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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

Sc
-4

00
94

5/
16

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
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

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

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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JAZYKY 
  nás činí 
     SILNĚJŠÍMI

www.bi.cz 602 299 847

• JAZYKOVÉ KURZY všech typů, 
 individuální, skupinové i firemní

• POMATURITNÍ STUDIUM jazyků 
 A, N, F, Š, R, It… i kombinace

• DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ kurzy

• MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ  
 CERTIFIKÁTY

Evropský znalostní referenční rámec
Jsme akreditovaným testovacím 
centrem ETS Global

Multiúrovňové mezinárodní testy již od 
990 Kč pro začátečníky i pokročilé

naučíme vás:
anglicky
německy
francouzsky
španělsky
italsky
rusky
čínsky
portugalsky
ostatní jaz.

Foto: archiv zŽ
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Zdravotnické ZaříZení 
ccr Praha 
hledá zájemce 
o účast v klinických 
hodnoceních pro diagnózy:

Psoriása (LuPénka)
Psoriatická artritida
osteoPoróZa
PostherPetická neuraLgie

Účast v klinických hodnoceních je dobrovolná, veškerá vyšetření i studijní lék jsou poskytovány bezplatně.
O případné účasti v projektu rozhodne lékař na základě provedených vyšetření.
Pro více informací volejte v pracovní dny od 12 do 16 hodin na tel. 725 027 328
Zdravotnické zařízení CCR Prague s.r.o. , Vinohradská 174, Praha 3, 130 00
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Popis pozice:

Požadujeme:

Nabízíme:

Své životopisy posílejte na email nabor@ceskydomov.cz

HLEDÁME MANAGERA 
OBCHODNÍHO TÝMU

Jedno z největších vydavatelství v České republice, působící 
na trhu 20 let, sdružující 52 novin a časopisů, hledá 
energického kolegu pro svůj obchodní tým v Praze.

 
 
 

 
 
 
 

V 
probíhá distribuce 

nových novin. Prosíme 

o informaci, zda noviny 

schránky. 

 
 v chyt

 • 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.sidloprofi rmupraha.cz, 
Tel.: 728 991247
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SC-500476/02 Koutecký s.r.o. 
 
 
 
 
 

kuře 40 Kč/ks, mléko 11 Kč/l, máslo 25 Kč/250 g a další
• Vystoupení zpěváka Petra Koláře • Soutěže pro děti • 

• Občerstvení a pivo Spďák za 15 Kč •

ČESKÝ JARMARK SPD  

České potraviny za férové ceny: 

NEDĚLE 3. ŘÍJNA 12 � 17 H., VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 6
Vstup zdarma, info na www.spd.cz

Vystoupí předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda 
Radim Fiala a kandidáti SPD Praha – Josef Nerušil, 

Jan Čížek, Vítězslav Novák, Jiří Kobza a Lenka Zumrová.

Zadavatel a objednavatel: SPD Sc
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Jan Bělohubý

Hostivař - A je to tady. Technická 
správa komunikací začala na 
začátku září 2021 se stavbou nové-
ho záchytného parkoviště 
„P+R Hostivař 3 – sever“ u komu-
nikace Dolnoměcholupská,  
300 metrů podél nádraží Hosti-
vař. Je to na rozhraní MČ Prahy 10 
a Prahy 15, na obratišti tramvají 
na konci Švehlovy. Jde o parkovi-
ště, které bude primárně sloužit 
pro cestující, kteří budou dále do 
Prahy pokračovat vlakem. Stavba 
by měla být hotova koncem roku 

2021. „Každé auto, které zastaví na 
okraji Prahy, se počítá. Je důležité 
P+R parkoviště budovat u zastávek 
městské hromadné dopravy. Toto 
bude blízko železniční stanice. Do 
konce roku taky otevřeme velké 
objektové P+R Černý Most pro 
880 automobilů u stanice metra, 
jednu z největších pražských in-
vestic do záchytných parkovišť,“ 
řekl Adam Scheinherr (Praha 
sobě). Parkoviště se nachází 
u železniční stanice Praha–Hos-
tivař podél stávající protihlukové 
stěny, u které vznikne i plocha pro 
pěší, na niž dále navážou parko-

vací stání. Parkoviště pojme až 78 
parkovacích míst (z toho 4 ZTP + 2 
nabíjecí místa EKO). 
A co cyklisté?
Cyklisté zde naleznou zastřešené 
cyklostání až pro 10 jízdních kol. 
„Dále bude postaveno nové veřej-
né osvětlení a součástí vybavení 
parkoviště bude i sledování jeho 
obsazenosti pomocí bezdrátových 
senzorů s vestavěným akumu-
látorem a bezpečnostní kame-
rový systém. V rámci stavebních 
prací také dojde k odvodnění celé 
komunikace včetně kompletní 
opravy části ulice Dolnoměcho-
lupské (úsek podél nádraží Hos-
tivař, mezi ulicemi U Pekáren – 
Poslední). Dalším cílem projektu 
je doplnit stromy a solitérní keře 
do nově vytvořených rabátek 
mezi parkovací stání parkoviště 
a zbylé plochy určené pro zeleň 
zatravnit,” informuje mluvčí TSK 
Barbora Lišková. 

 �Do Prahy autem, které „uložíte” do parkoviště P+r, a do centra 
vlakem. Taková je idea zřídit parkoviště pro 80 aut. Pomůže to 
městským částem Praze 15 (Hostivař) i Praze 10 (záběhlice), na 
jejichž hranici nádraží Hostivař stojí. na parkovišti budou senzory 
pro sledování obsazenosti a bezpečnostní kamery.

Praha staví nové záchytné parkoviště  
P+R u vlakového nádraží Hostivař

Zde bude parkovat necelá osmdesátka automobilů. Foto: P15

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

Vzpomínám si dobře, když mi 
zhruba v polovině osmdesátých 
let bylo okolo pětadvaceti. Karel 
Plíhal v té době vydal písničku 
s textem „Už za tři čtvrtě sto-
letí, lásko, budem slavit stovku, 
otevřeme víno, sedneme si 
na pohovku, na stařičkým 
gramofonu pustíme si Floydy, 
zavoláme kámošům na všechny 
asteroidy…” pěl a přepovídal 
vývoj civilizace tento poeta. 
Sám jsem tehdy přemýšlel, co 
možná bude za 45 až 50 let – 
tedy dnes. 
Tak zavolat kámošům na všech-
ny asteroidy už asi nedáme… 
Proč taky, není to relevantní, 
lítání na asteroidy těžko, když 
„pánové nahoře” neumí dodělat 
okruh a ani postavit další linku 
pražského metra.  
závidím třicátníkům, mají před 
sebou budoucnost.
nicméně myslím, že se dnešní 
padesátníci asi toho okruhu 
a obchvatu nedožijí. Divné...

Omezení bolet nebude
Částečné omezení pro automobilovou 
dopravu na komunikaci Dolnoměcho-
lupská, kdy bude úsek mezi ulicemi 
U Pekáren – Poslední uzavřen. Jedná se 
o málo využívanou komunikaci. Přístup 
k vlakovému nádraží bude bez omezení.
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TAK SI MYSLÍM...
redaktor: 
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@-
ceskydomov.cz

Terminál Černý Most se modernizuje
  Terminál u stanice metra B Černý Most projde proměnou. Už byly zahájeny práce na opravě 

mostních konstrukcí terminálu a na jaře 2022 se tu bude instalovat moderní informační systém 
s aktuálními odjezdy autobusů.
Černý Most – Nejvýznamnější 
dopravní terminál v severo-
východní části Prahy, kam 
denně míří stovky regionálních 
i dálkových autobusů, dlouho-
době kritizovali cestující i místní 
občané a radnice. Od roku 1998 
se tu totiž v podstatě nic nezmě-
nilo. „Ošuntělá“ podoba auto-
busových zastávek by však měla 
být do půl roku minulostí. 

Technická správa komuni-
kací (TSK) již pracuje na opra-
vě mostních konstrukcí nad 
autobusovými nástupišti, aby se 
zabránilo zatékání a postupu-
jící degradaci všech stavebních 
částí terminálu. Ten také získá 
nové osvětlení a nový mobiliář 
v podobě laviček, košů a nových 
informačních vitrín. 

Proměna zatím probíhá 
postupně. Dosud byly v rámci 
projektu revitalizace vyměněny 
všechny navigační a informační 
tabule, obnoveno bylo zastřešení 
přístupových lávek k jednotli-
vým autobusovým stanovištím 
a obnoven byl i nátěr zábradlí. 
Zvýšila se ochrana proti hníz-
dění ptactva a došlo též k opravě 
stropních podhledů v těsném 
okolí stanice metra. „Po dokon-
čení této sanace na jaře příštího 
roku tu bude instalováno 12 

digitálních informačních panelů 
s online odjezdy autobusů MHD, 
regionálních spojů PID i dálko-
vých autobusů. Moderní infor-
mační systém najdou cestující 

jak na odjezdových nástupištích, 
tak v souhrnné podobě u jednot-
livých výstupů z metra,“ upřes-
nil koordinátor úprav terminálu 
Marek Vetýška z ROPID. (tík)

ZASTARALÝ STAV terminálu  se cestujícím příliš nelíbí. Ilustrační foto: ROPID

KOMENTÁŘ

Kdo z nás bude mít na elektroautomobil?
Asi jako většina Pražanů i já 
jsem se v posledních týdnech 
chytil do pastičky dopravní zá-
cpy. Je to v Praze peklo, uzavír-
ky jsou skoro všude. Příběh byl 
o to smutnější, že jsem jel pro 
děti a místo plánovaných 
40 minut i s rezervou mi cesta 
trvala skoro dvě hodiny. Dove-
dete si asi představit tu nejistotu 
a stres, aby se jim něco nestalo. 

