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JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní kancelář, 

vykoupí Vaši nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej s možností 
vyplacení zálohy. Nabízíme realizaci

dražeb a aukcí. V souvislosti s prodejem 
nemovitosti vyplatíme z vlastních

zdrojů dluhy či exekuce. 

www.prodejtojinak.cz
800 22 33 88800 22 33 88
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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

Rozhovor na stranách 8 a 9

Vrátí se 
pomník 
maršála 
Radeckého?
STRANA 10

Jak ušetříte 
za cestování? 
Jděte pěšky! 
STRANA 11

ak ušetříte

Nejčtenější 

v celé 

Praze
let jsme 
s Vámi

Foto: Jiří Šubrt

Finalistka
Miss ČR
Niki Tichotová:
Sebevědomá
žena unese
jakákoliv kila

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 popisuje 
stále více Pražanů bydlení 
v obecních bytech v majetku 
magistrátu nebo Prahy 10. 
Podle svědectví nájemníků 
přiděluje nově magistrát 
a Praha 10 ovládaná Piráty 
obecní byty výhradně tzv. 
nepřizpůsobivým. Tedy různým 
feťákům a Romům, které 
„sváží“ do Prahy z celé ČR.
 více na stranách 6 a 7
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redaktorka: 
Lenka Kašparová 
tel.: 608 217 041
lenka.kasparova@
ceskydomov.cz

TAK SI MYSLÍM...

Řada z nás má nejspíš ještě v živé 
paměti přeplněné popelnice, které 
v období lockdownu doslova pře-
tékaly vyhozenými krabicemi od 
čerstvě pořízených věcí. Prázdné 
kartony se kvůli nedostatku místa 
často hromadily i před kontej-
nery. Situace, kdy nebylo možné 
navštěvovat obchody a lidé 
řešili i nákupy zboží denní potřeby 
online, tak životnímu prostředí 
zrovna neprospěla. Zbytečně vel-
ké obaly, které nesmyslně zabírají 
místo ve skladech a kamionech, 
jež tak vlastně převážejí pouze 
vzduch, jsou ale problémem i dnes. 
Kromě toho, že jsou neekologické, 
klamou spotřebitele. Každý nej-
spíš zažil situaci, kdy otevřel sáček 
od sušenek či brambůrků a zjistil, 
že je poloprázdný. Zákon o oba-
lech sice ukládá výrobcům, aby 
hmotnost a objem obalu výrobku 
byly co nejmenší. Tato povinnost 
ale není v praxi dodržována. Spo-
třebitelská organizace dTest má 
na svých internetových stránkách 
databázi, kam uživatelé mohou 
nahrávat fotografi e neekologic-
kých a klamavých obalů různých 
produktů a varovat tak ostatní 
zákazníky před jejich koupí.

Praha 4 hasí „požár“ s lavičkami
 Z magistrátního nařízení jsou 

v Praze 4 odstraňovány staré la-
vičky, například ze zastávek au-
tobusů. To samozřejmě vzbudilo 
velkou nevoli, takže městská 
část chybějící lavičky postupně 
nahrazuje novými. Celkem chce 
instalovat 30 až 50 kusů tam, 
kde lidem chybí nejvíce. 

Lenka Kašparová

Krč – Jako jedny z prvních zmi-
zely lavičky na rušné Olbrachto-
vě v ulici, kde je v blízkosti míst-
ního obchodního centra a metra 
Budějovická řada autobusových 
zastávek. Lidé čekající na svůj 
spoj si neměli kam sednout. 
„Poznali jsme to téměř okamžitě, 
občané nám dennodenně telefo-
novali, že si nemají kde odpoči-
nout. Zejména pro seniory, mířící 
na zdejší polikliniku za lékařem, 
je absence laviček těžko zvlád-
nutelná,“ komentoval situaci Jiří 
Bigas, tiskový mluvčí Prahy 4. 

