 7,5 roku. Nejdéle se vzhledem 
ke geologickým poměrům na 
pankrácké pláni a napojení 
na linku C bude stavět úsek 
Pankrác–Olbrachtova. Na jeho 
zhotovitele i dodavatele mo-
nitoringu a pasportizace DPP 
loni v lednu vypsal dvě veřejné 
zakázky. (red)

KDY SE DOČKÁME nové stanice metra Nové Dvory, to je zatím ve hvězdách… Vizualizace: archiv

KOMENTÁŘ

Vraťte Praze její kouzlo!
V rádiu zveřejnili zajímavý 
průzkum, kde 53 % obyvatel 
uvedlo, že si zvyklo na sa-
motu a nevyhledává lidi. 
Ono je to bohužel v Praze 
vidět. Jindy plné restaurace 
a hospody jsou poloprázdné. 
Lidé do nich nechodí. Bojí se 
jít mezi ostatní lidi. Z médií 
jsou vystrašení, co se jim 
venku může stát. Bohužel 
s tím, jak je poloprázdno, 
jde ruku v ruce zdražování. 
Pivo již stojí kolem 50 korun, 
ale není výjimkou kolem 60 
korun. Běžný je salát za 140 
korun. Jídlo stojí v průměru 
kolem 200 korun. Důvod je, 
že nechodí zákazníci, tedy je 

to začarovaný kruh, je přece 
potřeba vydělávat. Restaura-
téři patří mezi nejvíce posti-
žený sektor, který nedostal 
podporu od státu. 

Dalším faktorem je, že 
trh práce v Praze zkolabo-
val. Lidé se v krizi nechali 
zaměstnat v korporátech, kde 
mají stabilní práci, a soukro-
mý sektor nemůže konku-
rovat. Levní zaměstnanci 
z Ukrajiny k nám nemohou. 
Vyhlídky nejsou moc růžo-
vé. Do toho zde probleskují 
zprávy, že se má podnikate-
lům opět přitížit zvyšováním 
daní, které by měly uhradit 

ohromný státní schodek. 
Hrozí, že se dostaneme se 
do začarovaného kruhu, kdy 
se nevyplatí otevírat nové 
restaurace, a ještě se tedy 
zdraží. Praha tím ztratí svoje 
kouzlo. Turisté zde obdivo-
vali čilý ruch i zábavu, ale 
vše na úrovni za dostupné 
ceny. Politici by měli udělat 
vše proto, abychom se rychle 
vrátili tam, kde jsme byli 
před covidovou krizí. Tedy 
aby Praha byla pulzujícím 
městem, kde to žilo! Lépe se 
pak budeme mít všichni.    

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz
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Pohádka o Prahočtverákovi
  Jak se žije v Praze 4? Jak 

prosperuje a co ji trápí? Odpo-
věď najdete v letním zamyšlení 
prvního místostarosty MČ 
Praha 4 Zdeňka Kováříka (ODS), 
který se na zdejší život podíval 
netradičním způsobem.

Žil, byl Prahočtverák, jeden 
z mnoha svého kmene usa-

zeného na pravém vltavském 
břehu v místě osmi původních 
obcí a města nuselského. Jak už 
to tak za vlády komunistického 
lidu chodilo, nebyl bohatý ani 
svobodný, brblal, ale netřel bídu. 
Nashromážděná nevole lidu vy-
užila pozvolného rozkladu vlády 
a přinesla svobodu a nadšení i Pra-
hočtverákovi a jeho kmeni. Jak se 
zpívalo tehdy v celé zemi, vláda se 
vrátila i do rukou prahočtverác-
kého kmene. Nebylo tehdy mnoho 
míst na území kmene, kde by bylo 
možno civilizovaně nakoupit, 
stejně tak míst k zajištění obživy 
prací bylo málo a hůř placených. 
Jedna dvě fabriky to nespasily. 
A tak prahočtverácký kmen denně 
kočoval za prací, za nákupy, kul-
turou i dalšími potřebami. I pro-
nesl uctívaný moudrý nový král: 
„Praha 4 je králíkárna!“ Nemyslel 
to zle. Prahočtveráka to však 
netěšilo a spolu s kmenem začal 
dumat. Rozhlédli se okolo sebe 
a spatřili chýše panelové se zdvi-
žemi na hraně provozu, střechami 
zatékajícími i chýše starší bytelné, 
leč od ukradení původním vlast-
níkům stejně zanedbané péčí té 
podivné zkratky OPBH. Každičké 
vhodné místo obsadili podnikaví 
trhovci a Prahočtveráci se rozhodli 
rozvinout kus kraje svého kmene. 
Viděli pojednou cíl, rozlétli se do 
krajin cizích a po návratu vytyčili 
heslo ROZVOJ.

Kmen to nové heslo semklo. 
Převzal moc od lidu komu-

nistického, který se povětšinou 
rozplynul v nadšení té doby. 
Prahočtverák byl také nadšen, 
svoboda, podnikání a tolik nového 
volného pohybu a možností! Pustil 
se spolu se svým kmenem do díla. 
Kasu fortelnou našli prázdnou, tak 
jak byla již po roky. Neb zvykem 
bývalo o vše psát uctivé žádosti 
vrchnosti. Utáhli tehdá opasky 
a na co nebylo, doháněli nadšením.

Majetky ukradené se hojně 
vrátily okradeným a podiv-

ná zkratka OPBH padla do rukou 
kmene. Nejvyšší kmenová rada za 
pochodu zajišťovala chod běžného 
dne a Prahočtverák se cítil skvěle. 
Společně moudří kmene rozhodli 
chýše převážně panelové prodat 
lidem z kmene a utržené statky 
dát na obnovu chrámů vzdělání, 
kultury a hřišť pro nejmenší členy 
kmene.

Hesla rozvoj a prosperita držela 
kmen pohromadě. Praho-

čtverák budoval, tvořil, šťasten 
vymýšlel, jak k prosperitě území 
kmene i celé kotliny pražské 

přispět. Příslušníkům kmene se 
hrdost vrátila a o nově nabyté 
chýše se usilovně starali, stře-
chy, zdviže, střeva i vnější tvář 
chýší k lepšímu obraceli. Prostor 
svůj zlepšovali, obnovu chrámů 
vzdělání i kultury hojně podporo-
vali. Na území kmene po krátkém 
váhání začal ROZVOJ, stalo se 
součástí jádra pražské kotliny 
a začínalo prosperovat a bohat-
nout. Mnozí hořeli nadšením a jak 
známo „Není ohně bez kouře“. 
Objevily se i stinné stránky 
rozvoje, rozepře a „oblíbené“ pří-
stupy rovnějších mezi rovnými. 
Už přestalo stačit přinášet nové 
a nové příležitosti, lepší práci 
a vyšší výdělky, nové obchody 
plné zboží a kvalitní chrámy 
vzdělání, kultury či volného času. 
Prahočtverák viděl, jak mizí část 
peněz z prodaných chýší v pozlát-
ku, jak žabomyší i vážné hladové 
střety ve vedení kmene nahlodá-
vají důvěru uvnitř kmene. Nebylo 
mu do zpěvu a brblal, nic platno, 
všeobecný pocit prosperity, která 

dorazila na území kmene, tyto 
temné signály zakryl mrakem 
nebezpečné spokojenosti a spán-
kem na vavřínech.

Nastal čas střetů, ještě nedávno 
plná kasa se povážlivě prázd-

nila, myšlenky na budoucí pro-
speritu a rozumný rozvoj překryla 
černá mračna rozbrojů a kmenové 
nespokojenosti. Smutný Praho-
čtverák jen těžko nacházel cesty 
a ostrůvky pozitivních motivací, 
když kmenem i pražskou kotlinou 
se prohnala vlna deziluze, výčitek 
a stížností. Stalo se heslem doby 
VŠECI KRADNÚ. 

