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NAŠE PRAHA 8

Stří žkov  Karlín  L ib eň  Čimice  Troj a  Bo h n ice  Ko bylisy

• www.nasepraha.cz

NAŠE PRAHA je součástí sítě
Boj s graﬃti pokračuje,
vandalismus ovšem také

6. 8. 2021

Rocker
Vilém Čok:
Slova žena
a muž musí
zůstat!

Není to tak dlouho, co milovníky staré Prahy a vlastně
všechny roduvěrné Pražany
popudily dva sprejerské útoky
na Karlův most. Nejnavštěvovanější památka našeho
hlavního města se tak opět
stala terčem primitivů, kteří
z našich peněženek vytáhli
desítky tisíc korun na odstranění nesmyslných klikyháků.
více na stranách 6 a 7
INZERCE

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Svoboda a Nejtek s.r.o.

604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz

SC-400897/90

práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku

let jsme
s Vámi

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

SC-400945/13

VOLEJTE ZDARMA

Foto: archiv VČ
Č

Rozhovor na stranách 8 a 9
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PADDLEBOARD

Paddleboard
centrum pro
vás připravuje

ve spolupráci s

CENTRUM
DŽBÁN

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

Vyzkoušej krásy
paddleboardingu
na koupališti Džbán
v Praze 6

SC-500285/03

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.
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JURIS REAL, spol. s r.o.
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TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@ceskydomov.cz
Stáří je sviňa a na přání dožít se
vysokého věku není nic pěkného. To mi nyní táhne hlavou, když
pravidelně chodíme navštěvovat moje prarodiče do léčebny
dlouhodobě nemocných. Děda
(98) je v ní po zlomenině nohy,
babička (99) po mrtvici.
Na pokojích leží po čtyřech, a zatímco u dědy je „největší“ zábavou
nahlas puštěné malé rádio jednoho
ze spolutrpících, u babičky od rána
do večera běží na zdi visící televize,
nad kterou vládne pomocí dálkového ovládače nejmladší pacientka. Zbylé tři ležící babičky nemají
sílu na odpor a jsou nuceny se dívat
a poslouchat, co chce „šéfka“. Na
záchod se „chodí“ přede všemi na
„kadicí“ židli nebo poslouží plenky.
Žádné soukromí a atmosféra více
než ponurá, i když věřím, že sestry
i lékaři dělají, co mohou.
A tak si myslím, že až půjdeme na
podzim k volbám, měli bychom
dát hlas politické straně slibující
příliv peněz do zdravotnictví,
a především do modernizace nemocnic. Protože věřte mi, že kadit
přede všemi a neztratit přitom
důstojnost, to ve stáří zvládne jen
minimum z nás…

Plastové provázky zabíjejí ptáky
 Další smutný případ, kde
hlavní roli sehrál plastový
provázek, řešila Pražská
zvířecí záchranka v Ďáblicích. Mimo už notoricky
známé rybářské vlasce
likvidující vodní ptactvo jsou
čím dál častější případy, kdy
se ptáci zamotají do odhozených plastových provázků,
motouzů a vláken.
Praha 8 – Takový byl i případ
mladé poštolky v Ďáblicích. Ta
opustila hnízdo ve výklenku
pod střechou rodinného domu
krátkým letem a s sebou z hnízda vytáhla na noze smotek
provázků. Za něj se pak téměř
ihned zachytila a zavěsila hlavou dolů na konec větve košatého ořechu. Po zásahu Pražské
zvířecí záchranky a hasičů
SDH Ďáblice se podařilo tenkou
větev na dálku odštípnout.
Následná kontrola veterinářky ovšem potvrdila obavy, že
zaškrcení končetiny, nekróza
a několikanásobná zlomenina
již bohužel nelze dát dohromady. Pták byl jinak dobře živený,
ale bez nohy dravci kvalitně žít
nemohou.

MLADÁ POŠTOLKA si bohužel života dlouho neužila… Foto: ČSOP
bránili, co jen mohli. I zde se
ale potvrdila rozsáhlá nekróza
a mládě i přes veškerou péči na
následky sepse z dlouhodobého
zaškrcení plastovým motouzem
uhynulo.
„Jsou to naprosto zbytečné případy, za které je přímo
zodpovědný člověk. Běžně se

info

Zoufalí rodiče bránili
zraněné mládě
Podobný případ se odehrál na
Proseku v Praze 9, kdy za nohu
viselo mládě sojky a zoufalí
rodiče jej ovšem takto i krmili.
Při vyprošťování na záchranáře
agresivně nalétávali a mládě si

Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům bezplatně již od roku 2009.
Specializuje se na rychlé zásahy, odchyty, první pomoc a převoz do záchranné
stanice či k veterináři a poradenství na pohotovostním telefonu 774 155 185.
Pro bezproblémový chod shánějí záchranáři podporu i u lidí formou darů na účet
veřejné sbírky 33553322/0800 s variabilním symbolem 1111. Bližší informace na
info@csop.cz a na telefonu 774 155 185.

KOMENTÁŘ

Pražané se umí navzdory překážkám pobavit!
My Pražáci se vyznačujeme
tím, že si umíme své město
uzpůsobit k obrazu svému.
A Pražan se rád baví. Proto
nepřekvapí, že letní měsíce nabízejí v Praze spoustu
zábavy a vyžití. Navzdory
všem překážkám, které nám
politici staví do cesty.
Super je koncertní aréna,
kterou postavil Lucerna music bar v Ledárnách v Braníku. Nedávno jsme tady byli
na koncertu klatovských
Trautenberk a tolik radosti na jednom místě člověk
dlouho neviděl. Lidé pro-

stě chtějí zábavu, chtějí se
radovat. Práce máme až nad
hlavu a dobré pořekadlo přece praví: Po práci legraci.
Samozřejmě to s sebou
nese i negativní stránku,
a tou je rušení nočního klidu.
Stížnosti občanů jsou v Praze
již koloritem. Bohužel najít
kompromis mezi zábavou
těch, co mají po práci a těch,
kteří brzy ráno do práce
vstávají, je těžké. Město by
proto mělo pro venkovní
koncerty a zábavové parkety
hledat taková vhodná místa,
kde si mohou lidé dovádět,

dospělosti dožívá cca 25% ptačích mláďat, tak člověka mrzí,
když musíte nechat uspat jinak
perspektivního jedince. Pokud
bychom ale nezasáhli, zvíře by
umíralo dlouho a v bolestech,“
komentuje smutné události
Katka Landová z Pražské zvířecí
záchranky. (red)

jak chtějí, ale nikoho tím
neobtěžují.
Zábavu ale skýtají i mnohé galerie. Doporučuji nyní
návštěvu unikátní výstavy
české avantgardní umělkyně
Toyen, která je ve Valdštejnské
jízdárně přístupná do 22. srpna. Výstava se koná po dvaceti
letech. Je to zážitek, který se
nebude jen tak opakovat.
Přeji všem příjemné prázdniny a hodně zábavy v nejhezčím městě na světě!
Jan Čížek, pražský patriot
jan@cizekjan.cz

praha 8
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Milovníkům architektury nastávají hody!
 Jak již Naše Praha 8 avizovala, tento víkend bude patřit
všem příznivcům architektury.
Otevřou se totiž bezplatně
běžně nepřístupné budovy
a prostory v rámci festivalu
Open House Praha.
Praha 8 – Na území naší městské části představí organizátoři
festivalu veřejnosti 11 objektů
v Karlíně, Libni a Starých Ďáblicích. K festivalovým novinkám
v Praze 8 patří barokní Lowitův
vodní mlýn, Karlínská sokolovna a Nová libeňská synagoga,
jedna z nejpůsobivějších libeňských staveb, která se v současnosti využívá ke kulturním
akcím i bohoslužbám.

Ateliér neustoupil
olympijské vesnici
Dalším festivalovým lákadlem
v Praze 8 je dům Za Poříčskou
bránou 7. Původně bytový
pavlačový dům s neorenesanční
fasádou na Florenci po letech
chátrání znovu ožívá díky interaktivním divadelním představením, výtvarným instala-

měl být ateliér zbourán, aby
ustoupil plánované olympijské
vesnici. Nestalo se tak zásluhou
sochaře Zdeňka Němečka, který demolici opakovaně odsunul,
až nebyla nutná. Dnes o ateliér
pečuje jeho syn, který jej využívá jako sídlo svého designérského studia.