„Lavičky, které byly na pozem-
cích svěřených do správy městské 

části Praha 4, prioritně nahradí-
me z vlastních zásob. S montáží 
mobiliáře jsme začali v pondělí 
23. srpna, a to na těch nejfrekven-
tovanějších místech, jako třeba 
u autobusové zastávky před po-
liklinikou na ulici Antala Staška, 
na ulici Budějovická a Olbrachto-
va před východem z metra. Nové 
lavičky už jsou i na Novodvor-
ské ulici nebo před Nuselskou 
radnicí,“ uvedl Tomáš Hrdinka 
(ANO 2011), radní po životní pro-
středí a místní Agendu 21.
Nahrazeno bude asi 100 laviček 
Celkem podle Hrdinky Praha 4 
hodlá v nejbližší době instalovat 
30 až 50 laviček. Z městské části 
Praha 4 má být ale odstraněno až 
300 kusů městského mobiliáře. 

„Budeme se snažit do konce roku 
nahradit zhruba 100 z nich. Není 
v našich silách obnovit počet 
laviček v plném rozsahu. Cena 
jedné se totiž pohybuje od 15 do 
20 tisíc korun, což dělá v celko-
vém součtu nemalou částku,“ 
dodal radní. 

Další problém tkví v tom, že 
naprostá většina z odstraněných 
laviček je na pozemcích města 
svěřených do správy Dopravního 
podniku HMP, který je za jejich 
náhradu odpovědný. Což je sku-
tečnost, kterou MČ Praha 4 musí 
respektovat. Umístění laviček 
je pouze dočasné. Až magistrát 
osadí ulice vlastním mobiliářem, 
vymění je Praha 4 za poškoze-
ný inventář v parcích či jiných 
částech města. 

U ZASTÁVKY MHD na ulici Olbrachtova je možné si sednout na provizorní lavičku. 
Foto: Lenka Kašparová

Magistrát začal s demontáží zhruba 
1400 pražských laviček patřících spo-
lečnosti AD-Net už 3. srpna. V Praze 4 
jich má být odstraněno celkově kolem 
300 kusů. Nevzhledný mobiliář s velko-
formátovým reklamním potiskem musí 
město odinstalovat kvůli vleklému sporu 
s AD-Net. Praha 4 se zavázala, že chybě-
jící lavičky na některých místech doplní. 
Lze totiž předpokládat, že dodání laviček 
magistrátem bude trvat delší dobu.

info

KOMENTÁŘ

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
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Ovoce v pražských sadech – lokální a chutné 
 Víte, jak vypadá odrůda 

hrušek z 16. století, starofran-
couzská špinka? K vidění byly 
na výstavě ovoce, které se 
pravidelně pořádají v Domě 
ochránců přírody v Praze 4. 

Lenka Kašparová

Michle – Na dozrávající ovoce 
a výrobu moštu si můžete zajet 
i do Průhonického parku. Ho-
tovou šťávu můžete i ochutnat. 
Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP) tu pořádá první zářijový 
víkend, tedy 4. a 5. září Pomolo-
gické dny. Akce se koná v bo-
tanické zahradě na Chotobuzi, 
která je součástí Průhonického 
parku. „Budeme vystavovat do-
zrávající ovoce podzimních od-
růd, především jabloní a hrušní. 
Část ovoce má původ přímo 
v místním genofondovém sadu, 
kde budeme v sobotu provádět 
komentované prohlídky zamě-
řené nejen na dozrávající ovoce, 
ale také na zajímavé lišejníky,“ 
říká Martin Lípa z ČSOP. 