Bohužel to, co předvádí Piráti 
na magistrátu, je zoufalost. 
Zcela nefunguje koordinace 
prací. Městské části si stěžují, že 
nemají informace, kdy a kde se 
co bude opravovat, tedy nemo-
hou se na uzavírky připravit. 
Neexistuje plán objízdných tras 
a náhradních dopravních ře-
šení. Je to plánovací kakofonie. 
Když si k tomu přičtete všech-
na záměrná omezení dopravy, 
jako je uzavření Smetanova 
nábřeží, ubírání dopravních 

pruhů ve prospěch nesmyslných 
cyklostezek vedoucích odnikud 
nikam nebo plánovaná maxi-
mální rychlost 30 km/h, člověk 
se neubrání dojmu, že jde o zlý 
úmysl. Prostě lidem v Praze jíz-
du autem znechutit. Je to před-
voj toho, co se na nás valí z EU.  
Tzv. Green Deal (Zelený úděl) 
EU předpokládá, že od roku 
2035 (za 14 let) už nebudeme 
smět jezdit po silnicích v autech 
na spalovací motory. Povoleny 
budou pouze elektromobily 
(nebo bezemisní). Průměrná 
cena takového auta se pohybuje 
kolem milionu korun. Tak si 
pojďme otevřeně říci, kdo z vás 
na to má? O neekologičnosti 
elektroaut by se také dalo bás-
nit. Jedna univerzita spočítala, 
že nabití šesti milionů elektro-
aut spotřebuje energii devíti Te-
melínů. Ty samozřejmě nemáme 
a mít nebudeme. Tedy se nabízí 

otázka, jak budeme jezdit, když 
normální auta zakážou?

Zlé jazyky tvrdí, že záměr je 
takový, že prostě jezdit nebude-
me. Jezdit budou pouze bohatí, 
co na drahou dopravu budou 
mít. Ostatní se vrátí na kola jako 
v Číně. Já si nemyslím, že to je 
budoucnost, kterou si přejeme. 
Podle mne je to celé neuvěři-
telné pokrytectví vládnoucích 
elit. Zjistilo se, že vedení EU si 
na tento rok objednalo privátní 
letadla pro služební cesty. Ve-
doucí hnutí Extinction Rebel-
lion (prosazují zákaz aut) sama 
jezdí v silném dieselovém autě, 
aby mohla vozit děti na sporty. 
Ale nemusíme chodit daleko. 
Náš primátor Zdeněk Hřib jezdí 
také služebními limuzínami. 
Aby měl lepší PR, neparku-
jí auta před magistrátem jako 
vždy, ale jsou schována v ga-
rážích na Pankráci. To ovšem 

více zatěžuje pražský provoz, 
protože řidič musí několikrát 
zajet do garáží a na magistrát. 
Pražský dopravní podnik ozná-
mil velkou dodávku 253 nových 
autobusů za dvě miliardy korun 
a tipněte si, na jaký pohon? No 
samozřejmě dieselový. Nám po-
litici káží vodu, sami pijí víno…

Napište mi váš názor.
 Jan Čížek, pražský patriot 

jan@cizekjan.cz

V Kanadě se pálí „závadné“ knihy ze 
školních knihoven. Jsou v nich prý 
negativní představy o domorodých 
lidech, kteří udržují škodlivé a ne-
bezpečné stereotypy. V plamenech 
skončil třeba i legrační komiks 
o Asterixovi. Důvod? Sexualizace 
domorodé ženy, která se zamiluje 
do tlustého a dobráckého Obelixe. 
Mladá žena je v komiksu vyobraze-
na s hlubokým výstřihem a v mini-
sukni. No ale fuj, děti, to v žádném 
případě nesmíte vidět ani číst. Šup 
s knihou do plamenů! A do nich 
putují i další publikace, například 
o indiánské princezně Pocahontas. 
Svět se zdá být šíleným a opakují 
se stejné chyby. Pálení knih už 
jsme v historii nejednou zažili 
a jejich ničení se vždy považovalo 
za barbarský čin. Ale svět není 
šílený, pouze lidé, kteří se dostali 
na Západě k moci.  A je jen na nás, 
zda si podobné týpky zvolíme i my. 
Stačí se před říjnovými volbami 
podívat, kdo k boji proti „útlaku 
všech menšin“ nejvíce tíhne…
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Malešice - Radnice desáté 
městské části přímo v Maleši-
cích představí nejen své vlastní 
záměry, ale i projekty dalších 
institucí, jež se zásadně dotknou 
života místních lidí. Experti 
z Dopravního podniku Praha 
a pražského Institutu pláno-
vání a rozvoje (IPR) přinesou 
cenné informace k plánované-
mu zavedení tramvajové trati 
v Počernické ulici, zástupci 
Centra Paraple pak podrob-
nosti k rozšíření svého objektu. 
Dalšími tématy budou dokon-
čená rekonstrukce polikliniky 
Malešice, budování Městského 
okruhu, studie Jarovské třídy 
nebo studie Malešickohostivař-
ské průmyslové oblasti. „Po-
kračujeme v setkávání s občany 
přímo v místě jejich bydliště, což 
považuji v komunální politice za 
zásadní. Jednotlivé projekty jsou 

z různých oblastí a realizují je 
různé subjekty, takže není vždy 
jednoduché si je dát všechny do-
hromady, a vidět tak budoucnost 
svého nejbližšího okolí kom-
plexně a ve všech souvislostech. 
Přesně to sousedům nabízíme, 
samozřejmostí je debata a sběr 
podnětů,“ říká starostka Renata 
Chmelová (Vlasta). 
11 zastávek
Samotná stezka (3 kilometry 
dlouhá a s 11 zastávkami) pak 
bude vést napříč Malešicemi 
až do konce října. Záměrem, 
na který bude kladen zvláštní 
důraz, je nová tramvajová trať 
o délce 2,4 kilometru s od-
bočením z Vinohradské ulice 
a dále v celé délce Počernické 
s koncovou smyčkou v dnes 
nezastavěném jihozápadním 
nároží křižovatky ulic Počer-
nická a Dřevčická. Předpoklad 
zahájení stavby je v letech 

2024-2025, práce by měly 
potrvat dva roky, investorem 
bude pražský Dopravní podnik. 
„Lidem z Malešic se tak nabí-
zí vidina přímého spojení do 
centra Prahy, zatímco dnes musí 
při cestě z Počernické použít 
víc než jeden přestup. Bližší 
informace se občané mohou do-

zvědět ve dnech 20. až 23. září 
u kontejneru přímo od zástupců 
IPRu a Dopravního podniku. 
A aby byl projekt naplánován co 
nejpraktičtěji, mohou se zapojit 
i do speciální ankety,“ upřesňu-
je starostka s tím, že tak mohou 
učinit také online na stránkách 
IPRu. 

Pojede po roce 2025 do Malešic tramvaj?
 �Až do konce září budou pro Malešičany v tzv. kontejneru k dispo-

zici zástupci vedení Prahy 10, aby je informovali a diskutovali s nimi 
o budoucnosti jejich čtvrti. nejzásadnější projekty budou předsta-
veny i na speciální stezce postavené z promopanelů, po níž radnice 
bude pořádat komentované vycházky.

Bude se to takto líbit?
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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)

„NEDÁVNO JSEM NAVŠTÍVIL můj rodný Žižkov a až jsem se lekl – kam zmizel 
stadion Viktorky?! Je zastíněn vzrostlými stromy a z jedné strany novými bytovými 
domy, jejichž majitelé si koledují o rozbití oken při nepodařené ráně útočníků,“ 
napsal nám Pavel Štika. Naše Praha dodává – inu, časy se mění. Lidé chtějí bydlet, 
developeři stavět, a fotbalisté na hřišti Viktorky tak musí více klopit nárty… 

KRÁTCE ZE SEDMIČKY

Finance výměnou 
za byty
Praha 7 - Hlavní město Praha 
poskytne Praze 7 celkem 
173 milionů korun na výstav-
bu nového bytového domu na 
rohu ulic Železničářů a Za Pa-
pírnou, který bude mít zhruba 
3 300 čtverečních metrů plo-
chy a kde vznikne až 66 bytů. 
Třicet procent z postavených 
bytů bude v trvalé dispozici 
hl. m. Prahy. Z celkových 
předpokládaných nákladů 
dostane Praha 7 deset procent 
na přípravu projektu, zby-
lých 90 procent až po získání 
stavebního povolení, nicméně 
do maximální výše 70 tisíc Kč 
na m2 bytové plochy. (red)

Ze šaten budou učebny
Letná - Gymnázium Nad 
Štolou obdrží od hl. m. Prahy 
36 milionů korun na pláno-
vanou vestavbu nových šaten 
do prostoru pod budovu školy. 
Díky vzniklému prostoru tak 
škola získá pro žáky kva-
litnější šatny a ty původní 
využije k výuce. ( red)

Růžová vína ochutnáte v tržnici
 Celkem 25 stánků, z toho 20 vinařů především z Moravy, degustace růžových vín a klaretů, 

gastronomie snoubící se s růžovým vínem, doprovodný program – takový bude 10. ročník festivalu 
Růžový máj. Ten proběhne stejně jako loni až 25. září. 
Holešovice - Sezóna osvěžují-
cích, lehkých a ovocitých růžo-
vých vín startuje už na jaře. Ta 
nejlepší se pravidelně degustova-
la v polovině května na festivalu 
Růžový máj, ale organizátoři 
už druhým rokem museli kvůli 
epidemiologické situaci festival 
přesunout na září. A i letos pro-
běhne degustace růžových vín 
v Praze 7 v Pražské tržnici.

