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SEVER

let jsme 
s Vámi

Herečka Anna
Kotlíková:
Dávám si pozor
na lidi, se
kterými mám
pracovat

Magistrát utahuje 
automobilistům šrouby. 
Všichni povinně na kola?
 více na stranách 6 a 7

Foto: Lenka Hatašová
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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
á Nejčtenější 

v celé 

Praze

Vstupenky v prodeji na síti ticketportal.cz
PÁ 3. ZÁŘÍ 
OD 19:35 HOD.

LIGA MISTRŮ
NA SPARTĚ

NE 5. ZÁŘÍ 
OD 19:30 HOD.

HC SPARTA
PRAHA
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED
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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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redaktorka: 
Lenka Kašparová 
tel.: 608 217 041
lenka.kasparova@
ceskydomov.cz

TAK SI MYSLÍM...

Zdražuje se. V letošním červenci 
dosáhla infl ace 3,4 procenta. 
Lidé zaplatí víc za jídlo v re-
stauraci, kulturu i další služby. 
Podražil také stavební materiál, 
elektronika a zboží každodenní 
potřeby, jako jsou potraviny. 
Odborníci navíc odhadují, že ceny 
podobným tempem porostou až 
do konce roku.

Pro průměrně vydělávajícího 
člověka je to velmi špatná 
zpráva, která je o to horší, 
že růst cen ukrojí i nemalou 
část peněz, kterou mají lidé 
uloženou na svých běžných 
a spořicích účtech. Jestliže si 
spoříte na důchod, abyste si na 
stáří pořídili vysněnou chatu, 
kde si obklopeni přírodou bu-
dete užívat zasloužené chvíle 
klidu, vykašlete se na to. Raději 
si chatu pořiďte už dnes na 
dluh. Ve výsledku na tom totiž 
vzhledem k rostoucím cenám 
ušetříte. Budete na ni moci 
jezdit hned a určitě na tom bu-
dete lépe než ti, kterým i přes 
pravidelné spoření celoživotní 
úspory nakonec možná budou 
stačit jen na několikadenní 
pobyt ve stanu na Mácháči.

„Lůzři“ (znovu) otevírají vlastní scénu
 Pamatujete si, kdy jste napo-

sledy byli v divadle? Pokud se 
vám po dlouhém období restrikcí 
zachtělo řádného kulturního 
vyžití, máme pro vás svěží tip na 
neokoukaná představení plná tri-
ků popírajících gravitační zákony.

Braník – Branické divadlo tihle 
„blázni“z Losers Cirque Compa-
ny obsadili už v roce 2020, kvůli 
bezpečnostním opatřením si ale 
svého vysněného vlastního jevi-
ště moc neužili. Během letošního 
léta bavili „Lůzři“ diváky na 
své venkovní scéně v zahradách 
Anežského kláštera a věří, že 
se jim v září na úspěšný rozjezd 
Divadla BRAVO! podaří navázat. 
Nenechali nic náhodě a připravili 
pestrý podzimní program, ze 
kterého si vybere každý.

„Pokud bych měl z programu 
Divadla BRAVO! vypíchnout 
nějaké konkrétní inscenace, tak 
to budou novinky, které naši 
akrobaté nadřeli během pande-
mie, a konkrétně představení 
s názvem Konkurz s našimi 
nováčky, a nový kus, který se 
bude jmenovat Grandiózní. Ten 
v současné chvíli dostává fi nální 
podobu pod vedením Matyáše 
Ramby a bude mít premiéru 

v září,“ láká diváky principál 
souboru Petr Horníček.

Prostory divadla Losers Cirque 
Company sdílí s uznávaným mi-
mem Radimem Vizváry, který se 
představí hned v několika rolích, 
včetně představení Sólo ověnče-
ného prestižní Cenou Th álie. Ke 
spolupráci přizvali i novocirku-
sové soubory, jako jsou Th e Same 
Self, nebo taneční seskupení 
Conteátr. Třešničkou na dortu 
pro milovníky hudby pak bude 
akrobaticko-hudební show Dana 
Bárty, En.Drua a Jena nazvaná 

Kmeny. A pokud se rádi smějete, 
nenechte si ujít groteskní kus 
Divadla Komediograf s Tomášem 
Matonohou a Tomášem Měcháč-
kem / Vladimírem Polívkou s ná-
zvem Jak se Husákovi zdálo, že je 
Věra Čáslavská. Divadlo BRAVO! 
myslí i na nejmenší diváky. Pra-
videlně uvádí odpolední rodinná 
představení Studia Damúza. 

Na podzim také startuje projekt 
Bio BRAVO!, speciální fi lmový 
klub s promítáním a následnými 
diskuzemi se zajímavými hosty. 
Info na www.divadlobravo.cz. (red)

DIVÁCI SE MOHOU těšit na špičková akrobatická vystoupení. Foto: LCC

Evropští tanečníci míří do Prahy 4
Pankrác – Rada hl. m. Prahy chválila žádost o indi-
viduální účelovou neinvestiční dotaci na sportovně 
kulturní akci Mistrovství Evropy – Prague Open 
Dance Festival 2021 ve standardních a latinskoame-
rických tancích. Konkrétně se jedná o částku 200 

tisíc korun, která bude hrazena z rozpočtu hlavního 
města Prahy. Akce se koná 10. až 12. září v Cubex 
Centru v ulici Na Strži. Kolik diváků nakonec bude 
moci přijít osobně, to bude záviset na aktuálně plat-
ných protiepidemických opatřeních. (red)

KOMENTÁŘ

Kdo nám v Praze nahradí lavičky?
Možná jste to také zaznamenali, z ulic 
Prahy začaly mizet lavičky. Ne, nikdo 
je nekrade. Magistrát rozhodl, že 
z města stáhne 1400 laviček, a to bez 
náhrady. 

Podle mluvčího magistrátu to je 
projekt proti „vizuálnímu smo-
gu“. Problém podle nich je reklama 
na lavičkách, která všechno fi nanco-
vala. Magistrát za lavičky ovšem nic 
neplatil. OK, lavičky někde nebyly 
úplně v dobrém stavu. Ovšem zrušit 
je bez náhrady je pro Pražany katast-
rofa. Zejména pro ty starší. Kde budou 
odpočívat? Kde si sednou, když čekají 
na tramvaj? Na tyto otázky nám ma-
gistrát odpovědi nedává. 

Je to škoda, protože městský mobiliář 
tvoří město. Mít možnost si volně ven-
ku sednout a odpočívat by mělo být sa-
mozřejmostí. Ale v Praze teď není. Ještě 
bych pochopil, kdyby se staré lavičky 
odinstalovaly a kus za kus se instalo-
valy nové. Ale odstranit 1400 laviček 
bez náhrady? To mi hlava nebere. 

Někde už začali na vlastní pěst 
s nápravou. Jako třeba v Praze 4, kde 
na místa, která patří radnici, instalo-
vali lavičky nové. Je to ale jen kapka 
v moři. Snad se zapojí i ostatní radnice 
a toto selhání magistrátu občanům 
vynahradí z vlastní kapsy.     

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz
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Koupaliště řeší problém s vodou 
Praha 4 – Koupaliště Lhotka má 
ještě letos projít několika podstat-
nými úpravami. Praha 4 hodlá 
vyřešit zejména dlouhodobý ne-
dostatek vody. Vydatnost hlubin-
ných vrtů, které areál napájejí, se 
totiž v posledních letech výrazně 
snížila a pro potřeby koupaliště 
v horkých letních měsících už 
nestačí. Koupaliště kvůli tomu 
musí být občas dopouštěno pit-
nou vodou. „Počítáme s novým 
zdrojem přírodní vody v podobě 
kopané studny. Dále s recyklací 
vody ze sprch a využitím drenáž-
ní vody prosakující dnem koupa-
liště. Voda z těchto tří zdrojů bude 
pročištěna UV lampou a vrácena 
do koupaliště. Předpokládáme, 
že všechny zmíněné práce budou 
hotovy do začátku příští koupací 
sezóny,“ říká Jiří Bigas, tiskový 
mluvčí Prahy 4. 
V zimě do horké sauny
Do konce roku má také dojít k vy-
sazení nových listnatých stromů 
různých druhů a k další moder-
nizaci. „Vybudujeme moderní 
systém zpracování kalů a rozšíří-
me dětský potůček, což ocení naši 

nejmenší návštěvníci. Budeme 
pokračovat v budování sportovišť 
a dokončíme výměnu oplocení. 
Návštěvníci budou rovněž moci 
využívat pět nových gastrostán-
ků,“ vyjmenovává plánované 
změny Filip Vácha (TOP 09), radní 
Prahy 4 pro investice. Další inova-
ce proběhnou před zimní sezónou, 

kdy má být na Lhotce uvedena do 
provozu sauna. Radnice Prahy 4 
chce totiž areál zpřístupnit celo-
ročně. Mimo letní sezonu má bio-
top a jeho okolí sloužit jako park. 
Stavební práce prý nijak neovlivní 
provoz koupaliště, podle Jiřího Bi-
gase budou zahájeny po ukončení 
koupací sezóny. (red)