Prahočtverák odmítl osob-
ní zbabělost a našel mnoho 

nových členů kmene, kteří chtěli 
a chtějí dát svému území jemněj-
ší řád, citlivější rozvoj. Narážejí 
na znovu prázdnou kasu. „Je to 
zvláštní nespravedlivý stav, kde 
území kmene má skvělé pracovní 
příležitosti, bohatě vydělávají-
cí podnikatele a zaměstnance, 
všichni platí království převysoké 
daně a přitom kmenová rada nemá 
dost fi nancí na provoz a potřeb-
ný jemnější rozvoj,“ pomyslel 
si Prahočtverák a začal trpělivě 
přebudovávat hospodaření kmene 
nastavené na prodeje chýší novým 
směrem, zrušil většinu pozlát-
ka. Kasa se pozvolna plní, území 
kmene každodenně prosperuje, 
mnoho trvalých i nových přání 
nachází podporu kmene. Přesto je 
území Prahočtveráků dál vysává-
no a z jeho výdobytků se ve falešné 
solidaritě plní vnucená dobra 
v pražské kotlině a udržuje umělá 
spokojenost v místech království, 
která neprosperují, nebudují, 
nejdou nikam vpřed.

Uzavřeme tuto podivnou 
pohádku stručným konsta-

továním, že Prahočtverák má 
svůj kmen velmi rád a kmen vždy 
najde cestu, jak neztratit zdravý 
rozum. Lidé z kmene nekradnú 
a umějí si poradit, domluvit se 
a pomoci si navzájem.

AUTOR KOMUNÁLNÍ pohádky Zdeněk Kovářík. Foto: archiv

NA SPOŘILOVĚ je také velký zájem o řezané květiny. Foto: mar

Na Spořilov se vrátila grilovaná kuřata
Spořilov – Novou podobu získala 
prodejna Albert v Hlavní ulici. 
Po remodelingu, který mimo 
jiné rozšířil uličky mezi nově 
sníženýmí regály, přibyly nejen 
samoobslužné pokladny, ale 
také fresh bar s pochutinami 
(bagety, párek v rohlíku, plněné 
croissanty atd.), které lze zapla-
tit na místě, a není tedy nutno 
procházet celou prodejnou. 
A milovníci grilovaných jídel 
jistě zaplesají nad zprávou, že 
zhruba po 15 letech se v prodejně 
znovu grilují a prodávají kuřata 
a další laskominy. (red)

Zakrytí Spořilovské je 
v nedohlednu
Spořilov – Tato zpráva určitě 
spořilovské občany, trpícími 
emisemi z kamionové dopra-
vy, nepotěší. Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy schválilo 
pokračování projektu Vltavské 
fi lharmonie. Pražský magistrát 
pod vedením Pirátů a za asisten-
ce Prahy sobě a Spojených sil pro 
Prahu tak dal přednost výstavbě 
nového kulturního stánku, který 
„spolkne“ částku ve výši přes 
šest miliard, před zakrytím Spo-
řilovské ulice. To bylo odloženo 
na neurčito. (red)
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mediální partneři

Glanc

19. 7. – 2. 8.

HAMLET

INZERCE

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotografi i pošlete s krátkým popiskem 
na e-mail oskar.kuptik@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se 
fotografem. Fotografi i, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku 
Naše Praha. Za otištěnou fotografi i (velikost nejméně 250 kb!) čeká na autora odměna 
v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci, případně jiná radost, třeba kniha. 
Pravidla pro využití a oceňování fotografi í najdete na nasepraha.cz.   (red)

„NĚKDO se cítí v obchodním domě jako doma, a možná proto je pro něj u Anděla při-
praveno pracovní místo,“ připsal k momentce z interiéru OC Nový Smíchov náš čtenář 
Karel Těkavý z Jinonic. (md)

PODOLSKÁ VODÁRNA zatím dodává do veřejné vodovodní sítě 400 až 500 litrů vody 
za sekundu. Foto: PVK

Podolská vodárna v provozu
Podolí – Pražané opět pijí vodu ze 
„své“ Vltavy. Do veřejné vodo-
vodní sítě totiž začala dodávat 
pitnou vodu Podolská vodárna. 
A to poprvé od roku 2002, kdy její 
provoz ukončily ničivé povodně. 
Od té doby sloužila pouze jako 
záložní zdroj. Významné změny 
doznala technologie úpravy vody, 
která spočívá v doplnění sorpční-
ho stupně (fi ltrace přes granulo-
vané aktivní uhlí tzv. GAU, díky 
němuž se z vody odstraní různé 

látky, například i velká část pesti-
cidů) a hygienického zabezpečení 
pitné vody kombinací UV záře-
ní a dávkováním chloru. Podle 
potřeb centrálního dispečinku 
společnosti Pražské vodovody 
a kanalizace bude voda z Podolské 
vodárny dodávána do vodoje-
mů Flora, Karlov, Zelená liška, 
Laurová a Bruska. Podle technolo-
gické potřeby pak bude míchána 
s vodou z ostatních zdrojů, tedy 
z Káraného a ze Želivky. (red)
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Vzdali jste letos moře? Zkuste 
 Víte, že v červenci a srpnu mohou být tropy stejně báječné u Vltavy jako v egyptském Marsa Alam nebo na 

řeckých ostrovech? Sluněním a koupáním v metropoli lze do určité míry mořské pláže a slanou vodu nahradit. To 
platí hlavně pro ty z vás, kteří nechtějí nic riskovat a do ciziny raději letos nevyjedou. 

Jan Bělohubý

Praha – I když se v létě hlavní 
město pravidelně vylidňuje, 
přesto v něm zůstává velká 
množina dětí, seniorů a pracu-
jících, která v metropoli musí 
trávit část prázdnin. Kam tedy 
vyrazit v parných dnech za vod-
ním osvěžením?

Ve městě je několik koupa-
lišť (přehrad) s přírodní vodou, 
chemicky nečištěnou. Její kva-
litu kontroluje pražská hygiena 
a před odchodem na vybrané 
koupaliště si ji můžete zkont-
rolovat na www.hygpraha.cz/
koupaliste.aspx. Pokud ovšem 
míříte do venkovních areálů, 
můžete být v podstatě v klidu. 
Voda je tu čištěna chlórem a pro-
vozovatelé jsou povinni dodržo-
vat předepsané vyhlášky týkající 
se čistoty vodní plochy.

Ale vydejme se nejprve na pří-
rodní koupaliště. Kromě kvality 
vody vás určitě bude zajímat cena. 
Ta je pro potřeby tohoto článku 
uváděna za dospělého na celý 
den. Rodinné, dětské, studentské 
a jakékoli další ceny poskytne 
provozovatel. V Praze zaplatíte 
v průměru za celodenní koupání 
v přírodním koupališti 120 korun. 

