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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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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
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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

 s
po

lu
pr

ác
i s

CENTRUM
DŽBÁN

paddleboard centrum (205x60 naše praha).indd   1 02.06.2021   14:37:52

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

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

Vzdali jste letos moře? 
Zkuste pláže v pražské 
metropoli

Více na stranách 6-7
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MÁME SVĚTOVÝ KRAJ
Hledáte inspiraci pro trávení volných chvilek 
či dovolené? Dobrá zpráva je, že nemusíte 
cestovat daleko!
Objevte světová zákoutí Moravskoslezského 
kraje. Uvidíte, že i tady máme místa, která 
vás na chvíli přenesou do Francie, Rakouska, 
exotické Asie nebo fantasy světa. Místa, 
která se, někdy však s mírnou nadsázkou, 
podobají těm světovým. A to nejenom 
vizuálně, ale také skrze nevšední příběhy, 
inspirativní osobnosti a tajemné jevy.
Všechna světová místa najdete na stránce
www.mamesvetovykraj.cz.

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



Jan Bělohubý

Pohořelec - Kompletní program 
Letního kina U Keplera zahrnuje 
filmové novinky, české kul-
tovní snímky i léty prověřenou 
zahraniční klasiku. V červnu na 
diváky čeká například psycho-
logické drama španělského re-
žiséra Pedra Almódovara „Kůže, 
kterou nosím“, nebo oceňovaná 
novinka „Chlast“. Promítání je 
po celé léto na programu vždy 
ve čtvrtek, v pátek a v sobotu 
od 21 hodin, vstupenky si diváci 
mohou koupit na místě nebo 
přes webové stránky www.
letnikinoukeplera.cz. Vedle 

filmů se návštěvníci mohou těšit 
také na doprovodný program, 
a to například v podobě živých 
vystoupení. „Po testovacím 
promítání, kdy na film ‚Po str-
ništi bos‘ přišlo dvanáct stovek 
lidí, mělo letní kino každý rok 
jiného provozovatele a každý rok 
se dramaturgie míjela se zá-
měry městské části. Proto jsme 
se rozhodli pro čtvrtý ročník 
oslovit Kino Dlabačov. Jsem 
velmi spokojený s dramaturgic-
kou linkou, kterou nám nabídli. 
Myslím, že kombinace velkých 
klasiků a mainstreamových 
filmů zaboduje i u publika,“ vy-
světluje letošní koncept Letního 

kina U Keplera místostarosta pro 
kulturu Jan Lacina (STAN). 
300 metrů od Dlabačova
„Od letňáku nás dělí vzdušnou 
čarou 300 metrů. A protože se 
s jedním kinem, které musíme 
po deseti měsících zavření roz-
pohybovat, nudíme, nezaváhali 
jsme ani chvíli,“ vysvětluje 
Tereza Blažková, manažerka 
kina Dlabačov, proč se vedle 
kamenného kina rozhodli pro-
vozovat ještě letní promítání 
pod širým nebem. Letní filmo-
vá scéna v parku Maxe van der 
Stoela vznikla před čtyřmi lety 
jako projekt v rámci partici-
pativního rozpočtu Nápad pro 
Šestku. Návrh zastupitelky 
(TOP 09) Martiny Kaňákové, 
si odhlasovali sami obyvatelé 
městské části. Provoz letního 
kina podléhá aktuálním hygie-
nickým opatřením dle nařízení 
vlády. 

 �Tři večery v týdnu, vždy od čtvrtka do soboty, budou na Pohořelci 
patřit filmům. Pravidelné promítání Letního kina U Keplera zahájí ve 
čtvrtek 10. června ve 21 hodin známý český film „Kouř“. „Slavnost-
ního zahájení se zúčastní i herci z tohoto kultovního snímku,“ uvedl 
v tikové zpráv mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Kouř zahájí novou sezónu letního kina U Keplera

KiNo u Keplera vzniklo před čtyřmi lety jako nápad lidí, který platí radnice. Foto: archiv

taK si myslím...
redaktor: 
Jan Bělohubý 
tel.: 603 20 66 33 
jan.belohuby@-
ceskydomov.cz