KRÁTCE ZE ČTYŘKY

Ulice nese 
vynálezcovo jméno
Michle – Od letošního roku na-
jdeme v Michli ulici pojmenova-
nou po českém puškaři a vyná-
lezci Sylvestru Krnkovi. Návrh 
na jeho připomenutí podalo už 
v roce 2012 občanské sdruže-
ní věnující se právě Krnkovu 
odkazu. Krnkova ulice ústí do 
komunikace U Plynárny. (red)

Dostavba 
protihlukové stěny 
Spořilov – Do 14. listopa-
du bude Technická správa 
komunikací hlavního města 
Prahy pokračovat ve vý-
stavbě protihlukové stěny na 
Spořilovském plácku. Nová 
stěna bude mít délku přibliž-
ně 20–25 metrů a přispěje 
k ochraně objektů v ulici 
Jižní XVII. a Čtyřdílná před 
hlukem. Dále se dokončí pro-
tihlukové stěny v ulicích Jižní 
XV. a Jihozápadní IV. (red)

Uzávěra tunelu zpomaluje cestu do porodnice 
  Kvůli nezbytným opravám 

je uzavřena jedna z nejdůleži-
tějších městských dopravních 
tepen, a to Vyšehradský tunel. 
Plánovaná výluka mezi zastáv-
kami Výtoň–Podolská vodár-
na se týká provozu tramvají 
a automobilů. Pěší a cyklisté 
mohou trasu i nadále využívat 
bez omezení, s komplikacemi 
ovšem musíte počítat při cestě 
do podolské porodnice.

Lenka Kašparová

Praha 4/12 – Výluka probíhá 
kvůli renovaci Vyšehradské-
ho tunelu a tramvajové trati 
a potrvá až do pátku 27. srpna. 
Po půlnoci z pátku na sobotu by 
měla být trať pro tramvaje i au-
tomobily zprovozněna. Dopravní 
podnik během výluky posílil 
pravidelnou autobusovou linku 
č. 134 a částečně také linky č. 118 
a 190. Současně ve zmíněném 
úseku funguje náhradní lodní 
doprava X21 a cestující mohou 
také zdarma využít služby sdí-
lených jízdních kol Rekola, které 
jsou k dispozici 24 hodin denně. 
„Pokud se nám náhradní cyklis-
tická doprava osvědčí a Pražané 

si ji oblíbí, začneme ji zavádět 
pravidelně. V centru je organiza-
ce náhradní dopravy logisticky 
a prostorově velmi náročná, a to 
kola mohou efektivně řešit,“ řekl 
Adam Scheinherr (Praha sobě), 
náměstek primátora pro oblast 
dopravy.
Výluka omezila celkem 
devět tramvajových linek
Dopravní podnik v úseku Vý-
toň–Podolská vodárna vymě-
ní kolejnice a oblouky, které 
zde sloužily uplynulých 13 let. 

Nejdůležitější část prací probíhá 
přímo ve Vyšehradském tunelu, 
kde jsou tři oblouky za sebou. 
Z vozovky je navíc v těchto mís-
tech potřeba odfrézovat asfalt, 
aby bylo možné oblouky vymě-
nit. Dopravní podnik také v kři-
žovatce na Výtoni mění část ko-
lejového rozvětvení z roku 2004. 
Oprava tramvajové tratě mezi 
Výtoní a Podolskou vodárnou 
se dotkla devíti tramvajových 
linek, které jezdí po změně-
ných trasách. V úseku Podolská 
vodárna – Sídliště Modřany je 

během výluky ve Vyšehradském 
tunelu zaveden celodenně, včet-
ně víkendů, ostrovní tramvajový 
provoz na lince č. 21. 
Rodičky musí 
s omezením počítat 
Výluka může ve špičce rodičkám 
prodloužit cestu až o desítky 
minut, což je pochopitelně nepří-
jemné. Nedaleko Vyšehradského 
tunelu se nachází Ústav pro péči 
o matku a dítě, jehož součástí je 
i porodnice. Bohužel nastávající 
maminky musí s prodloužením 
dopravy počítat a omezením 
se přizpůsobit. „Tato situace je 
pro nás a pro naše pacientky 
samozřejmě velmi nepříjem-
ná a zatěžující, ale nemůžeme 
ji nijak ovlivnit. Nezbývá nám 
nic jiného, než se řídit pokyny 
Dopravního podniku hlavního 
města Prahy a doufat, že vzniklá 
situace nezpůsobí našim rodič-
kám žádné závažné potíže a do 
porodnice se stihnou dostat 
včas,“ komentovala výluku Pav-
lína Prusenovská, tisková mluvčí 
Ústavu pro péči o matku a dítě. 

Zdravotníci podle Pruse-
novské pacientky na vzniklou 
situaci upozorňují při návštěvě 
v prenatálních a ultrazvukových 
ambulancích. Informace o vý-
luce a dopravním omezení jsou 
uveřejněny také na webu a so-
ciálních sítích nemocnice. (red)

NAVŠTÍVIT NOVOPEČENÉ MAMINKY v podolské porodnici, to se může vinou objížděk 
a dopravní špičky protáhnout na několikahodinový výlet… Ilustrační foto: Pixabay

I PŘES letošní vydatné deště se musí koupaliště Lhotka dopouštět. Ilustrační foto: MČ Praha 4
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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 martin.dudek@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)

„KDYŽ JSEM SI PŘEČETL tento transparent, visící na jednom domě v Hloubětíně, na 
první dobrou mne napadlo, že moje problémy vyřeší jeho či její platební karty. Ovšem 
moje realistická manželka mne ihned vyvedla z omylu větou, že tam hlavně peníze 
odevzdám,“ napsal nám čtenář Jiří Cína z Hloubětína. (red)

INZERCE

www.arcus-city.cz

Rezidenční projekt Arcus City v rychle se rozvíjející 
čtvrti pražských Stodůlek od společnosti UBM 
Development Czechia v sobě spojuje bezprostřední 
blízkost malebné přírody a skvělou dopravní dostupnost 
do centra města.

Celkem zde vznikne 280 bytů o velikosti 27 m2 až  
135 m2, 10 rodinných domů a obchodní prostory. 
Jednotky budou nadstandardně vybaveny velko-
plošnými dřevěnými okny a dřevěnými podlahami, 
stylovými obklady či budou mít přípravu na elektricky 
ovládané venkovní žaluzie. Samozřejmostí jsou 
podzemní garáže, úschovny na kola a kočárky a také 
promyšlený koncept společných prostranství. 

První etapa, jejíž dokončení se plánuje v roce 2023,  
čítá 4 domy s celkem 100 byty, každý  s balkónem,  
terasou nebo předzahrádkou. Vybírat z moderních 
bytových jednotek lze také v nově otevřeném prodejním 
centru přímo v projektu, kde je například možné  
si prohlédnout standardy vybavení či použité materiály.

Arcus City – moderní 
a komfortní bydlení.
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Lavičky zmizely. A co dál?
 Hlavní město se rozhodlo odstranit zhruba 1400 kusů mobiliáře 

nesoucího rozměrné reklamy, který je rozmístěn po celé Praze. 
Jako první to „odnesla“ Praha 4.

Krč – „Mezi prvními už zmi-
zely lavičky na Budějovické 
v ulici Olbrachtova. Postupné 
odstraňování zhruba 1 400 kusů 
tohoto mobiliáře se uskuteční po 
vleklém sporu s bývalým nájem-
cem řady městských pozemků,“ 
uvedl radní pro oblast správy 
majetku Jan Chabr (Spojené síly 
pro Prahu). Magistrát hl. m. 
Prahy tímto pokračuje ve svém 
plánu odstraňovat z ulic vizuál-
ní smog a postupně kultivovat 
veřejný prostor.

Jenže na druhou stranu – la-
vička je lavička a lidé, především 
starší a handicapovaní, si teď 
nemají na co sednout. Což je více 
než mrzuté zvláště nyní, kdy platí 
pro většinu autobusových linek 
prázdninový jízdní řád a interva-
ly příjezdů jsou delší než ve zbylé 
části roku. „Čekala jsem se svou 
80letou maminkou dvacet minut 
na autobus a musela jsem jí snad 
deset minut podpírat, protože má 
problémy s chůzí a dlouhé stání 
ji velice unavuje,“ svěřila se Naší 
Praze 4 jedna z cestujících.