Obhlídka zimní zahrady

V GRABOVĚ VILE si zájemci prohlédnou reprezentační prostory. Foto: Petr Vilgus
cím nebo kavárně. V Libni se
nachází velké množství zajímavých staveb, do programu je letos nově zařazen i ateliér studia
Olgoj Chorchoj. Svým vzhledem
nenápadná funkcionalistická
stavba na Libeňském ostrově
je obklopena zahradou s uměleckými díly. Malý sochařský
ateliér vznikl v roce 1930 jako

Na podzim začne výstavba lávky HolKa
Praha 7/8 – Rada hlavního města
Prahy rozhodla o výběru dodavatele stavby lávky Holešovice–Karlín (HolKa). Stala se jím společnost
Skanska, která ve výběrovém
řízení nabídla cenu 298 035 236 Kč
bez DPH. Lávka HolKa pro chodce
a cyklisty spojí městské části
Praha 7 a Praha 8, předpoklad
zahájení stavby je letošní podzim.
Pražané by se po nové lávce mohli
projít nebo projet už na konci roku
2022. Stavba HolKy je zároveň

zkoordinována s dalšími čtyřmi
důležitými akcemi v okolí. Praha
při té příležitosti zrekonstruuje
křižovatku Bubenského nábřeží
a Argentinské, opraví i tramvajovou trať a celkové rekonstrukce se
dočká i Bubenské nábřeží, ze kterého se stane široká bezbariérová
promenáda. Vystřídá stávající dva
úzké chodníky, kam mají problém
vejít rodiče s kočárkem. Rekonstrukce se dočká i sto let stará
kanalizace. (red)

NA STRANĚ HOLEŠOVIC bude nástup na lávku umístěn na Bubenském nábřeží před
branou do Pražské tržnice a na straně Karlína na Rohanském nábřeží s vyústěním na
cyklostezku. Zdroj: MHMP

zázemí pro vybudování pomníku J. A. Komenského, který měl
zpracovat sochař Jan Štursa.
Ten ale spáchal sebevraždu
dřív, než byl ateliér dokončen,
a zakázku na pomník po něm
převzala dvojice sochařů Jan
Lauda a Václav Žalud. Pomník
nakonec nebyl nikdy realizován. O mnoho let později

O kousek dále se nachází také
dvě reprezentativní stavby, ve
kterých sídlí přímo Úřad městské části Praha 8. Jedná se o Libeňský zámek a Grabovu vilu.
V zámku bude k vidění kaple,
která kdysi sloužila jako katolický kostel celé Libni, a kromě ní
bude v rámci festivalu zpřístupněno i malé nádvoří a obřadní
síň. Grabova vila ukáže cenné
reprezentační prostory včetně
zimní zahrady.
I staré Ďáblice se letos do
festivalu opět zapojí a nabídnou
k vidění Obecní dům Ďáblice,
nedaleké Komunitní centrum
Vlna s příjemnou kavárnou,
multifunkční zahradou a venkovním amﬁteátrem a oblíbenou
hvězdárnu Ďáblice, kde bude
možné si prohlédnout přednáškový sál a obě kupole. (red)

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY!
VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotograﬁi pošlete s krátkým popiskem
na e-mail martin.dudek@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se
fotografem. Fotograﬁi, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku
Naše Praha. Za otištěnou fotograﬁi (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 fotograﬁí najdete na nasepraha.cz. (red)

ZA

R
OG
FOT

AF I

I OD

MĚ

NA

„JAK NĚKDO může nepřemýšlet a umístit doplňkové cedule tak, že jdou číst pouze
ze silnice?“ ptá se naše čtenářka Markéta Gruberová z Řep. Naše Praha dodává – to
se stává tak, když je montáž svěřena „odborníkům“… (red)
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Školáci získali nové multifunkční hřiště
Fotbálek, házená, basketbal,
volejbal, nohejbal – to jsou některé
ze sportů, které si po prázdninách
zahrají žáci ZŠ Bohumila Hrabala
na novém hřišti Na Korábě, které
dokončila MČ Praha 8.
Libeň – Děti ze ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě doposud
postrádaly pořádné zázemí pro
sportovní aktivity. Nové hřiště,
kromě unikátního výhledu na
Prahu, poskytuje možnost celé
škály sportovních aktivit. Výstavba hřiště trvala sedm měsíců, na
tři měsíce ji zdržel archeologický
průzkum. Celkové náklady byly
necelých sedm milionů korun. Na
výstavbu přispělo dotací i hlavní
město Praha.
Jedná se o další z projektů
městské části Praha 8 na podporu

praha 8
KRÁTCE Z OSMIČKY

Kinobus přiváží ﬁlmy
Troja – Dopravní podnik
hlavního města Prahy zve
do letního kina na 14. ročník
Kinobusu. Od 9. do 12. srpna, vždy od 21.00 hodin, se
v areálu ZŠ Glowackého 555/6
postupně promítnou snímky
Téměř dokonalá tajemství,
Na stojáka v kině, Gentlemani a Modelář. Info na
www.dpp.cz/kinobus. (red)

Mám nevidomé rodiče
NA NOVÉM HŘIŠTI mohou probíhat souběžně například dvě basketbalová utkání. Foto: Praha 8
škol a vzdělávání. „Brzy budou
ﬁnišovat i další z volnočasových
projektů pro občany Prahy 8, na
kterých od začátku volebního období pracujeme, kupříkladu nová

skautská klubovna či tělocvična
ZŠ Na Šutce,” uvedl radní Prahy 8
Tomáš Hřebík (STAN), v jehož
kompetenci je příprava investičních akcí ve školství. (red)

Libeň – Do 3. září můžete
navštívit výstavu fotograﬁ í
Elišky Rafajové s názvem
Mám nevidomé rodiče. Snímky jsou umístěny v tzv. Bílém
domě, U Meteoru 6, a zdarma přístupné každý všední
den. (red)

Prázdninová soutěž Bezpečné léto
Praha 8 – Odbor zdravotnictví a sociálních služeb MČ Praha 8 vyhlásil prázdninovou soutěž
Bezpečné léto. Soutěžící mohou prostřednictvím textu v rozsahu minimálně dvou stran
A2 vyprávět příběh na zadané téma, vylepšení

formou komiksu, fotograﬁe, obrázku či koláže
jsou vítána. Odevzdávka je do 10. září, buď
e-mailem na pavlina.plchova@praha8.cz, nebo
poštou na adresu ÚMČ Praha 8, Odbor zdravotnictví a sociálních služeb, Zenklova 1/35,

Praha 8 - Libeň, 180 00. Nezapomeň uvést svoji
adresu a věk. Obálku nebo elektronicky poslaný soubor je nutné označit heslem bezpečné
léto. Vyhodnocení a ocenění proběhne během
října. Více info na webu Prahy 8. (red)

INZERCE
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Nechystám se
na oàkování,
protože
nechci.

Přijeďte si v létě odpočinout do našeho
apartmánového domu (7 apartmánů), který
provozujeme v Bedřichově v Jizerských horách.
Krásná příroda, známé turistické trasy,
cykloturistika, spousta místních aktivit, přírodní
koupaliště Dolina i výborná kuchyně v místních
restauracích pizzerie La Pasta, Prezidentská
chata a Šámalova chata.

Online rezervace na letní sezónu 2021 na
www.bedrichovapartmany.cz
nebo volejte recepci 601 302 030.