Slyšel jsem už dost tipů, zda je 
„lepší“ (rozumnější, z pohledu 
covidu bezpečnější nebo z po-
hledu letních blbinek zábavnější) 
odjet k moři, nebo zůstat v Praze, 
případně vyjíždět na víkendové 
výlety k vodě. A vůbec se mi to 
nezdá jednoznačné. 
To by naznačovaly i některé 
zprávy posledních dnů: „Jsme na 
Krétě, nikdo tu není a vše dobře 
zorganizováno – lepší než u nás,“ 
píše mi osoba blízká, blížící se 
sedmdesátce a známá i svou 
opatrností a navíc s celoživotní 
praxí v nemocnici. nikdy neha-
zarduje, pro mne v tomto velmi 
důvěryhodný zdroj. A takových 
se sešlo víc. 
Vím ale též, že i na pražských 
koupalištích (kterým se věnu-
jeme v tématu čísla), je to také 
,mnohde skvěle zorganizováno 
a lidé už nějak podvědomě cítí, 
co a jak. Byť se asi shodneme, že 
optimum je patrně vlastní chata/
chalupa s individuální dopravou 
a jednorázovými výlety kamsi po 
koupalištích, tak i rozhodně v naší 
metropoli může být léto fajn! Tak-
že milí čtenáři, užívejte léto třeba 
cachtáním v přažské vodě... 

praha centrumVíce informací na www.nasepraha.cz3

TAK SI MYSLÍM...
redaktor: 
Jan Bělohubý 
tel.: 603 20 66 33 
jan.belohuby@-
ceskydomov.cz

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

Na dvojce fungují pro parné dny mlhoviště 
a mlžítka už na patnácti místech

  Tamní radnice v těchto dnech obnovila provoz mlžítek na Ostrčilově, Palackého a Tylově náměs-
tí a na Výtoni. V jedné z nejzelenějších městských částí se tak Pražané i další návštěvníci mohou 
v parných dnech osvěžit hned na patnácti místech. 
Praha 2 - „Nejrůznější mlžítka 
a mlhoviště  jsou mezi našimi 
obyvateli a obzvláště dětmi 
velice oblíbená. Jsem proto ráda, 
že je mohou nalézt na tolika mís-
tech, v parcích, na dětských hři-
štích i na náměstích. V horkých 
letních dnech, kdy jsou ulice 
rozpálené, přijdou jistě každému 
vhod,“ uvedla místostarostka 
Alexandra Udženija (ODS), která 
mimo jiné koordinuje projekty 
programu Udržitelná dvojka, 
v rámci kterého Praha 2 navrhu-
je a realizuje opatření v oblasti 
životního prostředí a adaptace 
na klimatické změny. Kro-
mě čtyř mlžítek typu „brčko“ 
na Ostrčilově, Palackého a Ty-
lově náměstí a na Výtoni mohou 
lidé při procházkách v parcích 
a na dětských hřištích narazit již 

tradičně na jedenáct mlhovišť 
např. v Havlíčkových a Riegro-
vých sadech, na Folimance nebo 
na Karlově náměstí.
Vždy na 23 stupňů
„Městská část Praha 2 se zlepšo-
vání úrovně životního prostředí 
a kvality života ve veřejném pro-

storu věnuje dlouhodobě. Sází se 
stromy, rekonstruují parky, ob-
novují se vodní prvky a umisťují 
mlhoviště. O jejich konkrétním 
umístění pak spolurozhodují 
Pražské vodovody a kanalizace 
po posouzení technického i ur-
banistického hlediska,“ dodal 
Václav Vondrášek, místostarosta 
pro oblast životního prostředí, 
oblast výstavby a územního 
rozvoje a oblast památkové péče. 
Většina mlhovišť je vybavena 
solárním panelem a termosta-
tem, který reguluje jejich činnost 
podle venkovní teploty. Čtveřice 
nově instalovaných mlžítek typu 
„brčko“ je instalovaná na pod-
zemní hydrant, který je součástí 
vodovodní sítě. Mlhoviště se 
tak spouští samo, když teplota 
zařízení stoupne na 23 °C. 

InterContinental pod kontrolou, azbest v ovzduší vyloučen
Praha 1 - Nulové hodnoty koncentrace azbes-
tových vláken ve vzduchu – takový je výsledek 
měření certifi kovanou laboratoří AQUATEST. 
A stejnou nulovou hodnotu měla i dvě předcho-
zí měření.  Se stavem rekonstrukce a s výsledky 
měření se dnes osobně na stavbě seznámil starosta 
Prahy 1 Petr Hejma. „Dnes jsem osobně vše zkont-
roloval a jednal s investorem, s Hygienickou stani-
cí hl. m. Prahy, představiteli Metrostavu a dalšími 
odborníky a z jednání jasně vyplynulo, že všech-
na měření jsou v pořádku a zvolená technologie 
je jediná možná,“ konstatoval starosta Prahy 1 

Petr Hejma (STAN) během své kontroly a dodal: 
„Městská část Praha 1, náš stavební úřad, Hygie-
nická stanice hl. m. Prahy a další orgány průběžně 
kontrolují průběh všech prací a denně spolupra-
cují s investorem. Rekonstrukce bývalého hotelu 
InterContinental je tedy naprosto pod kontrolou. 
O všem je samozřejmě neustále informována 
sousedící ZŠ nám. Curieových a rodiče dětí, které 
ji navštěvují. Vyzývám proto různé nezodpovědné 
aktivisty, aby přestali šířit poplašné zprávy, které 
občany v okolí a rodiče bezdůvodně zneklidňují!“ 
(běl)