Festival odstartuje v sobotu 
25. září v 10 hodin, slavnostní 
zahájení proběhne o hodinu poz-
ději. Degustační set, který zahr-
nuje 0,35l sklenici, degustační 
kartu s přehledem vinařů a dal-
šími informacemi a tužku, bude 
možné zakoupit v předprodeji 
nebo v den festivalu na poklad-
ně za sto korun. „Pokud ovšem 
návštěvník nechce degustovat 
víno, ale například pít jen nealko 
nebo si jen pochutnat ve stáncích 
s občerstvením, nic si kupovat 
nemusí, vstup na festival včetně 
kulturního programu je zdar-
ma,“ řekl ředitel festivalu Jiří 
Sedláček.

Na festivalu se o gastronomii 
postará pět fastfoodových spe-
cialistů. V nabídce budou mimo 
jiné kuřecí křídla, stripsy, tortilly, 
burgery, saláty, grilovaná a trhaná 
masa, rolovaná zmrzlina a káva. 

Připraven je i doprovodný pro-
gram. „Součástí Růžového máje 
jsou každoročně čtyři hudební 
formace. I letos tradičně zahaju-
jeme cimbálovkou a pokračujeme 
jazzem,“ uzavírá Jiří Sedláček. (red)

RŮŽOVÁ VÍNA se jako vždy budou degustovat výhradně z festivalových sklenic české 
výroby. Ilustrační foto: Růžový máj 

Festival připomene nadvládu KSČ 
Holešovice/Praha 1 - Druhý ročník festivalu dokumentárních fi lmů 
o 20. století Nezlomní a obětovaní se v listopadu bude konat v pro-
storách Muzea paměti XX. století.  Letošním podtitulem fi lmové 
přehlídky, kterou ve spolupráci s hlavním městem Prahou pořádá 
Muzeum paměti XX. století, je „Rudé století. 100 let dějin KSČ“. 
Zahájena bude 10. listopadu v Domě pážat na Hradčanech a další tři 
dny (11.–13. listopadu) bude pokračovat v kině BIO OKO v Holešo-
vicích přehlídkou dokumentárních fi lmů, které budou doplněny 
besedami. Festival vyvrcholí 14. listopadu opět v Domě pážat. 

I letos se mohou diváci těšit na snímky renomovaných českých 
a zahraničních dokumentaristů, ale například i na ukázky z propa-
gandistických fi lmů 50. let či komponovaný pořad s amatérskými 
fi lmovými záznamy z prostředí českého undergroundu.  

Podrobnosti o festivalu Nezlomní a obětovaní i kompletní pro-
gram na www.nezlomniaobetovani.cz. (red)

Očkování na poliklinice Prahy 7 
bez registrace
Letná - Máte zájem o očkování 
proti onemocnění covidem-19 
a dosud jste to z časových 
důvodů či obav z rezervačních 
systémů odkládali? Od září 
můžete přijít na polikliniku 
Prahy 7 i bez předchozí rezerva-
ce. Očkování vakcínou Moderna 
probíhá každý čtvrtek od 17.00 
do 21.00 hodin v přízemí polikli-
niky (Františka Křížka 683/22). 
Očkovat se zde mohou zájemci 
starší 16 let, kteří jsou přihlášeni 

k veřejnému zdravotnímu pojiš-
tění v České republice. 

 Info: tel.: 270 005 668, 
270 005 539 (7:00–18:00 hod.), 
e-mail: ocm@pp7.cz, ockovaci-
centrum@pp7.cz. (red)

Malešice - I v letošním roce uspo-
řádala zdejší radnice sportovní 
veletrh a běh Desítka na Desítce. 
Opět v Malešickém parku. Jedna 
věc je však nová: Rodinnému cha-
rakteru akce odpovídají i závody, 
které se tentokrát neběží indi-
viduálně, ale týmově. Tradiční 
sportovní událost se letos konala 
11. září. To byl největší park na 
desítce doslova obsypán místními 
kluby, které prezentovaly svou 
činnost. „Děti tak názorně viděly, 
co všechno který sport obnáší. 
A jejich rodiče si zase mohli udělat 
konkrétní představu například 
o vybavení, které bude pro daný 
sport potřeba pořídit. Model toho-
to ´hromadného náboru v terénu´ 
se nám dlouhodobě osvědčil, 
pochvalují si ho jak sportov-
ní trenéři, tak občané,“ uvedla 
místostarostka pro sport Jana 
Komrsková (Piráti). 

„Událost je vymyšlena tak, 
aby si lidé mohli užít příjemný 
rodinný den v krásném prostředí 
parku. Do tohoto konceptu za-
padají závody, které se běží v ne-
obvyklém štafetovém formátu. 

Mohou se tak zúčastnit i příle-
žitostní běžci, kteří by s překo-
náním větší vzdálenosti mohli 
mít problémy, a zároveň měníme 
ryze individuální sport v týmo-
vou zábavu,“ říká místostarostka 
Komrsková.

V minulých ročnících běžel 
každý sám na pět nebo deset 
kilometrů, letos jsou všechny 
závody štafetové. Nejprve odstar-
tuje Family Run, v němž soutěží 
společně rodič a dítě (dva okruhy 
300 a 1300 metrů), následují 
desítka a půlmaraton. V nich se 
střídají tři nebo čtyři běžci (v ka-
tegoriích ženy, muži nebo mix) na 
okruzích po 1,3 kilometru. „Jejich 
pořadí si tým může libovolně 
měnit i v průběhu závodu podle 
míry únavy či v rámci taktických 
tahů. Předává se tradiční štafe-
tový kolík,“ konkretizuje Martin 
Dvořák z pořádající agentury 
SportGroup.Eu s tím, že tento 
formát vyvíjí tři roky a úspě-
chy již uskutečněných závodů 
potvrzují, že přináší do atmosféry 
běžeckých podniků něco nového 
a je o něj zájem. (běl)

Běh desítka na desítce  
našel v Malešickém parku  
i svou týmovou podobu
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Jan Bělohubý

Praha 10 - Majitelé i soukromých 
domů mají možnost hlásit se do 
projektu Praha 10 bez graffiti II.  
Na základě přihlášky bude 
připravena smlouva, která bude 
účastníkovi zaslána k podpisu. 
Vzhledem k tomu, že nemovitosti 
na území Prahy 10 mohou být 
v městské památkové zóně nebo 
v ochranném pásmu památkové 
zóny, musí majitelé těchto nemo-
vitostí žádat o rozhodnutí Odbor 
památkové péče Magistrátu hl. 
m. Prahy. Závazná stanoviska 
památkářů jsou průběžně zasílá-
na majitelům domů. Toto závazné 
stanovisko bude vydáno na dobu 
neurčitou a jeho vydání může od-
boru památkové péče magistrátu 
trvat až tři měsíce. Čištění domů 
lze z tohoto důvodu objednat až 

po vydání platného rozhodnu-
tí. Městská část zajišťuje na své 
náklady odstraňování graffiti 
z nemovitostí na celém svém 
území (po podepsání smlouvy 
s vlastníkem nemovitosti). Čiš-
tění nebo přemalování zasažené 
části fasády vykonává odborná 
firma. Samotné nahlášení nových 
graffiti je možné prostřednictvím 
zřízeného dispečinku, který 
prověří, zda se poškození nachází 
na budově zapojené do programu, 
a po konzultaci s majitelem zajistí 
odstranění. Antigraffiti projekt 
městské části v tuto chvíli zahr-
nuje i aplikaci antigraffiti nátěrů. 
V praxi to znamná, že pokud 
dojde k opětovnému znečištění, 
je odstranění graffiti mnohem 
jednodušší. Kontaktní e-mai-
lová adresa a info: bezgraffiti@
praha10.cz.

Počmárali vám klikyháky barák? Využijte antigraffiti program
 � Ten totiž v desáté městské části běží s nějakým výpadkem už 

přes deset let. Od září loňského roku radnice spustila pokračová-
ní - dotační projekt Praha 10 bez graffiti ii určený k odstraňování 
nelegálních graffiti z fasád SOUKrOMÝcH domů, které nejsou 
ve vlastnictví městské části Praha 10. cílem tohoto projektu je 
potlačení, prevence a náprava vandalismu a společné přispění 
k lepšímu vzhledu městské části.
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Kompletní nabídku naleznete na www.spa-wellness-travel.cz  
nebo volejte 221 105 326-7 či pište info@spa-wellness-travel.cz

Všechny pobyty nabízíme také formou dárkových poukazů.