SC-500437/02

Jan ßížek, pražský patriot
www.cizekjan.cz

SC-500485/01

Je to mé vlastní rozhodnutí
jako svobodnî myslícího àlovîka.
Jsou nás v ßeské republice miliony.
Nechte nás být!

téma

Více informací na www.nasepraha.cz
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Boj s graﬃti pokračuje, vandalismus
 Není to tak dlouho, co milovníky staré Prahy a vlastně všechny roduvěrné Pražany popudily dva sprejerské
útoky na Karlův most. Nejnavštěvovanější památka našeho hlavního města se tak opět stala terčem primitivů,
kteří z našich peněženek vytáhli desítky tisíc korun na odstranění nesmyslných klikyháků. Boj s těmito jedinci je
dlouhý a zřejmě bude nekonečný…
Martin Dudek

Praha – Jména hloupých na
všech sloupích. To se kdysi
říkalo na adresu autorů, kteří se
podepisovali na sloupy, zídky
nebo na veřejných záchodcích za
sebou nechávali vzkazy typu Jirka je vůl! či Máňa ji má širokou.
Dnes by se dalo s nadsázkou říci,
že to byly zlaté časy, kdy jsme se
alespoň něco „dozvěděli“. Jenže
doba je jiná a změnil se i rukopis
těch, co mají nutkavou potřebu
dát o sobě veřejnosti vědět.
Posprejované fasády, vrata od
garáží, celé zdi či soupravy metra, to už Prahu trápí a hyzdí více
než 30 let. A nepomáhá ani fakt,
že je sprejerství trestný čin bez
ohledu na výši způsobené škody.
Pachatelům za takové jednání
hrozí mimo pokuty i rok vězení.
Jenže… Na první pohled jasná věc
se komplikuje hned v zárodku,
protože podle verdiktu Nejvyššího soudu ČR se musí vždy při-

sprejerské výmluvy
Tyto „hlášky“ zazněly při zadržení sprejerů strážníky.
1. „Ty předchozí nápisy se mi nelíbily,
tak jsem se rozhodla podobu lavičky
vylepšit.“ Žena (19), která nastříkala na
opěradlo lavičky žlutoﬁalový nápis PUSI
o velikosti cca 100 x 50 cm.
2. „Myslel jsem si, že jde o legální graﬃti
plochu.“ Muž (22), který na zeď domu
nasprejoval nápis stříbrné barvy o velikosti skoro 5 x 2 metry.
hlédnout i k vyhodnocení míry
společenské škodlivosti daného
činu. Jinými slovy – když na
posprejovaný objekt někdo přidá
svůj tag a je dopaden, bude jeho
chování spíše kvaliﬁkováno jako
přestupkové, když postříká úplně
nový a čistý nátěr fasády, může si
jít sednout do vězení. Tato dvojkolejnost vyhodnocení sprejerství a nízká míra vymahatelnosti
pokut tak nahrává pachatelům,
jejichž řady se netenčí. A hlavní
město i jednotlivé městské části
se proto musí bránit.

Odradí sprejery nátěr?
Se začátkem letošního léta pražský magistrát odstartoval pilotní
projekt určený k odstraňování nelegálních graﬃti z fasád

Například Praha 5 se rozhodla
bojovat s klikyháky a tagy prostřednictvím Antigraﬃti programu. Ten běží už čtvrtým rokem
a během něho se bezplatnou
aplikací takzvaného antigraﬃti
nátěru podařilo ochránit mnoho
fasád objektů ve vlastnictví Prahy 5 i fasád domů soukromých
majitelů. „Myslím si, že program
je velmi úspěšný, protože je o něj
velký zájem, a byl proto prodloužen,“ uvedl pro Naši Prahu Lukáš
Herold (ODS), místostarosta
Prahy 5. Zároveň radnice hledá
plochy pro legální graﬃti. Stejnou taktiku zvolili i v Praze 10.
„Důležitá je pomoc vlastníkům
poškozených objektů. Místní
se mohou hlásit do programu
ZBARVENÉ RUCE a na nich želízka – to bývá vítaná konečná pražského sprejera. Foto: MP Praha ‚Praha 10 bez graﬃti‘ a my jim
pomůžeme naší ﬁ nanční spoluobjektů, které jsou ve vlastnictví pomůže nová mobilní aplikace,
účastí čmáranice na jejich obhlavního města. Projekt poběží
kterou lze již stáhnout. Má název jektech odstranit. Coby prevence
do podzimu, kdy se ho vyhodpak může fungovat také vyčle„Bez graﬃti“ a Pražané přes ni
notí a rozhodne o jeho dalším
ňování některých ploch, na něž
mohou na pár kliknutí nahlásit
pokračování.
se mohou graﬃti kreslit legálně,“
místo, kde se nelegální graﬃti
domnívá se Renata Chmelová
vyskytuje. Požadavky na jejich
(Vlasta), starostka Prahy 10.
odstranění na objektech, které
V Praze 8 se nelegální granejsou ve vlastnictví hlavního
ﬃti čistí průběžně po celý rok,
města, ale jsou ve vlastnictví
3. „Myslel jsem si, že se tu sprejovat smí,
nikoliv jen nárazově. Jiná věc
nebo ve svěřené správě městprotože tenhle prostor nikomu nepatří,
je skutečné streetartové umění,
ských částí, budou přeposílány
a tudíž to nikomu nevadí.“ Muž (36), který
na jednotlivé městské části. Ty se které v osmé městské části poposprejoval zeď a sloup tramvajových
važuje vedení radnice za zajímabudou těmito podněty následně
trolejí.
vý a přínosný prvek ve veřejném
zabývat
po
vlastní
ose.
4. „Sprejovat na mosty je beztrestné!“
prostoru. Musí se ale jednat
Muž (37), který posprejoval mostní
Streetartové umění je vítáno
skutečně o umění a musí to být
pilíře.
Městské části však již svou vlast- na základě domluvy obou stran:
5. „Díky nám je to tady hezčí!“ Žena (30)
ní „válku“ se sprejery vedou. Ta
vlastníka nemovitosti a umělců.
a muž (32), kteří posprejovali lavičky a tři
obranná se většinou skrývá pod
Umělecké graﬃti také nezatrakameny.
názvem antigraﬃtový program, cuje Praha 6. „Na graﬃti a street
ta vstřícnější se jmenuje legální
art se v naší městské části
plochy (muraly) pro sprejery.
„Graﬃti ve veřejném prostoru
nekoukáme skrz prsty, kvalitní
je dlouhodobý problém, hyzdí
veřejný prostor a ničí jak veřejdůchodci vyřídili spor sprejem
ný, tak soukromý majetek. Jsem
přesvědčený, že kromě nápravy
Není snad týdne, ve kterém by strážníci
osob, z nichž bylo 19 cizinců, 7 dětí
vandalismu bude mít projekt
nezadrželi v Praze sprejera. Věková škála je a 27 mladistvých.
i významnou preventivní roli.
pestrá a nejsou výjimkou nezletilí a cizinci. V roce 2018 zadrženo 76 podezřelých
Když totiž sprejeři uvidí, že jejich
„Pamatuji si také na několik sprejerů senio- osob, z nichž bylo 15 cizinců, 4 děti
výtvory z objektů opatřených
rů. V jejich případech šlo vždy o vyřizování a 19 mladistvých.
osobních sporů,“ prozradila Naší Praze
antigraﬃti nátěrem zase obratem
Irena Seifertová, tisková mluvčí MP Praha. V roce 2019 zadrženo 89 podezřelých
mizí, ztratí motivaci dělat další,“
osob, z nichž bylo 18 cizinců, 6 dětí
doufá radní hl. m. Prahy Jan
Pražská statistika
a 29 mladistvých.
Chabr (Spojené síly pro Prahu).
V
roce
2015
zadrženo
63
podezřelých
V roce 2020 zadrženo 82 podezřelých
Pokud lidé na městském
osob, z nichž bylo 12 cizinců, 2 děti
osob, z nichž bylo 19 cizinců, 7 dětí
objektu najdou graﬃti, stačí ho
a 23 mladistvých.
a 27 mladistvých.
nahlásit. Oznámení zpracuje
městská společnost Technologie
V roce 2016 zadrženo 130 podezřelých
Za prvních šest měsíců letošního roku
hlavního města Prahy a zajistí
osob, z nichž bylo 33 cizinců, 5 dětí
zadrženo 24 podezřelých osob, z nichž
a 39 mladistvých.
jeho odstranění. Kvůli hlášebyli 2 cizinci a 9 mladistvých.
ní graﬃti se nemusí volat na
Zdroj: MP Praha
V roce 2017 zadrženo 82 podezřelých
dispečink, efektivní komunikaci
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ovšem také
díla totiž dokážou skvěle oživit
veřejný prostor,“ míní Ondřej
Kolář (TOP 09), starosta Prahy 6.
A poukazuje na dva povedené
muraly na Bořislavce, které
vznikly legální cestou a s citem
k okolí. „Podobnou tvorbu si
dokážu představit v podchodech
mezi ulicemi Svatovítská a Milady Horákové, o těchto plochách
ale rozhoduje hlavní město.
My sami uvažujeme o podpoře
kvalitního street artu tím, že bychom umělcům vytvořili legální
plochu. Aktuálně pro ni hledáme
vhodné místo,“ dodává Kolář.
„Před několika lety jsme jako
první začali vytyčovat plochy
pro legální graﬃty v Praze 4, tzv.
Graﬃty wall, aby umělci měli
volný prostor pro svou tvorbu,
která mnohdy zkrášluje město.
Pilotní projekt vznikl v podchodu u stanice metra Budějovická,
a to Pražský orloj. Byť jsem obdivovatelkou mnohých děl nejen
na území Prahy 4, je nepřípustné tvořit na cizím vlastnictví.
Správnou cestou je vytváření legálních ploch po dohodě s jejich
vlastníky a potírání vandalismu,“ uvedla pro Naši Prahu Lucie
Michková (ODS), předsedkyně

