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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

VOLEJTE ZDARMA

inzerCe

Vrátí se  
pomník  
maršála  
Radeckého?
STrAnA 10

Jak ušetříte  
za cestování? 
Jděte pěšky!
STrAnA 11

Mění se Praha vinou 
špatné bytové politiky 
Pirátů v ghetto? 
„Život se nám změnil v peklo. 
Kdysi klidná čtvrť a dům je 
najednou místo, kde se bojíme 
a jsme ve stresu.“ Takto popi-
suje stále více Pražanů bydlení 
v obecních bytech v majetku 
magistrátu nebo Prahy 10. Po-
dle svědectví nájemníků přidě-
luje nově magistrát a Praha 10  
ovládaná Piráty obecní byty 
výhradně tzv. nepřizpůsobi-
vým. Tedy různým feťákům 
a Romům, které „sváží“ do 
Prahy z celé ČR.

Více na stranách 6-7
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TAK SI MYSLÍM...
redaktor: 
Jan Bělohubý 
tel.: 603 20 66 33 
jan.belohuby@-
ceskydomov.cz

KOMENTÁŘ

Změny tras tramvajových linek

Praha potřebuje dostupné parkování!
V Koněvově ulici zase Pražané 
přijdou bez náhrady o desítky 
parkovacích míst. Místní rad-
nice Prahy 3 totiž rozhodla, že 
místo parkování zavede na ruš-
né ulici cyklopruh a ostrůvky. 

Parkování je v Praze velký 
problém. Všichni to ví. Bohužel, 
vypadá to, že někteří politici 
dělají vše proto, aby situace byla 
ještě mizernější. Doplatí na to 
bohužel zase ti nejchudší. Bohatí 
si koupí garáž. Přitom na západ 
od našich hranic je trend přesně 
opačný. Parkování je pohodlné, 
na každém rohu mají parkovací 
domy nebo podzemní garáže. 
Například roční poplatek za par-
kování je v Mnichově 30 euro, 

což je zhruba 800 korun ročně. 
Jejich platy jsou ale oproti Praze 
pětinásobné. Je to jako bychom 
v Praze platili zhruba 160 korun 
ročně za neomezené parkování. 
V některých belgických měs-
tech je dokonce parkování úplně 
zdarma. Důvod je jednoduchý, 
parkování je nárok, ne výsada. 
Město je tady od toho, aby svým 
obyvatelům zajistilo pohodl-
nou dopravu a parkování. Za to 
si platí daně a poplatky. Je to 
o kultuře bydlení. 

Bohužel, naše reprezentace 
jde opačným směrem. Tako-
vým, jaký mají na Ukrajině 
nebo někde v nevyspělé Asii. 
Každý ať parkuje, jak umí, auta 

budou všude možně. Výstavba 
veřejných parkovacích domů 
nebo podzemních parkovišť, 
které by zaniklá parkovací mís-
ta nahradily, se ani neplánuje. 

Jestli si někteří politici 
myslí, že lidé se kvůli nedo-
statku parkovacích míst auta 
zbaví a budou jezdit na kole, 
jsou na omylu. Většinou jde 
o ohromné pokrytectví. Jako 
u zakladatelky Extinction Re-
bellion Gail Bradbrook. To jsou 
ti, kteří to šílenství proti autům 
celosvětově začali. A nyní se 
zjistilo, že sama jezdí silným 
dieselovým autem. Vysvětlila to 
tím, že přece musí vozit své děti 
na sporty. A nám celou dobu 

tvrdí, že dieselová auta musíme 
zrušit, protože jinak zničíme 
planetu. Je to všechno strašlivé 
pokrytectví. Ti lidé asi nejsou 
při smyslech. Ať tak, či onak, 
neberme je vůbec vážně, Praha 
dostupné parkování potřebuje! 

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz

Peklo! Magistrát uzavřel nábřeží a zacpe 
Prahu 1. A náhradní doprava nebude

  Letní uzavírky, jež realizuje TSK Praha, řízená vedením pražského magistrátu, je v poslední době 
kritizována za ektrémní dopravní uzavírky a změny, které metropole nepamatuje. Jistě, rekonstru-
ovat se musí, ale toto nemá už daleko ke znechucení pražských i dojíždějící řidičů. Změny se dotýkají 
ve většině případů pražského centra. Byť lokalita spadá pod Prahu 7, tak příliv řidičů znamená velké 
problémy v Praze 1 a centru.
Jan Bělohubý

Praha centrum – Další problém 
nejen pro řidiče, ale i i cestující 
MHD: z důvodu rekonstrukce 
tramvajové tratě na nábřeží Ed-
varda Beneše je do pátku 15. října 
(cca 24:00 hod.) obousměrně 
přerušen provoz tramvají na ná-
břeží Edvarda Beneše, v úseku 
mezi Čechovým a Štefánikovým 
mostem. Pražský Dopravní pod-
nik začal s rekonstrukcí tram-
vajové tratě na nábřeží Edvarda 
Beneše v úseku mezi Čechovým 
a Štefánikovým mostem. Rekon-
strukce téměř 40 let staré tratě 
potrvá do pátku 15. října do půl-
noci, proto bude v celém úseku 
obousměrně přerušen provoz 
tramvají a i nadále vyloučena 
automobilová doprava. K akci 
DPP připravuje informační letá-
ky do vozů a zastávek povrchové 
dopravy i vitrín ve stanicích 
metra, nasazení informátorů 
v refl exních vestách, hlášení 
ve stanicích metra, hláše-
ní ve vozech dotčených linek 
povrchové dopravy, informační 
tabule na konkrétních místech 
určení. Podrobnější informace se 
cestující dozví také na webu DPP 
na dpp.cz, na jeho sociálních 
sítích DPP, v informačních stře-
discích DPP nebo na telefonické 

infolince DPP 296 19 18 17, která 
je v provozu denně od 7 do 21 
hodin. Během rekonstrukce se 
změní trasy pravidelných tram-
vajových linek 15, 17, 93 i obou 
historických 42 a 43. Náhrad-
ní doprava nebude zavedena, 
DPP místo ní zavede v denním 
provozu polokružní tramvajovou 
linku 27. 

  Linka 15 je ve směru od Olšanských hřbitovů ze zastávky Dlouhá třída odkloněna 
přes zastávky Strossmayerovo náměstí a Veletržní palác do obratiště Výstaviště.

  Linky 17 a 93 jsou v úseku Staroměstská – Strossmayerovo náměstí odkloněny 
přes zastávky Malostranská, Sparta a Letenské náměstí (všechny spoje linky 17 
jsou provozovány v trase Levského – Vozovna Kobylisy).

  Historická linka 42 je vedena v trase Dlabačov – Pražský hrad – Královský leto-
hrádek – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Náměstí Republiky 
– Masarykovo nádraží – Václavské áměstí – Národní třída – Národní divadlo – 
Újezd – Malostranská – Královský letohrádek – Pražský hrad – Dlabačov.

  Historická linka 43 je vedena v trase Vozovna Střešovice – Prašný most – Hrad-
čanská – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Planetárium Praha 
– Výstaviště – Strossmayerovo náměstí – Sparta – Chotkovy sady – Královský 
letohrádek – Pražský hrad – Vozovna Střešovice.

  V denním provozu je zavedena linka 27 polookružně v trase Levského – Sídliště 
Modřany – Nádraží Modřany – Nádraží Braník – Výtoň – Palackého náměstí – 
Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Staroměstská – Malostranská – Čechův 
most – Právnická fakulta – Staroměstská – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí 
– Palackého náměstí – Výtoň – Nádraží Braník – Nádraží Modřany – Sídliště 
Modřany.

  Změny v zastávkách tramvají: Na nábřeží Edvarda Beneše se zřizuje zastávka 
Čechův most (směr Právnická fakulta).

Foto: Wiki/ŠJů

Pozor! Návrat do poprázdni-
nové metropole může s sebou 
přinést zdravotní potíže a možná 
i ohrozit život. Infarkt? Praskání 
žilek v očích? Dušnost? Vysoký 
tlak? Už druhé volební období 
(Krnáčová a Hřib) nám totiž 
magistrát bohorovně přikazuje: 
PARKUJ V KLIDU! 
Proboha – v klidu? Už tu dlouho 
sviští těžná palba od Prahy sobě 
a Pirátů proti autům. Co řidič, 
to ďábel. Riskuje srdeční šok, 
když se někdo první týden v září 
do přecpané Prahy s absolutním 
nedostatkem předražených 
parkovacích míst vrátí odněkud 
z okresního města, kde se parku-
je na náměstí u kašny za pětiko-
runu na den… Řidič atak „Pepky“ 
taky nemusí přežít! Teď zdražili 
i P+R až o pětinásobek. A nová 
parkovací místa nevznikají! 
Hledání místa – další prasklá 
žilka. A že se na Čerňáku otevře 
parkovací dům s osmi stovkami 
míst? Pché… jednak stojí v místě, 
kde před stavbou parkovala 
stovka aut, a hlavně: každý 
den přijíždí do metropole podle 
různých zdrojů prý i víc  než 
150 000 aut – takže jde o tako-
vej plivanec do moře. 