Česká republika – Karlovy Vary
Spa Hotel Ulrika ****
„Rychlý restart imunity“ 
od 5.290 Kč za osobu/pobyt
4 dny/3 noci, 3x ubytování, polopenze,  
3 wellness procedury, denně volný vstup do 
bazénu, saunového světa a další

Maďarsko – Hevíz
Bonvital Wellness & Gastro Hotel ****
„Pohodový wellness na 3 noci“ 
od 5.800 Kč za osobu/pobyt
4 dny/3 noci, 3x ubytování, polopenze, 
zdarma denně vstup do Wellness a další

Slovensko – Turčianské Teplice
Lázeňský dům Veľká Fatra ****
„Pobyt Spa & Aquapark“ 
od 6.520 Kč za osobu/pobyt
4 dny/3 noci, 3x ubytování, polopenze, denně 
3-hodinový vstup do SPA & AQUAPARKU 
a další

Spa & Wellness Travel, Národní 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 105 326-7, Email: info@spa-wellness-travel.cz

www.spa-wellness-travel.cz

Jsme specialisté na

    lázně a wellness. 
 Z naší bohaté nabídky pobytů
           si určitě vyberete...

inzerce_205x132_SPA_Wellnes.indd   1 09.09.2021   13:36
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Přinese pařížský vzor další direkt 
 V Paříži se – až na pár ulic – musí nyní jezdit pouze třicetikilometrovou rychlostí. Omezení, kterému tleská i vedení 

pražského magistrátu, si však v srdci Francie nezískalo tak velkou popularitu, jak si poněkud naivně mysleli tamější úřa-
dující politici. Nicméně i přes tyto poznatky se začíná diskutovat o tom, že se stejná rychlost zavede v pražských ulicích.
Jan Bělohubý

Praha – Automobilová doprava 
zažívá od konce prázdnin téměř 
infarktové stavy. I městská 
hromadná doprava, především 
autobusy, nabírá neuvěřitelná 
zpoždění. Důvod? Hlavní město 
je rozkopáno zleva doprava 
a z jihu na sever. Opravy v uli-
cích jsou jen v malé míře, spíše 
však nikoliv, koordinovány 
a je jich příliš. Zoufale chybějí 
okruh kolem města, parkovací 
domy či promyšlenější režim 
zón placeného stání. Magistrát 
se sice chlubí nově budovaným 
parkhousem na Černém Mostě, 
který se rozšíří ze zhruba stov-
ky na osm stovek míst. Jenže 
do Prahy přijíždí denně desítky 
tisíc automobilů, takže 800 míst 
je jen takové malé „plácnutí do 
vody“.

A k dovršení všeho „zelený 
magistrát“ začíná uvažovat 
o zavedení omezení dle paříž-
ského vzoru, tedy že se moto-
risté budou ploužit po rozkopa-
ných komunikacích třicítkou. 

Hlavním argumentem zastánců 
omezení je vyšší bezpečnost, 
především chodců a magist-
rátem neustále protěžovaných 
cyklistů, ale také až otravný 
a neustále skloňovaný příspě-
vek k záchraně ovzduší na naší 

planetě, jehož jménem lze naří-
dit vlastně cokoliv, co vyhovuje 
právě vládnoucí garnituře ko-
munálních politiků. Nutno ještě 
podotknout, že v Paříži vládne 
socialismus, levý střed až silně 
levicoví, stejně jako tomu je 

nyní v Praze. Podobnost nápadů 
tedy není nikoliv náhodná.
Novinka to není
Na druhou stranu – omezení 
rychlosti na 30 kilometrů za ho-
dinu není ve městech nic nového. 
„V rakouském Grazu, který je 
druhým největším městem, je 
toto nařízení už skoro 20 let. Ale 
platí, že na hlavních silnicích je 
stanovena maximální rychlost 
50 km/h a tempem 30 km/h se 
musí jezdit ve vedlejších uli-
cích, v rezidenčních zastávkách 
a před školami,“ říká Ondřej 
Matěj Hrubeš, dopravní odborník 
a šéfredaktor specializovaného 
dopravního serveru MHD86.cz. 
A přidává pro někoho možná 
překvapující poznatek: „Jen-
že my už v Praze často zónu 30 
máme. V souvislosti se zaváděním 
zón placeného stání jsou v rezi-
denčních zónách uplatňovány 
zóny 30 a přednosti zprava. Je to 
účinná kombinace na zklidnění 
dopravy v rezidenčních oblastech. 
Daleko vhodnější než instalace 
retardérů před křižovatkami,“ 

PO PÁR TÝDNECH omezení rychlosti v Paříži je jasné, že tam proti sobě stojí dvě vzájemně 
se nenávidějící skupiny řidičů. Chceme to i v Praze jako dezert k našim zácpám? Ilustrační foto

KOALICE
Adam Scheinherr 
(Praha sobě), náměstek 
primátora pro dopravu
„Rozhodnutí paříž-
ské starostky Anne 

Hidalgové dává smysl, pokud se 
jedná o hustě zabydlená mís-
ta ve městě. Paříž díky tomu 
získá více parkovacích míst 
i prostoru na silnicích, protože 
auta pojedou plynuleji a také 
nebudou muset mít tak velké 
rozhledy před křižovatkami. 
U nás by takové rozhodnutí bylo 
v gesci jednotlivých městských 
částí. Na hlavních tazích, které 
mám v gesci já, si to nedovedu 
představit. I v Paříži na hlav-
ních bulvárech zůstala stejná 
rychlost.“ 

Jiří Pospíšil (TOP 09), 
europoslanec 
„Skloňují se dva po-
zitivní dopady. Tím 
prvním je bezpeč-

nost, druhým předpokládaný 
ekologický přínos. Praxe ale 
ukazuje, že ekologický argu-
ment tak úplně neplatí. Navíc 
je třeba upozornit, že i některá 

města, která tento plošný zákaz 
zavedla, od něj nyní opouš-
tí – například Berlín. Fér je 
ale říct, že na určitých ulicích 
by tento plošný zákaz mohl 
být kvůli větší bezpečnosti 
přínosný. Naopak na normál-
ních komunikacích, a hlavně 
v síti hlavních komunikací je 
to ale zbytečné. Tímto krokem 
bychom zastavili život ve měs-
tě. Naším cílem by tedy mělo 
být spíše nalezení kompromisu 
a vyváženosti, kdy nebudeme 
preferovat jednu či druhou 
skupinu obyvatel. A co se týká 
plošného zásahu nebo omezení 
pro přesně defi nované oblasti, 
obě mají výhody i nevýhody. 
V obou případech si myslím, že 
na tyto kroky není legislativa 
České republiky připravena. Ve 
chvíli, kdy chcete nějakou ko-
munikaci zklidnit na třicítku, 
musíte spolu s tím udělat také 
opatření, jako jsou třeba prahy 
či zúžení a mnoho dalšího. 
Sami nyní v Praze vidíme, jak 
obtížné je někdy dostat se do 
práce. Další uzavírky a rozko-
pané silnice by situaci jenom 

zkomplikovaly. A to doufám 
nikdo z nás nechce…“

OPOZICE
Patrik Nacher 
(ANO 2011), pražský 
zastupitel
„Samu užitečnost či 
neužitečnost případ-

ného zavedení zón lze těžko po-
soudit, ale s poměrnou jistotou 
odmítám, že by měla automatic-
ky sama od sebe zásadně ovliv-
nit třeba menší nehodovost, ply-
nulost provozu a další hodnoty, 
které v pražské dopravě potře-
bujeme zlepšit. V Praze totiž pod 
gesci magistrátu spadají doprav-
ní tepny a ulice spojující napří-
klad městské části a tam si může 
zavést, co chce. Běžné ulice 
a uličky, třeba v centru sídlišť či 
ve vilkových čtvrtích, který-
mi nevede tranzitní doprava, 
si zase řídí městské části, které 
o zavedení 30 km/hod. mohou 
rozhodnout. Z toho mi vyplý-
vá, že než plošné omezení po 
celém městě jsou rozhodně lepší 
případná omezení pro přesně 
defi nované oblasti.“

Tomáš Portlík (ODS), 
pražský zastupitel 
a starosta Prahy 9
„V určitých ulicích je 
to dobré kvůli větší 

bezpečnosti. Je prokázáno, že 
v případě kolizí auta s chodcem či 
cyklistou se zásadně snižují dů-
sledky dopravních nehod. Smysl 
to tedy má například v obytných 
zónách, u škol a nemocnic. Ploš-
né zavedení třicítky ve městech, 
tedy na běžných komunikacích, 
a hlavně v síti hlavních komu-
nikací, cenu nemá. Dopravu by 
to zkomplikovalo, jak potvrzují 
i dopravní experti. Padesátiki-
lometrová rychlost v obci a ve 
městech je přiměřená. V tom 
smyslu, že omezení rychlosti 
tam, kde to není nutné, vede 
k dopravním zácpám, protože 
není využita kapacita komunika-
ce. Ale rád si počkám 
na výsledky ex-
perimentování 
s třicetikilome-
trovou rych-
lostí ve velkých 
městech v za-
hraničí.“

Podporujete zavedení třicetikilometrové rychlosti v Praze?