cují ve dvojících či skupinkách,
tzn. že někdo hlídá a může tak
upozornit na ‚hrozící nebezpečí‘
ze strany policie,“ vysvětluje
tisková mluvčí Městské policie
hlavního města Prahy Irena
Seifertová a dodává: „Poslední
dobou k odhalování sprejerů
čím dál častěji přispívá všímavá veřejnost, které ničení fasád
domů, památek a dalšího vadí.
Vedle veřejnosti k odhalení části
pachatelů této trestné činnosti
přispívají sami strážníci v rámci výkonu služby, kdy hlídka
například zaslechne typický
zvuk pro protřepávání sprejů
MEZI VELMI ZDAŘILÉ streetartové vyjádření patří příběh Anthropoidu, který od
a pak sprejery ‚chytí‘ přímo při
jarních měsíců tohoto roku vypráví zeď nad Vychovatelnou v Praze 8. Foto: Praha 8
činu. Velkým pomocníkem je
v této oblasti pro strážníky také
Výboru pro bezpečnost Zastupi- A policejní statistiky mu dávají
městský kamerový systém.“
za pravdu. Každým rokem totiž
telstva MČ Praha 4.
Jenže ačkoliv strážníci či postrážníci v Praze zadrží několik
licisté dělají, co mohou, vymaProtřepaný sprej
desítek osob (viz box), kteří se
hatelnost trestů za sprejerství je
prozradí vandala
dopouštějí trestního jednání,
naprosto neuspokojivá, což poLegální sprejerské stěny jsou ur- tedy sprejují tam, kde to není po- tvrdila i anketa Naší Prahy (viz
čitě dobrý nápad, ale nejsou savoleno, a musí být předáni státní Ring Naší Prahy). Třeba by to
mospasitelné. „Takto vymezená
policii. Skutečných pachatelů
tedy mohl být jeden z volebních
plocha může ztrácet určitý punc však bude ještě více. „Je nutné si bodů některé z politických stran,
ilegality a ne vždy je pro sprejery uvědomit, že k vytvoření napří- které se v říjnu budou ucházet
zajímavá,“ domnívá se ředitel
klad tagu či nějakého klikyháku o náš hlas. Praha, ale i ostatní
odboru památkové péče pražstačí pár vteřin. Sprejeři jsou
města by si totiž čisté fasády
ského magistrátu Jiří Skalický.
buď ‚vlci samotáři‘, nebo praa ulice určitě zasloužily…

Jsou podle vás tresty za nelegální graﬃti/tagy dostačující? Pokud ne, jaké byste navrhoval/a?
Petr Hejma (STAN),
starosta MČ Praha 1:
„Při důsledném využití
trestního zákoníku lze
uložit podle mého
názoru dostatečně dlouhý trest,
který si poškození například
tak unikátní památky, jakou
je Karlův most, určitě zaslouží.
Důležitá je exemplárnost trestu,
spočívající nejen ve zmíněné
délce, ale i v náhradě škody
a v osobním zapojení pachatele do odstraňování následků
vlastního činu, popřípadě do jiné
formy veřejných prací.“
Ondřej Gros (ODS),
starosta MČ Praha 8:
„Osobně nejsem
příznivcem vymýšlení nových paragrafů
s tvrdšími tresty. Klíčové totiž
je, aby pachatelé takové zlovolné činnosti byli především
dopadeni. Nejsem si úplně jist,
zda zvýšení trestů bude působit preventivně. Naopak jsem
přesvědčen, že tento nešvar
by pomohlo řešit větší počet
uniformovaných strážníků
a policistů v ulicích, po čemž
jako městská část, která není
zřizovatelem městské policie,
dlouhodobě voláme. Ať už kvůli

prostému pocitu bezpečí našich
občanů, tak ve snaze chránit
pořádek v ulicích.“
Lukáš Herold (ODS),
místostarosta MČ
Praha 5: „Tresty za
nelegální graﬃti jsou
dostačující, problém je
dopadení pachatelé a následné
vymáhání úhrady škody.“
Ondřej Kolář (TOP 09),
starosta Prahy 6:
„V rámci postihů za
nelegální graﬃti jsem
spíše příznivcem alternativních trestů. Za dostačující sankci považuji například
veřejně prospěšnou činnost
– optimálně, když dotyčný své
ilegální dílo rovnou odstraní.
Určitě nelze tolerovat různé
čmáranice a tagy na naprosto
nevhodných místech, jako jsou
památkově chráněné objekty.“
Jan Čižinský (Praha 7
sobě), starosta MČ
Praha 7: „Pokud je
někdo z podobného
činu usvědčen, bývají
tresty obvykle vysoké, často
exemplární. Bohužel to v praxi
není cesta, jak tomuto fenoménu zamezit. Pachatelé těchto
činů totiž obvykle své konání

vnímají jako adrenalinovou
záležitost – dělají něco zakázaného a pro ně nebezpečného.
Řešením by pak bylo, kdyby
jejich ‚dílo‘ bylo snadné odstranit, nezůstávalo by na místě
dlouhou dobu, a za hrozící trest
by to tudíž nestálo. To bohužel
tak úplně neřeší antigraﬃti nátěry, které nelze aplikovat všude
a navíc je nutné je stále obnovovat. Dlouhodobým a patrně
jediným efektivním řešením
by bylo, kdyby dostupné spreje
byly navrženy tak, aby existoval
účinný způsob jejich rychlého
a snadného odstranění.“
Jiří Ptáček (TOP 09),
starosta MČ Praha 3:
„Tresty, které lze teoreticky uplatnit, dostačující jsou. Nicméně
množství zadržených pachatelů
a vůle jim ty tresty skutečně
uložit, je už jiný příběh a tam
důvod ke spokojenosti není. Je
třeba si uvědomit, že náklady
na odstraňování graﬃti jsou
skutečně obrovské a poškozování fasád, mobiliáře či dokonce historických památek není
pouhá klukovina.“
Jana Černochová (ODS), starostka MČ Praha 2: „Jako sta-

rostka
městské
části,
která se nachází na území Pražské památkové rezervace a památkové zóny, považuji současné tresty za nedostatečné.
Zvláště v případech poškození
památek a památkově chráněných objektů. Jsem přesvědčena, že podmínka nebo uložení
peněžitého trestu pachatele od
dalšího jednání neodradí. Aby
byl trest účinný a výchovný,
musel by být ukládán rychle
a v případě peněžitého trestu
v mnohem větších částkách.“
Renata Chmelová
(Vlasta), starostka
MČ Praha 10: „Začnu
osobní zkušeností.
U nás v Záběhlicích
mě nemile zaskočilo velké
množství graﬃti s rasistickým
významem. Nahlásila jsem ho
policii a… Bylo úplně jedno, jak
vysoký trest mohl pachatel dostat, policie totiž případ rovnou
odložila. Jen se tím potvrdil můj
názor, že klíčové není, jak vysoké tresty je možné udělovat,
ale jejich vymahatelnost.“

rozhovor
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Rocker Vilém Čok: Slova žena a muž
 Za měsíc oslaví známý rockový zpěvák Vilém Čok (59) kulaté narozeniny. S hudebníkem, který působil v legendárním Pražském výběru a v dalších skupinách a má za sebou i účinkování ve ﬁlmech, si Naše Praha popovídala nejen o jeho profesním životě, ale také o aktuálním politickém dění.
Martin Dudek