Podle informací Naší Prahy 4 
o tomto problému městská část 
Praha 4 samozřejmě ví a chystá 
se odstraněné lavičky nahradit. 
„Nedovedu si představit, že by na 
nejvíce frekventovaných místech, 
jako je tomu třeba u zastávky 
před poliklinikou na ulici Antala 
Staška, lavičky delší dobu chybě-
ly,” uvedl radní MČ Praha 4 Tomáš 
Hrdinka (ANO 2011). Praha 4 proto 
chce po dohodě s hlavním městem 
instalovat na nejfrekventovaněj-
ších místech svoje lavičky. (red)

PŘI ČEKÁNÍ na autobus v Olbrachtově 
ulici si zatím nesednete, lavičky byly 
odstraněny… Foto: MHMP
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Magistrát utahuje automobilistům 
 Kam se člověk podívá, tam jdou ceny vzhůru. A nejinak je tomu i v pražské dopravě. Během srpna se zdražily jednorá-

zové jízdenky v MHD, ale také parkování na záchytných parkovištích P+R. To se nelíbí „přespolním“, především ze Stře-
dočeského kraje, ale i rodilým Pražanům, kteří bydlí na periférii města a pracují třeba ve středu metropole. Co bude dál?

Jan Bělohubý/Martin Dudek

Praha – Od října 2018, kdy pro-
běhly komunální volby, se zdají 
hlavním nepřítelem pražských ři-
dičů zejména dvě strany ve vedení 
magistrátu – Piráti a Praha sobě. 
Obě ve svých krocích přitvrzují 
a realizují nápady na vytlačování 
automobilů z města, aniž by je 
častokrát konzultovaly se svými 
partnery uprostřed koalice (STAN, 
TOP 09 a lidovci). O nějaké disku-
zi vně vedení s dvěma opozičními 
stranami ANO 2011, natož ODS, 
která před třemi lety v Praze volby 
vyhrála, nemůže být dle jejich vy-
jádření ani slechu.

Většina magistrátních kroků 
vůči individuální dopravě ve 
městě má teď „požehnání“ a pře-
devším krytí v plánu EU Green 
Deal, tedy v Zelené dohodě. Ta, 
pod líbivým sloganem, že bojuje 
proti změnám klimatu a zhoršo-
vání životního prostředí (kdo by 
se pod to nepodepsal, že?), v sobě 

skrývá mnoho hrozeb pro naše 
běžné životy. Například drastické 
zvyšování ceny elektřiny, které už 
začalo a rozhodně mu ještě není 
konec. Jedním z bodů dohody je 
také minimalizování či rovnou 
zrušení výroby automobilů na 

diesel či benzin a přechod pouze 
na elektromobily (a to teprve bude 
fi čák s cenami za elektřinu…). 
„EU chce do roku 2035 zakázat 
spalovací motory. To znamená, 
že automobily budou velmi drahé 
a běžný občan si elektroauto kvůli 

jeho vysoké ceně nepořídí,“ varuje 
před tímto zeleným „masakrem“ 
například předseda hnutí SPD 
Tomio Okamura. 
Papežštější než papež…
Ale to bychom nebyli my Češi, 
abychom nešli ještě dál. Tedy 
především ultralevicoví Piráti 
a jejich koaliční pražští sou-
putníci. Jak jinak si vysvětlit 
následující řádky z tiskové 
zprávy pražského magistrátu: 
„Evropská unie má podle Zelené 
dohody pro Evropu za cíl snížit 
do roku 2030 emise oproti roku 
1990 o 55 %. Pražští zastupitelé 
přitom už v květnu schválili Kli-
matickým plánem hl. m. Prahy – 
soubor 69 konkrétních opatření, 
které do roku 2030 povedou ke 
snížení emisí oxidu uhličitého 
o 45 % oproti roku 2010. Vzhle-
dem k rozdílnému výchozímu 
roku je nicméně pražský plán 
dokonce mírně ambicióznější 
než cíle Evropské unie.“

ZVLÁDNETE na kole nákup, návštěvu doktora a vyzvednutí dítěte ze školy? Ilustrační foto: Pixabay

OPOZICE
Alexander Bellu (ODS), 
zastupitel Prahy a bý-
valý starosta Prahy 3
„Poslední krok pana 
primátora, kdy nechal 

zdražit ceny na P+R parkovi-
štích i pětinásobně, mi příliš 
nedává z jeho strany logiku. 
Dlouhodobě Pražanům říká, že 
chce, aby nejezdili do centra, 
snažili se co nejvíce využívat 
MHD nebo jezdili na kole. A co 
udělá potom? Potrestá všechny 
dojíždějící tím, že jim parkování 
násobně zdraží. Takže na jednu 
stranu chce, abyste nejezdili 
autem do centra, a když teda 
nejezdíte, tak si za to připla-
títe. Nakonec to způsobí to, že 
Středočechů a dalších dojíždějí-
cích bude v centru města hledat 
místo o dost více a rezident 
bude mít problém zaparkovat. 
Do toho se nám objevují cyk-
lopruhy třeba na Modřanské, 
vedoucí souběžně k modřan-
ské cyklostezce, která je mimo 
silnici a neblokuje provoz. Panu 
Hřibovi bych proto doporučil, ať 
se namísto kreslení cyklopru-
hů zaměří na investice, velké 
dopravní stavby, jako je linka 
metra D nebo dokončení okru-

hu, který bude benefi tem pro 
všechny Pražany. Praha totiž 
stojí, všude jsou rozkopané ulice 
a okruh je stále v nedohlednu. 
Myslím, že téměř každý si všímá 
toho, jak se doprava v hlavním 
městě rok od roku zhoršuje, 
ale ceny za vše rostou. Mnohdy 
i dost razantně.“

Ondřej Prokop 
(ANO 2011), zastupitel 
Prahy a místostarosta 
Prahy 11
„Kombinace zdražení 

P+R a jízdného v MHD způsobí 
přesný opak toho, o co se poli-
tici už řadu let snaží a přivede 
k autům zpět celou řadu lidí, 
kteří dojíždění do Prahy už třeba 
odložili. A to už ani nemluvím 
o absolutním nesmyslu, kdy SMS 
jízdenka nově vyjde dráž než 
ta neekologická papírová. To si 
člověk už opravdu musí klepat 
na čelo… Primátor i radní pro 
dopravu ze středních Čech sice 
argumentují tím, že parkování 
v centru Prahy na modré zóně 
vyjde stále dráž než odstavit auto 
na P+R, avšak není to úplně prav-
da. Pokud pojede někdo ze střed-
ních Čech do Prahy jen na dvě 
kratší schůzky, vyjde ho výrazně 
levněji, a to jak fi nančně, tak 

i časově, dojet přímo do centra 
autem. A to nemluvím o praž-
ských lokalitách, kde zatím 
nejsou modré zóny. Ty se mohou 
připravit na nájezdy aut ze 
středních Čech. Koalice primá-
tora Hřiba dále připravuje mýtný 
systém pro vjezd do centra Prahy 
nebo zdražení modrých zón. Já se 
na závěr už jen zeptám – budou 
mít ještě Pražané po vládě Hřiba 
na to, aby bydleli v Praze?“
KOALICE

Zdeněk Hřib (Piráti), 
primátor hlavního 
města Praha
„Snažíme se nabídku 
P+R neustále rozšiřo-

vat. Otevřeli jsme P+R Braník 
nebo P+R Nádraží Holešovice. 
A právě stavíme třípatrový 
parkovací dům P+R Černý Most 
pro dalších 880 aut. Stávající 
parkoviště postupně moderni-
zujeme, třeba tím, že do nich 
instalujeme samoodbavovací 
technologie. Tohle všechno je 
velmi nákladné, jen parkovací 
dům na Černém Mostě vyjde 
na tři čtvrtě miliardy Kč. Proto 
jsme přistoupili k cenové úpravě 
za parkovné, abychom v rozvoji 
P+R mohli pokračovat. Poslední 

změna totiž 
byla v roce 
2011, kdy se za 
vlády ODS cena 
plošně zdvojná-
sobila. My k tomu přistupujeme 
jinak. Parkoviště, která mají 
nejlepší dostupnost do centra, 
jsou zmodernizovaná a hlídaná, 
mírně zdraží. Naopak ale nabíd-
neme parkování na sedmi P+R 
parkovištích úplně zdarma.“