MLHOVIŠTĚ v centru jsou velmi oblíbená. 
Foto: P2

Slyšel jsem už dost tipů, zda je 
„lepší“ (rozumnější, zábavnější 
z pohledu covidu bezpečnější 
nebo  z pohledu letních blbinek 
zábavnější) odjet  k moři, nebo 
zůstat v Praze, případně vyjíždět 
na víkendové výlety k vodě. A vů-
bec se mi to nezdá jednoznačné. 
To by naznačovaly i některé 
zprávy posledních dnů: „Jsme 
na Krétě, nikdo tu není a vše 
dobře zorganizováno – lepší 
než u nás,“ píše mi osoba blízká, 
blížící se sedmdesátce a známá 
i svou opatrností a navíc s celo-
životní praxí v nemocnici. Nikdy 
nehazarduje, pro  mne v tomto 
velmi důvěryhodný zdroj. A ta-
kových se sešlo víc. 
Vím ale též, že i na pražských 
koupalištích (kterým se věnu-
jeme v tématu čísla), je to také 
,mnohde skvěle zorganizováno‘ 
a lidé už nějak podvědomě cítí, 
co a jak. Byť se asi shodneme, že 
optimum je patrně vlastní chata/
chalupa s individuální dopravou 
a jednorázovými výlety kamsi 
po koupalištích, tak rozhodně 
i v naší metropoli může být léto 
fajn! Takže milí čtenáři, užívejte léto 
třeba cachtáním v pražské vodě...
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Jan Bělohubý

Červený vrch - Za účasti ministra 
školství Roberta Plagy (ANO) se 
všichni oceňovaní sešli na malé 
slavnosti na hřišti Základní školy 
Červený vrch. Vybrané žáky této 
školy za jejich píli a zodpovědný 
přístup v době pandemie ocenili 
knížkami „Bez frází a bez jůtubu“ 
zástupci projektu Vzory vzo-
rům. Ten vznikl díky spolupráci 
autorů příběhů Bez frází společně 
s Nadací PPF. Praha 6 se připojila 
s oceněním patnácti žáků ze všech 
základních škol v Praze 6, kterým 
udělila titul Úspěšný žák. „Uply-
nulý rok byl velmi náročný. Jsem 
hrdá na Prahu 6, která zvládla di-
stanční výuku bravurně. Dík patří 
všem dětem, rodičům, učitelům 

i ředitelům škol a školek a jsem 
ráda, že můžeme ocenit ty, kteří 
se s těžkou dobou poprali mimo-
řádným způsobem,“ uvedla radní 
pro školství Marie Kubíková.
Třeťačka zvládla distančku 
sama, sedmačka pomáhala 
sourozencům
Ocenění si převzala napří-
klad Laura ze třetí třídy ZŠ Pod 
Marjánkou, která při distanční 
výuce zůstávala sama, neboť 
maminka pracuje ve zdravot-
nictví. Johanka ze 7. třídy ZŠ 
Norbertov naopak žije pouze 
s tatínkem a v době distanční 
výuky dokázala pomáhat svým 
dvěma mladším sourozencům. 
Mezi oceněnými byli také žáci, 
kteří úspěšně reprezentovali 
školu a městskou část v celo-

státních nebo krajských kolech 
vědomostních soutěží.
Vzory vzorům
Nakolik loňský rok dětem roz-
šířil technické znalosti, natolik 
omezil jejich psychickou a fy-
zickou kondici. „Nejsme lho-
stejní k tomu, jaký dopad mělo 
nekonečné období pandemie 
a karantén na všechny české 

děti. Proto jsme společně s Na-
dací PPF připravili projekt Vzory 
vzorům, jehož prostřednictvím 
odměníme děti, které navzdory 
všem omezením zůstaly aktivní 
i v této těžké době,“ vysvětlil 
František Suchan, spoluzakla-
datel a tvůrce příběhů Bez frází, 
který také stojí za vznikem kni-
hy Bez frází a bez jůtubu. Autor 
Dominik Landsman sestavil 
na základě materiálů Bez frází 
příběhovou linku dvou chlapců 
ukazuje, že život spojený s pohy-
bem a sportem přináší spektrum 
zážitků, které sezením u počíta-
če nelze nahradit.