Pokud máte doma zajímavou 
ovocnou odrůdu, můžete ji vzít 
s sebou. Současně s výstavou bude 
na stáncích probíhat také pěsti-
telská a pomologická poradna. 
Návštěva expozice je zdarma, 
platí se pouze vstup do parku. 
Kromě venkovních výstav pořá-
dají ochranáři pravidelně v Domě 
ochránců přírody v Praze 4 
výstavy ovoce s ochutnávkou. 
„Následující expozice bude pro-
bíhat od úterý 7. října do čtvrtka 
9. října. Můžete na ní ochutnat 
vybrané odrůdy ovoce, s nimiž 

se v běžné prodejní síti už dnes 
nesetkáte, nebo si uvařit vlastní 
marmeládu,“ zve Martin Lípa. 
Ochránci se snaží oživovat 
místní sady i odrůdy 
Minulá výstava s ochutnávkou se 
konala 18. až 21. srpna a ČSOP si na 
ní pro návštěvníky nachystal ošat-
ky s tvarově i chuťově pestrými 
starými odrůdami, které jsou u nás 
původní nebo zdomácněly, ale 
i vzácné krajové druhy, jež dosud 
eviduje jen podle pracovních ná-
zvů podle lokality nálezu nebo ji-
ných vlastností. „Sešly se nám tady 
zajímavé hrušky a jablka z různých 
lokalit, které přivezl kolega Martin 
Lípa z Karlovarska. Třeba děkanka 
valečská nebo kozačka bečovská, 
což jsou zatím pracovní názvy, 
protože nikdo přesně neví, co je 
to za odrůdu. Předpokládáme ale, 

že jde o staré typy ovoce, jež se 
pěstovaly lokálně,“ říká Kateřina 
Štrossová z ČSOP.

Dnes už nejsou běžně dostupné 
a ochránci se je snaží v rám-
ci odborného programu ČSOP 
nazvaného Oživení starých odrůd 
zachránit. Mezi nejstarší odrůdy 
vystavovaných hrušek patří na-
příklad špinka. „Je to starofran-
couzská odrůda. Nejstarší zázna-
my o ní pocházejí už z 16. století. 
Tenkrát ovoce šlechtila sama pří-
roda tím, že se jednotlivé druhy 
zkřížily. Když na stromě vyrostlo 
chutné ovoce, lidé si jej začali ve-
getativně množit pomocí roubů,“ 
objasňuje Kateřina Štrossová.
Nejznámější sad je na Petříně
Pokud se pak lidé stěhovali, 
přinesli si roub hrušně či jabloně 
do nové vesnice a zasadili ho tam. 
„Nikdo vám dnes neřekne, jestli 
k nám starofrancouzskou odrůdu 
donesli Francouzi, kteří se zde 
usadili, nebo jestli například ně-
kdo z královské rodiny neochut-
nal na cestách cizokrajné ovoce 
a přál si ho mít ve svém jídelníč-
ku, a tak si hrušku nechal vysadit 
na svém sídle,“ dodává Štrossová. 
Ty tu pak časem zdomácněly. 
Špinku třeba dnes najdeme na 
Petříně. Praha, ač se to nezdá, 
patřila a stále patří k významným 
ovocnářským oblastem.

„Jsou zde pozůstatky pů-
vodních sadů, které se pražský 
magistrát snaží obnovovat a dávat 
postupně do pořádku, buď proře-
zem a údržbou stromů, nebo vý-
sadbou nových do starých sadů. 
Nejznámější sad je na Petříně, kde 
je spousta zajímavých archaic-
kých odrůd. Kromě špinky třeba 
i máslovka římská. To je taková 

pěkná barevná žlutočervená 
hruška, a opravdu má takovou 
máslovou konzistenci, jež se roz-
plývá na jazyku,“ líčí Štrossová. 
V Praze prý také najdete hrušky 
krvavky. Jde o načervenalé ovo-
ce, které když se rozříznete, má 
narudlou dužinu.
Jablka byla přírodní 
zásobárnou vitamínů 
Poslední výstavu plánuje ČSOP 
těsně před Vánoci. „Zaměřena 
bude na ovoce, které dozrává až 
na podzim během skladování, 
takže se dá jíst v zimě. Tyto od-
růdy byly dřív pro naše předky 
hodně důležité, protože jim vy-
držely ve sklepě až do jara, kdy 
venku už nic nerostlo. Šlo o zá-
sobárnu čerstvého ovoce a zdroj 
životně důležitých vitamínů,“ 
vysvětluje Štrossová. 