Více informací na www.nasepraha.cz 6téma

Přinese pařížský vzor další direkt 
 V Paříži se – až na pár ulic – musí nyní jezdit pouze třicetikilometrovou rychlostí. Omezení, kterému tleská i vedení 

pražského magistrátu, si však v srdci Francie nezískalo tak velkou popularitu, jak si poněkud naivně mysleli tamější úřa-
dující politici. Nicméně i přes tyto poznatky se začíná diskutovat o tom, že se stejná rychlost zavede v pražských ulicích.
Jan Bělohubý

Praha – Automobilová doprava 
zažívá od konce prázdnin téměř 
infarktové stavy. I městská 
hromadná doprava, především 
autobusy, nabírá neuvěřitelná 
zpoždění. Důvod? Hlavní město 
je rozkopáno zleva doprava 
a z jihu na sever. Opravy v uli-
cích jsou jen v malé míře, spíše 
však nikoliv, koordinovány 
a je jich příliš. Zoufale chybějí 
okruh kolem města, parkovací 
domy či promyšlenější režim 
zón placeného stání. Magistrát 
se sice chlubí nově budovaným 
parkhousem na Černém Mostě, 
který se rozšíří ze zhruba stov-
ky na osm stovek míst. Jenže 
do Prahy přijíždí denně desítky 
tisíc automobilů, takže 800 míst 
je jen takové malé „plácnutí do 
vody“.

A k dovršení všeho „zelený 
magistrát“ začíná uvažovat 
o zavedení omezení dle paříž-
ského vzoru, tedy že se moto-
risté budou ploužit po rozkopa-
ných komunikacích třicítkou. 

Hlavním argumentem zastánců 
omezení je vyšší bezpečnost, 
především chodců a magist-
rátem neustále protěžovaných 
cyklistů, ale také až otravný 
a neustále skloňovaný příspě-
vek k záchraně ovzduší na naší 

planetě, jehož jménem lze naří-
dit vlastně cokoliv, co vyhovuje 
právě vládnoucí garnituře ko-
munálních politiků. Nutno ještě 
podotknout, že v Paříži vládne 
socialismus, levý střed až silně 
levicoví, stejně jako tomu je 

nyní v Praze. Podobnost nápadů 
tedy není nikoliv náhodná.
Novinka to není
Na druhou stranu – omezení 
rychlosti na 30 kilometrů za ho-
dinu není ve městech nic nového. 
„V rakouském Grazu, který je 
druhým největším městem, je 
toto nařízení už skoro 20 let. Ale 
platí, že na hlavních silnicích je 
stanovena maximální rychlost 
50 km/h a tempem 30 km/h se 
musí jezdit ve vedlejších uli-
cích, v rezidenčních zastávkách 
a před školami,“ říká Ondřej 
Matěj Hrubeš, dopravní odborník 
a šéfredaktor specializovaného 
dopravního serveru MHD86.cz. 
A přidává pro někoho možná 
překvapující poznatek: „Jen-
že my už v Praze často zónu 30 
máme. V souvislosti se zaváděním 
zón placeného stání jsou v rezi-
denčních zónách uplatňovány 
zóny 30 a přednosti zprava. Je to 
účinná kombinace na zklidnění 
dopravy v rezidenčních oblastech. 
Daleko vhodnější než instalace 
retardérů před křižovatkami,“ 

PO PÁR TÝDNECH omezení rychlosti v Paříži je jasné, že tam proti sobě stojí dvě vzájemně 
se nenávidějící skupiny řidičů. Chceme to i v Praze jako dezert k našim zácpám? Ilustrační foto

KOALICE
Adam Scheinherr 
(Praha sobě), náměstek 
primátora pro dopravu
„Rozhodnutí paříž-
ské starostky Anne 

Hidalgové dává smysl, pokud se 
jedná o hustě zabydlená mís-
ta ve městě. Paříž díky tomu 
získá více parkovacích míst 
i prostoru na silnicích, protože 
auta pojedou plynuleji a také 
nebudou muset mít tak velké 
rozhledy před křižovatkami. 
U nás by takové rozhodnutí bylo 
v gesci jednotlivých městských 
částí. Na hlavních tazích, které 
mám v gesci já, si to nedovedu 
představit. I v Paříži na hlav-
ních bulvárech zůstala stejná 
rychlost.“ 

Jiří Pospíšil (TOP 09), 
europoslanec 
„Skloňují se dva po-
zitivní dopady. Tím 
prvním je bezpeč-

nost, druhým předpokládaný 
ekologický přínos. Praxe ale 
ukazuje, že ekologický argu-
ment tak úplně neplatí. Navíc 
je třeba upozornit, že i některá 

města, která tento plošný zákaz 
zavedla, od něj nyní opouš-
tí – například Berlín. Fér je 
ale říct, že na určitých ulicích 
by tento plošný zákaz mohl 
být kvůli větší bezpečnosti 
přínosný. Naopak na normál-
ních komunikacích, a hlavně 
v síti hlavních komunikací je 
to ale zbytečné. Tímto krokem 
bychom zastavili život ve měs-
tě. Naším cílem by tedy mělo 
být spíše nalezení kompromisu 
a vyváženosti, kdy nebudeme 
preferovat jednu či druhou 
skupinu obyvatel. A co se týká 
plošného zásahu nebo omezení 
pro přesně defi nované oblasti, 
obě mají výhody i nevýhody. 
V obou případech si myslím, že 
na tyto kroky není legislativa 
České republiky připravena. Ve 
chvíli, kdy chcete nějakou ko-
munikaci zklidnit na třicítku, 
musíte spolu s tím udělat také 
opatření, jako jsou třeba prahy 
či zúžení a mnoho dalšího. 
Sami nyní v Praze vidíme, jak 
obtížné je někdy dostat se do 
práce. Další uzavírky a rozko-
pané silnice by situaci jenom 

zkomplikovaly. A to doufám 
nikdo z nás nechce…“

OPOZICE
Patrik Nacher 
(ANO 2011), pražský 
zastupitel
„Samu užitečnost či 
neužitečnost případ-

ného zavedení zón lze těžko po-
soudit, ale s poměrnou jistotou 
odmítám, že by měla automatic-
ky sama od sebe zásadně ovliv-
nit třeba menší nehodovost, ply-
nulost provozu a další hodnoty, 
které v pražské dopravě potře-
bujeme zlepšit. V Praze totiž pod 
gesci magistrátu spadají doprav-
ní tepny a ulice spojující napří-
klad městské části a tam si může 
zavést, co chce. Běžné ulice 
a uličky, třeba v centru sídlišť či 
ve vilkových čtvrtích, který-
mi nevede tranzitní doprava, 
si zase řídí městské části, které 
o zavedení 30 km/hod. mohou 
rozhodnout. Z toho mi vyplý-
vá, že než plošné omezení po 
celém městě jsou rozhodně lepší 
případná omezení pro přesně 
defi nované oblasti.“

Tomáš Portlík (ODS), 
pražský zastupitel 
a starosta Prahy 9
„V určitých ulicích je 
to dobré kvůli větší 

bezpečnosti. Je prokázáno, že 
v případě kolizí auta s chodcem či 
cyklistou se zásadně snižují dů-
sledky dopravních nehod. Smysl 
to tedy má například v obytných 
zónách, u škol a nemocnic. Ploš-
né zavedení třicítky ve městech, 
tedy na běžných komunikacích, 
a hlavně v síti hlavních komu-
nikací, cenu nemá. Dopravu by 
to zkomplikovalo, jak potvrzují 
i dopravní experti. Padesátiki-
lometrová rychlost v obci a ve 
městech je přiměřená. V tom 
smyslu, že omezení rychlosti 
tam, kde to není nutné, vede 
k dopravním zácpám, protože 
není využita kapacita komunika-
ce. Ale rád si počkám 
na výsledky ex-
perimentování 
s třicetikilome-
trovou rych-
lostí ve velkých 
městech v za-
hraničí.“

Podporujete zavedení třicetikilometrové rychlosti v Praze?
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dodává Hrubeš. Je tedy rozumné 
udělat označení zón placeného 
stání a omezení rychlosti na třicet 
kilometrů v hodině najednou.
Politické hry namířené 
proti motoristům
„Jenže v Praze by někteří politici 
zavedli zóny 30 nejraději všude 
a to je špatně. Je naprosto nesmy-
slné, aby se omezovala rychlost na 
páteřních komunikacích. A tím 
myslím i snižování rychlosti ze 
70 na 50 km/h v případě Severojiž-
ní magistrály,“ říká dále dopravní 
odborník. Zóna 30 patří do uza-
vřených lokalit, kde není žádoucí 
tranzitní doprava. „Proč Praha 
neřekne, že zóna 30 už ve městě 
fakticky funguje v rámci parkova-
cích zón? To jen někteří rozjíždějí 
další politickou hru proti ‚zlému‘ 
automobilismu,“ zlobí se Hrubeš.