V areálu ve venkovním koupališti 
pak o třicet korun víc. V cenách 
tedy zásadní rozdíl nehledejte.
Hostivař má asi vše nej
Jako nejvýznamnější a nejvy-
hledávanější z ploch ke koupání 
a slunění patří přírodní Hostivař-
ská přehrada (K Jezeru 1, Praha 10 
- Hostivař) na potoku Botič na 
první místo. Jde o největší (42 ha) 
vodní plochu v Praze. Rekonstruo-
vané toalety na nudistické pláži, 
mega trampolína, dvoudráhová 
skluzavka, FIT zóny, nové bary, 
půjčovny, wake vlek, paddleboar-
dy, beachvolejbal, waterzorbing 
a šlapadla, to je pestrá nabídka 
pro návštěvníky. Od devíti ráno 
do osmi večer za cenu 129 korun, 
tj. o 9 korun více než v roce 2020. 
S ohledem na výskyt sinic v mi-
nulých letech tu zavedli novinku: 

technologie nízkofrekvenčních 
ultrazvukových pulsů eliminuje 
sinice a modrozelené řasy a zajiš-
ťuje co nejoptimálnější možnou 
kvalitu vody v celé přehradě. 
Dále pěšky – méně lidí 
a zábavy, zato větší klid
Přírodní koupaliště o rozloze 18 ha 
v nádrži Džbán (Na Džbánu 560, 
Praha 6 - Vokovice) na Litovickém 
resp. Šáreckém potoce v katastru 

Vokovic má maximální hloubku 
sedm metrů. Je to druhé největší 
koupaliště v Praze, byť kvalitou, 
vyžitím či nabídkou služeb by 
mu spíše patřilo místo na opač-
né přímce, než je Hostivař, kdo 
hledá ale jen plavání, asi může být 
spokojen. Dno je vyštěrkované 
a nechybí travnaté pláže. Za den 
tu zaplatíte 90 korun a cachtat se 
můžete až do 21.00 hodin.

Koupaliště Divoká Šárka (Di-
voká Šárka 8, Praha 6) můžeme 
nazvat nejklidnějším pro koupá-
ní v metropoli. Cena je 120 ko-
run, otevřeno je do 19.00 hodin, 
příchod od„mekáče“ na Evrop-
ské asi 15 minut pěšky po čer-
vené turistické. Nabídka? Dva 
bazény pro plavce, brouzdaliště, 
kabinky a občerstvení. 

Přírodní koupaliště Motol 
(rybník) se na svém webu chlubí 

konstatováním, že mělo v loň-
ském roce nejkvalitnější vodu 
v Praze. Celodenní vstupné je 
80 Kč (od roku 2019 nedošlo 
ke zvýšení), provoz končí ve 
20.00 hodin a je zakázán vstup 
se psy. K jídlu si můžete dopřát 
klobásy, langoše, smažený sýr, 
hamburger, hranolky, nakláda-
ný hermelín, utopence či vafl e. 
Pivo by mělo být za 31 Kč.

Biotop je bazén s přírodní vodou
K přírodním koupalištím patří 
v Praze ještě dva biotopy, kte-
ré Naše Praha nezahrnuje mezi 
koupaliště s chemickou úpravou 
vody. Voda se tu fi ltruje postaru 
za působení vodních rostlin a pří-
rodních ekosystémů ve fi ltračních 
lagunách. Je to čisté koupání 
bez chloru, tedy ne mrtvé jako 
v bazénech. Jde o Biotop Radotín 

(K Lázním 9, Praha 5 - Radotín, 
od 10.00 do 18.00 hodin) se stan-
dardní cenou (120 Kč dospělý/
den) a Biotop Lhotka (Nad kou-
padly, Praha 4) v ceně 130 korun 
(dospělý za den, odpolední od 
15.00 hod. je za 100 Kč). Lhotka 
ovšem trpí tím, že není v blízkosti 

příliš volných ploch k zaparková-
ní. Jak to vypadá přímo v areálu, 
to můžete zkontrolovat webka-
merou na odkazu www.koupa-
liste-lhotka.cz/webkamera. A do 
obou biootopů je rovněž zakázán 
vstup se zvířaty.

Téměř jsme vyčerpali nabídku 
koupání v přírodě přímo ve měs-
tě. Ale je tu jedna zcela originál-
ní možnost. Na světě sice existuje 
pár krásných míst, kde můžete 
sedět na loďce či na písku u vody, 
popíjet drink a dívat se na západ 
slunce. Ale nikde na světě v zá-
padu slunce neuvidíte náznaky 
pražských dominant. Jedině 
v Praze jedno takové místo je…
Žluté lázně lákají na 
létání nad Vltavou
Ano, jde o areál Žlutých láz-
ní, které mají dlouhou historii. 
Dokonce v Podolí byly kdysi 
dvoje lázně vedle sebe a název 
jim dala barva plotu, proto Žluté 
(Podolské nábřeží 3, Praha 4 - 
Podolí). Nohejbal sem chodil hrát 
fenomenální slávistický kanonýr 
Pepi Bican či se tu opalovala jedna 
z našich největších sexbomb, he-
rečka Olga Schoberová Bérová. Na 
odvážlivce tu čeká novinka, která 
se poprvé představila ve střední 
Evropě. Surf eFoil je adrenalin na 
vodě, kdy na surfu s elektropo-
honem doslova létáte nad vodní 
hladinou. Dnes v pražské konku-
renci lázně bodují a s provozem až 
do půlnoci i množstvím benefi tů 
patří ke špičce pražské alterna-
tivy pro pobyt u moře. Vyzdvi-
hovaná je též dobrá dostupnost 
městskou dopravou. Celodenní 
vstup pro dospělého je 100 korun, 
dítě do 100 centimetrů vejde do 

areálu zdarma. I lázně můžete 
navštívit nejprve virtuálně na 
www.zlutelazne.cz.
Šup na plovárnu
Pokud vám z nějakého důvodu 
nevyhovují venkovní či přírodní 
koupaliště, můžete tělo ponořit do 

NĚCO, co nám už téměř dva roky chybí: symbol dětského řádění a bezstarostnosti. Fofo: Jan Bělohubý

  Přelidněnost: někde řeší počítadlem návštěvníků zveřejněným na webu či webka-
merou do prostoru. 

  Nárazové (řekněme chvilku po otvírací hodin) zácpy u turniketů. Hledejte areály, 
kde lze koupit vstupenku online a kódem na mobilu pak kontrolou jen projít.

  Uvnitř některých areálů není možné platit kartou (například v areálu Podolí, Petynka i další).

největší problémy venkovních koupališť

Z největšího (hlavního) nádraží 

je to na nejoblíbenější koupaliště 

(Hostivař) přesně 10 kilometrů.
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chladivých vln v některém praž-
ském bazénu. Podolský stadion 
(Podolská 74, Praha 4) je respek-
tovaná klasika (vstupné 190 korun 
do 18.00 hodin), patrně zájmem 
lidí těsně následovaná Edenem, 
správně PS Slavia (Vladivostoc-
ká 10, Praha 10 - Vršovice, vstup-
né 190 korun, otevřeno od 8.00 
do 18.00 hodin každý den). Dále 

můžete vyzkoušet areál Petynka 
(Otevřená 4, Praha 6 - Střešovice), 
vstupné 160 korun, otevřeno až 
do devíti večer a nabídka vyžití je 
opravdu široká. 

Žižkovská rekonstruovaná 
Pražačka (Na Pražačce 1, Pra-
ha 3) mívá obvykle mimo neděle 
otevřeno do 20.00 hod., všed-
ní dny do půl desáté, vstupné 

140 korun, a je tu řada novinek, 
včetně propojení se sousedním 
Grillparkem. Lidé využívají 
i Stírku (Pod Statky 14, Pra-
ha 8 - Kobylisy, do 20.00 hodin, 
150 korun), Ládví (Stíbrova 17, 
Praha 8 - Kobylisy, 150 korun, 
do 19.00 hodin), Motorlet a další. 
Důležité ovšem je si před návště-
vou zkontrolovat aktuální údaje 
a především nařízení, která jsou 
povinná pro všechny návštěv-
níky. V současné době jsou to 
hlavně negativní osvědčení 

o tom, že nejdete mezi rekreující 
se občany roznášet covid-19…
Bašty pražského nudismu
Určitě to býval kunratický Šeberák. 
Nyní se nudisté spíše scházejí na 
vyhrazené pláži Hostivař (oddělená 
cestou a lesíkem) a na nuda pláži 
u vodní nádrže Džbán v Divoké 
Šárce. A někteří vystavují svoje těla 
slunečním paprskům i na střeše 
plaveckého areálu v Podolí. Časopis 
Naše Praha proto přeje krásné léto 
vám všem v plavkách i bez nich!

pláže v pražské metropoli

JEDNO ZE DVOU biotopových pražských koupališť najdete ve Lhotce. Foto: MČ Praha 4

  Lehkovážnost – každý rok se při vodní rekreaci utopí řada lidí nebo utrpí vážná 
zranění. Přecenění sil, plavání příliš daleko, frajerské kousky typu skok z výšky do 
neprobádané vodní hladiny – to všechno má fatální následky.