Jan Bělohubý

Malešice - V Malešickém parku 
začal na počátku prázdnin 
fungovat nový stánek s občer-
stvením. Po několika týdnech je 
vidět zájem o jeho služby. Jen na 
vysvětlenou – dříve zde jakéko-
li služby typu občarstvení být 
nemohly, což zakazovaly normy 
toho, kdo 90 % nákladů na 
rekonstrukci hradil, tedy fondů 
EU. Nyní jej zajišťuje Produkční 
AF, která uspěla ve výběro-
vém řízení, jež na provoz tzv. 
tržního místa vypsala desátá 
městská část. Radnice s ví-

těznou společností podepsala 
smlouvu na jeden rok, s mož-
ností prodloužení formou opce 
o další dva roky. „Malešický 
park je velmi navštěvovaným 
místem a občerstvení zde dlou-
ho chybělo. Z jedenácti nabídek 
nás nejvíce oslovil koncept 
Produkční AF. Na občerstvení si 
tak naši občané budou moci do-
jít k designovému kontejneru se 
dvěma okénky, který bude vy-
roben speciálně pro Malešický 
park. Tedy tak, aby dobře ladil 
s celkovým prostředím parku,“ 
popisuje „výběrko“ místosta-
rosta Petr Beneš (Piráti), který 

má na vršovické radnici v gesci 
majetek. „Velmi důležitým 
kritériem pro nás byla i nabíd-
ka pokrmů přímo od českých 
farmářů či kvalitní fair trade 
kávy a čaje. Nebudou chybět ani 
zmrzlina či pivo od malých čes-
kých pivovarů. Nadstandardní-
mi službami budou wifi připo-
jení, dobíjecí stanice pro mobily 
nebo mikrovlnná trouba, v níž 
budou rodiče moci ohřát dětem 
jídlo,“ doplňuje Jana Komrs-
ková (Piráti), místostarostka 
pro životní prostředí, která má 
správu malešického parku na 
starost. 
Od devíti do desíti – víc než IKEA
Ta má totiž otevřeno jen do  
21 hodiny, tedy přesně o hodi-
nu míň. Malešice: od devíti do 
desíti. Před stánkem budou pro 
konzumenty připraveny stoly 
a židle, v zimě je možnost vyhří-
vané zimní zahrádky. Otevřeno 
je celoročně od 9.00 do 22.00 
hodin. Radnice ve výběrovém 
řízení kladla na koncepci občer-
stvovacího místa velký důraz. 
V celkovém hodnocení mu dala 
váhu 40 %, z 10 % se hodnotily 
reference, z 50 % pak nabízená 
cena pronájmu. Nový provozo-
vatel bude za pronajatých 25 m2 
plochy platit 360 tisíc korun ročně 
bez DPH. „Už vloni tržní místo 
fungovalo jako pilotní projekt, 
kdy ho provozoval sociální podnik 
Bistro na kolečkách. Osvědčilo se, 
a tak jsme přistoupili ke kon-
cepčnímu řešení. Pevně věřím, že 
lidé ho při svých volnočasových 
aktivitách v parku ocení. Ať už se 
jedná o individuální sportování, 
nebo třeba festivaly, letní kino či 
sportovní veletrh a běžecký závod 
Desítka na Desítce, které tady 
pořádáme,“ vysvětluje místosta-
rostka Komrsková.

 � zatím na rok a s termínem od začátku letošních prázdnin 
funguje nový stánek v Malešickém parku. Po několika týdnech 
provozu je třeba konstatovat, že se ujal. Dříve podle eU tu  
občerstvení být nesmělo.

Malešický park nabídl občerstvení  
i třeba mikrovlnku na ohřívání

PřEd lety tu občerstvení být nesmělo, tvrdil investor – eU. Loni pojízdné. Letos zatím 
„drží“ a snad to bude i nadále… Foto: Praha 10
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Jan Bělohubý

strašnice – Festival vždy oživo-
val unikátní prostory. Letos se 
můžete těšit na dosud neodhalená 
zákoutí secesní budovy – Nové 
strašnické školy. A co zde? „Téma 
uvedené otázkou Reality do 
you need me? se stane hlavním 
klíčem pro dvě desítky kuráto-

rů a přes šedesát umělců, kteří 
vytvoří pro bývalou základní 
školu rozsáhlou výstavu. Před-
mětem zkoumání bude právě 
realita, její podoby a možnosti 
uchopení a rovněž jakým způso-
bem ji zprostředkovávají sociální 
sítě a média,” říká jedna z orga-
nizátorek a kurátorek festivalu 
Denisa Václavová. Festival zahájí 

inscenace Un spectacle documen-
taire de Superamas: L’homme qui 
tua Mouammar Kadhafi, která 
je součástí letošního hlavního 
programu prestižního Divadel-
ního festivalu v Avignonu. Téma 
psychického vyčerpání zpracová-
vá slovenské taneční představení 
L. Bobalik, M. Hriešik: Timeout 
Burnout, ze Slovenska přijede 
také soubor Debris. Proběhnou 
také české premiéry. Soubor 
Vosto5 zve na novinku Sentime-

tal s podtitulem „Přijďte si dát 
skutečné pivo na simulovaný 
festival”. Umělecký kolektiv Ne-
sladim, věnující se destigmatizaci 
duševních poruch skrze divadelní 
tvorbu představí projekt Den mě 
oslepí, večer utiší, noc mě skryje, 
uvede se představení Papagen re-
žisérky Zuzany Šklíbové s Antonií 
Formanovou v hlavní roli. 4+4 
dny v pohybu myslí i na děti, pro 
které bude připraveno hned šest 
vystoupení.

Festival současného umění se vrací do Strašnic
 �na návštěvníky 26. ročníku Mezinárodního festivalu současného 

umění 4+4 dny ve dnech 9.–26. září čeká výstava současného umě-
ní, divadlo, koncerty, workshopy, festivalová škola arts manage- 
mentu, diskuze, představení pro děti, soubory české i zahraniční.

Velkoobjemové kontejnery v Praze 10
ruská x Tolstého 3. 9. 15:00-19:00 Vršovice
V Korytech x Jesenická 4. 9. 8:00-12:00 záběhlice
Šafránová x Chrpová (okraj parku) 4. 9. 10:00-14:00 záběhlice
Kodaňská x norská 7. 9. 15:00-19:00 Vršovice
Vrátkovská x Tuklatská 8. 9. 14:00-18:00 Strašnice
Přetlucká x Prusická 9. 9. 15:00-19:00 Strašnice
rybalkova x Charkovská 10. 9. 15:00-19:00 Vršovice
Pod Strání - vedle č. o. 33 11. 9. 8:00-12:00 Strašnice
Hostýnská (u školy) 11. 9. 10:00-14:00 Strašnice
Michelangelova (v proluce) 14. 9. 15:00-19:00 Strašnice
Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu) 15. 9. 14:00-18:00 Strašnice
Dukelská x Volyňská 16. 9. 15:00-19:00 Vršovice
Tulipánová x Želivecká 17. 9. 15:00-19:00 záběhlice
Jesenická x nad Trnkovem 18. 9. 8:00-12:00 záběhlice
na Pahorku x Pod Sychrovem ii. 18. 9. 10:00-14:00 Michle
Platanová x Kapraďová 21. 9. 15:00-19:00 záběhlice
nad elektrárnou u ČD 22. 9. 14:00-18:00 Michle
Krymská x Moskevská (ostrůvek) 23. 9. 15:00-19:00 Vršovice
Brigádníků x U Kombinátu 24. 9. 15:00-19:00 Strašnice
nučická x Dubečská 25. 9. 8:00-12:00 Strašnice
nosická (pod prod. Billa) 25. 9. 10:00-14:00 Strašnice
nad Vodovodem x Slunečná 28. 9. 15:00-19:00 Strašnice
Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu 29. 9. 14:00-18:00 Strašnice
Vladivostocká x Gruzínská 30. 9. 15:00-19:00 Vršovice

Zářijový hudební program
Čtvrtek 9. 9. zatrestband Orchestr k tanci a poslechu 18:00 ve škole 
Sobota 11. 9. 4+4+1 hudební noc Shizzle Orchestra/Dukla/ 18:00 na zahradě
  Jiný Metro/StayJ/
  Karolina Beranova
  Vstup zdarma (do naplnění kapacity)
neděle 12. 9. Alinde Quintet Dechové kvinteto 17:30 na zahradě 
  pro děti i dospělé
Čtvrtek 16. 9. Atmosféra Je…  Akustický koncert 20:00 ve škole
 TeĎ A TADY 
Sobota 18. 9. Petra ernyei Koncert 17:30 na zahradě 
neděle 19. 9. František Skála František Skála, Petr nikl,  20:00 ve škole
 a Třaskavá směs Mira Černý, Petr Tichý, Ondra Černý

I hudEbNí část festivalu bude pestrá. Foto: 4+4dny
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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 martin.dudek@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se 
fotografem. Fotografi i, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku 
Naše Praha. Za otištěnou fotografi i (velikost nejméně 250 kb!) čeká na autora odměna 
v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci, případně jiná radost, třeba kniha. 
Pravidla pro využití a oceňování fotografi í najdete na nasepraha.cz.   (red)

„POTŘEBOVALA jsem se dostat do obchodu v Hlubočepech, ke kterému nevede 
označená cesta, i když tam je,“ napsala nám Ivana P. z Prahy 5 a dodala: „MČ Praha 5 
i pražský magistrát sice dávají spoustu stavebních povolení, ale už se nestarají o ozna-
čení vzniklých ulic? Zřejmě zaspali. Doufám, že už začnou vše řádně označovat.“ Totéž 
si přeje i naše redakce, protože „anonymních“ ulic není v našem městě právě málo…

KRÁTCE ZE SEDMIČKY Národní premiéra festivalu létajících pivovarů
  Pivní festivaly nejsou v Česku žádnou novinkou, vůbec poprvé se ale bude v tuzemsku konat 

festival věnovaný létajícím pivovarům. Nomad Beer Festival proběhne 10. a 11. září v Pražské tržnici.
Holešovice - Minipivovary za-
znamenávají v posledních letech 
nebývalý boom, založit si ten 
svůj je ale pro většinu fajnšmekrů 
obrovská investice. K vlastnímu 
pivu vede i kratší cesta – tzv. 
létající pivovar. „Kočovné, létající 
nebo také nomádské – nejen tě-
mito názvy se označují pivovary 
bez vlastního výrobního zařízení. 
Obvykle za nimi stojí nadšenci, 
kteří buď nemají dostatek fi nanč-
ních prostředků na vybudování 
vlastního pivovaru, nebo než 
do vlastní technologie zain-
vestují, chtějí si prošlapat cestu 
jako pivovarničtí ‚hosté‘. Jsou 
tedy odkázáni na volné kapacity 
klasických ‚kamenných‘ pivova-
rů, v nichž si pivo vyrábějí buď 
sami, nebo za asistence místního 
sládka,“ vysvětlil Jiří Sedláček, 
ředitel Nomad Beer Festivalu. 
Degustace pouze se džbánkem
Festival bude mít v Česku premi-
éru. „Půjde o národní premiéru, 
pouze létajícím pivovarům se 
zatím žádný tuzemský festival 
nevěnoval, všude byly jen jako 
doplněk právě k těm kamenným. 