A obdobně to vidí jiní včetně 
politiků z opozice i koalice. „Po 
vzoru Paříže se nápad zřejmě honí 
hlavou i některým z pražských 
koaličních politiků. Jsem si jist, 
že minimálně několik radních by 
toto omezení velmi uvítalo. Šlo 
by ale rozhodně o opatření, které 
by bylo omezující a především 

ztrpčující řidičům jízdu autem. 
Je to stejné jako dřívější zásadní 
opatření v boji proti řidičům, jako 
omezení rychlosti na magistrále 
z 70 na 50 km/hod. Nebo uzavření 
Smetanova nábřeží bez konzultací 
s Prahou 1, jíž to způsobilo potíže 
v okolních ulicích. Myslím, že je 
to zkrátka další krok, jak lidem 

otrávit ježdění autem, a násilně je 
dostat na kolo či MHD,“ pozna-
menal pro Naši Prahu pražský 
opoziční zastupitel Patrik Nacher 
(ANO 2011). 
Praha není horská vesnice…
Podívejme se opět do Paříže, 
kde již více než měsíc třicítka 

platí. Jak informovala iDNES, 
opatření podle Pařížanů jen 
zbytečně zvyšuje napětí mezi 
motoristy v ulicích. Někteří 
sníženou rychlost sice akcep-
tují, jiní však nikoliv. Taxikáři 
nemohou vyhovět chvátajícím 
zákazníkům potřebujícím se 
dostat co nejdříve na důležitou 
schůzku či na letiště. A někdy 
to vypadá, že jsou v ulicích 
rychlejší chodci než motoristé… 
Jenže hlavní město není vesni-
ce v horách, a kdo se do Prahy 
přistěhoval či tu bydlí, musí 
počítat s dopravou. Toto by si 
měli uvědomit všichni aktivisté, 
kteří podobné návrhy podpo-
rují. A stejného názoru je také 
poslanec Evropského parla-
mentu Jiří Pospíšil (TOP 09): 
„Dlouhodobě říkám a odmítám 
prosazovat na magistrátu kroky, 
které jsou dělány v ideologii, že 
automobil je hřích. V tuto chvíli 
sice není na stole návrh, který 
by řešil zavedení plošné třicítky 
v Praze, ale pokud někdy bude, 
tak ho rozhodně nepodpořím. 
Nelze totiž slepě po vzoru jed-
noho města zavádět pravidla ve 
městě druhém.“

automobilovému provozu?

KDO NÁM hrozí, že se budeme za volanty našich vozů ploužit Prahou šnečím tem-
pem? I lustrační foto

INZERCE

www.arcus-city.cz

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

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

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

Arcus City – moderní 
a komfortní bydlení.

205x132_ubm_arcus_city_Inzerce_noviny_s_textem_2.indd   1 13.08.2021   18:30:56
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Martin Dudek

Jako dcera známého herce Zdeňka 
Žáka jste měla herectví tzv. přímo 
z první ruky, a to i se všemi nevý-
hodami, které toto povolání při-
náší. Přesto – proč jste se vydala 
v otcových šlépějích?
Dalo by se říct, že jsem v divadle 
vyrostla. Milovala jsem jezdit 
s tátou do divadla, když mě hlídal, 
a koukat ze zákulisí na všechno, 
co se v divadle a na jevišti děje. 
Měla jsem od mala celkem jasnou 
představu, že divadlo je to, co 
chci v budoucnu dělat. Když pak 
přišlo na rozhodování, táta mě 
od toho odrazoval. Když se na to 
dívám zpětně, chápu proč. Není 
to jednoduché, ale jsem ráda, že 
jsem si prosadila svou a v žádném 
případě bych neměnila. Svojí 
práci miluju a doufám, že ji budu 
moci dělat celý život.

Mnohé děti z hereckých rodin si 
posteskly, že je jejich okolí vidělo 

jako protekční jedince, kteří mají 
na DAMU či FAMU cestičku má-
lem vydlážděnou. Setkala jste se 
i vy s tímto názorem? 
Já si nestěžuji. Svědomí mám 
čisté a vždycky se najde někdo, 
kdo bude pochybovat. Toho 
už jsem si vyslechla tolik, že 
kdybych si to všechno měla 

brát k srdci, zbláznila bych se 
(úsměv). Pracuji na sobě každý 
den, tátu beru jako svůj největ-
ší pracovní vzor a snad jednou 
budu tam, kde on. 

Před třemi lety jste si zahrála 
princeznu Adélku ve fi lmu Když 
draka bolí hlava, který ovšem 
u diváků příliš nezabodoval. Bylo 

pro vás těžké vyrovnávat se s ne-
gativní kritikou?
Samozřejmě to člověka zamrzí, 
ale nějak jsem se z toho nehrou-
tila. Co se týče mojí role, ztvár-
nila jsem ji nejlíp, jak jsem v tu 
dobu mohla, a byla to pro mě 
obrovská a krásná zkušenost. 
Zároveň mi pohádka otevře-

la mnoho dalších dveří, i když 
u diváků zas takový úspěch 
neměla. A taky jsem se mohla 
poznat s Karlem Gottem, takže 
to určitě stálo za to (úsměv).

S odstupem času, proč si myslíte, 
že pohádka neuspěla?
Do toho já úplně nevidím. 
Za sebe můžu snad jen dodat, že 

si myslím, že animace mohly být 
zpracovány o něco lépe.

Nyní se soustředíte především 
na divadlo, vystupujete například 
u Jana Hrušínského v Divadle 
Na Jezerce. Prozradíte, co nového 
se tu hraje od začátku nové sezony 
a v jaké hře vás diváci mohou 
vidět?
Jsem moc vděčná, že se mým di-
vadelním ‚doma‘ mohlo stát prá-
vě Divadlo Na Jezerce. Zbožňuju 
to tam, jak prostředí, tak lidi, 
kteří tam pracují, a díky tomu 
se těším do práce vždycky, když 
tam jdu. Se mnou se Na Jezerce 
můžete potkat v představe-
ních Poslední aristokratka, kde 
ztvárňuji roli Marie, v Charleyo-
vě tetě, kde jsem Kitty, a v nepo-
slední řadě v představení Napro-
stí cizinci, kde hraji Biancu. A co 
se týče novinek, tak se v divadle 
moc těším na Ze života Čapka, 
kam moc ráda přijdu podpořit 
kolegy.

Herečka Zuzana Žáková: Z kritiky  
 Zatím nejvýraznější fi lmovou rolí pohledné herečky Zuzany Žákové (23) byla princezna Adélka v diváky zavržené 

pohádce Když draka bolí hlava. Nicméně její talent nešlo přehlédnout, což dokazuje i na prknech Divadla Na Jezerce.

ZUZANU ŽÁKOVOU můžete vidět například v inscenaci Poslední aristokratka v Divadle Na Jezerce . Foto: Divadlo Na Jezerce

Turisté by se měli v Praze 
chovat ohleduplněji
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VOLEJTE 
ZDARMA

Máte: 
• Platný ŘP skupiny B
• Ukončené základní vzdělání
• Věk min. 21 let
• Výpis z rejstříku trestů

• Výpis z evidenční karty osoby (řidiče)
•  Dobrý zdravotní stav (dle příslušné vyhlášky MZ)
•  Příjemné a reprezentativní vystupování

ŘIDIČ/ŘIDIČKA TRAMVAJE Na pozici:

9
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profi l

Narozena 21. 5. 1998 v Kolíně
Herečka
Vystupuje v pražských divadlech, 
zahrála si princeznu v pohádce Když 
draka bolí hlava
Svobodná, bezdětná

Zuzana Žákovájsem se nehroutila
V Divadle Na Jezerce také dlou-
hodobě působí Jiřina Bohdalová, 
která zabodovala v rozhovoru, 
ve kterém se pustila do zastánců 
x desítek různých pohlaví a mode-
rátora doslova uzemnila odpovědí: 
„Tak mi je všechny ukažte!“ Jaký 
je váš názor na toto momentálně 
módní téma? 
Já si myslím, že každý má svůj 
rozum a dělá to, co je pro něj 
nejlepší. Nemám ráda, když se 
mi někdo plete do života, tak 
proč bych se někomu měla plést 
já? (úsměv) Moje svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda někoho 
dalšího. Takže žij a nech žít.

Jaký je váš herecký cíl či sen?
Jednou bych si ráda zahrála 
nepříliš kladnou roli. Ale chápu, 
že na to možná nejsem zatím 
úplně typ, takže uvidím, co mi 
čas přinese. Jinak je mým snem 
dělat svou práci co nejdéle a aby 
mě pořád tolik bavila.

Narodila jste se v Kolíně, ale 
od doby středoškolských studií ži-
jete v Praze. V jaké její části a jak 
se vám tu bydlí? 

Bydlím na jedničce, poblíž 
Václavského náměstí. Prahu 
miluju a řeknu vám, vidět při 
lockdownu Národní muzeum 
přes prázdný Václavák, to bylo 
fakt něco. Chodila jsem se tam 
při procházkách se psem kochat 
často. Ale chápu, že Praha žije 
také z turistů, takže jsem ráda, 
že už to tu pomalu zase ožívá. 
Jen si myslím, že by občas turisté 
mohli být ohleduplnější.

Zkuste si zahrát na jasnovidkyni 
a řekněte – budeme ještě příští rok 
nosit v Praze roušky a respiráto-
ry? A jste očkovaná?
Roušky a respirátory mi přijdou 
jako nejmenší zlo. Já jen doufám, 
že nás zase nezavřou doma. Oč-
kovaná zatím nejsem. Ráda bych 
se nechala naočkovat z vlastního 
přesvědčení, ne proto, že mě 
k tomu někdo donutí.