Jak se cítí dlouholetý rocker
na prahu šedesátky? Udělá si
k nadcházejícím kulatým narozeninám radost novým albem či
vozem?
Samozřejmě věk cítím, ale mentálně jsem myslím stále kluk,
na kostře jsou roky více znát. Jde
o to se s tím srovnat, ale zároveň
s věkem i bojovat a zpomalovat
amortizaci kostry. Vzhledem
k tomu, jak probíhal sráč koronáč, se mi neplánovaně nové
album (4 kruhy – pozn. red.)
posunulo o rok, takže to vypadá,
že si ho nadělím opravdu k narozeninám. A ty mám v září.
Rockera z poloviny tvoří pohyb.
S přibývajícími léty je asi těžší poskakovat po jevišti, jaký je proto
váš recept na udržení kondice?
Ano, v rockové muzice je pohyb
na jevišti nesmírně důležitý.
Rocková hudba je o energii a koukat se, jak stojí na pódiu muzikant jako prkno, je těžká nuda.
V tomhle směru to má pop či folk
daleko jednodušší a jejich interpreti mohou být aktivní do velmi
pozdního věku. Rockeři odpadají
z důvodů vyčerpání mnohem dříve. Proto se snažím hodně plavat,
trochu běhám, hážu kudly, střílím… Je skvělý pocit, když cítíte,
že vám ještě nabíhá kondice.
Můžeme vás někdy vidět na kole
ve městě, nebo tento druh přepravy v rušné aglomeraci neuznáváte?
Pokud řidiči aut kolařům nepřejí, je riskantní jezdit na kole
po Praze. Sám jsem to před pár
lety zkoušel. Ale řidiči přibývají, jezdí čím dál bezohledněji
a i propagátoři kol pod auty
umírají. Dlouho jsem míjel
na pražském nábřeží přivázané
kolo po havárii jednoho z nich.
Na jeho jméno si už nevzpomenu.

„VE SVÝCH TEXTECH čím dál více tíhnu k přírodě a ke sledování její devastace člověkem,“ říká Vilém Čok. Foto: archiv VČ
národ. Byl to můj záměr nedávat
návod ani neponižovat. A bylo
velmi zajímavé sledovat reakce, kdy začali kejhat především

Dotkla se vás nějak významně
covidová pandemie?
Samozřejmě dotkla, a hodně. Shodou okolností jsem měl zamluvené

Očkování je tak obrovský byznys,
že stojí za to uplatit svět

zastánci migrace, aniž by k tomu
měli jediný argumentační důvod
vzhledem k textu té písně. Tady
je vidět, že lidská hloupost je
opravdu neomezená časem ani
Před pěti lety jste vydal úspěšnou
prostorem. Co se týká mých
píseň Zástupy zástupů, kterou jste ostatních textů, čím dál více tíhse vymezil proti přijímání uprchlí- nu k přírodě a ke sledování její
ků. O čem byste nejraději zpíval či devastace člověkem. To je ostatskládal texty dnes?
ně velmi patrné na tom budouDěkuji za tu otázku. Tomuto
cím albu. Původně jsem ho chtěl
tématu se dost umělců ze strachu nazvat „Environmentální žal“,
vyhýbá. Já jsem v Zástupy záale nakonec převládl název „4
stupů glosoval vzrůstající trend
kruhy“, vzhledem k celkovému
migrační vlny a nijak jsem v něm vyznění alba. Info o něm najdou
nedehonestoval žádnou rasu ani zájemci na www.vilemcok.com.

studio, když přišly první covidové zákazy. Část kapely nechtěla
točit, byly to strašné nervy a stres.
Zhoršil se mi zánět žaludku, se
kterým jsem předtím půl roku
bojoval. Do toho přibyly starosti
o mé staré rodiče, profesní starosti
a samozřejmě i ﬁnanční. Dokázal
jsem to překonat i přes deprese,
které samozřejmě přišly…
Tipl bych si, že k očkování proti
covidu-19 budete mít spíše negativní postoj. Nebo se pletu?
Z větší části jsem odpůrce,
protože věřím svému tělu a už

z principu nevěřím politikům,
kteří by kauzu covid neměli vůbec řešit. Navíc rozpory
odborníků byly velmi patrné
a legální názory média doslova
mazala. Média nezůstala pozadu
a neustále lidi vyčerpávala černými scénáři. Sám jsem si všiml
rozporů, které oﬁciální média
prezentovala. Například v počtech mrtvých. Co si potom máte
myslet o celé situaci? Konspirátoři byli samozřejmě na koni, ale
podívejte se na tento prostý fakt
- byli tady Stalinové, Hitlerové,
Husajnové, byli tady ti, co chtěli
ovládnout masy i svět. Myslíte si,
že už tu nejsou? Obrovské nadnárodní koncerny nebudou chtít,
aby jejich vakcíny už nebyly
potřeba. Budou lobbovat, uplácet
všechno a všechny, aby se mohlo
očkovat dál… To je tak obrovský byznys, že stojí za to uplatit
svět… Pokud se tak stane, svět se
to nedozví. Takže kde je pravda
a jakou má cenu? Já jsem v rámci
své profese musel očkování podstoupit a blábolům o svobodné
volbě se směju, protože to žádná
svobodná volba není. Přesně
podle geniální hlášky z Mrazíka:
„Ať si sám vybere, kterou dceru
chce, tuhle tedy ne!“ Nevymezuji se však k žádné ze skupin.
Kdo se očkovat musí nebo chce,
je to jeho volba a já ji respektuji.
Někdy mi přijde, že v dnešním
světě ovšem není nic důležitějšího než pocity translidí či práva
homosexuálů. Tedy minorit, ze
kterých ovšem některá média
dělají středobod veškerého dění.
Nemyslíte si ovšem, že je to pouze
„kouřová clona“ a politická hra
na odvedení pozornosti od mnohem důležitějších problémů? Nebo
je to skutečně boj o voliče?
Vím, na jakou politickou hru
narážíte. Vrtěti psem tady je
od počátku lidstva a já politiky v závěsu s bankéři bytostně
nesnáším, protože místo toho,
aby byli oni našimi poddanými,
placenými z našich peněz, otočili
celou situaci naruby, kdy my
jsme jejich loutky. Těch slušných, co moc nekradou, bude
velmi málo. Vždyť jednu z prvních bank (Bank of England)
vymyslel podvodník. A pokud
narážíte na transgender lidi, ty
mi nevadí a chápu jejich problém, ovšem ti, co propagují
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rozhovor

musí zůstat!
bezpohlavnost, bych podrobil ústavní léčbě. Zdůrazňuji
nutnost zachování rolí rodičů.
Ti mí byli možná staromódní,
představte si, že maminka byla
žena a táta muž. A tak by to mělo
zůstat...
Kam podle vás kráčí Evropa? Řítí
se do liberální propasti, nebo už
v ní je?
Povinností politiků je chránit
svůj národ, a nikoli řídit lidem
životy. Liberální pohled na Evropu je v mnoha směrech zavádějící, protože svoboda člověka
současného světa končí tam, kde
začínají peníze bohatých, což
je hned na startu. Se špatnými
rozhodnutími politiků nehnou
ani petice, ani velké demonstrace. Jen revoluce či převraty mají
určitou šanci.
Já se sám sebe často ptám, zda
nás opravdu řídí fachmani, kteří
jsou nad věcí, nebo debilové,
kteří to myslí vážně. Pro dobrý rozhled se opravdu vyplatí
sledovat nezávislé zdroje. Což
bohužel stará generace většinou
nedokáže.