Adam Scheinherr 
(Praha sobě), pražský 
náměstek odpovědný 
za dopravu
„Nový ceník parkov-

ného na P+R funguje několik 
týdnů a zatím jsme nezazname-
nali rozdíl v obsazenosti. Pro nás 
i pro řidiče je zásadní rozvoj této 
služby. Od posledních úprav cen 
v roce 2011 se navýšila kapacita 
o více než 1500 parkovacích míst 
a na dalších pracujeme. Věřím, 
že dojíždějící řidiči nová parko-
vací místa a vylepšení oceňují 
a mají pro změnu cen pochopení. 
Je možné, že určitá část motoris-
tů začne více využívat pro cestu 
do Prahy hromadnou dopravu. 
Reálný stav budeme vědět po 
prázdninách, kdy se doprava 
vrátí do běžného stavu.“

Bylo nutné zdražit parkování v režimu P+R?
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Takže ano – pražský magistrát 
jde ve svých cílech ještě dál než 
bruselská EU a jeho kroky hlavně 
pociťují motoristé. Naše Praha již 
psala o zřizování nesmyslných 
cyklopruhů, které ohrožují cyk-
listy i motoristy, nebo o povolení 
cyklistům jezdit v jednosměrkách 
oběma směry, což běžný řidič 
vůbec nečeká. Zužují se silnice 
nebo se rovnou uzavírají celá 
nábřeží (viz Smetanovo), takže 
řidiči jsou nuceni jezdit podiv-
nými objížďkami. Nyní přišlo na 
řadu zdražení P+R. Cenový skok 
až o pětinásobek! Tento krok lze 
snad jen obhájit tvrzením, že do 
správy nových záchytných parko-
višť každoročně Technická správa 
komunikací investuje zhruba 
40 milionů korun, rozšiřuje jejich 
síť, zajišťuje kvalitu zázemí i okolí 
a soustředí se také na implemen-
taci nových technologií. Nicméně 
se zdražení rozhodně nesetkalo 
s pochopením u opozičních politi-
ků. „Až pětinásobné zdražení P+R 
v Praze je další absurditou z dílny 
pirátského primátora Hřiba. Na 
sociálních sítích se chlubí fotkami 
z jednání s hejtmankou Středo-
českého kraje Peckovou (STAN), 

jak spolu vymýšlí zlepšení života 
pro občany Prahy a středních 
Čech. Opak je však pravdou, 
Piráti spolu se STAN aktuálně 
ukazují, jak jdou přímo proti 
vlastním voličům a občanům,“ 
tvrdí Ondřej Prokop (ANO 2011), 
pražský zastupitel a místostarosta 
Prahy 11, a pokračuje: „Nejen, že 
zdražili společně P+R, oni zdražili 
i jízdné v MHD. Jdou tedy přímo 
proti moderním snahám o snížení 
individuální dopravy v Praze.“
Připlatíme si za zóny?
Jenže zdražením P+R i dopravy 
v MHD to bohužel pro motori-
zované Pražany nekončí. Pokud 
se v hlavním městě Piráti a spol. 
udrží u moci i po podzimních 
komunálních volbách v roce 2022, 
začnou jistě rozpracovávat další 
zelené plány. Například zavede-
ní mýtného při vjezdu do centra 
Prahy nebo zdražení parkování 
v modrých zónách. Zkrátka – když 
máš auto, tak budeš platit, až se ti 
panenky v očích budou protáčet. 
Nebo sedni na kolo a jeď s batohem 
na zádech nakoupit do obchoďáku, 
to je totiž to jediné správné cesto-
vání v Praze 21. století…

šrouby. Všichni na kola?
Zóna 0 značí nehlídaná 
parkoviště s bezob-
služným provozem 
a omezenou dobou stání 
na maximálně 12 hodin 
a jsou zdarma. Jde 
například o parkoviště 
v Běchovicích, na Kotlář-
ce nebo v Troji v období 
mimo režim ZOO. 

Do zóny 1 jsou zařaze-
na hlídaná parkoviště 
s technologií, která 
jsou vzdálenější centru 
a řidiči tam za své auto 
zaplatí 50 korun na den. 
Kupříkladu velkokapa-
citní parkoviště v Letňa-
nech a na Chodově pro 
více než 600 aut a dal-
ších sedm menších. 

Zóna 2 označuje P+R 
v Holešovicích, u Kon-
gresového centra, na 
Ládví a Skalka č. 1, což 
jsou hlídaná parkoviště 
s technologií, blíže do 
centra a s přímým pře-
stupem na MHD. Cena 
100 Kč.

rozdělení parkovišť P+R

PARKOVIŠTĚ KAPACITA

Zóna 0

Běchovice 98

Běchovice střed 64

Braník 115

Kotlářka 186

Nové Butovice 59

Skalka 2 78

Troja 276

Zóna 1

Černý Most 2 138

Depo Hostivař 178

Chodov 692

Letňany 679

Opatov 212

Radotín 58

Rajská zahrada 91

Zličín 1 88

Zličín 2 66

Zóna 2

Holešovice 77

Kongresové centrum Praha (KCP) 260

Ládví 85

Skalka 1 110
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Martin Dudek

Jak trnitá a složitá byla cesta 
rozené Jihočešky na scény praž-
ských divadel?
To, že jsem se dostala k natáčení 
a divadlu, nebyla náhoda, vy-
růstala jsem v hereckém pro-
středí. Jsem ráda, že mi herectví 
vstoupilo do života již v útlém 
věku. Mnoho lidí kolikrát ani 
na střední škole neví, co vlastně 
bude dělat. Já jsem měla jasno už 
od základní školy a mám štěstí, 
že mi všechno hezky vyšlo a věci 
se dějí tak, jak mají. 

Moje cesta k herectví tedy 
rozhodně nebyla trnitá. Spíše byl 
pro mě trnitý přechod z jižních 
Čech do Prahy a to stále někdy je 
(úsměv). 

Kdy jste tedy poprvé stála na 
jevišti?

Moje první větší divadelní 
zkušenost byla ještě ve škole 
v představení v divadle Ypsilon  
- Proměna aneb Řehoř už toho 
má dost. To jsem zkoušela jako 
záskok za těhotnou kolegyni. 
Všechno jsem se naučila z videa, 
naučila jsem se skladby na klavír 
a pak jsem měla jednu zkoušku 
před představením. Jsem za tuh-
le zkušenost velice ráda, mys-
lím, že mě to hodně otrkalo. Jako 
další bylo zkoušení Sopranistek 
v Činoherním klubu. To bylo tak 
fajn zkoušení, že jsem to nebrala 
jako práci, ale jako radost. A tak 
by to mělo být vždycky. Moc mě 
také bavilo účinkování na Let-
ních shakespearovských slav-
nostech ve hře Večer tříkrálový. 

Váš otčím, herec Vilém Udatný, 
vás ale od kariéry herečky zra-
zoval, protože moc dobře ví, co to 
všechno obnáší. Prozradíte tedy 
čtenářům, co to všechno obnáší?
Vilém je třicet let profesionálním 
hercem, pohybuje se ve fi lmu 
i v dabingu a ví, že tahle profese 
přináší radost, ale i chvíle, kdy 
vám není do zpěvu. Je to čeká-
ní na příležitost. Herci si dělají 
srandu, že berou každé cizí tele-
fonní číslo s radostí, že jde o no-
vou práci, a on se najednou ozve 
někdo, kdo vám nabízí levnější 
elektriku (smích). Párkrát je to 
elektrika, ale pak opravdu přijde 
telefonát, na který čekáte. 

Není to tak dlouho, kdy si přede-
vším herečky na Západě „náhle 
vzpomněly“, že jim před mnoha 
lety nějaký režisér či scenárista 
nabízel roli výměnou za sexuální 
služby. Liší se v tomto tuzemské 
prostředí od toho západního?
Nevím, jak na Západě, ale já 
se s ničím takovým nesetkala. 
A ani jsem o tom od žádných 
kolegyň neslyšela (úsměv).

Na jakou roli byste nikdy nekývla?
Na roli, která by mě neposunula 
dál. Čím jsem starší, tím víc si 
dávám pozor hlavně na lidi, se 
kterými mám pracovat. Obvykle 
se zkouší tři měsíce, což není 
úplně krátká doba, a pokud si 
s těmi lidmi kolem nesednete, je 
to špatně. Jste nešťastní a odráží 
se to na vás. Neříkám, že nemáte 
dělat práci, kde je vám někdo 
nesympatický, to se děje všude. 
Ale když vyloženě cítím, že to 
není dobře, jdu od toho. 