Podzimní odrůdy lidé v minu-
losti různě zpracovávali, napří-
klad je sušili, aby z nich měli kří-
žaly. Ze sušených hrušek se dělala 
tak zvaná pracharanda. Hrušky se 
rozemlely na hrubý prášek připo-
mínající strouhanku, jenž se pak 
používala ke slazení. „Posypávaly 
se s ní obilné kaše. Děti ji mlsaly 
jen tak místo bonbónů,“ popisuje 
Štrossová. Pracharanda se dá ve 
specializovaných obchodech se-
hnat i dnes. Výborná je prý třeba 
na ovocné knedlíky. Z jablek se 
zase vyráběly mošty. „Daly se vy-
pít čerstvé, ale z moštované šťávy 
se také dělal ocet a ten se využíval 
v domácnosti nejenom k vaření, 
ale i jako čisticí prostředek. Dnes 
se k tomu lidé vrací, například se 
doporučuje čistit octem ledničku. 
Nemusíte používat chemii, ocet 
vám ji krásně vyčistí,“ uzavírá 
Štrossová.

KATEŘINA ŠTROSSOVÁ z Českého svazu 
ochránců přírody drží ošatku se starofran-
couzskými špinkami. Foto: Lenka Kašparová

Geniální děti vystoupí 
po boku Dagmar Peckové
Nusle – Hra na klavír, housle 
či violoncello je pro ně nedíl-
nou součástí života již od velmi 
útlého věku. Tyto mimořádně 
nadané děti do 15 let, které už ve 
věku osmi let vystupují s velký-
mi orchestry nebo jezdí po světě 
a získávají ocenění v meziná-
rodní konkurenci, můžete slyšet 
společně s hvězdou světových 
operních scén Dagmar Pecko-
vou. Koncert, jenž proběhne 
v rámci projektu Dagmar Pecko-
vé „Talentissimo“, se uskuteční 
9. září v 17.00 hodin v hlavním 
sále historické Nuselské radni-
ce. Vstupenky jsou k dostání na 
pobočce CzechPOINT v budově 
Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 
2059/80b, Praha 4. Koupit si je 
můžete za 150 korun. (red)

Výstava mapuje protesty proti okupaci Československa
Krč – Ve foyer úřadu městské části 
Praha 4 se v současnosti koná dal-
ší ze série výstav. Ta nynější nese 
název „Za vaši a naši svobodu 
– protesty proti srpnové okupaci 
Československa: BLR, MLR, NDR, 
PLR a SSSR“. Expozice pojedná-
vá o protestech proti násilnému 
potlačení Pražského jara 1968. 

„Výstava se věnuje protestům 
v zemích, které tehdy poslaly svá 
vojska do Československa. Kromě 
jiných témat také přibližuje 
postihy Bulharů, Maďarů, Rusů 
a dalších, kteří proti postupu 
vojsk protestovali,“ řekl místo-
starosta pro kulturu a majetek 
Prahy 4 Michal Hroza (TOP 09), 
který expozici zahájil.

O přípravu expozice se zaslou-
žil Ústav pro studium totalitních 
režimů ve spolupráci se svými 

zahraničními partnery. Autoři 
výstavy dávali potřebné informa-
ce dohromady deset let. Čerpali 

přitom z fotografi í, rozhovorů 
a dokumentů. Expozice je přístup-
ná zdarma, a to až do 17. září. (red)

VÝSTAVU si můžete prohlédnout až do 17. září. Foto: MD
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Doučovací kempy skončily rozdáváním dárků
Praha 4 – Městská část Praha 4 pořádala v období letních prázdnin 
v základních školách doučovací kempy pro děti. Jejich cílem bylo 
zmírnit rozdíly ve vzdělávání, které vznikly v průběhu distanční 
výuky. Praha 4 poskytla školám pro děti, které se do letního vzdě-
lávání na kempech zapojily, drobné dárky na památku. (red)