A kam směřuje Česká republika?
Pojmy jako spravedlnost,
čestnost, vlastenectví a rodina
začaly dostávat téměř hanlivý význam. Vše se točí pouze
okolo peněz a to je tragédie.
Politikům se všechno promíjí,
strany, které šly dříve proti sobě,
se slučují. V důsledku toho lidé
nevědí, za kým jít. Stran s pevným a dlouhodobým názorem
je teď jako šafránu… Jednotlivé
politické strany hájí především
své vlastní zájmy. Může existovat někdo, kdo bude odhodlán
udělat výsek toho nejlepšího
ze všech programů politických
stran a bude ho hájit? To se nikdy
nestane, monarchie je minulostí, takže z toho důvodu by se
mi líbila Česká republika jako
neutrální stát.
Máte dojem, že pod vedením
Pirátů se naše hlavní město rozvíjí
a vše je jasně transparentní, jak
slibovali před volbami?
Obecně každá politická strana
donekonečna slibuje a donekonečna oblbuje lidi. A ti donekonečna hledají tu svou správnou

VILÉM a jeho kapela Bypass. Foto: archiv VČ
stranu, kterou nikdy nenajdou…
A o Pirátech mi nemluvte, jdou
proti profesionální hudební sféře
a poplatky za hudební produkci
chtějí zrušit či výrazně omezit.
I hudba je něčí majetek, když ji
dotyčný vyrobí. A to za nemalé peníze. Je těžce unfair toto
záměrně nebrat v úvahu. Takže
je kromě jiných důvodů nijak
nesleduji…
Hádáte se někdy o politice s Michaelem Kocábem, se kterým vás
pojí dlouholeté působení ve skupině Pražský výběr?
Je pravdou, že naše názory jsou
často rozdílné, ale oba jsme vůči
sobě tolerantní. Jinak bychom

spolu nemohli v jedné kapele
existovat.
Zmíněných šest křížků na krku svádí k bilancování. Je něco, co byste
ve svém dosavadním životě nejraději vymazal nebo udělal jinak?
Je spousta věcí, které bych rád
vrátil nebo změnil. Jsem hříšná
nádoba jako my všichni. Pryč
jsou doby, kdy jsem jednal impulzivně. S věkem přišla rozvaha
a odstup. To, co v životě uděláš,
zpět nevrátíš, a chybná rozhodnutí kazí karmu.
A vaše osobní přání do dalších let?
Neumřít posranej v posteli, ale
ve stoje na pódiu.

INZERCE

SPARŤANSKÁ
PĚTKA
31. SRPNA OD 18:30
ve Stromovce

GENERÁLNÍ
PARTNER

SC-500373/04

Registruj se na:
HCSPARTA.CZ/PETKA

HC SPARTA
PRAHA

Vstupenky v prodeji na síti ticketportal.cz

PÁ 3. ZÁŘÍ
OD 19:35 HOD.

NE 5. ZÁŘÍ
OD 19:30 HOD.

SC-500373/09

LIGA MISTRŮ
NA SPARTĚ

praha Praha
velká
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Soutěž Naší Prahy. Navštivte zdarma iQLANDIA Liberec
 Pokud řešíte otázku, kam ještě o letních prázdninách vyrazit s rodinou na výlet, máme pro vás tip. Vydejte se navštívit jedno z nejvýznamnějších míst svého druhu v Evropě – unikátní vědecko-zábavní
centrum s planetáriem iQLANDIA Liberec. A za rodinný vstup nemusíte utratit ani korunu, pokud se vám zadaří v naší soutěži.
Liberecké science centrum již
sedmým rokem nabízí ve svých
11 expozicích s více než 400 interaktivními exponáty návštěvníkům možnost vše si osahat
a vyzkoušet na vlastní kůži. Zajít
lze i do iQPLANETÁRIA. V ceně
vstupenky do expozic jsou také
badatelské aktivity jako například Pokec s humanoidním
robotem Thespianem, Teslův
transformátor, Ohnivé tornádo,
jízda na Mars Roveru, oblíbená
science show nebo workshopy.
Letošní prázdninovou novinkou je Křišťálová stezka. Ve
spolupráci s Preciosou připravili
v iQLANDII stezku, na jejímž
konci mohou návštěvníci rozsvítit zbrusu novou světelnou instalaci Molekuly. „Sedm zastavení
Křišťálové stezky je ale pouhý
začátek. Každý rok se ve spolupráci obou společností představí
další nová stanoviště, která
budou navazovat na tradici a je-

dinečnost českého sklářského
průmyslu,“ uvedl Pavel Coufal,
ředitel liberecké iQLANDIE.

Křišťálová stezka vypráví
příběh českého skla
Návštěvníci se mohou na sedmi
místech dozvědět, z čeho se sklo
skládá, jakým způsobem se vyrábí nebo jakou roli při jeho vzniku
hrají přírodní živly. Zájemce o fyzikální vlastnosti skla nadchne
optický kabinet, v němž si mohou
vyzkoušet optické přístroje. Jinde
čeká na návštěvníky například
test barvocitu. Na své si přijdou
i ti, kteří se touží informovat
o využití skla v medicíně a ve
stavebnictví.
S pomocí aplikace si návštěvníci projdou napříč celou iQLANDIÍ.
Po zodpovězení otázek získají
heslo, kterým po zadání do ovládacího panelu rozsvítí křišťálové
Molekuly. Tato světelná instalace
nahradila původní zavěšenou

NOVÁ instalace Molekuly se skládá ze 167 křišťálových koulí, je vysoká 9,5 metru a váží
220 kilogramů. Foto: iQLANDIE
obří molekulu, která byla od
samotného spuštění iQLANDIE
jedním z hlavních symbolů
science centra.
A co je dobré před návštěvou
ještě vědět? Vědecko-zábavní
centrum je primárně určeno
pro všechny od 8 let. Průměrná
návštěva trvá přes čtyři hodiny,
před iQLANDIÍ je velké parkoviště, v budově se nachází i restaurace, která připravuje denní
menu. O prázdninách je otevřeno denně od 10.00 do 18.00
hodin. Další info na
www.iqlandia.cz. (red)

Vyhrajte rodinné vstupné
do iQLANDIE!
Celkem pět rodinných vstupů
(po 4 vstupenkách) je připraveno
pro ty z vás, kteří správně odpovědí na soutěží otázku a odpověď
zašlou společně s adresou do
20. 8. 2021 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz. Odpovědět lze
i písemně na adresu redakce.

Soutěžní otázka
Kolik koulí má instalace Molekuly?
a) 154 b) 167 c) 201

Zdražilo se jízdné v MHD i lanovka na Petřín Plejtvák myšok už není v muzeu sám!
Praha – Nepopulární krok připravilo vedení hlavního města
od 1. srpna. Zdražily se krátkodobé jízdenky po Praze a například cesta lanovkou na Petřín
nově vyjde na 60 korun.
Pokud vás v souvislosti se
zdražováním jízdného napadá
mnoho otázek, možná na některé získáte odpovědi od Regionálního organizátora Pražské
integrované dopravy (ROPID).
Zde vám nabízíme ty nejčastější.
Je stejná cena jednorázových jízdenek v papírové podobě, v aplikaci nebo nakoupených přes SMS?
Není, jízdenky na 30 a 90 minut
přes SMS jsou o 1, resp. o 2 koruny dražší než jízdenky papírové
nebo jízdenky v aplikaci PID
Lítačka. Souvisí to s výší provize,
kterou si z ceny jízdenky ukrojí
soukromý provozovatel služby.
Jízdenka na 30 minut nově stojí
30 Kč a jízdenka na 90 minut
40 Kč. Ale to platí v případě
papírových jízdenek a v případě
nákupu jízdenky v aplikaci PID
Lítačka. Při nákupu SMS jízdenky je cena 31 a 42 Kč.
Roční kupon je pro mě příliš
drahý. Jak mám postupovat, když
chci využívat nejvýhodnější jízdné, ale jednorázový výdaj 3650 Kč

je pro mě příliš vysoký?
Pro lidi s nejnižšími příjmy, kteří
se ocitají v hmotné nouzi, a je pro
ně jednorázový výdaj za roční
kupon příliš vysoký, připravila Praha speciální slevu 70 %
z ceny měsíčních a čtvrtletních
kuponů. Tuto slevu mohou využít všichni lidé, kteří pobírají
od státu dávku pomoci v hmotné
nouzi – příspěvek na živobytí.
Potvrzení o tomto příspěvku vystaví úřad práce, platí vždy jeden
měsíc a je nezbytné ho mít vždy
u sebe – při žádosti o speciální
průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi, při nákupu kuponu se
70% slevou i v případě, že vás
bude kontrolovat revizor.
Proč zdražila lanovka na Petřín?
Lanovka je plnohodnotnou součástí systému Pražské integrované dopravy, ale zároveň také
turistickou atrakcí. Zdražilo
jednorázové jízdné pro cestu
lanovkou, pokud však využíváte
předplatní kupony pro pravidelné cestování po Praze, nic se pro
vás nemění. Ty i nadále v lanovce platí, stejně jako čtyřiadvacetihodinové a vícehodinové
jízdenky. Další info na https://
pid.cz/zmenatarifu, můžete
využít také telefonní linku PID
234 704 560. Zdroj: ROPID