Tím bychom chtěli dát nomádům 
najevo, že v nich vidíme přínos 
pro zpestření tuzemského pivní-
ho trhu i potenciál, že časem ‚do-
létají‘ a stanou se z nich klasické 
pivovary,“ uvedl Jiří Sedláček.

Festival odstartuje v Pražské 
tržnici v pátek 10. září ve 14.00 
hodin a potrvá do 22.00 hodin. 
Pokračovat bude i v sobotu, kdy 
bude trvat déle, jeho brány se mi-
lovníkům zlatého moku otevřou 

už v 10.00 hodin a trvat bude opět 
do 22.00 hodin. „Vstup na festival 
i doprovodný kulturní program 
bude zdarma, podmínkou degus-
tace piv však bude koupě malého 
skleněného džbánku. Společně 
s festivalovou degustační kartou 
a tužkou bude za 100 korun, pro 
seniory za 70 Kč. Týž džbánek 
bude možné používat po oba dny 
konání festivalu,“ uzavírá Jiří 
Sedláček. (red) 

Do tmy září 
Magdalena Borová 
Holešovice - Do tmy je intim-
ním zážitkem brzy uvedeným 
v průmyslové hale Skleněnka 
Jatek78, která se celá promění 
v osobitý svět hlavní hrdinky. 
Divadelní adaptace oceňova-
ného stejnojmenného románu 
Anny Bolavé v hlavní roli 
s Magdalenou Borovou bude 
mít premiéru 14. září. (red)

Kdo vyhraje 
Vltavskou fi lharmonii?
Holešovice – Až do 30. září 
mohou architekti zasílat 
přihlášky do soutěže o návrh 
Vltavské fi lharmonie. Porota 
v čele s českým architektem 
mezinárodního renomé Mi-
chalem Sedláčkem v květnu 
2022 vybere vítězný návrh 
budovy pro nový koncertní 
sál, který bude stát v Holešo-
vicích u stanice metra Vltav-
ská. Soutěžící si za oceněné 
návrhy na skicovném rozdělí 
18 milionů korun. (red)

PROTOŽE K PIVU patří i dobré jídlo, nebudou chybět  stánky s občerstvením a pochuti-
nami. Foto: archiv pořadatele

Praha chystá revitalizaci Štvanice. 
Přidejte svůj názor 

 Hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a roz-
voje (IPR) a s architektonickou kanceláří RKAW připravuje Manuál 
vize ostrova Štvanice, jehož cílem je vytvoření scénáře postupné 
obnovy a využití tohoto území v centru města. Svým názorem 
můžete přispět i vy.
Štvanice - „Manuál by měl být 
hotov do konce roku 2021. V tuto 
chvíli sbíráme a analyzujeme 
data o tom, jakým způsobem 
a pro jaké aktivity lidé ostrov 
využívají. Do této fáze se může 
zapojit široká veřejnost a ovliv-
nit tak budoucí podobu ostrova, 
který je vzhledem ke své poloze 
v centru Prahy jedinečný,“ říká 
náměstek primátora Petr Hlavá-
ček (Spojené síly pro Prahu).

IPR do celého procesu zapoju-
je veřejnost, která má možnost 
účastnit se diskuzních kulatých 
stolů, navštívit výstavu, komen-
tované vycházky, participační 
stany nebo sdělit svůj názor 
pomocí ankety. Tu lze vyplnit 
do 12. září online. „Zapojení 
občanů do našich plánů už je 
v podstatě standardem. Štvanice 
bude i nadále sloužit rekreaci 
a sportu, nyní nás zajímá, jak 
toto území vnímají Pražané,“ 

říká ředitel IPR Ondřej Boháč.
Při účasti na některé z parti-

cipačních akcí či při návštěvě 
Štvanice mohou zájemci zhléd-
nout také venkovní výstavu, 
která se nachází na šesti různých 
místech ostrova do 12. září. Kaž-
dé zastavení se věnuje určitému 
tématu spojenému s ostrovem 
Štvanice.
Aktuální informace o parti-
cipačních aktivitách a online 
dotazník lze najít na webových 
stránkách www.iprpraha.cz/
stvanice. (red)

Foto: IPR Praha
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Jan Bělohubý

Praha 10 – Boj mezi uřvanými 
kolujícími pivaři a lidem praž-
ským ctnostným se odehrá-
val dlouhou dobu. Po prvních 
zákazech a odvoláních následně 
provozovatelé tzv. pivních kol 

podali po rozsudcích Městského 
soudu a Nejvyššího správního 
soudu kasační stížnost, kterou 
chtěli zrušit opatření obecné 
povahy, čímž byl zakázán pohyb 
beerbiků v širším centru města. 
I tuto stížnost však NSS zamítl 
a s konečnou platností se tak po 
části metropole nemohou tato 
kola pohybovat. Výše se odvo-
lat nejde. Týká se to pražských 
městských částí nejen centra (P1 
a 2), ale i 4, 5, 6, 8 a též Praha 10. 
Zákaz už definitivně platí
„Rozsudek Nejvyššího správní-
ho soudu znamená, že opatření 
obecné povahy, které zakazo-
valo pohyb beerbiků v centru 
Prahy, bylo vydáno v souladu 
se zákonem. Zákaz těchto kol 
tak definitivně platí,“ popisuje 
advokát Štěpán Holub z Holubo-
vá advokáti, který hlavní město 
před Nejvyšším správním sou-

dem zastupoval. „Pivní kola jsou 
ponižující pro město jako takové 
a hlavně pro lidi, kteří zde žijí. 
Zájmy podnikání s alkoholem 
nevyhrály a beerbiky v centru 
jsou nadále jenom vzpomín-
ka. Každý byznys ve veřejném 
prostoru musí fungovat za jasně 
daných podmínek a se souhla-
sem místních a městských částí. 
Zájmy Prahy jsou pro nás na 
prvním místě. Z rozsudku plyne 
důležité ponaučení: vytrvalost se 
vyplácí a dává další sílu do boje 
za kvalitu života místních. Praha 
má být domovem Pražanů, ne 
alkoturismu. Turistické sezóny 
už budou bez opileckého vy-
řvávání na kolečkách,“ myslí si, 
byť pro mnohé poměrně naivně, 
Adam Scheinherr (Praha sobě), 
náměstek primátora pro oblast 
dopravy. 

Finito: pivní kola už ani v Praze 10 nenajdete
 �V celopražské naší Praze jsme v minulém vydání již informova-

li, že nejvyšší správní soud (nSS) ukončil spor ohledně zákazu tzv. 
pivních kol v ulicích Prahy a potvrdil správnost opatření obecné 
povahy, které hlavní město vydalo, aby předešlo jízdám beerbiků 
zvláště v centru města. Do redakce mi nicméne přišla řada dota-
zů, zda se to týká nejen centra, ale i Prahy 10. Jak to tedy je?

inzerCe

ZáKAZ pivních kol platí i pro Prahu 10.  
Foto: Beer Bike

info
A závěr? Po více jak roce a půl se pří-
pad dostal ke svému konci a nSS tak 
potvrdil správnost veškerých kroků 
ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. 
Opatření se týká konkrétního území 
a komunikací v městských částech 
Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10.

krátce Z Prahy 10
Proběhl 5. ročník  
hudebního festivalu 
Malešice - Pestrý výběr hu-
debních žánrů, doprovodný 
program, teplé pivo a studené 
párky – to byly hlavní „para-
metry“ hudebního festivalu 
v Malešickém parku. Vystou-
pili: Pure Olcoholic Punk /
pop punkrock/, Kallen /folk/, 
Maniac /dance -punk/, Hřích 
/folk-rock/, Škola písničkou /
hudební show pro děti/, Port-
less feat. Henry D / rock/. (běl)

Pocta Zuzaně Navarové
strašnice - V úterý 7. 9. v KD 
Barikádníků zazní písničky 
Zuzky Navarové. Od 20:00 ho-
din, vstupné v předprodeji v síti 
GO OUT a v KD Barikádníků 
350 korun (den před a v den 
konání koncertu 400 Kč).  
Písně kapel Nerez a Koa a zazní 
v podání kapely Jazz Elements. 
„Snažíme se o co nejvěrněj-
ší podání písní Zuzky, její 
tvorba je nesmrtelná a pro nás 
i publikum jsou to vždy velmi 
emotivní koncerty,“ tvrdí 
vystupující umělci. (běl)
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Mění se Praha vinou špatné bytové 
  „Život se nám změnil v peklo. Kdysi klidná čtvrť a dům je najednou místo, kde se bojíme a jsme ve stresu.“ 

Takto popisuje stále více Pražanů bydlení v obecních bytech v majetku magistrátu nebo Prahy 10. Podle svě-
dectví nájemníků přiděluje nově magistrát a Praha 10 ovládaná Piráty obecní byty výhradně tzv. nepřizpůsobi-
vým. Tedy různým feťákům a Romům, které „sváží“ do Prahy z celé ČR. 

Redakce Naše Praha

Praha – Paní Kamila (plné jmé-
no neuvádíme, ale redakce ho 
má k dispozici) žila v bytovém 
komplexu v Počernické ulici 
v Malešicích spokojeně dlouhá 
léta. Komplex patří Magistrátu 
hlavního města Prahy a lidé zde 
žijí v nájmu. Od podzimu 2020 
se podle nájemníků v domě 
začali pohybovat podivní noví 
obyvatelé, s kterými začaly pro-
blémy. Vykopané dveře, rozbité 
chodby, posprejované stěny, vý-
kaly. Venku poničené lavičky, 
neustálý křik a incidenty před 
domem. 