Zhruba za měsíc půjdeme k vol-
bám. Máte jasno, koho volit? 
Volit půjdu určitě a doufám, že nás 
bude co nejvíc. Není nic horšího, 
než když si někdo stěžuje na po-
litiku a pak z něj vypadne, že 

nechodí k volbám (úsměv). Koho 
budu volit, to vám ale neprozra-
dím, protože se sama ještě trochu 
rozhoduji, komu lístek hodím.

Jak trávíte volný čas, čím si dobí-
jíte „baterky“?
Takovou klasikou, mám doma 
psa, činčilu a přítele (smích). 
Mám ráda svůj klídek, vybou-
řila jsem se snad už v osmnácti. 
I když mě to občas taky ještě 
chytne (úsměv). Trávím čas s ka-
marády, přítelem a s rodinou. 
Jen čím jsem starší, tím těžší je 
najít v diáři termín, kdy můžeme 
někam vyrazit všichni společně. 
Letos jsme si udělali krásnou 
dovču v Krkonoších, kam mě 
naši brali od mala.

Máte ráda dechovou hudbu, když 
jste rodačkou z Kolína, kde se 
pravidelně koná Kmochův Kolín? 
Přiznám se, že dechová hudba 
není úplně můj šálek čaje. Ale 
Kmochův Kolín samozřejmě 
znám, mám dokonce tušení, že 
jsem tam jako mladší vystupo-
vala se ZUŠ Pečky, kam jsem 
docházela na zpěv. 

Co by vám do konce letošního roku 
udělalo největší radost?
Abychom najeli do těch starých, 
nudných kolejí a nic nám to už 
nepřekazilo. A abychom byli 
zdraví. A taky světový mír. Nebo 
jak to říkají ty missky, když jim 
dávají na hlavu tu korunku? 
(smích)

VOLEJTE 
ZDARMA

Máte: 
• Platný ŘP skupiny B
• Ukončené základní vzdělání
• Věk min. 21 let
• Výpis z rejstříku trestů

• Výpis z evidenční karty osoby (řidiče)
•  Dobrý zdravotní stav (dle příslušné vyhlášky MZ)
•  Příjemné a reprezentativní vystupování

ŘIDIČ/ŘIDIČKA TRAMVAJE Na pozici:
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Čestlice - Báječný vodní svět na 
ploše 9 150 m² nabízí tři tematic-
ké paláce - palác pokladů, palác 
dobrodružství a palác relaxu. 
Můžete si užít zábavu i napětí na 
21 tobogánech či skluzavkách, 
včetně šíleného adrenalinové-
ho trychtýře nebo tandemové 
skluzavky, kde se s parťákem 
utkáte o nejrychlejší sjezd. 
V bazénu s vlnobitím zažijete 
pocit, jako když se právě koupete 
v moři, a proudy pomalé řeky 
vás bude unášet svým 450 metrů 
dlouhým proudem vinoucím 
se celým vodním světem. Pro 
klidnější nátury je k dispozi-
ci plavecký bazén, vířivky či 
dechberoucí každodenní večerní 
projekce laser show. Otevřena 
je i venkovní zóna se spoustou 
pohodlných lehátek, na kterých 
můžete jen tak lenošit. A každý 
víkend od rána do večera jsou 
připraveny zábavné animační 
programy pro děti i dospělé. Ale 
hlavně – teplota vody je stále 
skvělých 30 stupňů Celsia!

Pokud by vás plavání, cákání 
či cachtání už poněkud unavilo, 
Aquapalace Praha nabízí i klid-
nější zóny. V saunovém světě 
najdete 18 různých prohříváren, 
určených pro příjemné, luxusní 
a netradiční saunování. Prostor 

je rozdělen na tři části - klasic-
ké finské sauny, římské lázně 
a venkovní část. K ochlazení lze 
využít řadu speciálních sprch 
a ochlazovacích bazénků, pro 
uvolnění i relaxaci vířivky či 
relaxační zóny s lehátky.
Potěšení pro tělo i žaludek
Další součástí areálu je Spa & 
Wellness, které nabízí komplet-
ní péči a relaxaci pro vaše tělo 
a mysl. Můžete si dopřát špič-
kovou péči ve formě relaxační 
masáže, zkrášlujícího rituálu, 
kosmetiky, manikúry, pedikúry, 
lymfodrenáže a dalších tělových 
procedur. Nebo si užít romanti-
ku a odpočinek v plně vybave-
ném soukromém spa s vířivkou 
a saunou. Či zavítat do tureckých 
lázní hammam s parní lázní, vy-
hřívacím mramorovým stolem 
a peelingem. Zkrátka, nechte se 
tu hýčkat!

A pokud vám vyhládne, může-
te si dopřát vynikající jídla české 
i mezinárodní kuchyně od týmu 
skvělých kuchařů pod vedením 
šéfkuchařky Márii Blom. V září 
v Aquapalaci Praha probíhá akce 
steak&honey, kdy vám budou 
v restauraci Terresa servírovány 
vynikající hovězí steaky v origi-
nální úpravě například s me-

dem. Pochutnat si můžete také 
na dezertech z místní cukrárny 
a v Barracuda Lobby baru ochut-
nat světovou klasiku Manhattan 
Cocktail nebo Whisky Sour. 

Samozřejmě i v Aquapalace 
Praha se musí dbát na platná 
hygienická pravidla, která byla 
přijata proti covidu-19. Proto 
je při vstupu nutné prokázat se 
platným očkováním (aplikace 
Tečka nebo písemný certifikát), 
potvrzením o prodělání nemoci 
či doložit platný negativní AG 
nebo PCR test z certifikovaného 
odběrového místa. Případně se 
lze prokázat platným samotes-
tem provedeným přímo na místě 

s negativním výsledkem. Tyto 
podmínky neplatí pro děti do 6 
let. (red)

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku do 
30. září 2021 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz a připište svoji poš-
tovní adresu. Deset výherců získá 
po rodinné vstupence (2 rodiče 
+ 2 děti + až 2 senioři za á 1 Kč).

Soutěž Naší Prahy. Prodlužte si léto v Aquapalace Praha!
 �Voda 30 °c - Vzduch 33 °c. Takové parametry nabízí čestlický 

Aquapalace Praha po celé září všem milovníkům vodních radová-
nek. Léto tu skutečně ještě neskončilo!

aquapalace.cz

JEN V AQUAPALACE PRAHA
ZAŽIJETE:

soutěžní otázka
Jak dlouhý je nejdelší tobogán v Čr, 
který se nachází v aquapalace Praha?
a) 150 metrů b) 250 metrů c) 300 metrů

Praha – Jedním z nich byl i Jan 
z Prahy 10, který bydlí v ulici 
28. pluku. „U nás jim byl také 
přidělen nově zrekonstruovaný 
byt. Dříve se přidělovalo bydle-
ní obálkovou metodou a tím se 
zaplatila i rekonstrukce. Takhle 
to platíme všichni,“ napsal do 
redakce a přidal svoje postřehy: 
„V bytě bydlí více osob, než je 
hlášeno. Dříve chodili z magis-
trátu na kontrolu bytů i počtu 
osob. Teď už to nikdo neřeší. 
Denně je tu hluk a fetování. Teď 
mají dokonce kola, na která já 
bych neměl. Pravděpodobně jsou 
kradená. Hlavně že nám se kvůli 
tomu zvedají poplatky za úklid 
a různé opravy. Máme v domě 
ještě dva volné byty a bojím se, 

koho nám tam nastěhují. Moje 
matka žádala o byt 30 let a bez 
kladné odezvy. Kdy už magistrát 
přestane kšeftovat a začne něco 
dělat pro lidi, co poctivě pracují 
a platí?“
Platí nájem, problémy nejsou
Naši Prahu samozřejmě zajímal 
i názor odpovědného pražského 
radního Adama Zábranského 
(Piráti), který má v gesci pro-
blematiku bydlení. „Snažíme se 
nevytvářet lokality s vysokou 
koncentrací sociální zátěže, 
tudíž nepronajímáme sociální 
byty v jedné lokalitě, ale snaží-
me se je prostorově rozprostřít 
po území celé Prahy,“ popsal, 
jak se pronajímá celkem 640 

bytů určených lidem v sociální 
tísni. „Označení ńepřizpů-
sobiví´ nesedí, velká většina 
těchto nájemníků dodržuje své 
povinnosti, tedy platí nájem 
a nevytváří žádné problémy,“ 
míní radní. Jiného názoru 
kromě Prahy 10 ovšem byli lidé 
i v Řepích, kde si místní rovněž 
stěžovali na chování především 
nových romských nájemníků. 
„Ještě před odvoláním bývalé 
starostky Prahy 17 jsme s touto 
městskou částí navázali spolu-
práci a pravidelnou komunikaci, 
od té doby se situace významně 
zlepšila. Nějaké problémy pořád 
jsou, ale existuje platforma, kde 
je společně můžeme řešit, což 
také děláme,“ uzavírá radní 
Zábranský.
Sociální experiment na lidech
Dlouholetý patriot Prahy 10 
a kandidát na poslance Jan Čížek 
(SPD) ovšem situaci s umísťová-
ním sociálně slabých osob po ce-
lém hlavním městě vidí poněkud 
jinak: „Piráti podrobili Pražany 

bez jejich vědomí a souhlasu ne-
bezpečnému sociálnímu experi-
mentu tzv. inkluze, tedy uby-
tování nepřizpůsobivých mezi 
normální, slušné lidi. Dopadlo to 
samozřejmě naprostou katastro-
fou. Ti normální a slušní mají 
ze života peklo. Praha se vinou 
Pirátů mění v místo, kde není 
bezpečno. Některá místa začínají 
připomínat ghetto. Slušní lidé by 
se nejraději odstěhovali, ale není 
kam.“ (red)

Hluk a fetování. Možná již brzy ve vašem domě…
 � V minulém čísle naší Prahy jsme zveřejnili reportáž o ne-

přizpůsobivých nájemnících v Praze 10, kteří byli do bytových 
domů, mezi dlouhodobé starousedlíky, „přesídleni“ pražským 
magistrátem. Článek vzbudil velký ohlas a do redakce nám 
volali i psali lidé z různých koutů hlavního města, kteří se chtěli 
podělit o podobné negativní zážitky.