V pokračování oblíbeného seriálu 
Nemocnice na kraji města jste si 
zahrála dceru nedávno zesnulé 
Libuše Šafránkové. Byla na vás 

při natáčení hodná, nebo občas 
i zvýšila hlas?
Na to natáčení vzpomínám 
velice ráda. Libuška Šafránková 
i pan Abrhám byli moc hodní, 
vždycky mi pomáhali. Jsem moc 
ráda, že jsem měla možnost se 
s nimi potkat jak osobně, tak 
pracovně.  

Ve vašem životopise mne zaujalo, 
že jste jako malá hrála druhou 
hlavní roli ve francouzském fi lmu 
Krysy, a dokonce jste měla vlastní 
karavan a asistentku. S čím vším 
jste ji jako dítě „otravovala“?
Tehdy mi bylo asi devět let, 
na natáčení mne samozřejmě 
doprovázela maminka i Vilém. 
Pro mne to bylo první větší 
zkušenost s fi lmem. Točila jsem 
v bazénu, kde plavalo několik ži-
vých krys. Před natáčením jsem 

se šla na krysy podívat a dostala 
pár rad, jak s nimi zacházet, 
abych nezačala ve vodě pani-
kařit. A k vaší otázce – abych 

pravdu řekla, nikdo neotravoval 
nikoho. Bylo mi spíš strašně 
blbý, že mi někdo nosí dešt-
ník nad hlavou, když padá pár 
kapek. A pořád se mě ptali, jestli 
něco nepotřebuji. 

Kde vás nyní můžeme vidět či 
slyšet? 
Momentálně hraji s divadlem 
Vosto5 ve hře Společenstvo 
vlastníků ve Vzletu. Nazkoušela 
jsem novou hru s Petrem Nárož-
ným, Veronikou Freimanovou 
a Vasilem Fridrichem Milionový 
údržbář, kterou režíroval Anto-
nín Procházka. Premiéru jsme 
měli v srpnu. A natáčím seriál 
pro Českou televizi. 

Jste hudebně zdatná, kromě hry 
na klavír ovládáte bicí a dokon-
ce i varhany. Chtěla jste se třeba 

věnovat i vážné hudbě či hrát 
na mších? 
Nechtěla. To byla spíš náhoda, 
že do základní umělecké ško-
ly, kam jsem chodila na klavír, 
přišla učitelka vyučující na var-
hany. Bylo to fajn, jsem ráda, že 
jsem si to mohla zkusit a naučit 
se něco nového. Raději se ale 
věnuji zpěvu a hře na klavír. 

Jak jste se vyrovnala s pandemií 
covidu-19, která nás v mnoha 
oblastech života velice omezila 
a stále omezuje?
Ze začátku to bylo obtížné, 
najednou se zastavil život. Mu-
sím říct, že jsem kolikrát byla 
opravdu nešťastná, připadala 
jsem si strašně zvláštně, ale 
pak záleží na tom, jak k tomu 
přistoupíte. Moje sestra má 
soukromou školku, tak jsem 
si udělala rekvalifi kační kurz 
na chůvu a pracuji ve školce 
s dětmi. A jsem moc šťastná, 
že můžu kombinovat herec-
tví a školku. Mám děti ráda, 
a jak zjišťuji, děti mají rády mě 
(úsměv). Uvědomila jsem si, 
že je dobré mít k herecké práci 
záložní plán. Když jsem totiž 
škrtala představení v diáři, 
chytala mě panika. Záviděla 
jsem lidem, co dělají z domova 
a jsou v klidu. 

Herečka Anna Kotlíková: Dávám si pozor  
 Nepřehlédnutelná černovláska Anna Kotlíková (27) 

sice na nabídku hlavní role ve fi lmu ještě čeká, nicméně 
televizním divákům je dobře známa z několika oblíbe-
ných seriálů.  Ovšem o něco blíže ji poznali rodiče dětí, 
kteří jí svěřili svoje potomky do péče.

V KOMEDII Sopranistky se Anna Kotlíková (vpravo) vžila do role žačky církevní školy 
Panny Marie. Foto: Pavel Nesvatba 

Když jsem kvůli covidu-19 
škrtala představení v diáři, 
chytala mě panika
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Narozena 26. června 1994 ve Vimperku 

Herečka 

Účinkovala v seriálech Obchodoďák, 
Krejzovi, Policie Modrava, Svatby 
v Benátkách, Nemocnice na kraji 
města 2, zahrála si ve fi lmech Maharal 
– Tajemství talismanu a Krysy

Anna Kotlíková

 na lidi, se kterými mám pracovat

Foto: Lenka Hatašová

Nyní je naopak pro mě trochu 
zvláštní vracet se do „běžné-
ho“ života. Kolikrát mi vůbec 
nebylo dobře, když bylo někde 
hodně lidí. Nerada jsem opou-
štěla domov - moje mamka mi 
říkala, že mám jeskynní syn-
drom (smích). Ale něco na tom 
asi bude. 

Za necelé dva měsíce půjdeme 
k celostátním volbám. Prozradíte, 
která politická strana by mohla 
dostat váš hlas?
Z české politické scény nejsem 
vůbec nadšená a budu ještě 
zvažovat, komu dám ve volbách 
svůj hlas. 

Jste stále svobodná, ale proslý-
chá se, že máte slabost pro starší 
muže. Je to pravda? 
Tuhle větu, že mám slabost pro 
starší muže, jsem plácla, když 
jsem točila seriál Obchoďák. 
Moje postava Míši Plavcové měla 
vztah s Pavlem Řezníčkem, kte-
rého hrál Marek Jeřábek, a někdo 
se mě ptal, jestli se mi líbí starší 
kluci. Ale jestli se mi líbí mladší, 
nebo starší kluci, to je jen moje 
věc (úsměv).

Jaký ideál by měl jednou stát vedle 
vás u oltáře? Plánujete svatbu, 
nebo jste schopná mít rodinu i bez 
prstýnku? A jak to bude případ-
ně s vaším příjmením po svatbě, 
necháte si – ová?
Jaký ideál by vedle mě měl stát, 
to si nechám pro sebe. Líbí se mi 
tradiční věci a chci mít normální 
svatbu. I příjmení s -ová. 

Vaše rodina se přátelí s hercem 
Jiřím Lábusem, dokonce jste byli 
spolu nedávno u moře. Je Jiří va-
ším hereckým vzorem?
Já jsem Jirku poznala jako ma-
linká, takže jsem ho nepoznala 
jako herce, ale jako člověka 
s velkým srdcem. Mám ho velice 
moc ráda, vím, že je na něj spo-
lehnutí a můžu mu důvěřovat. 
Rozhodně je to skvělý herec, ale 
jsem ráda, že mi obohacuje život. 
Je pro mě vzorem především 
po lidské stránce.

Pokud si chcete odpočinout, jaké 
máte koníčky?
Ráda čtu. Díky lockdownu jsem 
začala hodně vařit, uklidňuje 
mě to. Pustím si k tomu podcast 
a jsem spokojená. 
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Vyšehrad - VyšeHrátky letos 
znovu prodlouží dětem prázdni-
ny nabitým víkendem, v rámci 
kterého pořadatel festivalu - 
Studio Damúza - představí svůj 
aktuální repertoár. Návštěvníci 
se mohou těšit na oblíbené tituly 
jako Superkluk, Řeka nebo Z taj-
ného deníku Smolíčka Pé.

Na Vyšehrad zavítají také hos-
tující soubory. Se svou novinkou 
Paleček se představí legendární 
soubor Buchty a loutky, chybět 
nebude ani soubor Holektiv s po-
hybovým představením Letkyně 
o létání a prvních aeroplánech. 
Divadelní program doplní tvorba 
studentů DAMU, kteří se v rámci 
svých studií rozhodli zaměřit 
právě na dětského diváka.

„Tvorba studentů uměleckých 
škol nebývá většinou zaměřena na 
dětského diváka, přitom se jedná 
o důležitou diváckou skupinu 
s velkým potenciálem, které se 
Damúza dlouhodobě věnuje. I pro-
to jsme se rozhodli letos studenty 
DAMU na VyšeHrátky pozvat 
i s jejich původní tvorbou. Pest-
rost programu je pro nás důležitá, 
abychom malé diváky dokázali 
upoutat novinkami,“ doplňuje 
koncepci divadelního programu 
ředitel festivalu Jakub Philipp.

Jak na udržitelnost 
v domácnosti?
Damúza nabídne v dopoled-
ních hodinách také ochutnávku 

programu pro nejmenší diváky 
od 10 měsíců v podobě divadel-
ních představení určených pro 
batolata, která celoročně pre-
zentuje po celé republice v rámci 
platformy KUK. V programu se 
objeví Batosnění, Ptáček a lev, 
Já, ty a to nebo inscenace pro 
děti od dvou let s názvem Řeka, 
která měla na VyšeHrátkách 
premiéru v loňském roce.