„Policisté jsou tady od té doby 
jako doma,“ popisuje Kami-
la. Romská jména na zvoncích 
dávají tušit, o kom je řeč. „Na-
posledy si jejich zfetovaný otec 
lehnul na silnici, ať jej přejede 
auto, že už nechce žít. Policisté 
jej odváděli,“ vzpomíná paní 
Kamila. Podle jejího svědectví 
zasahují často v domě policisté 
pro rušení klidu. „Když osla-
vovali Velikonoce, vyvedli jich 
z bytu tak 30,“ uvedla Kamila. 
Problémy potvrzuje i správ-
covská fi rma QFacility, která 
v domě provádí opravy. „Od 
dubna je v tomto domě v přízemí 
nově hlášeno osm Romů, podle 
místních se jich tam pohybuje 
minimálně jednou tolik. Od té 
doby tam jezdí také neustále 
zámečník, protože jsou zničené 
kliky a zámky. Nájemníci si nám 
stěžují, ale my s tím nemůže-
me nic dělat. Odkazujeme je na 
vlastníka, tedy na magistrát, aby 
to řešil,“ řekla nám zaměstnan-
kyně fi rmy, která si nepřála být 
jmenována. Obyvatelé domu, se 

kterými jsme hovořili, si stěžují 
i na fetování nových obyvatel 
domu. Scházejí se v parčíku ve-

dle domu, kde se pak pravidelně 
nacházejí pohozené stříkačky. 
Rozbité jsou také lavičky na 

hlavní silnici, kde mnozí z nich 
byli zvyklí sedávat. 
Magistrát kamery nepovolil
Podle dalšího obyvatele obyt-
ného bloku v Počernické, se 
kterým jsme hovořili, se pro-
blém táhne od doby, co Piráti 
nastoupili na magistrát. Na-
startovali program „Kontaktní 
centra bydlení“, který poskytuje 
ubytování v obecních bytech 
pro nepřizpůsobivé. „Při řešení 
příčin i důsledků bezdomovec-
tví se inspirujeme úspěšnými 
tuzemskými a zahraničními 
projekty. Kontaktní centra pro 
bydlení jsou základním prvkem 
systému řešení bytové nouze 
například ve Skotsku,” uvedl 
k projektu radní Prahy pro oblast 
bydlení a transparentnosti Adam 
Zábranský (Piráti). 

Nájem v obecních bytech, po-
stavených v roce 2002, je přitom 
poměrně nízký. „Za prostorný 
byt 3+1 platíme i s poplatky 
zhruba 12.000 korun, což jde,“ 
osvětlil obyvatel komplexu. Paní 
Kamila ale dodává, že už dávno 
chtěli instalovat bezpečnostní 
kamery, ale město to podle ní 
zamítlo. „Alespoň by se přišlo na 
jejich (nepřizpůsobivých nájem-
níků) kriminalitu. Na balkoně 
mají neustále nějaká kola a ko-
loběžky. Pak to v noci montují. 
Jsou určitě kradená. Policii to 
říkáme pořád, nic se nestalo,“ 
uvedla Kamila. 
Drogy, nepořádek a krádeže
Jako přes kopírák je příběh ná-
jemníků z obecního domu měst-
ské části Praha 10 v ulici Ruská. 
Zde dokonce sepisují petici proti 
radnici, aby zjednala nápravu. 

JEDNA Z OBYVATELEK domu v Počernické ulici, která podle nájemníků fetuje 
a žebrá peníze na drogy. Při osobním kontaktu byla evidentně pod vlivem omam-
ných látek. Foto: redakce

Nájemnice z domu v Ruské popisuje starostce Prahy 10 Chmelové, 
co se děje u nich v domě. Citujeme z jejího dopisu.

„Bydlím v domě v Ruské ulici už 30 let, mám roční dceru 
a musím uznat, že se zde bojím. Okolo domu se potulují opravdu 
zvláštní existence, ve sklepě a ve společných prostorách domu 
probíhaly večerní mejdany. Každý týden se tu řeší nějaké násilné 
či kriminální situace a Policie ČR je tu minimálně dvakrát týdně. 
Není týden, co by tu nebyl opravář. Dveře jsou věčně vylomené 
nebo mají odcizené zámky a kliky. Člověk se bojí chodit ven i za 
bílého dne. Minulý týden ve čtvrtek pí P. byla okolo 8 h. večer pod 
vlivem drog a dělala výtržnosti, které opět musela řešit přivola-
ná Policie ČR. Jelikož to má být matka samoživitelka se čtyřmi 
dětmi, je mi dětí opravdu líto. V bytě podle dostupných informací 

musí vařit drogy a ukrývat lidi páchající trestné činnosti (Policie 
je zde pravidelně hledá). Pouští do domu cizí lidi, kteří se chovají 
hrubě a ničí společné prostory. Člověk už jen čeká, až to u nich 
v bytě začne hořet či vybouchne. Dříve to tu byla krásná a klidná 
lokalita, kde jsem vyrůstala a měla to tu opravdu ráda, ale po-
slední rok a půl se zde opravdu bojím a nejsem sama. Mnoho lidí 
z domu se také bojí a přemýšlí, že by se odstěhovali (někteří to již 
udělali). Nevím, zda je ve vašem plánu vyštvat slušné lidi z bytů, 
kde platí nájem. Snažili jsme se již 30 let o možnost privatizace 
bytů, ale bez výsledku. Loni v dubnu se nám zvyšovaly nájmy, 
ze kterých se rekonstruovaly volné byty v domě. Momentálně se 
sem stěhují další nájemníci ,,sociálně slabý“, tak se opravu děsím, 
co bude dál.“ (red. upr.)

„Děsím se toho, co bude dál!“
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Radnici Prahy 10 také ovládají 
Piráti. „ Chtěla bych vás poprosit, 
zda je možné nějakým způsobem 
vyřešit každodenní situaci, která 
se zde u nás v domě děje. Určitě 
jste již obdržela nějaké stížnosti 
na nájemníky v bytě v Ruské 
(číslo z důvodu ochrany soukro-
mí neuvádíme – pozn. red.) pí P. 
Od té doby, co tu bydlí, je to zde 
katastrofa. Podle dostupných 
informací pí P. neplatí nájem a má 
odpojena média. Dříve si chodili 
nabíjet mobilní telefony a ostatní 
příslušenství dolů do sklepů, kde 
ničili dveře a rozbíjeli skla, než se 
udělaly mříže, aby se tam nedo-
stali,“ píší nájemníci v dopise sta-
rostce Prahy 10 Renatě Chmelové 
(Vlasta) – viz samostatný box.

Místo jsme navštívili a je 
opravdu hrozné. Dříve výstavní 
domy ze 60. let jsou posprejo-
vány, stejně tak výlohy opuště-
ného obchodu. Nájemníci si sice 
nainstalovali mříže do sklepů, 
i přesto jsou podle jejich svědec-
tví kóje pravidelně vykrádány. 
Problematické obyvatele bylo 
možné zahlédnout, jak vysedá-

vají v parku. Jeden z nich se při 
naší reportáži pokusil proniknout 
do domu, statečné nájemnice jej 
ale vykázaly, že tam nebydlí, ať 
odejde, což skutečně udělal. Bylo 
evidentní, že je pod vlivem drog. 
Jako na kolovrátku – 
volejte policii…
„Oni si zde dělají i znaky na 
osvětlení a na ulici, aby si vy-
značkovali území. Dělají to dea-
leři drog, jako si pejsek očurává 
kandelábry. Strašnice jsou toho 
plné,“ popisuje praktiky nových 
obyvatel Strašnic místní staro-
usedlík pan David. Radnice Pra-
hy 10 podle jeho zkušeností fandí 
spíše druhé straně, což dokládá 

v dopise, který přišel od místní 
starostky. „Mrzí mě situace, do 
které jste se vy a další nájemní-
ci dostali. Všechny nájemníky 
našich bytů samozřejmě prověřu-
jeme, musí splnit přísná kritéria 
a samozřejmě s nimi i osobně 
jednáme. Bohužel v množství 
bytů, které spravujeme, se objeví 
občas jednotlivý nájemník, který 
přestane respektovat všechna 
pravidla. Dosud se nám dařilo do-
moci se opuštění a předání bytu. 
V tomto případě jsme bohužel 
zatím nebyli úspěšní. Doporučuji 
vám tedy v případě, který to vy-
žaduje, když dochází k porušová-
ní veřejného pořádku, volat poli-
cii,“ uvádí v dopise nespokojeným 
nájemníkům starostka Prahy 10 
Renata Chmelová (Vlasta). 
Slušní lidé byty nedostanou
Nájemníci to ale vidí jinak. „Paní 
od vedle si požádala o obecní 
byt. Je starousedlice, bydlela 
s maminkou, potřebovala se 
osamostatnit. Byt jí na radni-
ci nedali, že prý není sociální 
případ, pracuje a je moc bohatá. 

Je to přitom normální prodavač-
ka,“ rozčiluje se nájemnice domu 
v Ruské. „Je to celé na hlavu. 
Slušní lidé byt nedostanou a za 
tyhle nepřizpůsobivé nájem platí 
magistrát. Nám slušným se pak 
zvyšují nájmy, protože to platíme 
za ně. Nově zrekonstruované 
krásné byty pak vybydlují lidé 
dovezení do Prahy z Liberce a ze 
Slovenska,“ shrnula současnou 
bytovou politiku radnice Pra-
hy 10 obyvatelka domu v Ruské. 
Kdo za toto může?
Podle názoru opozičního politika 
z Prahy 10 Jana Čížka (SPD) je 
vina jednoznačně na straně 
místní radnice a magistrátu. 