KOSTRA plejtváka myšoka se stala symbolem Národního muzea. V rámci nových expozic
proto muzeum nechalo vyhotovit ještě jednoho plejtváka. Tentokrát však nejde o kostru,
ale o realistický šestimetrový model v životní velikosti dospělého jedince plejtváka
malého, který bude v těsné blízkosti svého slavného příbuzného. Návštěvníci tak mohou
oba velikány spatřit pohromadě. Foto: NM

11

velkákultura
Praha

Více informací na www.nasepraha.cz

Skautský institut je na Kampě Nová cesta na Výstaviště
a do Stromovky
Praha 1 – Radní MČ Praha 1
rozhodli o výpůjčce Rybářského domku Skautskému institutu. V několik let prázdném
klasicistním letohrádku tak
začal vznikat veřejný prostor
založený na skautském principu učím se tím, že to dělám.

Tedy tvůrčí prostor, kde je
možné sáhnout si na řemeslo
a prožívat dobrý pocit z toho,
že si člověk vlastníma rukama
něco vyrobí či opraví. Prostor
se veřejnosti poprvé otevřel
ve čtvrtek 5. srpna vernisáží
výstavy Proměna 2+1. (red)

ZKRATKU lze projít nebo projet na kole. Foto: MHMP

MICHNOVSKÝ letohrádek, častěji nazývaný Rybářský domek nebo jen Rybárna, byl
zvěčněn ve filmu Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách coby sídlo poslední
pražské hastrmanské rodiny. Foto: Skautský institut

Praha - Obyvatelé i návštěvníci Prahy získali novou zkratku
z metra Nádraží Holešovice na
Výstaviště a do Stromovky. Veřejný průchod na okraji areálu EP
Real Estate (bývalý areál Pražské
teplárenské) vede podél trati
z ulice Partyzánská 3 k železničnímu podjezdu v ulici Za Elektrárnou. Příjemná procházka po
cestě lemované z jedné strany

stromy a z druhé zajímavými industriálními památkami, je přístupná denně od 7.00 hod. do setmění (cesta není osvětlena). Této
zkratky mohou využít například
návštěvníci plaveckého bazénu,
Malé sportovní haly, Křižíkovy
fontány a dalších míst v blízkosti
tohoto vstupu. Pokračovat lze
také dále ulicí Za Elektrárnou až
do Stromovky. (red)

SC-500045/13

INZERCE

volný
kulturačas

3 OTÁZKY PRO…. VLASTIMILA VONDRUŠKU

Soutěž o knihy

 Na základě logiky a historických zkušeností rozebírá jeden z nejznámějších českých spisovatelů
Vlastimil Vondruška hranice mezi dezinformací, informací a názorem. V nové knize O svobodě myšlení vypráví o tom, jak bylo mínění lidí ovlivňováno v minulosti, jaké prostředky se k tomu používaly
a jak škodlivá je netolerance k myšlenkám jiných lidí.
Martin Dudek

Vaše další kniha politicko-ﬁlozoﬁckých úvah o současném světě je
o svobodě myšlení. Proč právě o ní?
Kdysi se říkalo, že člověk snáze
vydrží hlad než poslouchat lži.
Obávám se, že dnes tato moudrost našich předků neplatí.
Manipulace s pravdou a naším
myšlením se staly téměř běžnou
politickou a mediální praxí.
Podívejte se na některé moderované rozhovory v České televizi,
přečtěte si zprávy v některých
tištěných, ale hlavně internetových médiích. Z naší běžné
komunikace se vytrácejí zásady
slušnosti a korektnosti. Nejsme
ochotni respektovat cizí názor,
ba co víc, mnozí cítí potřebu se
na adresu oponentů vulgárně
vyjádřit. To vše jsou nesmírně nebezpečné věci, které se
odvíjejí od prostého faktu, zda je
myšlení proces, v němž máme
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svobodu, či se musíme řídit
ideologií vládců.

Zodpovězte správně otázku, zašlete
ji společně s vaší poštovní adresou
do 20. 8. 2021 na e-mail: soutez@ceskydomov.cz (odpovědět lze i písemně
na adresu redakce) a čtyři z vás získají
knihu O svobodě myšlení z nakladatelství MOBA. Výherce budeme informovat e-mailem.

Soutěžní otázka

Komunikace a myšlení jsou tedy
spojené nádoby?
Ano. Můžete mít sebechytřejší
myšlenky, ale k čemu jsou, pokud je nedokážete jasně formulovat a v diskuzi obhájit? V knize
se zabývám rétorikou i řečnickou
logikou, ale především argumentačními klamy. To jsou různé
obratné metody, jak obhájit to, co
se obhájit nedá, či jak v diskuzi
prostřednictvím řečnických
triků dosáhnout svého. Velká
část knihy se proto věnuje také
a konfrontační tvrzení. Abymediální teorii a metodám.
chom však byli reální, od středověku se měšťané dívali svrchu
Je pro vás Praha centrem svona venkovany, protože města
bodného myšlení, nebo naopak
měla svá privilegia a lidé tu byli
líhní totalitních praktik k umlčení vzdělanější, zatímco „zaostaoponentů?
lý“ venkov je musel živit. Tato
Naše společnost je ideologicky
v sociologii známá disproporce
rozštěpená a jedním z důvodů
existovala vždy a existuje v celé
jsou bohužel podobná paušální
Evropě i dnes. Ve městech sídlí

Kde se Vlastimil Vondruška narodil?
a) Brno b) Kladno c) Praha
úřady, které samozřejmě musí
jednat v duchu vládnoucí ideologie, sídlí tu média, která mají
většinou daleko k tolerantnosti,
protože cílem je hájit správné
(tedy jejich) ideologické pohledy.
Jenže to je jen vršek ledovce, ale
bohužel ten vlivný a viditelný.
Proto se nesmyslně paušalizuje, že v Praze žijí modernističtí
pomatenci, zatímco venkov
má zdravý selský rozum. Svět
není jednobarevný, abychom ho
vtěsnali do ideologického hesla
Praha proti venkovu. Nemusíme
přece povinně tleskat všemu,
co nám vláda, média a aktivisti
podsouvají. Pravdu je třeba hledat, ne ji nařizovat.

INZERCE

Nechystám se
na oàkování,
protože
nechci.

Ú
KOMPLEXNÍ REALIZACE
HASÍCÍCH SYSTÉMŮ

Jan ßížek, pražský patriot
www.cizekjan.cz

SC-500485/01

Je to mé vlastní rozhodnutí
jako svobodnî myslícího àlovîka.
Jsou nás v ßeské republice miliony.
Nechte nás být!

www.sprinklergroup.cz

SC-500488/03

Hlavním
předmětem
naší činnosti je
projekce, servis,
výroba a realizace
stabilního
hasicího
zařízení.
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Královna soulu na ﬁlmovém plátně Věčně mladá Bonnie Tyler
Praha - Její hlas je nezapomenutelný, stala se první ženou
uvedenou do Rokenrolové síně
slávy (Rock and Roll Hall of
Fame), byla držitelkou 18 cen
Grammy a nyní do pražských
kin míří ﬁ lm o jejím životním
příběhu. Film Respect mapuje
cestu hudební ikony, zpěvačky,
skladatelky a pianistky Arethy
Franklin od jejích počátků, kdy
jako malá zpívala v kostelním
sboru, až k jejím největším
úspěchům, díky kterým se
zařadila mezi největší světové
legendy.