PoHoZeNé injekční stříkačky a další 
potřeby narkomanů se válí v pražských 
ulicích. Foto: MP Praha
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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, 

inzerce

Mladý cestovatel jde pěšky 
k hrobu svatého Jakuba ve 
Španělsku. A protože i když jde 
po svých, není několik měsíců 
trvající pouť levnou záležitostí, 
vydělává si na další kilometry, 
dělící ho od vysněného cíle, jak 
se dá. Aktuálně sbírá jablka na 
italské farmě. 

„Zatím mě to baví, i když 
pracujeme rychlým tempem 
a je to poměrně dřina. Je tady 
dobrá parta lidí, většinou 
Slováci od maďarských hranic 
a nějací Češi,“ říká Vít Zukal. 
Na farmě podle něj pracuje 
zhruba 50 Čechů a Slováků. 
Dalších asi 20 lidí pochází 
z různých zemí, většinou z Af-
riky. Vydělá si prý něco přes 
150 korun na hodinu. „Jeli-
kož člověk neutratí za jídlo 
a ubytování, tak je to celkem 
přijatelné. Chtěl jsem tady být 
měsíc, ale asi tu zůstanu až do 
konce sezóny, což znamená 
přibližně tři měsíce. Čím více 
vydělám, tím lépe, aspoň si 

budu moci po cestě užít i to, za 
co jsem doteď neutrácel,“ těší 
se cestovatel. 
Italská kuchyně? Kdepak,  
vaří Slovák
Jeho pracovní den je náročný, 
vstává už před šestou ráno. 
„Od šesti máme snídani, v půl 
osmé musíme začínat v sadu. 
Ve dvanáct je oběd. Od jedné 
hodiny odpoledne zase začí-
náme pracovat a končíme v půl 
šesté. V šest je večeře a potom 
zasloužený odpočinek,“ popi-
suje svůj pracovní den. Pláno-
val si, že během své cesty bude 
zkoušet místní pokrmy, a tak 
trochu doufal, že na farmě 
okusí domácí italskou kuchy-
ni. „Kuchař je Slovák, takže 
vaří většinou jídlo, co je nám 
blízké. Na druhou stranu ale 
vaří dobře. A jelikož mám po-
řád před sebou přibližně 2 500 
kilometrů, tak na nějakou tu 
exotiku mám ještě dost času,“ 
dodává Vít.   

Do španělské Galicie, v níž je 
v katedrále v Santiagu de Com-
postela pohřbený 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 Bar-
celonu. Až dojde do cíle, hodlá 
o své cestě napsat knihu. (lk)

Na cestování si vydělává sběrem jablek 
 � chytré příručky říkají, že člověk by měl denně ujít alespoň tři 

kilometry. Vít zukal z Prahy 10, kterého naše Praha virtuálně 
doprovází, se rozhodl pro pěší túru dlouhou 3 500 kilometrů. 
Peníze na si na cestu vydělává třeba i sběrem ovoce.

Vít našel práci na farmě poblíž města Brixen v italské autonomní provincii Bolzano.  
Foto: archiv Vz
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Co můžete darovat:

nositelné 
ošacení

spárovaná 
obuv

hračky

použitelný 
bytový textil

kabelky

Pomáhejte odevzdáním 
materiálu do kontejnerů 
na textil, oblečení a obuv 
pro děti i dospělé.

Děkujeme za podporu.

Nejbližší kontejner najdete na www.KlokTex.cz

kloktex_ctvrtina_8_21.indd   4 1. 9. 2021   12:42:53
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inzerce

OZNÁMENÍ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

usnesením RHMP č. 1474 ze dne 14. 6. 2021

VYHLÁSILO PRO ROK 2022 DOTAČNÍ PROGRAM V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE:

PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ PRO ROK 2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci hl. m. Prahy je do 29. 10. 2021

Více informací naleznete na webu odboru památkové péče MHMP 
http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/dotace/index.html 

nebo na portálu hl. m. Prahy https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default 
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 • koupím sklo, porcelán, knihy a další. 
zároveň vyklidím a vystěhuji.  
Tel.: 608 203 342

 • !!Odvoz starého nábytku na skládku!! 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Stěhování-doprava. 
Volejte: 773 484 056

 • likViDaCe POzŮSTALOSTÍ. Vyklidíme 
Váš byt, dům, pozemek, sklep. rychle 
a spolehlivě. Slevy pro důchodce.  
Tel.: 739 665 455

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

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

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

 • koupím starší vzduchovku nebo vzdu-
chovou pistoli. Tel. 606 465 136

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

řádková inzerce
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VSTUPENKY NA WWW.HCSPARTA.CZGENERÁLNÍ 
PARTNER TELH

GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA

BUDE TO DRAMA
BUDE TO SHOW
BUDE TO SPARTA
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RECEPT: BRAMBOROVÉ ŠIŠKY S CUKREM A MÁKEM
Suroviny:
500 g vařených brambor, 300 g polohrubé mouky, 3 vejce, sůl
Na posypání:
mletý mák, perník nebo strouhanka, lehce osmahnutá na 
ghí, moučkový cukr
Na omaštění:
Ghí se skořicí a vanilkou od Českého ghíčka (může být 
i čisté nebo BIO Ghí)
Postup:
1. Uvařené brambory necháme vychladnout. Pak je na-
strouháme na jemném struhadle a zasypeme moukou.
2. Bramborovou směs osolíme, přidáme vejce a zpracuje-
me v hladké tužší těsto.
3. Těsto rozdělíme na tři díly a z těch pak ukrajujeme menší 
kousky. Z každého kousku nejprve vyválíme kuličku a z ní 
pak malou šišku. Hotové šišky pokládáme na pomoučněný 
vál nebo prkénko.
4. Do většího hrnce dáme vařit vodu, osolíme ji, a když je ve 
varu, šišky do ní vhodíme. Sledujeme, zda se některá nepři-
chytila u dna. Pokud ano, opatrně ji vařečkou odlepíme. Šišky 
vaříme asi 5 minut. Když vyplavou na hladinu, jsou hotové.
5. Pak je scedíme, necháme okapat a vložíme na chvilku do 
mísy s trochou rozpuštěného ghí. Zlehka promícháme, aby 
se stejnoměrně obalily ghíčkem a nelepily se k sobě.

6. Šišky rozdělíme na talíře a sypeme podle chuti – buď 
mletým mákem smíchaným s moučkovým cukrem, strou-
haným perníkem, nebo strouhankou osmahnutou na ghí. 
Poléváme je rozpuštěným skořicovým ghíčkem s vanilkou, 
které dodá pokrmu jemnou chuť a vůni. 
Tip od Andrey Zpěvákové Dostálové ze společnosti České 
ghíčko: „Kdo má rád šišky naslano, doporučuji hotové šišky 
opéct na ghíčku česnek a sůl a hustě posypat hladkolistou 
petrželkou. Je to lehké, rychlé, levné a moc dobré!“
 Zdroj a foto: www.ceskeghicko.cz

Získejte až 140 tisíc 
korun na zelenou oázu 
Praha – Do 31. října mají obce, 
školy, neziskovky a dal-
ší organizace šanci získat až 
140 000 korun na proměnu 
svého okolí v zelené oázy. Gran-
tový program Nadace Partner-
ství a společnosti MOL Česká 
republika rozděluje již pošesté 
příspěvky ve výši 1,4 milionu 
korun. Detaily zájemci najdou 
na www.zelene-oazy.cz. (red)

Turistická tramvaj 
pojede celoročně
Praha – Tramvajovou linku s čís-
lem 42, která jezdí kolem hlav-
ních pražských památek, uvidíme 
v metropoli i po ukončení turis-
tické sezony. Historická linka 
vyjíždí z Dlabačova, vede skrze 
historické centrum a vrací se 
zpátky. Během jízdy se návštěv-
níci v případě zájmu dozví od 
vyškoleného personálu potřebné 
turistické informace a zajímavosti 
o památkách na trase. (red)
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FILMOVĚ-KULINÁŘSKÝ VEČER

NA VLNĚ ITALSKÉ KUCHYNĚ

Jedinečné propojení aktuální kinematografie
a kulinářského zážitku.

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

Hlavní mediální partneři

Hlavní partneřiZa finanční podpory

Partneři

Přepravní partnerOficiální dopravce festivalu Partner Culinary Cinema

Oficiální nápoj

Generální mediální partner
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