Hřiště získá nový povrch 
Krč – Hřiště, které bylo už delší 
dobu v havarijním stavu, prochá-
zí v současné době rekonstrukcí. 
„Multifunkční hřiště bude mít nové 
oplocení, nový herní povrch a opra-
ví se také asfaltový ovál kolem 
areálu,“ popsal plánované úpravy 

Jiří Bigas, tiskový mluvčí Prahy 4. 
Kromě toho na hřišti přibude 
několik nových laviček a opraví se 
dosavadní akátové herní prvky. Re-
novace si celkově vyžádá 2,7 milio-
nu korun. Hřiště má být veřejnosti 
opět přístupné 15. října. (red)

HŘIŠTĚ bude mít také nové oplocení. Zdroj: MČ Praha 4

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotografi i pošlete s krátkým popiskem 
na e-mail martin.dudek@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se 
fotografem. Fotografi i, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku 
Naše Praha. Za otištěnou fotografi i (velikost nejméně 250 kb!) čeká na autora odměna 
v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci, případně jiná radost, třeba kniha. 
Pravidla pro využití a oceňování fotografi í najdete na nasepraha.cz.   (red)

„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…
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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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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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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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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
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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.

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

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!
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aquapalace.cz

BABI A DĚDA 
ZA 1 Kč
K RODINNÉ VSTUPENCE

*

*více informací na www.aquapalace.cz
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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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GEORGES BIZET – CARMEN

pondělí 13. 9. 2021 | 19.00lí 13. 9
OBECNÍ DŮM – SMETANOVAVV SÍŇ

VÁCLAVV VAA A KREJČVV Í HÍ OUSKOVÁ – CARMEN, VV mezzosoprán

TEREZA MÁTLOVÁ – MVV ICHAELA, soprán

PETER BERGER  (SK) – JOSÉ, tenor

JAROSLAVAA BŘEZINA  – DONCAIRO, tenor

SVAVV TOPLUK SEM – ESCAMILLO, OPLAA baryton

GIUSEPPE NOSGIU VA (VV IT) – flétna

JAROSLAAROJA VAA KYZLINK –KYZLINK – dirigentd

VVIIRTUOSI TUOOSI TUR DI PPRAGA, UMĚLECKÝ A UMĚUMĚLERAG VEDDOOUCCUCUCÍÍÍÍ OLOLOLOÍÍÍ DDDŘŘŘICHICHHIC VVLLČEK  ČEK  

A SÓLISTE ORCHESTRU OPERY NÁROTE O ÁROU OPHESORSTE OODDDDNNÍÍHHO DDIIVVAVV DDLLLAAA VVV PRAZEPR

středa 15. 9. 2021 | 19:00 stř
KATEŘINA ENGLICHOVÁ  
& GIUSEPPE NOVA

EN VÁ – harfVV a

GIUSEPPE NOSEPPE N VA (IT) – fléVV tna

GUDNI A. EMILSSON (ISL/NI A. EM DE) – dirigentirigengentdirige

FILHARMONIE BOHUSLAARMON VAA A MARMARVV TININŮŮŮ

Joseph Haydn 
Claude Debussyde Debussy
Wolfgang Amadeus Mozart Wolf s Mozart 
Franz SchubertF ubert

OBECNÍ DŮM – SMETANOVAVV SÍŇ

www.ceskedotekyhudby.cz
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3 OTÁZKY PRO…. MUDr. MARTU MOIDLOVOU 

 Dva nové přístroje, které využívají elektromagnetickou vlnu, nově využívá pražská klinika LaserPlas-
tic primářky Marty Moidlové, průkopnice nových léčebných i krášlicích metod v estetické dermatologii.