„V Praze 10 Piráti a Vlasta zrušili 
zaběhnutý transparentní systém 
přidělování bytů loterií. Místo 
toho zavedli opět bytové komise, 
jak za socialismu. Jejich bodový 
systém zvýhodňuje nepřizpů-
sobivé a zcela znevýhodňuje 
slušné starousedlíky. Jsou prý 
moc bohatí. Dokud se poměry 
na radnici nezmění, problémy 
budou narůstat. Je zde ale ještě 
větší problém,“ říká Jan Čížek 
a pokračuje: „Magistrát poskytl 
radnici Prahy 10 půjčku 500 
milionů korun na stavbu nové 
radnice, protože Piráti neumí 
hospodařit. Mluví se o nečistém 
kšeftu, kdy výměnou za peníze 
Praha 10 ubytuje nepřizpůsobi-
vé, které jinde nechtějí. V male-
šickém zámečku takto vzniklo 
centrum pro bezdomovce místo 
společenského centra pro ma-
minky s dětmi, mluví se i o pře-
sunu Romů z Řep do Prahy 10.“

Problematické nájemníky už 
Řepy zažily. Dnes již bývalá sta-
rostka Řep Jitka Synková (ODS) 
k tomu před několika měsíci 
uvedla: „Byli jsme informováni, 
že úředníci magistrátu předloží 
naši žádost o zastavení přidělo-
vání bytů rizikovým rodinám 
v naší městské části. Současně 
jsme byli informováni, že magis-
trát vystěhoval tři domácnosti, 
na které mířilo nejvíce stížností. 
Jedná se o jeden byt v Laudově 
ulici a dva byty ve Slánské ulici. 
Nicméně nejsem spokojená, jak 
dlouho tento proces trval.“

Situace je alarmující i v Pra-
ze 11, kde nepřizpůsobiví obývali 
areál Sandra. „Praha 11 naštěstí 
nedisponuje větším počtem bytů 
ve správě hl. m. Prahy. Nicméně 
do budoucna se situace může 
výrazně změnit, protože magis-

trát se chystá opravit zchátralou 
a prázdnou budovu bývalého 
hotelu Opatov, kde plánuje až 
300 jednotek pro sociálně slabé,“ 
říká místostarosta Prahy 11 Ond-
řej Prokop (ANO 2011) a dodá-
vá: „Opakovaně se ukazuje, že 
větší kumulace osob z nejnižších 
sociálních vrstev či se sníže-
nou sociální přizpůsobivostí 
vede k vytváření vyloučených 
lokalit a ghett. Jsem nicméně 
toho názoru, že počet osob, které 
mohou jednotlivé městské části 
přijmout, nelze nakazovat shora, 
ale měly by o něm rozhodovat 
samotné samosprávy.“

Více se dozvíte na www.nase-
praha.cz. 

A pokud máte podobný pro-
blém v místě vašeho bydliště, 
napište nám na e-mail: redak-
ce@ceskydomov.cz.

politiky Pirátů v ghetto?

„DOKUD SE POMĚRY na radnici Prahy 10 
nezmění, problémy budou narůstat,“ říká 
komunální politik Jan Čížek (SPD). Foto: archiv

TO NENÍ americký Bronx, to jsou Strašnice v Praze 10. Kdysi výstavní a klidná čtvrť. 
Vinou Pirátů se podle místních mění v ghetto. Foto: redakce

INTERIÉRY DOMŮ jsou demolovány. Radnice Prahy 10 nekoná, nájemníci jsou 
zděšeni a chtějí klid. Foto: redakce
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Mění se Praha vinou špatné bytové 
  „Život se nám změnil v peklo. Kdysi klidná čtvrť a dům je najednou místo, kde se bojíme a jsme ve stresu.“ 

Takto popisuje stále více Pražanů bydlení v obecních bytech v majetku magistrátu nebo Prahy 10. Podle svě-
dectví nájemníků přiděluje nově magistrát a Praha 10 ovládaná Piráty obecní byty výhradně tzv. nepřizpůsobi-
vým. Tedy různým feťákům a Romům, které „sváží“ do Prahy z celé ČR. 

Redakce Naše Praha

Praha – Paní Kamila (plné jmé-
no neuvádíme, ale redakce ho 
má k dispozici) žila v bytovém 
komplexu v Počernické ulici 
v Malešicích spokojeně dlouhá 
léta. Komplex patří Magistrátu 
hlavního města Prahy a lidé zde 
žijí v nájmu. Od podzimu 2020 
se podle nájemníků v domě 
začali pohybovat podivní noví 
obyvatelé, s kterými začaly pro-
blémy. Vykopané dveře, rozbité 
chodby, posprejované stěny, vý-
kaly. Venku poničené lavičky, 
neustálý křik a incidenty před 
domem. 

„Policisté jsou tady od té doby 
jako doma,“ popisuje Kami-
la. Romská jména na zvoncích 
dávají tušit, o kom je řeč. „Na-
posledy si jejich zfetovaný otec 
lehnul na silnici, ať jej přejede 
auto, že už nechce žít. Policisté 
jej odváděli,“ vzpomíná paní 
Kamila. Podle jejího svědectví 
zasahují často v domě policisté 
pro rušení klidu. „Když osla-
vovali Velikonoce, vyvedli jich 
z bytu tak 30,“ uvedla Kamila. 
Problémy potvrzuje i správ-
covská fi rma QFacility, která 
v domě provádí opravy. „Od 
dubna je v tomto domě v přízemí 
nově hlášeno osm Romů, podle 
místních se jich tam pohybuje 
minimálně jednou tolik. Od té 
doby tam jezdí také neustále 
zámečník, protože jsou zničené 
kliky a zámky. Nájemníci si nám 
stěžují, ale my s tím nemůže-
me nic dělat. Odkazujeme je na 
vlastníka, tedy na magistrát, aby 
to řešil,“ řekla nám zaměstnan-
kyně fi rmy, která si nepřála být 
jmenována. Obyvatelé domu, se 

kterými jsme hovořili, si stěžují 
i na fetování nových obyvatel 
domu. Scházejí se v parčíku ve-

dle domu, kde se pak pravidelně 
nacházejí pohozené stříkačky. 
Rozbité jsou také lavičky na 

hlavní silnici, kde mnozí z nich 
byli zvyklí sedávat. 
Magistrát kamery nepovolil
Podle dalšího obyvatele obyt-
ného bloku v Počernické, se 
kterým jsme hovořili, se pro-
blém táhne od doby, co Piráti 
nastoupili na magistrát. Na-
startovali program „Kontaktní 
centra bydlení“, který poskytuje 
ubytování v obecních bytech 
pro nepřizpůsobivé. „Při řešení 
příčin i důsledků bezdomovec-
tví se inspirujeme úspěšnými 
tuzemskými a zahraničními 
projekty. Kontaktní centra pro 
bydlení jsou základním prvkem 
systému řešení bytové nouze 
například ve Skotsku,” uvedl 
k projektu radní Prahy pro oblast 
bydlení a transparentnosti Adam 
Zábranský (Piráti). 

Nájem v obecních bytech, po-
stavených v roce 2002, je přitom 
poměrně nízký. „Za prostorný 
byt 3+1 platíme i s poplatky 
zhruba 12.000 korun, což jde,“ 
osvětlil obyvatel komplexu. Paní 
Kamila ale dodává, že už dávno 
chtěli instalovat bezpečnostní 
kamery, ale město to podle ní 
zamítlo. „Alespoň by se přišlo na 
jejich (nepřizpůsobivých nájem-
níků) kriminalitu. Na balkoně 
mají neustále nějaká kola a ko-
loběžky. Pak to v noci montují. 
Jsou určitě kradená. Policii to 
říkáme pořád, nic se nestalo,“ 
uvedla Kamila. 
Drogy, nepořádek a krádeže
Jako přes kopírák je příběh ná-
jemníků z obecního domu měst-
ské části Praha 10 v ulici Ruská. 
Zde dokonce sepisují petici proti 
radnici, aby zjednala nápravu. 

JEDNA Z OBYVATELEK domu v Počernické ulici, která podle nájemníků fetuje 
a žebrá peníze na drogy. Při osobním kontaktu byla evidentně pod vlivem omam-
ných látek. Foto: redakce

Nájemnice z domu v Ruské popisuje starostce Prahy 10 Chmelové, 
co se děje u nich v domě. Citujeme z jejího dopisu.

„Bydlím v domě v Ruské ulici už 30 let, mám roční dceru 
a musím uznat, že se zde bojím. Okolo domu se potulují opravdu 
zvláštní existence, ve sklepě a ve společných prostorách domu 
probíhaly večerní mejdany. Každý týden se tu řeší nějaké násilné 
či kriminální situace a Policie ČR je tu minimálně dvakrát týdně. 
Není týden, co by tu nebyl opravář. Dveře jsou věčně vylomené 
nebo mají odcizené zámky a kliky. Člověk se bojí chodit ven i za 
bílého dne. Minulý týden ve čtvrtek pí P. byla okolo 8 h. večer pod 
vlivem drog a dělala výtržnosti, které opět musela řešit přivola-
ná Policie ČR. Jelikož to má být matka samoživitelka se čtyřmi 
dětmi, je mi dětí opravdu líto. V bytě podle dostupných informací 

musí vařit drogy a ukrývat lidi páchající trestné činnosti (Policie 
je zde pravidelně hledá). Pouští do domu cizí lidi, kteří se chovají 
hrubě a ničí společné prostory. Člověk už jen čeká, až to u nich 
v bytě začne hořet či vybouchne. Dříve to tu byla krásná a klidná 
lokalita, kde jsem vyrůstala a měla to tu opravdu ráda, ale po-
slední rok a půl se zde opravdu bojím a nejsem sama. Mnoho lidí 
z domu se také bojí a přemýšlí, že by se odstěhovali (někteří to již 
udělali). Nevím, zda je ve vašem plánu vyštvat slušné lidi z bytů, 
kde platí nájem. Snažili jsme se již 30 let o možnost privatizace 
bytů, ale bez výsledku. Loni v dubnu se nám zvyšovaly nájmy, 
ze kterých se rekonstruovaly volné byty v domě. Momentálně se 
sem stěhují další nájemníci ,,sociálně slabý“, tak se opravu děsím, 
co bude dál.“ (red. upr.)

„Děsím se toho, co bude dál!“
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Martin Dudek

Do soutěže ženské krásy Miss 
České republiky jste se přihlásila 
ze zajímavého důvodu. Chce-
te sama na sobě ukázat vašim 
vrstevnicím, že mohou mlsat 
a pochutnat si takřka na čemkoli, 
a přesto mít krásnou postavu, 
pokud se budou alespoň trochu 
hýbat. Skutečně si myslíte, že jen 
toto stačí k vysněné váze?
Moje slova je potřeba uvést tak 
trochu na pravou míru. Mluvím 
o VYSNĚNÉ postavě každé z nás, 
ne o té, kterou mají vysněnou 
módní časopisy a guru. Každé 
ženě přeci sluší úplně jiná kila 
a tvary. K tomu, aby žena byla se 
sebou spokojená, opravdu nepo-
třebuje mít přesné míry a vážit 
maximálně 55 kilogramů. A brát 
různé léky nebo si odpírat stravu, 
aby toho docílila! Nejdůležitější 
je, abychom byly šťastné a sebe-
vědomé, pak umíme nosit jaká-
koli kila. A o ty tu ve skutečnosti 
vlastně ani úplně nejde. Pokud 
nebudeme dobře jíst a pravidelně 
se hýbat, jen těžko se může cítit 
dobře naše tělo i duše. To je to, co 
chci propagovat. Možná je to kli-
šé, ale stále je to pravdivé - když 
je ve zdravém těle zdravý duch, 
pak tomu odpovídá i postava.