  Sluneční paprsky – letní horko a sluneční žár našemu zdraví nemusí svědčit. Nej-
citlivější skupinou jsou hlavně kojenci, malé děti, staří lidé, obézní jedinci a osoby 
s onemocněním srdce a oběhové soustavy. Zdravotní problémy způsobuje přede-
vším vysoká teplota a UV záření. Dbejte proto na pravidelný pitný režim, chraňte si 
pokožku opalovacími krémy (kdo to nedělá, zadělává si na rakovinu kůže), pokud 
vám slunce nedělá dobře, vyhledejte raději stín.

  Kvalita vody – v mnoha nádržích dochází v letních měsících k masovému rozvoji sinic. 
V některých případech pak může u koupajících dojít ke vzniku cerkáriové dermatitidy, 
která se projevuje intenzivně svědícími skvrnami, puchýři a zarudnutím kůže. Pokud 
tedy víte, že jste alergik či citlivější stvoření, hlídejte si, do jaké vody vlezete.

rizika při koupání ve volné přírodě
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Martin Dudek

Vaše maminka hrála amatérské 
divadlo. Nikdy vás nelákalo se 
také postavit na divadelní prkna?
Lákalo. Na základce jsem chodila 
do dramaťáku a také jsme hrá-
vali školní divadlo, což mě moc 
bavilo. Pak mne však nadobro 
strhlo výtvarné umění a hudba. 
A když mi později jako etablo-
vané hudebnici režiséři nabízeli 
roli, byla jsem už dost ostýchavá 
a odmítala je. Byla jsem totiž 
zvyklá mít všechno pod kontro-
lou a ztratila jsem v tomto oboru 
sebevědomí, jako tomu bylo 
v dětství a dospívání. Byla bych 
už asi strašné prkno a nechtěla 
jsem se ztrapňovat, když máme 
tolik skvělých hereček.

Vyrůstala jste v Ostravě, hrála si 
hlavně s kluky a ráda se převlé-
kala do tátovy hasičské uniformy. 
Jakou největší lotrovinu jste v dět-
ství provedla?
To by bylo pomalu na knihu 
(úsměv). Vím, že jsem dělala 
věci, které kdyby rodiče byli 
tušili, tak by omdleli hrůzou. 
Třeba jsme v sedmi letech s ká-
mošem přelezli v baráku zábra-
dlí a lezli po něm až do pátého 
patra. A ze srandy jsme počítali, 
kdo na něm déle vydrží jen tak 
stát bez držení. Pod námi byly až 
sklepní kachličky, no, strašné! 
Rádi jsme lozili na střechy domů, 
do kanálů a prolézali cizí sklepy 
a hledali poklady.

Naštěstí jste všechno přežila 
a v devíti letech jste založila první 
kapelu. Co vás k tomu vedlo?
Hudbě se u nás nikdo nikdy 
nevěnoval. Měli jsme v rodi-
ně havíře, učitelky, statkáře 
či úředníky. Muziku ale měli 
rodiče rádi a táta pořád pouštěl 
desky. Odmalinka jsem po-
slouchala Mišíka, Queen, Led 
Zeppelin a Pražský výběr, takže 
tam je ten prvopočátek.

Mnoho textařů čerpá inspiraci 
ze svých zážitků a prožitků. Jste 
na tom stejně, nebo vám stačí 
zavřít jen oči a už se vám hrnou 
nápady?
Zavřít oči mi nestačí. Musí přijít 
nějaký silný impuls a pak to 
jde nějak samo. Texty jsou dost 
závislé na mých prožitcích, takže 
zkrátka potřebuji žít plný život 

a pozorovat, co se kolem mě 
děje. Texty jsou pro mě nesmírně 
důležitou disciplínou a čeština je 
čarokrásná.

Čím vás uchvátila ruská básnířka 
a novinářka Anna Barkovová, 
jejímž textům jste věnovala pět let 
života a nakonec i speciální recitál 
8 hlav šílenství?
Na mé uchvácení Annou Barko-
vovou měla zásadní vliv režisér-

ka Marta Nováková, a to tím, jak 
ji zfi lmovala ve fi lmu 8 hlav ší-
lenství. Vnímala jsem Annu jako 
nesmírně inteligentní, citlivou 
a tvořivou ženu, pro kterou byla 
tvůrčí svoboda silnější než pud 
sebezáchovy. Její život, který 
zaznamenala v dopisech a dení-
cích, pro mě měl velkou hodno-
tu, protože ukazoval její silné, 
ale i slabé stránky. Aniž bych to 
plánovala, strávila jsem s ní pět 
let života, ve kterých vznikla 

fi lmová hudba, album 8 hlav 
šílenství, stejnojmenný recitál 
s velkou kapelou a Gabrielou 
Míčovou v roli Anny, který by 
tento rok měla odvysílat Česká 
televize. A nakonec druhé album 
Hrdinům naší doby, kterým jsem 
tuto etapu loni uzavřela.

Kromě hudby a výtvarna také 
produkujete originální trička 
s vašimi obrázky. Například Dívka 

s kudlou v hlavě, Dívka, co straší 
kamarádku chobotnicí… Nemáte 
také v plánu třeba triko Chlapec 
hrající si s dynamitem?
Vidíte to, teď bych se měla vrh-
nout na další edici triček! V září 
totiž nové album Tam v hluboké 
tmě tepe a září a nová trička by 
se hodila, protože mám už téměř 
všechna pryč. Hitem byla Dívka 
s mírně kompulzivní poruchou 
jedoucí na zebřci. Děti měly nej-
raději Dívku s kudlou v hlavě.

Co tedy plánujete dál?
Jelikož jsem ve čtvrtém měsíci 
těhotenství, tak se s partnerkou 
těšíme, že budeme mít rodinu. 
Bude to sice velice těžké vzhle-
dem k právním okolnostem 
okolo manželství pro všechny, 
ale doufáme, že se to po vzoru 
západních zemí jednou změní 
a nebudeme druhořadými obča-
ny bez právního zaštítění.

Co vy a covid-19? Půjdete těhotná 
na očkování?
S tím si lámu hlavu. Vůbec 
nevím, co mám dělat. Jedna část 
odborné veřejnosti si myslí, že 
těhotné patří do nejrizikovější 
skupiny a měly by být očkovány 
prioritně, a ta druhá zase neví, 
co to s organismem udělá, takže 
doporučuje se neočkovat. Já asi 
ještě vyčkám, jsem z toho totiž 
momentálně zmatená.

Jak to teď máte se životosprávou? 
Holdujete veganským či vege-
tariánským pokrmům, nebo není 
nad dobře propečenou krkovici?
Teď jsem přes dva měsíce zvra-
cela (smích). Ale když jsem při 
síle, tak mě baví dělat snídaně 
jako základ dne, a to většinou 
hemenex s polníčkovým salá-
tem. A pak tak porůznu. Nejsem 

Zpěvačka Vladivojna La Chia: Budu mít  
 Z Ostravy do Prahy přesídlila zpěvačka Vladivojna La Chia (37) v pětadvaceti letech kvůli lásce. Za následu-

jících 12 let stihla v metropoli vyprodukovat sedm hudebních alb a desítky dalších písniček, nyní se však chystá 
na to, co dělá ženu ženou -  na mateřství.