Program ale samozřejmě ne-
bude jen divadelní - po loňském 
úspěchu se na festival opět vrací 
kapela Bombarďák, organizátoři 
chystají také promítání filmu Ať 
žijí duchové ve vyšehrátkov-
ském letním kině, interaktivní 
hřiště a výtvarné dílny pro děti. 
Součástí festivalu bude i program 
pro dospělé v podobě debaty na 
téma Udržitelnost v domácnosti.

„Jelikož se jedná o speciální  
18. ročník, chystáme pro návštěv-
níky několik překvapení. Kromě 
samotného festivalu se budeme 
oslavám věnovat během léta i na 
našich sociálních sítích. Akce má 
za sebou dlouhou historii, prošla 
určitým vývojem a my bychom se 
rádi s našimi návštěvníky ohlédli 
zpět a připomněli si starší ročníky 
VyšeHrátek, abychom si společ-
ně zpříjemnili čekání na ročník 
letošní,” dodává Jakub Philipp.

Mimo víkendový program 
bude tradiční součástí festivalu 
divadelní bojovka pro školní sku-
piny. Za osmnáctiletou historii 

festivalu tento specifický formát 
vystřídal široký okruh témat, 
jako například Pražské pověsti, 
České státní svátky, Národní 
obrození, Trenažér komunismu 
nebo Chytře a jednoduše: Zpráva 
o vynálezcích. S ohledem na pro-
tiepidemická omezení v loňském 
roce zůstává letošní téma bojovky 
stejné, tedy Cesta do středově-
ku. Program pro školní skupiny 
s pedagogickým doprovodem 
proběhne ve všední dny od 6. do 
14. září. Více informací na www.
vysehratky.cz / www.fb.com/
vysehratky / www.instagram.
com/vysehratky (red)

Soutěž Naší Prahy. VyšeHrátky slaví, můžete s nimi!
 Festival pro děti a jejich rodiče VyšeHrátky se letos opět  

vrací na Vyšehrad, tentokrát už poosmnácté. Proběhne v termínu 
od 3. do 5. září v prostorách Královské akropole. 

SOUČÁSTÍ festivalu je i bojovka Cesta do středověku. Foto: Tomáš Hejzlar

Soutěžní otázka

První VyšeHrátky se uskutečnily v roce…?
a) 2003 b) 2004 c) 2005

Nusle – Metropolitní očkova-
cí centrum, které se nachází 
v Kongresovém centru Praha, 
patří už od jarních měsíců mezi 
klíčová vakcinační místa v hlav-
ním městě. Od srpna nabízí pro 
zájemce o očkování dvě novinky.

Tou první je umožnění očkování 
i bez předchozí registrace, a to pro 
všechny osoby starší 12 let. Pro ně 
je vymezena doba vždy od 10.00 
do 19.00 hodin s tím, že volnější 
časy bývají mezi 10.00 a 11.00 ho-
din nebo 15.00 a 16.00 hodin. 

Od pondělí 9. srpna nabízí 
Metropolitní očkovací centrum 
v Kongresovém centru možnost 
očkování pro předem neregis-
trované zájemce také jedno-
dávkovou vakcínou Janssen od 
společnosti Johnson & Johnson. 
Registrovaní budou nadále 
očkovaní dvakrát vakcínou 
Comirnaty od společnosti Pfizer/ 
BioNTech.

Prioritu mají registrovaní
„Zájem je pochopitelný – mno-
ho lidí chce očkování vyřešit co 
nejrychleji a vynaložit přitom 
co nejméně energie. Přijdete bez 
objednání, dostanete jednodáv-
kovou vakcínu a za pár dní se 
můžete prokazovat certifikátem 
očkovaného. Jednodušeji už to 
nejde. Vláda navíc schválila, že 
od září si nenaočkovaní budou 
muset hradit preventivní testo-
vání, proto je vakcinace cestou 
nejen k ochraně zdraví, ale i ke 
svobodnějšímu životu,“ prohlásil 
primátor hlavního města Prahy 
Zdeněk Hřib (Piráti).

U vstupu do očkovacího 
centra jsou připraveny veškeré 
informační i navigační cedule. 
Pracovníci očkovacího centra 
zároveň přicházející zájemce 
řadí na registrované a nere-
gistrované, pro které je vyčle-
něna jedna až dvě přepážky 

a následně jsou očkováni podle 
aktuálně volné kapacity. Prio-
ritu nadále mají všichni předem 
registrovaní na konkrétní čas. 

A upozornění na závěr - ve 
dnech 21. a 28. srpna bude 
Metropolitní očkovací centrum 
uzavřeno. (red)

Jednorázové očkování a bez registrace? Ano!

Soutěž o rodinné vstupenky

Zodpovězte správně soutěžní otázku 
a společně s vaší poštovní adresou 
ji zašlete do 29. 8. 2021 na e-mail: 
soutez@ceskydomov.cz. Odpovědět 
lze i písemně na adresu redakce Naše 
Praha. Pro 10 výherců je připraveno 
rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti).
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Jan Bělohubý

Slatiny – Najdete tu hezké pří-
rodní kouty i kouzelná místa na 
procházky. Též tu stojí Svěrá-
kova Obecná škola, ovšem ještě 
jak dlouho? „Hlavní potřeby 
nově upravené studie Území 
Bohdalce, Slatin a brownfieldu 
Strašnice řada lidí jistě velmi 
dobře zná. Co si budeme povídat, 
nejde právě o výstavní část. A to 
hodláme změnit,“ říká na adresu 

Slatin místostarosta Prahy 10 
Martin Valovič (ODS).

Chystá se tu zástavba, což se 
lidem v okolí nemusí líbit. „To 
místo velmi dobře znám, kousek 
odtud bydlím. Ač je to k nevíře, 
tak šest kilometrů od Václavá-
ku žijí volně zajíci a lišky. Je tu 
panenská příroda, zahrádkář-
ská kolonie, klid jak na vesnici. 
To chtějí Piráti, Vlasta (odnož 
Čižinského Praha sobě) a ODS na 
radnici zničit! Je to šílené. Už se na 

profilech vychloubají, jaké to bude 
skvělé, až se do Prahy 10 přistě-
huje dalších 25.000 lidí,“ říká 
pražský patriot Jan Čížek (SPD). Je 
ale otázka, zda debaty o nově při-
stěhovaných tisících obyvatelích 
jsou v této době už zásadní. 

„Udržet Slatiny v současném 
stavu je nereálné a neefektivní. 
Jsou zničené a nejsou přírodním 
prostředím. Vznikala zde poměrně 
živelně výstavba chatek a dalších 
staveb, dle současných norem 
jsou mnohé úpravy nelegální 
a bez základních bezpečnostních 
a hygienických požadavků. Je 
třeba s tím něco dělat. Jde o cen-
trální území města a urbanizační 
tlak tu je a bude růst. Možná dříve, 
možná později, ale určitě k nějaké 
urbanizaci zde dojde,“ připomíná 
opoziční zastupitel Prahy 10 Tomáš 
Pek (TOP 09), a dodává: A nový 
stavební zákon, zatím neúčinný, 
ruší i velmi staré stavební uzávěry. 
I to může zásadně ovlivnit budouc-
nost Slatin a Bohdalce. Je proto 
dobré mít alespoň nějaký ideový 
dokument - územní studii.“ 
Nový Jižák nechceme!
I opoziční zastupitelka Prahy 10 
Ivana Cabrnochová (Starostové 
pro Prahu) si myslí, že zástav-

ba tohoto území není špatným 
krokem. „Musí se vytýčit pra-
vidla, například mít prostor na 
aktivity pro volný čas a v okolí 
Slatinského potoka udržet zdejší 
přírodní charakter, který slouží 
jako rozlivové místo v případě 
povodní. Také dopravní napoje-
ní, ale to všechno se už průběžně 
řeší a v horizontu desetiletí se 
bude průběžně zpřesňovat.“ 

Jan Čížek ale připomíná ještě 
jeden důležitý aspekt: „Už nyní 
nejsou vinou politiků v Praze 10 
potřebné sociální služby, proto-
že je všechny zrušili. Zrušily se 
zdravotní a zubní pohotovosti, 
nonstop lékárny, pobočky soci-
álky, ruší se úřad práce. Nejsou 
místa ve školkách. Po nastě-
hování takového množství lidí 
velikosti okresního města bude 
tlak a fronty ještě větší. Není 
vyřešeno ani dopravní napojení. 
Jižní spojka je již nyní přeplně-
na auty, jak se ti lidé dostanou 
domů? Samostatnou otázkou jsou 
rozlehlé pozemky ŘSD, které 
s územím sousedí. Není vyřeše-
no, jak se dané území do celko-
vého plánu zapojí. Těch ‚ale‘ je 
v projektu tolik, že jeho realizace 
nedává vůbec smysl. Nový ‚Jižák‘ 
tady prostě nechceme!“ 

Nahradí zajíce a lišky na Slatinách desetitisíce dvounohých obyvatel?
 Na developerský projekt Slatiny zaznívají různé názory. Lze jej 

ještě zastavit nebo snížit počet přistěhovavších? 