Ministr školství plaga gratuloval: žáci  
dostali odměnu za učení během pandemie

 �Konec června, 28. v pondělí - byl v duchu konce roku. Šikovní školáci, 
kteří během uplynulého náročného školního roku příkladně zvládali 
distanční výuku, plnili své povinnosti nebo pomáhali spolužákům či 
sourozencům s učením na dálku, dostali odměny. „Jsem hrdá na Prahu 6, 
která zvládla distanční výuku bravurně,“ uvedla radní pro školství Marie 
Kubíková.(ODS). citujeme zprávu z radnice – co ta o tom píše? 

proTože jedním z dalších cílů akce je také ukázat skutečné sportovní hrdiny, přišli dětem 
pogratulovat také radim Vrbata, hokejový mistr světa, a úspěšná česká basketbalistka 
Kateřina elhotová. Foto: P6
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STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

ZA FOTOGRAFII ODMĚNA

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)

Legendární hostinec U Rotundy nesmí skončit
Praha 1 - Jedničkoví radní schválili návrh na ukončení smlouvy se 
současným provozovatelem hospody U Rotundy. Ten radnici dlou-
hodobě dluží na nájemném a jeho dluh už v roce 2018 činil 832 tisíc 
korun. Na tuto částku byl také v prosinci 2019 zastupiteli schválen 
splátkový kalendář. Nájemce ho ale nesplácel a ke konci května 
2021 navíc narostl dluh na nájemném o další stovky tisíc korun. 
„Nechceme, aby tato klasická hospoda zanikla, na druhou stranu 
ale máme zákonem dané povinnosti při správě majetku a nemů-
žeme tolerovat takto vysoký dluh,“ vysvětlil starosta Petr Hejma 
(STAN). „Vyzývám všechny zájemce, kteří chtějí hospodu U Rotun-
dy zachovat, aby se se mnou spojili. Věřím, že společně věc vyřeší-
me. Inspirací by nám mohla být jiná legenda – hostinec U Černého 
vola. I v případě ‚Rotundy‘ by lidé bydlící v okolí a štamgasti mohli 
pomoct,“ dodal Hejma, který zároveň nevyloučil jednání se součas-
ným nájemcem, pokud svůj dluh uhradí. (běl)

Jmenoval se koník Jana Žižky Koněv? 
 Na Žižkově dostali Husité a maršál Koněv doplňkové tabulky. 

Zdejší radnice totiž – jako některé další pražské městské části, 
postupně pod názvy ulic instaluje doplňkové tabulky, které blíže 
představují osobnosti a události, po kterých jsou ulice pojme-
novány. Zvolila tak nejinteligentnější přístup: žádné populistické 
přejmenovávání ulic či dokonce velmi trapné bourání soch, ale 
doplnění o vysvětlující informace. 

Jan Bělohubý

Žižkov - V loňském roce jich 
bylo u příležitosti 600. výročí 
bitvy na Vítkově umístěno již 
čtrnáct. Letos se tabulky objeví 
v dalších šesti ulicích, např. 
Prokopově nebo Roháčově. Nově 
se ale své tabulky dočkal i kon-
troverzní maršál Koněv. Tabulky 
mají osvětovou roli. „Zároveň 
instalaci vždy spojujeme s ně-
kterým z aktuálních výročí. 
Přesně před třiceti lety dne 
21. června 1991 opustil naše úze-
mí poslední železniční transport 
se sovětskými vojáky a techni-
kou. Proto jsme dnes umístili 
novou tabulkou na Koněvovu 
ulici“, uvádí trojkový starosta Jiří 
Ptáček (TOP 09). Opakovaně se 
objevuje požadavek na přejme-
nování Koněvovy ulice, které by 
však s sebou neslo mnoho kom-
plikací. Jedná se o jednu z nejdel-

ších ulic v Praze, kde bydlí okolo 
7000 obyvatel. „Proto jsme se 
rozhodili, že alespoň formou do-
datkové cedulky co nejvýstižněji 
popíšeme Koněvovu roli v mo-
derních evropských dějinách“, 
doplňuje radní pro kulturu Pavel 
Křeček (STAN). Podklad textu 
byl konzultován s Vojenským 
historickým ústavem i s Ústavem 
pro studium totalitních režimů. 
Že bychom měli o historii mluvit 
a připomínat si ji, glosuje starosta 
Ptáček: „Po Žižkově prý koluje 
legenda, že Koněv byl věrný kůň 
Jana Žižky. Osvěta je nezbytná.“

Karlák je bezpečnější od narkomanů, 
častější policejní kontroly pomohly

 Druhá městská část se v uplynulých týdnech zaměřila na řeše-
ní zhoršené bezpečnostní situace na Karlově náměstí. Do parku 
se totiž začaly hromadně přesouvat osoby bez přístřeší i nar-
komani. Zvýšil se nepořádek, povalovaly se zde použité injekční 
stříkačky i lahve od alkoholu. 
Praha 2 - Městská část řeší 
bezpečnost dvojky na pravidel-
ných poradách. Situace na Kar-
lově náměstí si však vyžádala 
svolat i jednání mimořádné. 
V návaznosti na něj městská 
část požádala o zásah měst-
skou a státní policii. „Situace se 
stala už neúnosnou. Do parku 
se začaly stahovat nežádoucí 
osoby. Vše nasvědčovalo tomu, 
že zde dochází nejen k aplikaci 
drog, ale i k jejich distribuci. 
Domluvili jsme se proto s poli-
cisty i strážníky na razantních 
a systémových opatřeních. 