ŽIVÁ VYSTOUPENÍ jsou prozatím minulostí, nyní se zpěvačka těší na miminko. Foto: Aleš Mudra

Hitem mezi mnou vyrobenými 
tričky byla Dívka s mírně 
kompulzivní poruchou jedoucí 
na zebřci
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narozena 3. července 1983 v Ostravě 

zpěvačka, textařka, hudební skladatel-
ka a výtvarnice

svobodná, zatím bezdětná

Vladivojna La Chia 
(vlastním jménem Klára Kozielová)

rodinu se svou partnerkou

VLADIVOJNA se při svých koncertech 
nevyhýbala zajímavým doplňkům. Foto: 

Vladivojsko 

vegan, ale maso často nejím. 
Když už ho kupuji, tak se snažím 
od ověřených farmářů nebo řez-
nictví, a to většinou na polívku.

Předpokládám, že bydlíte v pro-
najatém bytě. Chtěla byste v Praze 
zapustit kořeny a mít tu vlastní 
bydlení?
Vzhledem k mému svobodnému 
rozhodnutí živit se hudbou a také 
tomu, že patřím mezi náplavu 
a nemám zde žádné rodinné 
zázemí, je vlastní byt nedosa-
žitelný. Nájmy jsou také pěkná 
divočina, co si budeme povídat, 
a nemyslím si, že to bude lepší, 
ale nestěžuju si. Beru to tak, jak 
to je. Na druhou stranu – nikdy 
nebudu Pražačka. Jsem prostě 
Ostravačka tělem i duší. Jenže 
abych Ostravu mohla milovat, 
musím mít odstup. Žít už bych 
v Ostravě asi nechtěla. Takže 
Praha je mým domovem, mám 
tady i trvalé bydliště, ale srdce je 
přirostlé k Ostravě, na tom se už 
nic nezmění.

Vaše nejoblíbenější pražská místa 
jsou Nusle, kdy nyní bydlíte, a Vy-

šehrad. To je skutečně všechno? 
Nikoliv, mám moc ráda sta-
ré Dejvice, Podbabu, Bubeneč 
a Bílou Horu. Bydlela jsem totiž 
chvíli v Dejvicích a pak pět let 
ve Střešovicích. Tam jsem se moc 
ráda toulala. Moje oblíbená trasa 
byla pěšky přes Ořechovku na-

horu na Hanspaulku a pak dolů 
do starých Dejvic nebo do Divo-
ké Šárky. Tam jsem jezdila ráda 
na kole přes Petřiny a Veleslavín.

Sledujete politiku? Máte jasno, 
koho na podzim volit?
Mám velké dilema. V současné 
chvíli není žádná koalice, kterou 
bych volila ráda. Strana, které 
bych dala nejraději svůj hlas, 
je bohužel v koalici se stranou, 
které hlas dát nechci, ale chápu, 
že v rámci síly bylo třeba se 
spojit. Budu tedy pravděpodobně 
volit co nejmenší zlo, což se asi 
občas dělat musí.

Co říkáte aféře poslance Domi-
nika Feriho, který čelí nařčení ze 
sexuálního obtěžování?
Feriho kauzu jsem sledova-
la a sleduji docela obezřetně, 
protože sexuální obtěžování vní-
mám jako dlouhodobě tolerova-
ný problém v celé společnosti. 
Věřím ale, že se s nejmladší 
generací mění přístup nejen 
ke zneužívání a ponižování žen, 
ale také ke skutečné rovnopráv-
nosti žen a mužů. 

Začátkem července oslavíte naro-
zeniny. Máte ještě nějaké nevypl-
něné narozeninové přání?
Jéééjej, já asi nic moc nechci. 
Chtěla bych na chvíli někam, 
kde je čistý mořský vzduch, ale 
to moc s narozeninami nesouvi-
sí. Tak snad nějaký hezký výlet 
tam, kde je ještě pořádný les.
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Praha - Pod záminkou boje 
proti vizuálnímu smogu 
vytvořil pražský magistrát vy-
hlášku, která je diskriminač-
ní a zvýhodňuje velké hráče 
na reklamním trhu. Tvrdí to 
Sdružení českých firem ven-
kovní reklamy (SČVR), které 
považuje vyhlášku o omezení 
reklamních plachet na území 
Prahy za naprosto nespraved-
livou a upozorňuje, že pro-
blematiku vizuálního smogu 
neřeší. Pouze se zabývá malým 
segmentem, zatímco mnohem 
agresivnější reklamu přehlíží. 
To, že je vyhláška diskrimi-

nační pouze k části reklam-
ního trhu a pražský magistrát 
tím výrazně zasahuje do hos-
podářské soutěže, potvrdilo 
podle SVČR již několik státních 
institucí. „Dokonce i Evrop-
ská komise se naší stížností 
zabývá, a to jak z hlediska 
možného závažného porušení 
práva upravujícího ochranu 
hospodářské soutěže, tak na 
možné omezení služeb na úze-
mí Evropské unie,“ poukazuje 
předseda SČVR Josef Soušek. 

Nejdůležitější však v této 
chvíli je, že vyhlášku 26/2005 
Sb. začal dle stížnosti SČVR 
šetřit i ÚOHS. Podnět řeší prá-
vě z hlediska porušení zákona 
o hospodářské soutěži. Shledal 
důvodné, že pražský magistrát 
touto vyhláškou zasahuje do 
volné soutěže a pod zdůvod-
něním boje proti vizuálnímu 
smogu jen selektivně posti-
huje část reklamního trhu. 
To dokládá podle SČVR i to, 
že v místech, kde by měly 
být plachty touto vyhláškou 
zakázány, město nyní uzaví-
rá smlouvy na nové reklamní 
plochy. „Je tak zcela evident-
ní, že argument boje s vizu-
álním smogem je naprosto 
falešný,“ dodává Josef Soušek. 
(red)

10velká Praha

Praha - Desítku lokalit s nej-
dražšími novostavbami v české 
metropoli uzavíral Karlín s část-
kou 129 tisíc korun za metr čtve-
reční. Vyplývá to z dat analytic-
ké společnosti Realtify za dobu 
od poloviny loňského března do 
poloviny letošního června. Jde 
přitom o nabídkové ceny bytů, 
které přestaly být inzerovány 
nebo našly svého kupce.
Záplava peněz
Souhrnná čísla za celou Prahu 
pak ukazují, že prodané nové 
byty za sledovaný rok a čtvrt 
trvání koronavirové krize byly 
v průměru nabízeny za 108 tisíc 
korun za metr čtvereční. Na 
přelomu května a června byla 
cenová hladina oproti loňskému 
jaru vyšší o necelých pět pro-
cent. Důvodem nárůstu cen je 

především neutuchající poptáv-
ka po vlastním bydlení, kterou 
povzbuzují rekordně levné 
hypotéky. 
Láce mizí i z periferie
Na trhu je zkrátka hodně peněz 
a málo bytů, ani zchlazení 
ekonomiky koronavirovou 
pandemií na tom nic nezměni-
lo. Výsledkem je, že z bezmála 
stovky pražských lokalit, které 
společnost Realtify sledovala, 
vykázala v čase pandemie prů-
měrnou nabídkovou cenu pod 
sto tisíc korun za metr prodané 
novostavby jen zhruba třeti-
na. Kdo chtěl bydlet za částku 
maximálně kolem 80 tisíc za 
metr, musel hledat na periferii, 
v místech, jako jsou Újezd nad 
Lesy, Šeberov, Satalice, Vinoř 
či Pitkovice. Ty tvořily chvost 

cenového žebříčku. Ale třeba 
Horní Počernice, Čakovice, 
Radotín nebo Řeporyje už se 
pohybovaly na úrovni kolem 
90 tisíc korun za metr čtve-
reční. Celkově však ani okraj 
města nebyl zárukou levnějšího 

bydlení. Mezi „lepší čtvrti“ se 
z pohledu ceny za dobu pan-
demie řadily například Řepy 
s průměrnou cenovkou 127 
tisíc korun za metr novostavby 
nebo Třebonice s částkou 124,5 
tisíce. (red)

Nejdražší nové byty se za pandemie prodaly na Vyšehradě
 Bezmála 160 tisíc korun za metr čtvereční byla za období pande-

mie průměrná nabídková cena prodaného nového bytu na Vyšehra-
dě. Druhé Staré Město už bylo o poznání levnější s cenovkou  
o 20 tisíc korun nižší. Následovaly Střešovice, Radlice, Krč, Nové 
Město, Vinohrady, Podolí a Braník. 