Vzala jste ovšem v úvahu i rodinné 
predispozice? Existují přece dívky, 
které i kdyby snědly jeden hrášek 
denně a uběhly k tomu maraton, 
tak jejich postavy nikdy nebudou 
v nadneseném smyslu slova zdobit 
stránky módních magazínů…
To si úplně nemyslím. Naštěs-
tí dnes už žijeme v době, kdy 
se jakákoliv žena s jakoukoliv 
postavou může dostat na titul-
ní stránku módních časopisů 
a předvádět oblečení na pře-
hlídkových molech. Každý má 
jiný ideál krásy a jsem šťastná, 
že konečně není prezentován jen 
jeden z ideálů, ale že se do mód-
ního světa dostala pestrost 
tvarů, obličejů, barev i kilogra-
mů. Jinak rodinné predispozice 
jsem samozřejmě vzala v úvahu, 
jsem si ale vědoma, že ty tím 
klíčem nejsou. Podle posledních 
vědeckých výzkumů naši gene-
tiku neovlivníme během života 
jen v 10 %, zbytek máme pevně 
ve svých rukách.

Také tvrdíte, že mnoho dívek trápí 
anorexie či bulimie. Máte tedy 
s těmito poruchami příjmu potra-
vin zkušenosti?
Já osobně naštěstí ne, ale bohužel 
se s nimi potýká několik mých 
kamarádek.

Když soutěž Miss České republiky 
skutečně vyhrajete, co konkrétní-
ho chcete podniknout proti tomu, 
aby se dívky tolik nezaobíraly svou 
vizáží a životosprávou?
Vše je o sebelásce a o tom být 
šťastná. Ve škole nás učí spoustu 
věcí, které jsou skvělé pro náš 
mozek, který je pak schopen 
z věcí v životě vybírat ty správné 
nebo špatné. Vyhodnotí nebez-
pečí a poskytuje zdroje informa-
ce pro náš profesní růst. Nikdo 
se ale nevěnuje naší duši a tomu, 
abychom se učily být spokojené 
a šťastné samy se sebou a uvnitř 
sebe sama. Budu hledat cesty, 
jak dívkám dodat sebevědomí 
a pomáhat jim najít cestu k jejich 
vlastnímu štěstí. Jak ho najít 
uvnitř, a ne venku.

Měříte 170 centimetrů. Kolik 
vážíte a jak vypadá váš běžný 
jídelníček?
Můj den začíná snídaní, bez té 
nejsem schopná existovat. Vypiju 
sklenici teplé vody s citronem 
a uvařím si kaši na různé způso-
by. Po snídani mě čeká svačina, 
po svačince oběd, po obědě sva-
čina a po svačině večeře. Vážím 
50 kg, což možná, pro někoho 
překvapivě, není moje vysněná 
váha, proto se snažím nějaká ta 
kila nabrat vhodným jídelníč-
kem a pravidelným cvičením 
v posilovně.

Jste sportovní typ dívky, která vy-
zkoušela několik sportů a nakonec 
skončila u golfu. Proč právě ten 
u vás vyhrál?
Jako malá jsem vystřídala mnoho 
sportů, začala jsem tenisem, poz-
ději jsem se závodně věnovala la-
tinskoamerickým tancům a také 
jsem si vyzkoušela horolezectví. 
Když mi bylo osm let, mamka mě 
vzala s sebou na pracovní cestu 
na Kubu a já se tam náhodně zú-
častnila jedné její schůzky, která 
se odehrávala na golfovém hřišti. 
Tam jsem se do golfu zamilovala, 
byla to láska na první pohled. 

Uchvátila mě zeleň, klid a poho-
da, kterou na první pohled tento 
sport nabízí. Golf si mě natolik 
získal, že jsem si v 10 letech řekla, 
že všeho nechám a budu se věno-
vat jen jemu.

Reprezentujete golfový klub Hod-
kovičky z Prahy 4. Už jste měla 
možnost zvednout pohár za ví-
tězství či potěžkat v ruce golfovou 
medaili?
Ano, rozhodně jsem už měla tu 
možnost pozvednout nejeden 
golfový pohár.

Stále platí, že je golf sportem 
gentlemanů, nebo se i toto, jako 

všechno v dnešním světě, už 
změnilo?
Minimálně na hřišti se v džentl-
meny páni musí proměnit, stále 
tu totiž existuje etiketa, kterou 
musí respektovat.

Díky golfu jste procestovala kus 
světa, studovala jste například 
v USA či jste dva měsíce pilovala 
odpaly v Jihoafrické republice. 
Kde jste se cítila nejlépe a nejbez-
pečněji?
Bude to znít asi překvapivě, 
ale nejbezpečněji jsem se cítila 
v Jihoafrické republice. Krás-
nější zemi neznám a i lidé jsou tu 
neskutečně přátelští nebo jsem 

Finalistka Miss ČR Niki Tichotová: Sebe 
 Modrooká plavovláska Nikol Tichotová (18) je jednou 

z fi nalistek letošní soutěže Miss České republiky. Stu-
dentka posledního ročníku gymnázia Na Zatlance má 
dvě životní vášně – golf a bylinky – a oběma se chce 
naplno věnovat. A také pomáhat ženám a dívkám...

NIKI VYHRÁLA semifi nále soutěže krásy, získá i korunku Miss? Foto: Jiří Šubrt
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profi l

Narozena 8. 8. 2003 v Praze
Studentka a golfi stka
Finalistka soutěže Miss Česká repub-
lika
Svobodná, bezdětná

Niki  Tichotová

vědomá žena unese jakákoliv kila

Uvařit první guláš, to byla výzva, 
ale myslím, že jsem to zvládla 
na výbornou

na ně měla minimálně štěs-
tí. Musím se přiznat, že kdyby 
tam nevládl tak komplikovaný 
politický režim, asi tam už dnes 
s rodinou žijeme.

Co pro vás znamená město Pra-
ha?
Bydlím na okraji 
Prahy a milu-
ji její centrum, 
především Malou 
Stranu. Baví mě 
toulat se po jejích 
zákoutích a roz-
jímat, jakou asi 
zažívaly překrásné tamní domy 
historii, co se tam mohlo ode-
hrávat, kdo tam asi žil. Škoda, že 
nemůžou vyprávět.

Až odmaturujete, zůstanete 
v České republice, nebo se z vás 
stane golfový světoběžník?
Maturita mě čeká příští rok. 
Doufám, že ji úspěšně slo-
žím a přijmou mě na Vysokou 
školu chemicko-technologic-
kou v Praze. Ráda bych zůstala 
u svých milovaných bylinek 
a studovala tam obor „výroba 
přírodních látek a léčiv“.

Proč je výroba přírodní kosmetiky 
a léčiv vaším vysněným povoláním?
Naše doba se neustále zrychluje, 
a tak jsme úplně zapomněli na to, 
co nám planeta sama o sobě 
dává. Příroda je natolik pestrá, 
že má pro nás téměř vše. Jenom 
my jsme to nějak přestali hledat. 

Nemusíme tedy vyrábět hro-
mady syntetických náhražek, 
o kterých si myslíme, že nám 
schází. Raději je pojďme najít 
znovu v přírodě. Jejich výrobou 
totiž neděláme nic jiného, než že 
přírodu neskutečně ničíme.
 
Jaký typ kosmetiky preferujete 
a jaká je vaše nejoblíbenější vůně? 
Máte je třeba rozdělené – vůni 
na sport, na rande či do společnosti?
Preferuji samozřejmě přírod-
ní kosmetiku. Na sport volím 
raději lehký parfém s ovocnou 
a svěží vůní, zatímco na rande si 

vybírám těžší a výraznější vůně. 
V létě používám spíše lehký 
svěží parfém, zatímco v zimě 
kořeněné a těžší parfémy.
 
Mezi vaše koníčky patří kuchyně, 
což je ve vašem věku zajíma-
vé, neboť mnoho mladých žen si 

raději zajde 
do restaurace 
nebo se nechá 
obsloužit 
maminkou. 
Co všechno 
zvládnete 
uvařit?

V dnešní době je s pomocí in-
ternetu vaření a pečení velice 
jednoduché, proto bych si troufl a 
říci, že dokážu uvařit cokoliv. 
Nedávno jsem se například pus-
tila do svého první guláše. Byla 
to sice výzva, ale myslím, že 
jsem to zvládla na výbornou.

Ráda také pečete a experimentu-
jete. Čím byste se pochlubila?
Upřímně, mě pečení baví asi 
ještě víc než vaření. Nechci se 
chlubit, ale všichni mí kamará-
di milují mé brownies, prý jsou 
prostě skvělé.

Foto: archiv NT

aquapalace.cz

BABI A DĚDA 
ZA 1 Kč
K RODINNÉ VSTUPENCE

*

*více informací na www.aquapalace.cz
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Oskar kuptík

Praha 1 - Spolek Radecký Praha 
už ve dlouholetých snahách 
pokročil a v loni v létě se roz-
hodlo vedení Prahy 1 prosazovat 
na magistrátu návrat pomníku 
jednoho z největších českých vo-
jevůdců. Kromě radnice Prahy 1 
našel spolek pochopení také 
v Senátu ČR. A jak to vypadá 
v tuto chvíli?

Spolek Radecký Praha oslovil 
letos v květnu všechny zastupi-
tele hlavního města Prahy, zda 
by jeho aktivitu nepodpořili. 
„Zatím jediná reakce je příslib, 
že návrh projedná někdy v září 
komise pro umění ve veřejném 
prostoru. Podporu sice máme, 
ale jen ústní od opozičních 
zastupitelů,“ řekl Naší Praze šéf 
Spolku Radecký Praha Ing. arch. 
Jan Bárta. 