Martin Dudek

Pomocí elektromagnetických vln 
lze na vaší klinice zpevnit svaly 
na břiše a hýždích. Metoda po-
máhá i při léčbě hemoroidů a in-
kontinenci. A dokonce zlepšuje 
sex. V čem tato léčba spočívá?
Přístroj Emsculpt Neo disponuje 
zatím jedinou technologií na svě-
tě, která zároveň buduje svaly 
a spaluje tuk. Využívá při tom jak 
radiofrekvenci, tak vysokový-
konné fokusované elektromag-
netické působení. Díky vysoko-
frekvenčnímu ohřevu se teplota 
svalů rychle zvyšuje. To působí 
podobně, jako když se sporto-
vec rozehřívá před tréninkem. 
Za méně než čtyři minuty do-
sáhne teplota v podkožním tuku 
úrovně, kdy jsou tukové buňky 
poškozeny a postupně odcházejí 
z těla. Spolu se svalovými stahy 
tak dochází ke spalování i nit-
robřišního tuku, nárůstu svalové 
hmoty a produkci nových buněk 
ve svalech. Metoda tak pomáhá 
vytvarovat břicho, hýždě, stehna, 

paže i lýtka. Druhý přístroj Em-
sella také využívá elektromag-
netickou vlnu. Na křeslo, které 
vytváří elektromagnetickou 
energii, posazujeme ženy i muže, 
kteří trpí urgentní či stresovou 
inkontinencí. Přístroj posiluje 
hluboké svaly celého pánevního 
dna, což vede k lepšímu ovládání 
močového měchýře. Obě techno-
logie vyvolávají supramaximální 
svalové kontrakce, kterých není 
možné dosáhnout při sebeusilov-
nějším cvičení jak pánevního dna 
a břicha, tak hýždí, paží či nohou.

Proč je nutné terapii několikrát 
zopakovat?
Během jedné terapie Emsella 
dochází k tisícům supramaxi-
málních stahů svalů pánevního 
dna, což je extrémně důležité pro 
obnovení správné funkce svalů in-
kontinentních pacientů. Stejně tak 
u druhého ošetření Emsculpt Neo, 
kdy je svalová tkáň vystavena 
těmto kontrakcím, dochází k hlu-
boké přestavbě vnitřní struktury 
svalu. Díky tomu narůstá svalová 

hmota a spaluje se tuk. První vý-
sledky obou těchto terapií pacient 
ucítí hned. Výrazně viditelné jsou 
ale dva až čtyři týdny po po-
sledním ošetření. Stejně jako při 
cvičení je třeba svaly nejdříve 
na zátěž přivyknout pravidelným 
posilováním a až následně je vý-
sledek dlouhodobější a viditelnější.

Vaše klinika sídlí v centru Prahy. 
Jak vnímáte proměny středu 
metropole v uplynulých několika 
letech? 
Sice fandím posunu, který nás 
přiblíží holandské kultuře, ale 
je jen škoda, že cyklostezky 
jsou často nešťastně řešené. 
Někde jsou uprostřed pruhu 
pro auta či zničehonic skončí, 
a cyklista tak ohrožuje sebe 
i ostatní. Je mi líto, že také 
řešení v podobě garážových 
domů je v rozsahu jejich potře-
by v nedohlednu. Myslím, že 
fi nance by se měly investovat 
hlavně do rekonstrukce krás-
ných starých původních budov 
v centru města.

Odpovězte na soutěžní otázku 
do 15. 9. 2021 prostřednictvím e-mailu: 
soutez@ceskydomov.cz, připište 
svoji adresu a jeden výherce se může 
těšit na dvě procedury na unikátním 
přístroji Emsella. 