Častější a důslednější policej-
ní kontroly se vyplatily, bez-
pečnostní situace se výrazně 
zlepšila,“ uvedl Michal Zuna 
(TOP  09), radní pro bezpečnost. 
Policisté i strážníci zintenzivnili 
svou činnost. Samotný park, 
náměstí a přilehlé ulice čas-

těji kontrolovali a zaměřili se 
i na prostory u vstupů do metra, 
kde se pohybuje větší množství 
lidí. Od začátku června zkontro-
lovali více než dvě stovky osob, 
řešili desítky přestupků na úse-
ku dopravy i veřejného pořádku 
a zadrželi několik podezřelých. 
Strážníci zjistili také téměř pět 
desítek porušení vyhlášky hl. m. 
Prahy týkající se zákazu konzu-
mace alkoholu, kdy v osmnácti 
případech věc vyřešili udělením 
blokové pokuty. Potvrdilo se 
i podezření, že v parku dochází 
nejen k aplikaci drog, ale i k je-
jich distribuci. Strážníci sesbírali 
a zlikvidovali šedesát použitých 
injekčních stříkaček a policie 
zahájila úkony trestního říze-
ní pro podezření z nedovolené 
výroby a distribuce omamných 
a psychotropních látek a jedů. 
(běl)

DOPLŇKOVÉ informativní tabulky jsou 
správně. Bořit sochy a přejmenovávat 
30 let po změně ulice a náměstí je populi-
stická zhovadilost. Foto: P3

monitorujeme šestkové politiky
„Petr Píša (SZ), opoziční zastupitel a předseda kontrolního výboru

emise o 45 % dolů?
„Navrhli jsme, aby se Praha 6 zavázala, že do roku 2030 sníží 
emise o 45 %. Navrhli jsme, aby vypracovala podrobný klimatický 
plán, který rozpracuje kroky, které k němu povedou. Navrhli jsme 
konkrétní opatření, která by bylo vhodné prověřit a rozpracovat. 
Nebylo by to nic extrémně náročného. 

Podobný klimatický plán totiž před měsícem přijalo hlavní 
město Praha, mimo jiné hlasy TOP 09. Stačilo by vzít tento plán 
za základ a rozpracovat ho pro podmínky naší městské čás-
ti. sTarosta Ondřej Kolář další členové TOP 09 Praha 6 návrh 
nepodpořili. Stejně tak ho nepodpořila ani KDU-ČSL Praha 6 
a ODS PRAHA 6. Až budete na facebookových zdích vídat před-
stavitele městské části, jak se fotí před mlžítky nebo chmelo-
vými stěnami, vzpomeňte si na to. Jedna věc jsou líbivá opat-
ření, před kterými si uděláte selfíčko, a jedna věc je systémový 
přístup.“

Jakub Stárek (OdS), první místostarosta

patočkovu zahloubíme!
„O zahloubení břevnovské radiály pod zem jsem mluvil už před 
volbami. Jde o jedno z klíčových řešení zoufalé dopravní situace 
v Praze. Pokud se nám podaří Patočkovu zahloubit pod úroveň 
země, celé Šestce se uleví. 

To už tu víme všichni a tak jsme podali žádost o změnu 
územního plánu, protože v tuto chvíli územní plán počítá se 
zahloubením pouze jednoho směru. Což moc nedává smysl, že? 
Nicméně zastupitelstvo hlavního města Prahy tuto změnu ne-
chce. Důvodem proč je všelijaká podivná směsice výmluv a ne-
pochopení. My jsme ale připraveni dotáhnout tohle do konce. 
Podařilo se nám celou věc a změnu udržet ve hře. Chceme se 
podílet jako Šestka na všech studiích, které budou provede-
ny ještě před zahájením projektových prací. My jejich názor 
změníme a situaci otočíme. Patočkovu zahloubíme, protože to 
jinak nejde!“
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Jan Bělohubý