Komu nahrává tažení proti  
vizuálnímu smogu?

NOVÉ byty jsou pro většinu z nás drahé, a získat je můžeme jen za pomoci hypotéky. 
Vizualizace: GARTAL

Praha -Salta před Průmyslo-
vým palácem, šestimetrový lev 
pod Staroměstskou věží nebo 
akrobati zavěšení možná i v ko-
runách stromů. Třináctý ročník 
Pražského festivalu pouličního 
divadla Za dveřmi se uskuteční 
od 8. do 15. července na Výstavi-
šti Praha v Holešovicích a v cen-
tru metropole. Sjedou se na něj 
ti nejlepší čeští pouliční umělci 
i hosté ze zahraničí. Pod širým 
nebem zahrají Bratři v tricku, 
divadlo Drak, Squadra Sua nebo 
například V.O.S.A. Theatre, 
která bude reprezentovat české 
pouliční divadlo na EXPO 
v Dubaji v roce 2022. Vstupné na 

festival je tradičně dobrovolné. 
Kompletní program na 
www.zadvermi.cz. (red)

Kde narazíte na pouliční divadlo?

Praha -Od konce června mají všechna pracoviště podatelny Ma-
gistrátu hlavního města Prahy, tj. ve Škodově paláci, v budově Nové 
radnice a v objektu Business Centrum Vyšehrad, standardní úřední 
dobu pro veřejnost: po a st 8.00–18.00 hodin, út a čt 8.00–15.00 
hodin a v pátek 8.00–11.00 hodin. (red)

Úprava provozní doby magistrátu

Praha/Moravský Krumlov -  
-Celkem 20 velkoformátových 
obrazů Alfonse Muchy nazvaných 
Slovanská epopej je nově umístě-
no v Moravském Krumlově, který 
kvůli tomu investoval 50 milionů 
korun do rekonstrukce zdejší-
ho zámku, kde jsou umělecká 

díla vystavena. Zámek splňuje 
všechny požadované podmín-
ky, včetně zabezpečení prostor. 
Zastupitelé hl. m. Prahy napříč 
politickým spektrem potvrdili 
dřívější rozhodnutí pražských 
radních o uzavření smlouvy 
o výpůjčce na dobu pěti let. (red)

Slovanská epopej přestěhována

V ULICÍCH se bude tančit, zpívat, žonglovat 
i létat vzduchem. Foto: poulicnidivadlo.cz

PODLE magistrátu obtěžují reklamní 
plachty Pražany. Foto: md
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Praha - Analýza vzorků z au-
tobusů, tramvají, vlakových 
souprav, nástupišť a vestibulů 
metra potvrdila předpoklad, 
že při dodržování základních 
hygienických pravidel je pražská 
MHD bezpečná a není žádným 
zdrojem nákazy covidem-19.

Výzkum, na němž spolupra-
covali také vědci z Biologického 

centra AV ČR a Přírodovědecké 
fakulty Jihočeské univerzity, 
byl první svého druhu v České 
republice. Zahrnoval celkem 588 
vzorků. Stěrem z exponovaných 
povrchů výzkumníci získali 154 
vzorků z interiérů autobusů, 
160 z tramvají, 126 z vlakových 
souprav a 52 z nástupišť a ves-
tibulů metra. Dalších 66 vzorků 

odebrali přímo ze vzduchu jeho 
nasáváním speciální aparaturou 
ve vnitřních prostorech doprav-
ních prostředků a stanic metra. 
Sběr vzorků se uskutečnil v době 
vrcholící jarní vlny pandemie 
covidem-19 na začátku dubna, 
vždy po zatažení vozidel z pro-
vozu do depa nebo na obratištích 
či terminálech, tj. před jejich 
úklidem. Pouze půlhodinové 
nasávání vzduchu probíhalo za 
plného provozu s cestujícími.
Viry cestování nepřežily
Ze všech 558 vzorků pouze 6, tj. 
1 %, vykazovalo stopy biologic-
kého materiálu viru. Proto byly 
dále podrobeny v laboratořích 
Přírodovědecké fakulty kulti-
vaci a v intervalech 3, 6 a 9 dnů 
otestovány na infekčnost pomocí 
qRT-PCR metody. Testy u všech 
těchto vzorků ze všech časových 
intervalů potvrdily, že se jedná 
o neinfekční, neživé částice. 

„Výsledky studie nám ukázaly, 
že cestující v pražské MHD ne-
jsou ohroženi přenosem infekce 
za předpokladu dodržování 
základních hygienických pra-
videl,“ říká Alexandr Dejneka, 
koordinátor analýz z Fyzikální-
ho ústavu AV ČR. (red)
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KRÁTCE Z PRAHY

Vzpomínky na bitvu 
i popravy
V listopadu loňského roku 
uplynulo 400 let od bitvy na 
Bílé hoře a letos 21. června 
tomu bylo 400 let od popravy 
27 českých pánů na Staro-
městském náměstí. Muzeum 
města Prahy si toto význam-
né výročí připomnělo již 
koncem roku 2020 vydáním 
publikace Dvě duhy nad 
popravištěm / osudy rodiny 
Kutnaurových v neklidné 
době bělohorské, jejímiž au-
torkami jsou Zuzana Vojtíš-
ková a Olga Fejtová. Záro-
veň muzeum spustilo nové 
speciální webové stránky 
věnované bělohorským udá-
lostem – www.staromestska-
-poprava.cz. 

Národní muzeum zase vůbec 
poprvé prezentuje prapor, kte-
rý byl přímou součástí bitvy 
na Bílé hoře. Tento originál 
mohou návštěvníci díky spo-
lupráci s italskými partnery 
vidět v Muzejním komplexu 
Národního muzea ve výstavě: 
1620. Cesta na Horu až do kon-
ce září letošního roku. (red)

Pražská MHD není zdrojem nákazy covidem-19
 Velkoplošné testování pražské MHD na covid-19, které inicioval 

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a provedli ho vědci Fyzikálního 
ústavu Akademie věd ČR, neprokázalo přítomnost infekčního viru 
SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění covidem-19. 

KE stěrům vzorků DPP záměrně vybral linky a stanice metra, které jsou poblíž význam-
ných pražských nemocnic, poliklinik či zdravotních zařízení. Foto: DPP



12inzerce Více informací na www.nasepraha.cz 

DBK
OBCHODNÍ CENTRUM 

BUDĚJOVICKÁ

LETNÍ MENU
za super cenu
Nabídka platí každý všední den od 15.00 a o víkendu.
Sleva vám bude poskytnuta po předložení kupónu.
Platnost kupónů je pouze v OC DBK  do 31. 7. 2021.