SVĚRÁKOVA Obecná škola, dnes známá v evidenci hasičů kvůli požárům od bezdomovců 
či narkomanů. Foto: Petr Vilgus
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Část Prahy je uzavřena: pro snadnou  
přepravu využijte sdílená kola Rekola  
– díky Urban Monkey zdarma

Pražané mají k  dispozici třítýdenní 
náhradní dopravu na jízdních 
kolech v  rámci výluky mezi Výtoní 
a Podolskou vodárnou.

Dne 7. srpna se na tři týdny uzavřel 

Vyšehradský tunel. Přestože se Praha 

snaží výpadek kompenzovat, můžete 

v těchto místech využít alternativních 

způsobů dopravy, třeba sdílená kola 

Rekola. Uzavírka Vyšehradského 

tunelu bude komplikací pro ty, kteří 

cestují mezi centrem a jižní části města. 

Proto při výluce poskytuje Rekola 

zdarma služby pro cestující na daném 

úseku. Celý projekt vznikl díky značce 

Urban Monkey, která dlouhodobě 

podporuje aktivní způsob života 

a přispívá ke zlepšení kvality života ve 

městech, jakož i  udržitelné mobility.

Ty jsou financovány příspěvkem 1

Kč z  každého prodaného produktu

společnosti. Pro zapůjčení kola 

je nutné si stáhnout aplikaci a  po 

rychlé registraci si cestující načte 

QR kód, který se nachází uvnitř 

košíku, a  zámek se sám odemkne. 

Pro vrácení poté stačí zacvaknout

zpátky zámek páčkou a kolo v aplikaci 

vrátit. Výpůjčka kola mezi stojany

na Náplavce a u Podolské vodárny je 

bezplatná po dobu 30 minut. 

DBK
OBCHODNÍ CENTRUM

BUDĚJOVICKÁ

ZPÁTKY 
DO ŠKOLY

-1. patro

1. září od 1000 do 1800

Než zasedneš do lavice, 
rozjeď to s kamarády ve hře
Just Dance na XBox Kinect

Připravené jsou drobné dárky pro každého 

soutěžícího a hezké ceny pro vítěze.

1. 8. – 14. 8.
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Martin Dudek

Původně jste se chtěla stát státní 
zástupkyní. Proč jste nakonec 
kormidlo svého života stočila 
k běžné advokacii?
Protože jsem po stáži na státním 
zastupitelství a soudě zjistila, 
že moje poněkud romantická 
a možná i lehce naivní předsta-
va o této práci se poněkud míjí 
s realitou. Advokacie je pro mne 
mnohem kreativnější obor, tako-
vý nesvázanější. Neumím totiž 
pracovat ve vztahu nadřízenosti 
a podřízenosti a v advokacii je 
výhoda, že si člověk pracuje po 
svém. Vybírám si kauzy, které 
mne baví, a rozložení práce si 
sama plánuji. Nevýhodou ovšem 
je, že nemívám téměř dovolené 
a pracuji nezřídka i o nedělích.

Uvedla jste, že si vybíráte kauzy, 
které vás baví. Jaké to jsou?
Jsem člověk milující výzvy. 

Vybírám si proto kauzy, kte-
ré někdo přede mnou pokazil, 
ale lze v nich ještě něco udělat 
a klienta zachránit. A pak mne 
baví trestní případy. Konkrétně 
tedy řeším civilní žaloby mezi 
sousedy, rozvody, svěření dětí do 
péče, zřízení věcného břemene 
a podobné záležitosti. A v trestní 
rovině pak daňovou kriminalitu, 
která se většinou vleče několik 
let, krádeže, maření úředního 
rozhodnutí atd. To vše ještě do-
plňuji stavebním právem.

Nemáte tedy toho málo. Proč 
se raději nespecializujete jen na 
jednu oblast?
Mým cílem je nabídnout přícho-
zímu člověku z ulice ve spolu-
práci se svými kolegy širokou 
paletu služeb tak, abychom mu 
byli schopni poskytnout servis 
a řešení všech situací, do kte-
rých se může v průběhu života 
dostat. Říkám o sobě, že jsem 

prototyp vesnického advokáta, 
kterého má rodina třeba 30 let 
a je s ním spokojená, protože ho 
dobře zná, právě tak jako on zná 
ji. Zkrátka nechci být jednorá-
zovou advokátkou, která s vámi 
vyřeší kauzu, nechá si za to dobře 
zaplatit a zmizí z vašeho života. Já 
chci, aby se ke mně klienti vrace-
li. Proto za každým z nich vidím 
životní příběh, a než mu nabídnu 
řešení, chci jeho příběh pochopit. 
„Očekávám vlnu žalob na 
cestovní kanceláře, které 
neproplatily klientům  
covidové vouchery“
S čím se na vás lidé nejčastěji 
obracejí?
Ono se to mění v průběhu roku. 
Po dovolených a Vánocích jsou to 
především rodinné záležitosti, 
hlavně rozvody. Když jsou lidé 
na dovolené dlouho spolu a mají 
čas přemýšlet, nezřídka to končí 
rozchodem. Týká se to hlavně 
manželství, která již nějaký 
čas nefungují. Já tomu říkám 
rozvodová sezona a právě se na 
ni s kolegy chystáme (úsměv). 
Právě tak jako na žaloby ne-
spokojených klientů cestovních 
kanceláří. Ty totiž mají do  
31. srpna ochrannou lhůtu a po 
ní, pokud nebyl „covidový“ 
voucher využit, musí vrá-
tit peníze klientům. Pokud to 
neudělají, lidem nezbyde nic 
jiného než cestovky zažalovat, 
aby se domohli vrácení peněz. 
Ráda jim v tom pomůžu, stačí 
se na mne obrátit buď e-mailem 
zetochova@ak-zetochova.cz, 
nebo prostřednictvím telefonu 
721 490 667. 

Máte pražskou i kladenskou 
pobočku. Liší se tato města obsa-
hem vaší práce?
Ano, liší. Kladenská kriminalita 
je v mých případech mnohem 

jednodušší než pražská. Většinou 
jde o maření úředního rozhodnu-
tí, například řízení bez řidičské-
ho průkazu, řízení pod vlivem 
alkoholu či drobné krádeže. Kla-
denské kauzy jsou méně kompli-
kované. V Praze, protože tu často 
zastupuji právnické osoby, tedy 
firmy, jde o náročnější záležitosti 
typu zajišťování dluhu, zástavní 
právo nebo právě to zmíněné 
stavební právo.

Bydlení ve městech s sebou při-
náší především sousedské spory. 
Na ně asi žádný univerzální 
návod neexistuje…
To skutečně neexistuje. Zastu-
puji hodně společenství vlast-
níků a třecích ploch je mnoho. 
Například v Podolí už přes půl 
roku řešíme umístění drenážní 
trubky a dva roky celé stavební 
řízení. Starousedlíci se nechtě-
jí totiž smířit s tím, že v místě 
jejich bydliště má vyrůst větší 
moderní stavba. Nebo jsem měla 
případ, kdy si lidé ve třetím pa-
tře stěžovali na hrající si děti na 
hřišti v areálu cukrárny. Nájem-
ce jim ustoupil, upravil otevírací 
dobu od 11.00 do 18.00 hodin 
– a zkrachoval, protože mu tam 
v této době nikdo nechodil. Jak 
se říká – pro dobrotu na žebrotu.

Tak to byl poměrně smutný pří-
pad. Jak a čím si od práce odpoči-
nete, abyste si vyčistila hlavu?
Ráda běhám, jezdím na kole 
a chodím na thai box. Ten už se 
mi v praxi párkrát hodil (úsměv). 
A také si s chutí zajdu do hlediště 
fotbalového stadionu v Praze 10 
a občas si na fotbal i vsadím. Pár 
desítek korun, žádné závratné 
částky. Ale musím říci, že po 
fotbalovém Euru mi sázkový účet 
rozhodně nenabobtnal a olym-
piáda také nevyšla podle mých 
představ. Uvidím, zda se to spraví 
se zahájením naší fotbalové ligy.
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Iveta Zetochová hájí lidi z ulice a ráda si vsadí na fotbal

„JSEM prototyp vesnického advokáta, za kterým může člověk přijít s čímkoliv,“ říká Mgr. 
Iveta Zetochová. Foto: Martin Dudek

Praha 10 - K hrobu svatého 
Jakuba ve Španělsku každo-
ročně míří z Čech tisíce pout-
níků, málokdo se však odhodlá 
tak dalekou cestu podniknout 
pěšky. Vít Zukal z Prahy 10 tu 
odvahu našel. 