Praha 6 - „Snažíme se co nejvíce 
pomáhat lidem, kteří patří k těm 
nejzranitelnějším a zároveň mají 
kvůli svému komplikované-
mu zdravotnímu stavu ztížený 
přístup k očkování. Pokud se 
tedy někdo obtížně pohybuje či 

je jinak vážně hendikepován, 
jsme připraveni zprostředkovat 
mu očkování přímo u něj doma 
– v podmínkách, které dob-
ře zná a v nichž se cítí dobře,“ 
vysvětluje Marián Hošek (KDU-
-ČsL), radní pro sociální politiku 
a zdravotnictví. Službu Praha 
6 poskytuje zdarma ve spolu-

práci se všeobecnou praktickou 
lékařkou doktorkou Ludmilou 
Bezdíčkovou, která dlouhodobě 
působí v městské části. Zájemci 
o domácí očkování se mohou 
přihlásit koordinátorce Prahy 6 
na telefonním čísle 778 116 642. 
Zde si rovněž domluví konkrétní 
termín očkování. K dispozici je 
jednorázová vakcína Johnson 
& Johnson, očkování tedy není 
nutné opakovat. 
platba jde z pojištění
Domácí vakcinace je plně hra-
zena z veřejného zdravotního 
pojištění a očkovaná osoba bude 
standardním způsobem zane-
sena do celostátního registru. 
Certifikát o očkování dotyčný 
obdrží prostřednictvím e-mailu, 
popř. jej na základě individuální 
domluvy může dostat vytištěný. 
Praha 6 zároveň pokračuje 
v pomoci s dopravou do očko-
vacích míst zřizovaných státem. 
Seniory, kteří se špatně pohybují 
nebo nemají nikoho, kdo by jim 
poskytnul podporu, odváže-
jí na očkování dobrovolníci. 
Také v tomto případě lze o po-
moc zažádat prostřednictvím 
koordinátorky Prahy 6. Projekt 
běží téměř dva měsíce a městská 
část takto pomohla již dvaceti 
seniorům. 
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Vakcína až domů. pro seniory  
a hendikepované očkování doma!

 �zdravotní stav jim komplikuje přesun na očkování, o vakcínu proti 
koronaviru však nepřijdou. Ěestá městská část nově pomáhá s očko-
váním přímo doma u seniorů a lidí se zdravotním hendikepem. zájemci 
si o službu mohou zažádat telefonicky přes koordinátorku Prahy 6. 

Krátce z Prahy 6
Knihovna petřiny přes 
prázdniny uzavřena
Petřiny - Pobočka Městské 
knihovny na Petřinách bude 
přes léto uzavřena z důvodu 
ztíženého přístupu k budo-
vě v souvislosti s pracemi 
na přeložce teplovodu. Prá-
ce budou zahájeny na konci 
června a skončí na konci srpna. 
Knihovna bude uzavřena od 
28. 6. zřejmě až do konce 
prázdnin. Čtenáři mohou po 
dobu uzavírky využít kterou-
koliv jinou pobočku Městské 
knihovny v Praze. Nejlépe do-
stupné jsou pobočky Břevnov, 
Dědina nebo Dejvice. Všechny 
výpůjčky uskutečněné od 24. 
5. 2021 včetně budou nastaveny 
s datem vrácení v září. Nespl-
něným rezervacím na pobočku 
Petřiny je možné změnit místo 
vyzvednutí, případně je poza-
stavit či úplně zrušit. Rezervace 
lze upravovat po přihlášení 
do Mého účtu na www.mlp.
cz. Splněné nevyzvednuté 
rezervace budou přesunuty na 
některou z poboček v Praze 6. 
Čtenáři budou informováni  
e-mailem. (běl)

NěKDo to možná nechápe, ale pro seniory může být pomoc při očkování zcela zásadní.  
Foto: archiv

Praha 6 – Zdejší radnice fi-
nančně pomůže obcím na jižní 
Moravě, které v noci na dnešek 
zasáhly ničivé bouře a tornádo. 
Čtyři nejpostiženější obce obdrží 
od Prahy 6 mimořádný dar na 
odstranění následků ničivé pří-
rodní katastrofy. Celková výše 
daru činí 200 tisíc korun. O této 
pomoci na svém mimořádném 
jednání rozhodli radní Prahy 6.
Finanční dar je určen obcím 
Hrušky, Moravská Nová Ves, Lu-
žice a Mikulčice. Tyto čtyři obce 
byly po konzultacích se samo-
správou v dané oblasti vyhodno-
ceny jako nejpostiženější. 
Každé z nich Praha 6 daruje 
50 tisíc korun. 