Ke každému hlavnímu jídlu
(včetně přílohy) 

thajská polévka zdarma
(s sebou či na místě)

K hlavnímu jídlu 
s nápojem 0,5 l 
dětské menu
za 1 Kč

169 KčKč9 K9 KKK

2 + 1 pizza zdarma 
(platí na celou i krájenou pizzu)(platí na celou i krájenou p

k Sushi menu nebo Bento menu
á j 0 5 l d

po – pá 30 % sleva na vše
so – ne 15 % sleva na všeleva na vše

- 30 % na gril
Aleppo kebab - Grilované 
mleté telecí maso, salát, 

arabský chléb, hranolky 118 Kč

- 30 % na gril
Šištauk - Grilované 

marinované kuřecí maso, salát, 
hranolky/rýže hranolky/rýž 111 Kč

- 30 % na gril
Chicken tikka

 1/2 kuře grilované, salát,
hranolky/rýže o y/ ý e 118 Kč

169 Kč

159 Kč 169 Kč

Kč9 K9 KKK

Kč9 KKK Kč9 K9 KKK

nápoj 0,5 l zdarma

K jídlu čepovaný nápoj 0,5 l
nebo káva zdarma K salátu neboo

teplému jídluu
ice teaa 

BOCCO-MALINAA
0,5 l zdarmaa  

K jedné 
zmrzlině

druhá za 1 Kč

-1. patro

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendu
Platnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendubídk l tí á 15 00 ík
Platnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendu
Platnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkenduNabídka platí: po – pá po
Platnost kupónu do 31. 7.2021

kendukNabídka platí: po  pá po 15.00 a o víkNabídka platí: po – pá po 15.00 a o vík
Platnost kupónu do 31. 7.2021Platnost kupónu do 31 7 2021

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendu
Platnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkenduNabídka platí: po – pá po
Platnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendubídka platí: po – pá po 15.00 a o víkenduplatí: po – pá po 15 00 a o vík
Platnost kupónu do 31. 7.2021Platnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendubíddka platí: po – pá po 15.00 a o víkendudk l tí á 15 00 ík d
pónu do 31. 7.2021Platnost kupónu do 31 7 2

Nabídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendubídka platí: po – pá po 15.00 a o víkendka platatatatatattattaatattaaatataaaaaatttííí: píí: pí: píí: pí:íí: pí:í: pí: ppí: pp: ppí: p: pppí: ppí: pí: pí: p:::í:í:í oooooooo –ooooooooooo pá ppá ppppppppppoo 11o 1o 15o 151o 11555515oo 11ooooooo .00 a o víke
pPlatnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – páá po 15.00 a o íkíkkíkkíkíkvíke dndu
Platnost kupónu do 31. 7.2021

Nabídka platí: po – pá upoo 15 0000000000000000000000000000000.00 00000000000000000000000000000000000000000 a o víkeííkííkííkíkíkíkkíkkíkíkkíkkíkvíkeííkíkkíkkíkkkkkíkvíkeííkíkkíkkkkkkkkkkkíííííkkík ndu
Platnost kupónu do 31. 7.2021d 31 7 2021

- 30 % na gril
Safír kebab - Grilované 

mleté telecí maso, hommos, 
salát a hranolkysalát a hranolky 118 Kč
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Praha – Že je Olga Lounová 
vášnivou profesionální jezd-
kyní rallye, není žádným 
tajemstvím. Zpěvačka ale 
kromě závodů propadla další 
disciplíně. Začala totiž drifto-
vat. A právě to předvedla ve 
svém novém videoklipu k písni 
Dávej to! 

„Miluji auta a všechny 
možnosti, co se s nimi dají 
dělat. Když jsem viděla dri-
ftová videa, absolutně jsem se 
nadchla. A už mám za sebou 
první závod,“ říká Olga, která 

současně přiznala účast v jed-
nom z nejzajímavějších a nej-
nebezpečnějších závodů světa, 
jehož hymnou by se píseň 
Dávej to! mohla stát. 

„Už je to dlouho mým snem, 
ale zároveň mám obavy, jestli 
to zvládnu. Bude to fyzicky 
a psychicky velmi náročné. 
Myslím si však, že nějakou 
průpravu už mám. Každý ale 
říká, že kdo to nezažil, tak 
neví. Byla jsem se tam podí-
vat a viděla jsem, že kluci trpí 
svalovými horečkami a doslo-

va trpí. Nebude to sranda. Jede 
se celý den, málo spíte, když se 
ztratíte, tak spíte ještě méně,“ 
říká zpěvačka, která v roli na-
vigátorka pojede Rallye Dakar 
v lednu 2022 po boku pilota 
Martina Čábely. 
„Slyšel mou píseň Optimista 
a vzpomněl si, že jsem chtě-
la Dakar jet. Tak si řekl, že 
než se hádat v autě s nějakým 
chlapem a nervovat se, osloví 
mě,” popsala Olga, jak tato 
netradiční závodní dvojice 
vznikla. (red)
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Pro formát klipu jste zvolili foto 
román, kde hrajete otce a bubeník 
Ondra matku. Napadá mne - 
máte tedy syna a Ondra dceru? 
Ano, je to přesně tak, jak říkáte. 
Mně se narodil prvorozený syn 
a Ondrovi holčička. Ondra už je 
ale zkušený otec a se ženou při-
vedli na svět druhého potomka. 

Bylo v obou rodinách hned jasno, 
jak se děti budou jmenovat, nebo 
to byla dlouhá diskuze? 
Diskuze trvala déle, ale žádné 
hádky. Respektoval jsem ženu 
a ona mě. Když se mi její nápad 
nelíbil, hned jsme ho vyřadili 
a naopak. Myslím, že podobně to 
bylo i u bubeníka. My jsme dali 
synovi jméno Lemmy a Ondra 
má dcerku Florentýnu neboli 
Flo. Jména jsme vybrali tak, 
aby byli spokojeni rodiče a snad 
i miminko. Ptali jsme se břicha, 

a když kopnul dvakrát, tak se 
mu to jméno líbilo.

Říká se, že dítě do svých 18 let 
stojí rodiče na výdajích asi milion 
korun. Máte našetřeno, nebo při-
dáte na pracovním tempu? 
Barák, vztah a dítě na peníze ne-
přepočítáváme. Nějaký peníze už 
jsem vydělal, tak další přivydělám 
pro něj (úsměv), a když zrovna 
peníze nebudou, pořád bude mít 
od nás všechnu lásku světa. 

Od června do září vás čeká šňůra 
31 koncertů. Budou všechny stej-
né, nebo na každém z nich – dle 
místa – něco změníte? 
Osm měsíců se nesmělo hrát, 
a když to člověk jede 20 let, tak 
mu to chybí. Koncerty budou 
určitě jiné a naše samostatná 
vystoupení budou delší. A na-
opak, pokud zahrajeme v rámci 
nějakého festivalu na větší stage, 
přitopíme na pyrotechnice, ale 

zároveň zahrajeme kratší set, 
abychom se vešli do line upu 
akce. Víc každopádně bude 
našich vlastních koncertů, kde je 
program na nás. Na tyto kon-

certy bude připravena více než 
hodinu a půl dlouhá show a vě-
říme, že si to stejně jako loni s fa-
noušky na koncertech užijeme. 
Těšíme se jako malí kluci.

Píseň Ty vole, já budu táta oslavuje rockové děti
 Kapela Rybičky 48 je napříč generacemi oblíbená pro své písně 

inspirované životními příběhy jejích členů. Nyní přichází s tématem pří-
růstků a vydala píseň Ty vole, já budu táta. Oslavuje tak příchod nových 
členů do rockové rodiny, což potvrzuje i frontman kapely Kuba Ryba.