Důvodů, proč se tento mladý 
muž rozhodl vyměnit svůj do-
savadní život za dobrodružství 
s batohem na zádech, bylo ně-
kolik. „V práci jsem měl zrovna 
takové nic moc období, nemám 
děti ani jiné závazky a chtěl jsem 
poznat svět, respektive Evropu 
trochu jinak, než ji zná většina 
lidí. Rád bych se během cesty 

naučil nějaký jazyk, poznal zdej-
ší lidi a jejich kulturu a ochutnal 
místní jídlo. V neposlední řadě 
jsem chtěl omezit kouření, pití 
a jiné zlozvyky,“ směje se Vít 
Zukal. Z Prahy se vydal nejprve 
na jih Čech, odtud pokračoval do 
Německa a následně zamířil do 
Rakouska, kde prošel kolem je-
zer Traunsee, Attersee, Mondsee, 
Wolfgangsee, Fuschlsee a Zeller 
See. V nohách má už přes 700 
kilometrů. 

„Teď jdu směr Innsbruck 
a Švýcarsko, kde bych chtěl vidět 
místní část Alp. Dále mám v plá-
nu navštívit Milán. Na jihu od něj 

bych rád pár dní pracoval na po-
lích u místních farmářů, abych 
si něco vydělal na zbytek cesty. 
Pak bych se chtěl na několik dní 
zastavit v Janově, kde mám ka-
maráda, který vyrůstal ve stejné 
pražské čtvrti jako já a teď hraje 
fotbal za místní klub,“ vyjmeno-
vává své cestovatelské plány. Těší 
se prý i na cestu kolem mořského 
pobřeží. Hodlá navštívit Monaco, 
Cannes, Saint-Tropez, Marseille 
a Barcelonu. Celkově chce ujít 
přes 3 500 kilometrů a Naše  
Praha bude jeho cestu sledovat. 
Více informací najdete na  
www.nasepraha.cz. (lk)

Z Prahy se vydal až do španělské Galicie

 Po dětsky romantických představách o práci mezi popeláři či na 
vesmírné stanici se Mgr. Iveta Zetochová rozhodla už na konci zá-
kladní školy pro práci v advokacii. Svého cíle dosáhla a nyní se chystá 
na příchozí rozvodovou vlnu i na žaloby proti cestovním kancelářím.

VÍT Zukal prošel kolem známých rakous-
kých jezer. Foto: VZ



14Více informací na www.nasepraha.cz servis

Titul NAŠE PRAHA 4 SEVER vydává Český domov Media House, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Martin Dudek, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz • odpovědný redaktor Lenka Kašparová, e-mail: lenka.kasparova@ceskydomov.cz • 

Manažeři inzerce: Renata Čížková, tel.: 777 114 473, e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz; Iveta Šavelová, tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, 

tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz • náklad 55 000 výtisků • Fotografi e bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21854 • Vychází  20. 8. 2021

V
YD

AV
AT

EL
 Č

A
SO

P
IS

U
 

JE
 D

R
ŽI

TE
LE

M

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

 • 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

 • LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Vyklidíme 
Váš byt, dům, pozemek, sklep. Rychle 
a spolehlivě. Slevy pro důchodce. 
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
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TAEKWONDO - OLYMPIJSKÝ SPORT
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ  

Přijďte k nám do oddílu kdykoliv v průběhu září a vyzkoušejte si s námi 
trénink pod vedením zkušených trenérů. Začínáme 6. září 2021!

Veškeré informace vám na tel. 604 232 823 podá Ing. Bohuslav Hybrant, 
prezident Českého svazu taekwondo a hlavní trenér SK COBRA DOJANG PRAGUE.

Další informace k činnosti klubu naleznete na našich webových stránkách nebo na Facebooku.

Cvičíme v ZŠ PÍSNICKÁ, Písnická 760/11, 
142 00 Praha 4 – Kamýk

Nábor probíhá v průběhu září: každé PO, ST 17.30 – 18.30

SK COBRA DOJANG PRAGUE
www.cobra-taekwondo.cz

RECEPT: EINTOPF – VYDATNÁ POLÉVKA SE ZELENINOU

Máte-li rádi české brambory, zkuste si 
připravit v jednom hrnci tzv. eintopf.

Suroviny na 4 porce

2 lžíce oleje, 1 cibule, 3 stroužky česne-
ku, 5 mrkví, 6 českých brambor typu B, 
2 rajčata, 1 plechovka sterilovaných 
fazolí, půl plechovky sterilované ku-
kuřice, trocha zelených fazolek, sladká 
paprika, majoránka, sůl a pepř, 800 ml 
zeleninového či hovězího vývaru, bob-
kový list na ozdobu, chléb jako příloha 

Postup:
Na oleji orestujte na větší kousky 
nasekanou cibuli a česnek. Přidejte 

kolečka oloupané mrkve a větší 
kousky brambor. Krátce orestujte, 
zasypte sladkou paprikou (může být 
i uzená), majoránkou, dochuťte solí 
a pepřem a zalijte vývarem. Duste asi 
20 minut. Eintopf se nebojte průběž-
ně podlévat vývarem. Brambory se 
tak budou dusit a rychleji změknou. 
Na závěr přidejte slité fazole, zelené 
fazolky, kukuřici a na kostičky na-
krájená rajčata a povařte ještě pět 
minut. Odstavte a můžete podávat 
s chlebem. 

Zdroj: AK

Občanské průkazy 
– co se změnilo?

 V souvislosti s účinností no-
vého zákona číslo 269/2021 Sb., 
o občanských průkazech 
počítejte při vydávání nových 
občanských průkazů (OP) 
s novinkami.
Praha – Nově vydané OP ob-
sahují dva biometrické údaje, 
podobu obličeje a otisky prs-
tů. Ty se budou pořizovat od 
12 let. Hlavním důvodem je 
vyšší zabezpečení dokladů, aby 
nedocházelo k záměně identity, 
kdy na OP vystupuje jiná osoba. 
Biometrické údaje, ať už jde 
o podobu obličeje, nebo otisky 
prstů, budou vedeny v evidenci 
občanských průkazů pouze po 
dobu 90 dnů, a to z důvodu pří-
padné reklamace dokladu.

Dále již nebude možné do OP 
zapisovat akademické či jiné titu-
ly a vědecké hodnosti, do žádosti 
o nový OP již není možné použít 
fotografi e zasílané od fotografů 

do datové schránky ministerstva 
vnitra a žádost nebude možné 
podat elektronicky ani prostřed-
nictvím jiné osoby. Informování 
o vyhotoveném OP bude možné 
nově zaslat i do datové schránky, 
nejen zaslat SMS zprávou nebo 
na e-mailovou adresu, jako tomu 
bylo dosud. Nově si také občané 
budou moci ponechat neplatný 
OP, ale až po provedení úředního 
znehodnocení (proděravění).

OP ve formátu platební karty 
se strojově čitelnou zónou 
budou stále platit pro cestování 
po Evropské unii. Občané si je 
budou měnit podle potřeby, buď 
skončením platnosti, nebo z dů-
vodu různých životních situací, 
změny adresy trvalého pobytu, 
uzavření manželství či rozvodu. 
Jediná lhůta se týká občanů na-
rozených před rokem 1936, kteří 
mají vydané starší typy OP, ve 
kterých není vyznačeny datum 
platnosti. Tyto doklady musí být 
vyměněny nejpozději k 2. srp-
nu 2026. Zdroj: MČ Praha 8
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www.arcus-city.cz+420 221 111 916U Řepory, 155 00 Praha 5

Arcus City
stavíme váš nový domov.
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18. 9. 2021 OD 18:00

FILMOVĚ-KULINÁŘSKÝ VEČER

NA VLNĚ ITALSKÉ KUCHYNĚ

Jedinečné propojení aktuální kinematografie
a kulinářského zážitku.

Po projekci filmu Funke v Cinema City
Slovanský dům následuje čtyřchodová večeře
od La Finestra in Cucina v Restauraci Obecní dům.

Hlavní mediální partneři Hlavní partnerZa finanční podpory

Partneři

Přepravní partner Oficiální dopravce festivaluPartner Culinary Cinema

Oficiální nápoj

S
C-

5
0

0
47

4/
0

2