„Záběry toho, jak tornádo 
na jižní Moravě pustoší krajinu 
a majetek, nás všechny upřímně 
šokovaly. Myslíme na všech-
ny poškozené a zejména na ty, 
kteří vinou této ničivé katastrofy 
přišli o své blízké,“ říká starosta 
Ondřej Kolář (TOP 09) a dopl-
ňuje: „V takto závažné situaci 

cítíme potřebu pomoci, a to co 
možná nejrychleji a nejúčelněji. 
Rada městské části proto velice 
flexibilně rozhodla o okamžitých 
darech nejpostiženějším obcím 
v maximální výši, kterou nám 
platná legislativa umožňuje, tedy 
50 tisíc korun. Současně jsme 
rozhodli o svolání mimořádného 
zastupitelstva v nejbližším mož-
ném termínu, kde bychom měli 
jednat o významně větší pomoci, 
finanční i materiální.“ (red)

Solidarita jižní Moravě! Na pomoc  
postiženým obcím jde 200 tisíc korun

Praha 6 - Anketa Strom roku 
Prahy 6 dospěla do závěrečné 
fáze. Veřejnost nominovala cel-
kem 38 stromů v městské části 
a nyní bude rozhodovat o tom 
vůbec nejoblíbenějším. Anke-
ta má upozornit na relativně 
méně známé stromy, které však 
dokreslují veřejné prostranství 
v městské části a zaslouží si více 
pozornosti a obdivu. Nominace 
jednotlivých stromů probíha-
ly do 17. června skrze mobilní 

aplikaci Lepší Šestka. Vybírat 
mezi nimi a hlasovat pro ten 
nejoblíbenější nyní mohou lidé 
na Geoportálu Prahy 6. Hlasující 
si zde na interaktivní mapě jed-
noduše zobrazí umístění všech 
38 nominovaných stromů. 
V detailu si pak mohou pro-
hlédnout fotografii konkrétního 
stromu a rovnou mu udělit svůj 
hlas. Hlasování o nejoblíbenější 
strom v Praze 6 potrvá do 
12. července. (běl)

o Stromě roku můžete hlasovat 
až do 12. července

TaK tornádo už bohužel už i v u nás budeme 
znát nejen ze zahraničních katastrofických 
filmů. ilutrační foto
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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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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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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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profi l

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)

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)

inzeRce

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
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Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):

Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Cena 350 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si 
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena 
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 350 Kč (6x 700 Kč nebo 
6x 1050 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE 
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech, 
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).

Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
 NAŠE PRAHA CENTRUM NAŠE PRAHA 6 NAŠE PRAHA 9

 NAŠE PRAHA 4 NAŠE PRAHA 7 NAŠE PRAHA 10

 NAŠE PRAHA 5 NAŠE PRAHA 8 

 všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)

Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.

Uvedené ceny jsou s DPH. Platí obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: 
Český Domov Média House, s. r. o., řádková inzerce, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice, tel.: 734 580 087, e-mail: podklady@ceskydomov.cz. V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v přípa-
dě, pokud obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu A 
nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČ nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Český Domov Média House, s. r. o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice  

Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Firma/jméno: ………………….......................................               Tel.: .…………………...….................
Adresa: ………………………....................................        Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČ: ..............………..……….       E-mail: ...................……………….     Podpis: ………....……………………..

350 Kč

700 Kč

1050 Kč

NAŠE  PRAHA



6. srpna

20. srpna

3. září

17. září

1. října

15. října

29. října

12. listopadu

26. listopadu

3 OTÁZKY PRO…. MIROSLAVU JANIČATOVOU

 Česko si připomíná letošní významné výročí. Od smrti první české ženy - kněžny, světice a babič-
ky sv. Václava, sv. Ludmily uplyne v září 1100 let. Ženskou osobnost, která oslovuje i dnešní generaci, 
připomenou letní akce po celém Česku. „Uctít její památku je možné návštěvou některého ze svato-
ludmilských míst také v Praze,“ říká Miroslava Janičatová, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 let.
Martin Dudek

Čím oslovuje sv. Ludmila dnešní 
mladé lidi?
Ve společnosti je v současné 
době těžké najít vzory, o kte-
rém bychom se mohli opřít, 
jimiž bychom se mohli inspiro-
vat a neztrácet naději v našem 
životním snažení. Ludmilu 
vnímám jako významnou ženu, 
která stála na počátku našich 
národních dějin a zosobňuje 
celou řadu inspirujících kvalit. 
Kněžna sv. Ludmila byla zřejmě 
silnou, moudrou i vzdělanou 
ženou, která dokázala čelit řadě 
obtíží ve svém životě. Několik let 
seděla sama na trůnu, porodila 
minimálně šest dětí a významně 
ovlivnila výchovu svého vnuka 
sv. Václava. Inspirovat může 
také tím, jak přirozeně naplňo-
vala svou úlohu ženy v rodině, 
byť pozice ženy v raném středo-
věku byla jiná než dnes. 