Pomník totiž vzbuzuje i vášně. 
Maršál Radecký je často líčen 
jako přisluhovač Habsburků, 
ale už nikdo nebere na zřetel 
historické souvislosti a ani to, že 
to byl skutečně český šlechtic, 
který psal a mluvil česky. Proti 
obnově pomníku se postavili 
i Italové žijící v Praze. Spolek Ra-

decký Praha ale získal vyjádření 
italského velvyslance, že Itálie 
proti obnově pomníku maršála 
Radeckého nehodlá protestovat, 
čímž se mnohé vyřešilo. Pro při-
pomínku, maršál Radecký v le-
tech 1848 až 1849 potlačil italské 
povstání za nezávislost a porazil 
sardinského krále Karla Alberta 
v bitvách u Custozy a Novary.
Originál v muzeu, 
venku bude kopie
Maršál ovšem není jedinou tako-
vou postavou. Podobně nenávidí 
Maďaři chorvatského generála 
Josipa Jelačiće, který v roce 
1848 potlačil maďarské povstání 
usilující také o nezávislost. I po-
mník Jelačiće byl odstraněn jako 
pomník Radeckého. V Záhřebu 
ale vydržel až do roku 1947, kdy 
ho nechali odstranit jugosláv-
ští komunisté. V roce 1990 byla 
socha vrácena na své místo, meč 
generála už ale neukazuje smě-
rem na Maďarsko jako dřív.

Je otázkou, zda před volbami 
bude vůbec zastupitelstvo Pra-
hy schopno projednávat obnovu 
pomníku. Faktem ovšem je, že je 
připravena studie doplněná dob-
rozdáními význačných českých 

historiků. Vzpomenete si určitě na 
divadlo Járy Cimrmana, kde autoři 
her Vražda v salonním kupé a Čes-
ké nebe v seminářích o Radeckém 
hovoří. Jeho pomník by měl stát ne 
v místě tramvajové zastávky, ale 
na zrušeném parkovišti. 

A jak by mohl dále postup při 
budování a obnově pomníku 
maršála Jana Radeckého z Radče 
vypadat? Nejdříve by měl pro-
běhnout archeologický průzkum 
a po jeho dokončení se vybu-
dují základy pro pomník. Ten 
původní byl na Malostranském 
náměstí vztyčen v roce 1858 
a byl ulit z děl, které ukořistil 

maršál v bitvách s Italy. Autory 
byli Christian Ruben a bratři 
Maxové, jejichž sochy najdete 
i na Karlově mostě.

Vrátí se pomník maršála Radeckého?
 � Podobně jako u návratu Mariánského sloupu na Staroměstské 

náměstí by se mělo jednat o kopii pomníku, který je uložen v Lapi-
dáriu národního muzea od roku 1919, kdy byl odstraněn.

VIZuAlIZAcE obnoveného radeckého pomníku. zdroj: Spolek radecký Praha

Praha - Limitovaná edice křiš-
ťálových sklenic nebo komikso-
vé příběhy o umění v metru. Tak 
vypadají nové suvenýry hlavní-
ho města. 

Poprvé se představí limitovaná 
edice křišťálových sklenic od 
designéra Rony Plesla se zlace-
nými symboly pražských věží. 
Pro děti jsou připraveny komik-
sové příběhy o umění v metru od 
nositele ocenění Magnesia Litera 
Ondřeje Horáka a ilustrátora 
Davida Kaliky nebo kreslený 
průvodce po pražské památ-

kové rezervaci od ilustrátorky 
Michaely Kukovičové a spisova-
telky Aleny Ježkové. Dále je mezi 
novými suvenýry také speciální 
edice šperků z růžového skla 
s pískovanými třešňovými květy 
z dílny Ko-ra-le, která vznikla 
jako pocta rozkvetlým petřín-
ským sadům. 

Vše lze zakoupit na https://
eshop.prague.eu/catalog/cs/
suvenyry/csuvenyry.html či na 
Petřínské rozhledně, která pro-
zatím slouží jako pilotní místo 
prodeje. (red)

upomínky z metropole  
změnily svou tvář

info
Vedle Jana Žižky je radecký jediným 
vojevůdcem, který se zapsal hluboko 
do evropských dějin, vyznamenal se 
v boji proti Osmanské říši a výrazně se 
podílel na porážce napoleona u Lipska. 
Jeho význam podtrhl i Johann Strauss 
starší, který složil radeckého pochod. 
Ten hrají vídeňští filharmonici vždy na 
konec svého novoročního koncertu.

SKlENIcE pocházejí z české sklářské rodinné firmy rückl. Foto: PCT

Praha - Současně s koncem 
letních prázdnin a s ohledem 
na návrat školáků i očekávaný 
další nárůst počtu cestujících byl 
provoz Pražské integrované do-
pravy na území hlavního města 
obnoven opět téměř v plném 
rozsahu.

Na linky metra se ráno  
vrátil nejkratší interval (na lin-
ce A 150 sekund, na lince B  
140 sekund a na lince C 115 
sekund). Tramvajové linky 
jedou ve špičkách opět každých 
8 minut, páteřní linky 9, 17 a 22 
pak každé 4 minuty. U páteř-
ních městských autobusových 

linek se ranní intervaly zkrá-
tily na obvyklých 6 minut (na 
vybraných linkách i 5 minut), 
oproti předprázdninovému 
období tak jezdí ve špičkách 
o cca 15 % autobusových spojů 
více. S ohledem na trvající nižší 
večerní a noční počty cestují-
cích a turistů zatím zůstávají 
v platnosti mírná omezení na 
autobusové lince 119 na letiště 
Václava Havla, prodloužené 
večerní intervaly v období mezi 
21. a 22. hodinou a nadále není 
posilován noční provoz tram-
vají a autobusů o víkendech 
a svátcích. (red)

Mhd posílena, pozor však v noci!

OdPOSlEchNuTO V PRAZE
u Anděla jsou na ulici vedle sebe dva bankomaty. 
u jednoho stojí muž a druhý zeje prázdnotou. 
Za mužem stojí žena a čeká, až přijde na řadu. 
Přijde další žena a ptá se jí: „druhý bankomat nefunguje?"
,,Funguje, ale je tam pavouk!"  zdroj: FCB Odposlechnuto v Praze
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Mladý muž není zrovna spořivý 
typ, a než aby odkládal své plá-
ny kvůli penězům na neurčito, 
raději se na cestu vydal rovnou. 
Od začátku počítal s tím, že si 
část potřebných financí vydělá 
během pouti. „Zrovna se mi 
podařilo sehnat práci, a tak 
z Lago Di Como vyrážím směr 
Bolzano do Brixenu na sběr 
jablek. Člověk tu musí být při 
shánění práce opatrný, slyšel 
jsem o případech, že někteří 

místní farmáři lidem za práci 
nezaplatí nebo jim dají méně, 
než jim slíbili. Setkal jsem se 
však s lidmi, kteří přímo na 
téhle farmě už pracovali a mají 
dobrou zkušenost. Rád bych 
tam vydržel celý měsíc, abych 
měl dost peněz na zbytek ces-
ty,“ plánuje Vít Zukal. 
Žádná exotika na talíři
Cesta z pražských Vršovic až 
k fjordovému jezeru Lago Di 

Como, které se nachází v ital-
ských Alpách, ho vyšla zhruba 
na 35 tisíc korun. „Neutrá-
cím za bydlení a jdu pěšky, 
takže mě nejvíce stojí jídlo. 
Do restaurací moc nechodím 
kvůli covidu, ale i tak je tu jídlo 
poměrně drahé. Snažím se sice 
ochutnávat zdejší pokrmy, ale 
zatím jsem neměl nic extra exo-
tického, maximálně rybu,“ říká 
mladík. Doufá prý, že během 
brigády na farmě více pozná 
domácí kuchyni. „Tam budeme 
dostávat stravu od místních. 
Těším se na to, stejně jako na 
nové zkušenosti, které mi práce 
na farmě přinese. Zdá se, že 
budu pracovat s pohodovými 
lidmi a užijeme si i nějakou 
legraci,“ dodává Vít. 

Do španělské Galicie, v níž je 
v katedrále v Santiagu de Com-
postela pohřben svatý Jakub 
Starší, každoročně míří z Čech 
tisíce poutníků. Vít Zukal se 
rozhodl zpestřit si cestu tím, 
že ji podnikne po svých. Mladý 
muž chce navštívit Monaco, 
Cannes, Saint-Tropez, Marseille 
a Barcelonu. Celkově plánuje 
ujít přes 3 500 kilometrů. Až 
dojde do cíle, hodlá o své cestě 
napsat knihu. (lk)

Jak ušetříte za cestování? Jděte pěšky!
 �Vít zukal z Prahy 10 se rozhodl podniknout pouť k hrobu svatého Jakuba 

ve Španělsku. Padesátidenní cesta jej zatím vyšla zhruba na 35 tisíc korun.