Výběr hlavní herečky Jennifer
Hudson schválila ještě samotná
pěvecká legenda, která v srpnu
roku 2018 zemřela. Ve hvězdně obsazeném životopisném
snímku se dále představí i držitel
Oscara, který nedávno oslavil své 60. narozeniny, Forest
Whitaker (Poslední skotský
král, Úkryt), Tate Donovan
(Rocketman, Argo) či zpěvačka Mary J. Blige (Mudbound).
Příběh Arethy Franklin můžete
zhlédnout již od 12. srpna, ﬁ lm
bude uveden v originálním znění
s českými titulky. (red)

DO hlavní role Arethy Franklin byla obsazena jedna z nejtalentovanějších zpěvaček
a hereček současnosti Jennifer Hudson. Foto: PC

Festival vína a večerní prohlídky radnice
Praha 1 - Festival autentických
vín je největším tuzemským
setkáním středoevropských
vinařů, kteří se s vášní věnují
tvorbě přírodních vín nepoznamenaných nežádoucími chemickými postřiky, aditivy a zbytečnými sklepními manipulacemi.
V Novoměstské radnici se 14.
srpna očekává účast více než padesáti vinařství z území bývalé
Habsburské monarchie a z přilehlých i vzdálenějších vinařských regionů. Otevřeno bude
od 11.00 do 18.00 hod. a v ceně

790 Kč je sklenička a neomezená
degustace.
Koho nezaujme víno, může
se vydat na prohlídku radnice
s poutavým výkladem. Podíváte se i do prostor, které nejsou
běžně přístupné, a na vyhlídkovou věž vystoupáte při západu
slunce. Termíny: 11. 8. od 20.15
hod., 23. 8. od 19.15 hod. Sraz
na nádvoří. Závazné přihlášky
předem s dostatečným předstihem - info na www.nrpraha.cz,
vstup 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě
do 15 let zdarma). (red)

vystoupí v Lucerně
Praha - Velšská zpěvačka Bonnie
Tyler (70), hvězda pop music
70. a 80. let, se po roční pauze
vrací na koncertní pódia a těšit
se mohou i její fanoušci v Česku. Koncert v Lucerně proběhne 8. září, o den později potěší
své fanoušky v Příbrami. „Do
důchodu se nechystám, končit
kariéru mě nikdy ani nenapadlo,
takže dokud budu zdravá, budu
stále někde na turné. Dnes už
to není jako dříve a trávím víc
času i doma a užívám si zahrady.
Zároveň jsem ráda, že si můžu
vybírat a mít obojí,“ přiznala
zpěvačka, která sice pochází
z Walesu, poslední roky ale žije
s manželem v Portugalsku.
Tyler před časem uvedla, že
v posledním roce kvůli covidu-19 neodkládala jenom jeden
koncert za druhým, ale i návštěvu estetického salonu, který již
roky navštěvuje a díky němuž si
i ve svém věku udržuje mladiství
vzhled. „Za několik desítek let
jsem neměla v obličeji tak málo
botoxu jako nyní. Pravidelně
chodím každých šest měsíců,
protože mít méně vrásek je dobré
pro moje sebevědomí. Ale nevidím teď moc rozdíl. Možná už
toho v sobě mám tolik, že už ani
injekce nepotřebuji. Proto uva-

žuji, jestli vůbec po rozvolnění
na další jít,“ svěřila se nedávno
německému časopisu Bild. (red)

FOTKY od sebe dělí několik desítek let, ale
najdete v obličeji Bonnie rozdíl? Foto: archiv
Bonnie Tyler a Tina Korhonen

Vladislav Mirvald
a Jan Kaláb dešifrují Kód geometrie
Bubeneč - Galerie Villa Pellé připravila ve spolupráci s Museem
Kampa na srpen a září umělecké
setkání dvou výtvarníků, kteří
se nikdy nepotkali a dělí je několik generací i rozdílná tvůrčí
východiska a zkušenosti. Spojuje
je však fascinace geometrií,
jejíž pravidla a řád platí nejen ve
světě výtvarného či technické-

ho zobrazení. Tento kód spojuje
neprávem trochu opomíjeného,
leč originálního a vynikajícího
lounského konkretisty Vladislava Mirvalda s dynamickým
světem mistra graﬃti a street-artu Jana Kalába. Výstava Kód
geometrie je otevřena od 4.
srpna do 26. září, více informací
na www.villapelle.cz. (red)

INZERCE

Rezervace - 604 700 000
Záběhlická 82, Praha 10
www.ovcin.cz

SC-500448/01

BOWLING

servis
Fotograﬁcká soutěž
pro všechny
Praha – Kouzla, taje i neduhy
Nového Města mají dospělí, mladí,
děti, laici i profíci šanci zachytit
v rámci již dvanáctého ročníku
tradiční fotograﬁcké soutěže Dvě
tváře Prahy 2021/22. Do 15. 3. 2022
mohou zájemci přihlásit své snímky přes web nebo na sociálních
sítích. Soutěž bude jako každý rok
zakončena venkovní výstavou
nejlepších fotograﬁí na velkoplošných panelech v prostoru
Václavského náměstí a oceněním
autorů nejlepších snímků. Účastníci se do soutěže registrují na
webech www.DveTvarePrahy.cz,
www.2TvarePrahy.cz nebo na
instagramu pod označením fotky
#ILoveWenceslasSquare. (red)
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Více informací na www.nasepraha.cz
RECEPT: STAROČESKÉ BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ OVOCEM
Ovocné knedlíky připravujeme hlavně
v létě a možností je spoustu. Pokud
nechceme použít kynuté těsto, dáme
nejčastěji přednost tvarohovému
nebo bramborovému.
Suroviny na 4 porce
Těsto: ½ kg moučných brambor, 150 g
hrubé mouky, 1 celé vejce, 1 žloutek,
špetka soli
Náplň: ½ kg vypeckovaných švestek
(třešní, meruněk, rynglí, broskví…)
Na ochucení: 4 pol. lžíce mletého
máku, 4 pol. lžíce cukru moučka, 1 čaj.
lžička skořice, 2 polévkové lžíce rozpuštěného Ghí od Českého ghíčka
Postup:
1. Brambory uvařte ve slupce doměkka a ještě horké je oloupejte.
2. Pak je nastrouhejte na jemném
struhadle, aby nevychladly a těsto
bylo jemné.
3. Do hrnce nalijte dostatečné množství vody a trochu ji osolte.
4. Nastrouhané vařené brambory

zpracujte s hrubou moukou, vejci
a žloutkem v jemné těsto.
5. Z těsta oddělujte jednotlivé kousky
a z nich pak tvořte v dlani malé
placičky, do nichž vždy zabalíte půlku
švestky. „Při tvoření knedlíků dejte
pozor, aby ovoce z těsta nikde vykukovalo ani neprosvítalo. ‚Kabátek‘
z těsta musí být všude stejně silný,
jinak by z něj ovoce při vaření vypadlo.
Proto by se i voda měla vařit jen

mírně, nikoli klokotem,“ radí Andrea
Zpěváková Dostálová ze společnosti
České ghíčko.
6. Knedlíky vkládejte pomocí děrované naběračky do vroucí vody a vařte
je asi 8 minut.
7. V hrnku nechte rozpustit ghí. Hotové knedlíky rozdělte na talíře, posypte
cukrem, mákem a skořicí a pak přelijte
rozpuštěným ghíčkem.
Zdroj a foto: www.ceskeghicko.cz

SC-500391/02

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2021

shakespeare.cz

INZERCE

řádková inzerce

MNOHO POVYKU PRO NIC

hlavní partneři

partneři

hlavní mediální partneři

spolupořadatelé

předprodej

pořadatel

SC-500429/03

generální partner

1. 8.
14. 8.
19. – 21. 8. l 24. – 26.
8. –l 20:30
mediální partneři
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VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

• 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
• POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.
www.sidloproﬁrmupraha.cz,
tel.: 728 991 247
• OD VÝMĚNY VYPÍNAČE PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI bytu, byt. jádra
a koupelny, 603 109 932

foto: Pavel Mára

• 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 pojízdných, nepojízdných i havarovaných.
Tel.: 739 665 455

Více informací na www.nasepraha.cz

Za ﬁnanční podpory

Generální mediální partner

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Partneři

Přepravní partner

inzerce

Oﬁciální dopravce festivalu

SC-500474/01
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