Svatoludmilských míst jsou 
po celé republice stovky, nejvíce 
pak v Praze a ve středních Če-
chách. Jak se mohou lidé po celé 
léto díky nim propojit?
Připravili jsme několik pěších 
aktivit. Například je možné se 
projít po Svatoludmilské stezce, 
která vede z Tetína do Berou-
na. Mým osobním favoritem je 
v tomto směru etapové putování 
z Velehradu na Tetín, které se 
jde ve třech termínech a pout-
níci projdou dohromady téměř 
500 kilometrů. Skupinu bude 
provázet zkušený poutník Petr 
Hirsch, který na jednotlivých 
zastaveních zajišťuje nocleh 
i doprovodný program. Celý 
projekt spojuje všechny tak, že 
je možné prostřednictvím mapy 
sdílet fotografi e ze svatoludmil-
ských míst a třeba dát nějaký 
tip na místo a výlet. O všem se 
dočtou zájemci na našich strán-
kách www.svataludmila.cz.

Kolik svatoludmilských míst je 
v Praze a které je vám nejbližší?
V Praze se nachází do pade-
sáti svatoludmilských míst. 
Mně osobně je nejbližší kostel 
sv. Ludmily na náměstí Míru 
v Praze 2, který se může chlubit 
překrásnou architekturou, 
reprezentativním umístěním 
a magickou atmosférou. Mimo 
jiné se jedná o největší kostel sv. 
Ludmily na světě.

„LUDMILA byla neobyčejnou ženou 
duchovní, ale také v podstatě naší první 
političkou,“ říká Miroslava Janičatová, 
ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 let. 
Foto: archiv MJ

Soutěžte 
a vyhrajte pamětní minci!
Zodpovězte správně soutěžní otázku, 
odpověď společně s vaší poštov-
ní adresou zašlete do 15. 7. 2021 
na e-mail: soutez@ceskydomov.cz 
s předmětem LUDMILA a tři výherci 
se mohou těšit na pamětní svatolud-
milskou bronzovou minci v originál-
ním balení. Odpověď můžete zaslat 
i písemně na adresu redakce. Neza-
pomeňte také lajknout naši stránku 
Časopis Naše Praha na facebooku.

Soutěžní otázka
Jaké označení nese svatoludmilská 
mince? 
a) Boubín  c) Troubín  c) Tetín

Soutěž
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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)

martin Dudek

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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 • 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. Stěhování-doprava. 
Volejte: 773 484 056

 • 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

 • VÝKUP ByTŮ PRAHA. Vykoupíme Váš 
byt, dům, zahradu, pozemek, chatu, cha-
lupu a to za nejlepší cenu. Vykupujeme 
nemovitosti s dluhem i v exekuci. Platba 
ihned a v hotovosti. Možnost nemovi-
tost nadále užívat. Tel.: 739 665 455

 • Poskytneme sídlo v Praze pro SRO, 
OSVČ od czK 149 Kč/měsíc.  
www.sidloprofirmupraha.cz, Tel.: 728 991247

 • Od výměny vypínače po kompletní 
rekonstrukci bytu, byt. jádra a koupel-
ny, 603 109 932

 • Formulář pro podání inzerátu najdete 
na www.nasepraha6.cz/inzerce. cena 
inzerátu je od 350 Kč

řádková inzerce
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RECEPT: ČOKOLÁDOVÝ MOUČNÍK S ČERVENOU ŘEPOU
Když se řekne „červená řepa“, leckomu 
z nás se vybaví jen nudný salát ze škol-
ních jídelen. Omyl! Tato skvělá zelenina 
má v kuchyni mnohem zajímavější 
využití. Vyzkoušejte třeba recept na 
lahodný dezert, který si Tomáš Kunov-
ský, šéfkuchař Spa hotelu 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 cukrářské 
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 vlastní-
ho 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. 
Provádí 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 hla-
vu mírně zakloní. Díky tomuto 
jednoduchému manévru jazyk 
odlehne a dojde ke zprůchodnění 
dýchacích cest. 

Následně lze zkontrolovat 
dýchání pohledem (zvedání 
hrudníku) a poslechem – respek-
tive přiložením například tváře 
k ústům zachraňovaného, zda je 
cítit vydechovaný vzduch. Pokud 
se postižený normálně nenadech-

ne za 10 vteřin alespoň dvakrát, je 
třeba zahájit resuscitaci stla-
čováním prostředku hrudníku 
(na hrudní kosti) do hloubky 
5–6 centimetrů (ne více) ve frek-
venci přibližně 100 až 120 stlačení 
za minutu.

Zcela nejdůležitější a zásad-
ní částí postupu je zavolání na 
tísňovou linku 155. Zkušené 
operátorky a operátoři zdravot-
nické záchranné služby vás celou 
situací provedou krok za kro-
kem. Zdroj: ZZSHMP



inzerce15

Sc
-5

00
42

2/
06



Sc
-5

00
30

4/
04

 