ITAlSKé Lago Di como patří k nejkrásnějším fjordovým jezerům v alpách. Foto: archiv Vz

krátce Z Prahy
chystá se nová  
tramvajová smyčka

Hostivař - Dopravní podnik 
hl. m. Prahy (DPP) vybu-
duje u stanice metra Depo 
Hostivař stejnojmennou 
tramvajovou smyčku, která 
bude součástí připravované-
ho přestupního terminálu. 
DPP v rámci této investiční 
akce postaví celkem 1,251 
kilometru nových kolejí, 
z nichž zhruba třetina bude 
mít zatravněný svršek. DPP 
vyhlásil veřejnou zakázku na 
zhotovitele této stavby, jejíž 
předpokládaná celková hod-
nota je 230,9 milionu Kč. (red)

STAVbA tramvajové smyčky potrvá 
necelých šest měsíců a předpoklad 
jejího zahájení je na jaře příštího roku. 
Vizualizace: DPP
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VOLEJTE 
ZDARMA

Máte: 
•  řidičský průkaz sk. D + PPZŘ 

Chcete mít:
•  mzdu 172 Kč/hod. + odměny ve výši 23%
•  zázemí stabilní společnosti 
•   pracovní smlouvu na dobu neurčitou   
•  zajímavé benefity ve výši až 64 000 Kč

ŘIDIČ/ŘIDIČKA AUTOBUSU 
 Na pozici:
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KFC ŠTĚRBOHOLSKÁ DT 
HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR 
NEBO BRIGÁDU

 Co Ti u nás nabídneme? 
∙ Získáš stabilní zaměstnání se smlouvou 

na dobu neurčitou 
∙ Flexibilní pracovní dobu 

∙ Možnost kariérního růstu ∙ Spropitné 
∙ 25 dní dovolené 

∙ Mzda Ti přijde na účet vždy do 9. dne v měsíci 
∙ Zvýhodněné stravování na pracovišti 

∙ Výhody do všech našich značek 
∙ Tým s rodinnou a přátelskou atmosférou 

 Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit 

 KFC Štěrboholská DT, Jižní Spojka 1619, 
Praha 10, Zastávka autobusu Radiová

Telefon: 601 321 976 
e-mail: zaneta.vesela@amrest.eu 
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GEORGES BIZET – CARMEN
pondělí 13. 9. 2021 | 19.00
OBECNí důM – SMETANOvA Síň

vÁCLAvA KREJČí HOUSKOvÁ – CARMEN, mezzosoprán
TEREZA MÁTLOvÁ – MICHAELA, soprán

PETER BERGER  (SK) – JOSÉ, tenor
JAROSLAv BŘEZINA  –  dONCAIRO, tenor
SvATOPLUK SEM – ESCAMILLO, baryton

GIUSEPPE NOvA (IT) – flétna
JAROSLAv KYZLINK – dirigent

vIRTUOSI dI PRAGA, UMĚLECKÝ vEdOUCí OLdŘICH vLČEK  
A SÓLISTE ORCHESTRU OPERY NÁROdNíHO dIvAdLA v PRAZE

středa 15. 9. 2021 | 19:00 
KATEŘINA ENGLICHOvÁ  
& GIUSEPPE NOvA
KATEŘINA ENGLICHOvÁ – harfa
GIUSEPPE NOvA (IT) – flétna
GUdNI A. EMILSSON (ISL/dE) – dirigent
FILHARMONIE BOHUSLAvA MARTINů
Joseph Haydn 
Claude Debussy
Wolfgang Amadeus Mozart 
Franz Schubert

OBECNí důM – SMETANOvA Síň

www.ceskedotekyhudby.cz

podval_205x132_new.indd   1 8/17/21   9:04 PM
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Bubeneč - Dosud největší výsta-
vu této autorky pořádá od  
10. září do 10. října galerie 
a aukční síň Arthouse Hejt-
mánek. Dílo, ale i život Minky 
Podhajské, která stála u zrodu 
moderní české hračky, tak před-
stavuje v dosud nebývalé šíři. 

„Když jsem začal pátrat po 
tom, co všechno za života Minka 
Podhajská vytvořila, překvapila 
mě rozmanitost a také množství 
její práce – ona zkrátka umě-
ním a tvorbou žila. A neměla 
to lehké, svět umění byl tehdy 
téměř výhradně pánský, vždyť 

na Akademii výtvarných umění 
mohli studovat jen muži. Byla 
ale všestranně nadaná, oblíbe-
ná, vzdělaná. A také nesmírně 
pracovitá: napsali o ní kdy-
si, že všechny její hračky by 
po vystavení zaplnily plochu 
tisíců metrů čtverečních, a asi 
to nebude přehnaný odhad,“ 
říká Tomáš Hejtmánek, majitel 
aukčního domu Arthouse Hejt-
mánek. 
bála se zvířat
Vedle kouzelných hraček 
výstava představuje také přes 
čtyřicet obrazů. Vynikají 
mezi nimi krajiny a fascinující 
„portréty květin“. Málo se totiž 
ví, že umělkyně se pokládala 
především za malířku. „V nitru 
se cítím malířkou, to je vlast-
ně moje povolání. Ale mým 
zaměstnáním - a myslím, že 
si mne veřejnost zařadila spíše 

sem - jsou hračky. Barvy jsou 
pro mne důležité, miluji barvy, 
potrpím si na ně. Nejsem jen 
malířka, jsem také barvičkář-
ka, jak mi nadávají,“ napsala 
o sobě Minka Podhajská v tý-
deníku Právo lidu v roce 1938. 
Zajímavé je i to, že Podhajská, 
proslulá především svojí veselou 
a něžnou tvorbou pro děti, sama 
neměla vlastní potomky. „Jako 
malá si navíc s hračkami příliš 
nehrála. A bála se zvířat, ačkoli 
má mnoho jejích hraček podobu 
legračních zvířátek,“ upozorňu-
je Hejtmánek. 

A proč se už za dob její práce 
nedočkala její práce širšího při-
jetí? „Tvořila po svém, ne podle 
trendů nebo názoru kritiky, 
celý život zároveň bojovala o to, 
aby se uživila. Její tvorba byla 
niterná, nezajímaly ji umělecké 
výboje ani touha po originalitě,“ 
uzavírá Hejtmánek. (red)

Na rodinný život rezignovala
Ačkoli se Minka Podhajská nikdy nevdala, mužů se nestranila a měla několik zná-
mostí, včetně francouzského návrháře Paula Poireta. Tvrdila ale, že se narodila 
pro umění a rodinný život jí není dán. Dětí ale měla kolem sebe nakonec plno: po 
smrti své sestry růženy, klavírní virtuosky, se stala důležitou tetou svých tří 
neteří a jejich dětí, které k ní jezdily na prázdniny.

Minka Podhajská. Proč výtvarnici lidé nadávali?

cIRKuSácI z opery Prodaná nevěsta od minky Podhajské. Foto: Arthouse Hejtmánek

 �Veselé barvy, radost ze života, moderní eleganci, smysl pro humor 
i dotek vídeňské secese. To vše najdeme v tvorbě Minky Podhajské 
(1881-1963), pozoruhodné ženy, malířky, výtvarnice a designérky, od 
jejíhož narození uplyne letos právě 140 let. 
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Nalaďte si PRAHA TV
a nic pražského vám neunikne

Kde nás najdete:
televize 46. kanál, UPC, O2-TV, www.prahatv.eu, 
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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, 
chalupu a to za nejlepší cenu. Vykupu-
jeme 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 991247

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

řádková inzerce
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inzerCe

GEORGES BIZET – CARMEN
pondělí 13. 9. 2021 | 19.00
OBECNí důM – SMETANOvA Síň

www.ceskedotekyhudby.cz

středa 15. 9. 2021 | 19:00 
KATEřINA ENGlIChOvá  

                 & GIuSEppE NOvA
KATEřINA ENGlIChOvá – harfa

GIuSEppE NOvA (IT) – flétna
GudNI A. EMIlSSON (ISl/dE) – dirigent

FIlhARMONIE BOhuSlAvA MARTINů

Joseph Haydn 
Claude Debussy

 Wolfgang Amadeus Mozart  
Franz Schubert 

váClAvA KREJČí hOuSKOvá – CARMEN, mezzosoprán
TEREZA MáTlOvá – MIChAElA, soprán

pETER BERGER  (SK) – JOSÉ, tenor
JAROSlAv BřEZINA  –  dONCAIRO, tenor
SvATOpluK SEM – ESCAMIllO, baryton

GIuSEppE NOvA (IT) – flétna
JAROSlAv KYZlINK – dirigent

vIRTuOSI dI pRAGA, uMĚlECKÝ vEdOuCí  
OldřICh vlČEK A SÓlISTE ORChESTRu  

OpERY NáROdNíhO dIvAdlA v pRAZE

OBECNí důM – SMETANOvA Síň

ruzek_98x132_new.indd   1 8/17/21   9:04 PM

14Více informací na www.nasepraha.czservis

RECEPT: JEHNĚČÍ KÝTA NA BYLINKÁCH S BRAMBORY BATATA HARRA
Suroviny na 4 porce
800 g jehněčí kýty, 1 cibule, 1 mr-
kev, 1 petržel, 150 g celerové natě, 
6 pol. lžic olivového oleje, 100 g 
másla, 1 pol. lžíce uzené papriky, 
1 pol. lžíce fenyklových semínek, 
2 pol. lžíce medu, 3 celé kousky 
skořice, 1 lžička kajenské papriky, 
1 lžička drceného hřebíčku, 30 g 
tymiánu, 20 g soli
Na brambory batata harra:
600 g brambor, 2 šalotky, 3 stroužky 
česneku, 1 lžíce citronové šťávy, 
½ lžičky chilli, 3 lžíce olivového oleje, 
lístky koriandru
Postup:
1. Jehněčí kýtu prošpikujeme celou 
skořicí a tymiánem a vmasíruje-
me směs ostatních koření (uzená 
paprika, fenykl, hřebíček, kajenská 
paprika), které jsme předtím rozdrtili 
v hmoždíři. 
2. Cibuli oloupeme a nahrubo naseká-
me. Totéž uděláme s očištěnou zele-

ninou. Olej spolu s máslem zahřejeme 
a orestujeme na něm cibuli, přidáme 
nasekanou zeleninu, celerovou nať 
a med. 

3. Jakmile cibule zesklovatí a zelenina 
je lehce orestovaná, přidáme maso 
a ještě zprudka asi 5 minut restuje-
me. 

4. Maso i se zeleninou přesuneme do 
pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě 
asi 45 minut na 180 °C. 
5. Před podáváním vyjmeme z masa 
skořici a tymián a nakrájíme ho na 
plátky. Maso by mělo být na řezu 
růžové. 
Příloha: Brambory batata harra 
Na másle orestujeme česnek 
a chilli. Zakápneme citronovou 
šťávou a přidáme syrové neloupané 
brambory nakrájené na silnější půl-
kolečka. Necháme v troubě upéct 
do měkka. Na závěr přidáme lístky 
koriandru a promícháme. „Při podá-
vání naservírujeme na talíř nejprve 
brambory batata harra, přiložíme 
pečenou zeleninu a poté plátky 
jehněčí kýty. Na závěr přelijeme 
výpekem,“ radí Tomáš Kunovský, 
šéfkuchař Spa hotelu Lanterna ve 
Velkých Karlovicích.
 Zdroj a foto: Resort Valachy, 

www.valachy.cz
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