K NOVÉ písni vznikl i humorný foto románový videoklip, ve kterém si bubeník Ondra 
Štorek zahrál roli matky a frontman kapely Kuba Ryba se ujal – stejně jako v reálném 
životě - role otce. Foto: Ondřej Soukup

Osobnosti ukazují, jak se nechovat v přírodě
Praha 1 - Zpěvák Jiří Korn, 
herečka Dagmar Havlová, zpě-
vák Ben Cristovao, šéfkuchař 
Přemek Forejt, sportovec David 
Svoboda, herečka Andrea 
Kerestešová Růžičková nebo 
modelka Kateřina Sokolová. To 
je jen část ze seznamu veřejně 
známých českých osobností, 
které se zapojily do umělecké 
kampaně Ne! v přírodě, jež má 
upozornit na nevhodné chování 
v přírodě. V rámci ní je v praž-
ské zeleni v roli podivných 
obyvatel města, kteří se na 
svých výletech do přírody cho-

vají přesně tak, jak by neměli, 
ztvárnil fotograf Matěj Dereck 
Hard. 

Série dvanácti fotografií ve 
stylu pop-art photography, do-
plněná instalací lesa, je zdarma 
k vidění do 10. července v Kří-
žové chodbě na Staroměstské 
radnici v Praze. „Součástí vý-
stavy je také čtyřicetiminutový 
film, který zachycuje zákulisí 
náročného focení doplněné 
o rozhovory s osobnostmi,“ 
dodává fotograf. Více informa-
cí najdete na FB události Ne! 
v přírodě. (red)

HEREČKA Andrea Kerestešová Růžičková si zahrála vandalku ničící stromky.  
Foto: M. D. Hard

Olga Lounová: nový videoklip a pojede Dakar! 

SVĚT rychlých vozů zpěvačku Olgu Louno-
vou doslova učaroval. Foto: archiv OL
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HLEDÁME OSTŘÍLENÉ OBCHODNÍKY!
Český Domov hledá do svých řad zkušené 

obchodníky na pozici manažera inzerce pro 
celorepublikovou síť lokálních titulů.

Tvým úkolem bude prodej reklamního prostoru tištěné 

Nabízíme:
• nadstandardní finance 

– možnost výdělku až 80 000 Kč
• školení obchodních dovedností

• teambuildingové akce
• práce na ŽL

• práce v regionu Praha

Požadujeme:
• zkušenosti s obchodem 
• SŠ vzdělání s maturitou
• smysl pro zodpovědnost

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli nám 
životopis na mail: kancelar@ceskydomov.cz

Tě pozveme na pohovor
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INZERCE

řádková inzerce

 • KOUPÍM SKLO, PORCELÁN, KNIHY 
a další. Zároveň vyklidím a vystěhuji. 
Tel.: 608 203 342

 • !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěho-
vání-doprava. Volejte: 773 484 056

 • LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Vyklidíme 
Váš byt, dům, pozemek, sklep. Rychle 
a spolehlivě. Slevy pro důchodce. 
Tel.: 739 665 455

 • VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme 
Váš byt, dům, zahradu, pozemek, 
chatu, chalupu a to za nejlepší cenu. 
Vykupujeme nemovitosti s dluhem 

i v exekuci. Platba ihned a v hotovosti. 
Možnost nemovitost nadále užívat. 
Tel.: 739 665 455

 • VÝKUP VOZIDEL. Výkup vozidel pojízd-
ných, nepojízdných i havarovaných. 
Tel.: 739 665 455

 • POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro 
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. 

www.sidloprofi rmupraha.cz, 
tel.: 728 991 247

 • OD VÝMĚNY VYPÍNAČE PO KOMPLET-
NÍ REKONSTRUKCI bytu, byt. jádra 
a koupelny, 603 109 932

 • ÚČETNICTVÍ-MBCH s.r.o. Aktuálně při-
jmeme nové klienty, tel: 724 851 748
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RECEPT: ČOKOLÁDOVÝ MOUČNÍK S ČERVENOU ŘEPOU

Když se řekne „červená řepa“, 
leckomu z nás se vybaví jen nudný 
salát ze školních jídelen. Omyl! Tato 
skvělá zelenina má v kuchyni mnohem 
zajímavější využití. Vyzkoušejte třeba 
recept na lahodný dezert, který si 
Tomáš Kunovský, šéfkuchař Spa ho-
telu Lanterna ve Velkých Karlovicích, 
přivezl ze Skotska.

Suroviny:
250 g uvařené červené řepy
200 g tmavé čokolády (70 %)
5 vajec
200 g másla
190 g hnědého cukru
135 g hladké mouky
10 g kypřicího prášku do pečiva
3 pol. lžíce kakaa
5 pol. lžic uvařené silnější kávy

Postup:
1. Červenou řepu mixujeme, až vznik-
ne hladké pyré.
2. Čokoládu rozpustíme s máslem. 
„Nejvhodnější je postup, kdy obě 
suroviny vložíme do mísy, kterou 
umístíme nad hrnec s probublá-
vající horkou vodou, a necháme je 
povolit pouze působením horké páry. 
Odborně se tento způsob vodní lázně 
označuje Bain Marie. Takto si zajistí-
me, že se suroviny rozpustí pozvolna 
a nepřipálí se,“ doporučuje Tomáš 
Kunovský s tím, že další možností je 
použít mlékovar. 

3. Vajíčka ušleháme s cukrem do pěny. 
Tuto vaječnou pěnu pak přidáme do 
rozpuštěné čokolády s máslem a zleh-
ka promícháme. 
4. Mouku (může být i GF – bezlepko-
vá) smícháme s kakaem a přidáme 
k čokoládovému základu. Opět 
promícháme.
5. Přilijeme šálek vychladlé silnější 
kávy a pyré z řepy. Nyní těsto zpracu-
jeme, až je hladké.
6. Formu (může být tradiční kulatá, 
nebo pro ozvláštnění zvolíme formu 
ve tvaru obdélníku) vymažeme 
změklým máslem pomocí cukrář-

ské metličky a vysypeme hrubou 
moukou. Pak do ní těsto opatrně 
nalijeme. 
7. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C 
30 minut. Poté zkontrolujeme, formu 
otočíme o 180°a pečeme ještě dalších 
10 minut.
8. Po vychladnutí zdobíme dle vlast-
ního vkusu. 

Tip šéfkuchaře Tomáše Kunovského: 
Na moučníku vypadají hezky drcené 
oříšky, mandle, čokoládový krém 
a kandovaná řepa (uvařená v cukro-
vém rozvaru).

Zdroj a foto: Resort Valachy, www.valachy.cz

Vyndávání zapadlého 
jazyka? Největší 
resuscitační mýtus!
Praha – V rámci fotbalového 
mistrovství Evropy obletěly svět 
záběry resuscitace dánského 
záložníka Eriksena. Hráče se po 
kolapsu a zástavě srdce podařilo 
v přímém přenosu na hřišti oživit. 
Samotné oživování mohlo pro-
běhnout ještě efektivněji, hráčům 
to ale nelze vytýkat, o resuscitaci 
je rozšířena stále řada mýtů.

Pokud člověk upadne do bez-
vědomí, může skutečně kořen 
jazyka blokovat dýchací cesty, ale 
rozhodně to není způsobeno tím, 
že by se jazyk přetočil a zapadl 
do krku, jak může toto slovní 
spojení naznačovat. Jazyk je sval 
a při poklesu svalového napětí 
v důsledku bezvědomí ochabne, 
stejně jako všechny ostatní svaly. 
Když pak kořen jazyka přilehne 
na stěnu dýchacích cest, dojde 
k jejich zneprůchodnění.

Nejvhodnějším způsobem uvol-
nění dýchacích cest je v takovém 
případě prostý záklon hlavy. Pro-
vádí se tak, že zachraňovaný leží na 
zádech, ideálně na pevné podložce, 
nemá nic pod hlavou a zachránce 
mu přiloží dlaň pod bradu a druhou 
na čelo a hlavu mírně zakloní. Díky 
tomuto jednoduchému manévru 
jazyk odlehne a dojde ke zprů-
chodnění dýchacích cest. 

Správný postup samozřejmě 
předem konzultujte na telefonní 
lince 155. Zdroj: ZZSHMP
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