Soutěžní otázka
Jak dlouho trvá terapie na přístroji 
Emsella?

a) 30 minut b) 60 minut c) 5 minut

Soutěž o dvě procedury

„OŠETŘENÍ elektromagnetickými 
vlnami je také určeno ženám, které trpí 
rozestupem břišních svalů po porodech,“ 
říká MUDr. Marta Moidlová. Foto: archiv 

LaserPlastic 
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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)

Více informací na www.nasepraha.cz velká Prahavelká Praha13

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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 • KOUPÍM SKLO, PORCELÁN, KNIHY 
a další. Zároveň vyklidím a vystěhuji. 
Tel.: 608 203 342

 • LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Vyklidíme 
Váš byt, dům, pozemek, sklep. Rychle 
a spolehlivě. Slevy pro důchodce. 
Tel.: 739 665 455

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

 • POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro 
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. 
www.sidloprofi rmupraha.cz, 
tel.: 728 991 247

 • VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme 
Váš byt, dům, zahradu, pozemek, 
chatu, chalupu a to za nejlepší cenu. 
Vykupujeme nemovitosti s dluhem 
i v exekuci. Platba ihned a v hotovosti. 
Možnost nemovitost nadále užívat. 
Tel.: 739 665 455

 • !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěho-
vání-doprava. Volejte: 773 484 056
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GEORGES BIZET – CARMEN

pondělí 13. 9. 2021 | 19.00| 1
OBECNÍ DŮM – SMETANOOVVAVV SÍŇ

www.ceskedotekyhudby.cz

středa 15. 9. 2021 | 19:00 da 0 2021st 9 2021 | 19 00tředa 15st 19:0000 19

KATEŘINA ENGLICHOVÁ  
                 & GIUSEPPE NOVA

KATETEEEŘŘŘŘINA ENGINA ENGLLICICHHOOVVÁÁVVV  – harfaharfa

GIG USEPPE NOVA (IT) – fléVV tna

GUDNI A. EMIA. LSSON (ISL/DE) – dirigent

FILHARMONIE BOHUSLAVAA A MARVV TINŮ

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, tenorno

SVATOPLUK SEM – ESCAMILLLLO, barytonto

GIUSEPPE NNOOVVA (A IT) – flétnatna

JAROSLAV KYZYZLLINK – dirigent

VIRTRTUUOOSI SI DDII PRRAGA, A UMĚLEECKÝ C VEDOUCÍ

OOOLLLLDŘDŘDŘDŘIIICCCHH VLVLVLČČČEK A SÓEK A SÓEK LLIISTE ORCSTE ORCHHEESTRSTRU

OOPPEERY NNNÁÁÁÁRROODDNÍHO DIVADLA V PRAZE

OOBBBECNECNNÍ DŮÍ DŮÍ DŮMM – SSMEM TANOANOVVVAAVVV SÍŇŇ
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www.zkousky-nanecisto.cz.

RECEPT: JEHNĚČÍ KÝTA NA BYLINKÁCH S BRAMBORY BATATA HARRA

Suroviny na 4 porce
800 g jehněčí kýty, 1 cibule, 1 mrkev, 1 petržel, 
150 g celerové natě, 6 pol. lžic olivového oleje, 
100 g másla, 1 pol. lžíce uzené papriky, 1 pol. lžíce fe-
nyklových 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 tymiá-
nem a vmasírujeme směs ostatních koření (uzená 
paprika, fenykl, hřebíček, kajenská paprika), které 
jsme předtím rozdrtili v hmoždíři. 

2. Cibuli oloupeme a nahrubo nasekáme. Totéž 
uděláme s očištěnou zeleninou. 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 orestova-
ná, přidáme maso a ještě zprudka asi 5 minut restujeme. 

4. Maso i se zeleninou přesuneme do pekáče a peče-
me 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 půlkolečka. Necháme 
v troubě upéct do měkka. Na závěr přidáme lístky 
koriandru a promícháme. „Při podávání naservíruje-
me na talíř nejprve brambory batata harra, přiložíme 
pečenou zeleninu a poté plátky jehněčí kýty. Na závěr 
přelijeme výpekem,“ radí Tomáš Kunovský, šéfku-
chař Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích.

 Zdroj a foto: Resort Valachy, www.valachy.cz
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