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REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Svoboda a Nejtek s.r.o.

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

SC-400897/92

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

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.

Finalistka
Miss ČR
Niki Tichotová:
Sebevědomá
žena unese
jakákoliv kila

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

SC-400945/15

VOLEJTE ZDARMA

SOUTĚŽ
O ADVENTNÍ
VÍKEND PRO DVA

SC-400870/02

let jsme
s Vámi
Foto: Jiří Šubrt

Rozhovor na stranách 8 a 9
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Navštivte sváteční Bratislavu,
kouzelnou Budapešť
a pohádkovou Vídeň.

Nefungující
hodiny (snad)
opraví do
konce roku

Vrátí se
pomník
maršála
Radeckého?

STRANA 4

STRANA 10
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SC-500083/03

inzerce

BABI A DĚDA

ZA 1 Kč

*

K RODINNÉ VSTUPENCE

aquapalace.cz

SC-500502/01

quapalace.cz
*více informací na www.a
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TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz
Nevím, zda jste to zaznamenali, ale
Evropská unie uvažuje omezit či
rovnou zakázat pěstování levandule
a výrobu levandulových produktů.
Podle bruselských úředníků je potencionálně alergenní, takže šup s ní
pryč. Ve Francii, kde má levandule
dlouhou historii, oznámení vyvolalo
velké pobouření a po internetu koluje petice proti tomuto zákazu.
Možná byste nad tím mávli rukou
a řekli si – no, a co? Hezky vonících
bylin či květin tu máme stále dost
a bez levandule se obejdeme. Jenže
podle mého mínění je to jen další
střípek do mozaiky byrokratického, až zlovolného myšlení politiků
a úředníků EU, kteří ve jménu
„něčeho či někoho“ prostě zlikvidují,
co se jim zamane. Důvod se totiž
vždycky najde.
Krávy prdí a zeměkoule se tím
otepluje – pryč s krávami, pryč
s masem. Auta čmoudí a zeměkoule
trpí – pryč s benzínem a naftou,
hurá elektromobilitě. A podobných
pitomostí bychom našli určitě mnohem více. Nejsmutnější na tom však
je fakt, že tohle všechno se děje bez
ohledu na mínění nás, obyčejných
lidí, kteří třeba každý večer uléháme
na levandulí provoněný polštář…

praha 8

Libeňský most je chytrý, sám si podle
hustoty dopravy reguluje intenzitu osvětlení
 Městská společnost Technologie hlavního města Prahy
(THMP) instalovala na Libeňském mostě detektor průjezdu
vozidel. Ten umí na základě
hustoty dopravy automaticky
regulovat úroveň osvětlení.
V době, kdy přes most žádné
tramvaje a automobily nejezdí,
intenzita svícení postupně klesá.
Libeň – „Současný model máme
nastavený tak, že do večerní osmé
hodiny bude osvětlení fungovat na 100procentní výkon. Ten
po osmé začne postupně klesat,
až se v deset hodin ustálí na 50
procentech původní hodnoty. Na
těch v průběhu noci i zůstane,
pokud hustota dopravy nepřekročí stanovený limit,“ vysvětlil
radní hl. m. Prahy Jan Chabr
(Spojené síly pro Prahu) s tím, že
pokud detektor zaznamená na
mostě hustší provoz, osvětlení
automaticky stoupne na maximální výkon. „Množství vozidel
počítáme v přibližně desetiminutových intervalech, pokud tedy
po mostě projede kolona dvaceti
aut, neznamená to, že se ihned
zvýší i úroveň osvětlení,“ dodal.

S mostem se počítá
i do budoucna
Pracovníci společnosti THMP
aktuálně pilotní projekt testují.
Budou zkoušet i jiné modely svícení, ať už co do délky intervalů
načítání dopravy, nebo úrovně

POKUD JE na mostě minimální provoz, intenzita osvětlení se ztlumí na polovinu. Foto: THMP
svícení v době, kdy na mostě
žádná vozidla nejezdí. „Otestované řešení potom můžeme
libovolně replikovat i v jiných
lokalitách, kde jsou již instalována LED svítidla a chytrá zapínací
místa. Vždy samozřejmě v intencích závazných norem, podle
kterých na komunikacích svítíme,“ upřesnil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.
„Na Libeňském mostě pilotně
testujeme moderní osvětlení. Je
to jasný signál a potvrzení, že se
s Libeňákem počítá i do budoucna.
Během připravované rekonstrukce zachováme nejcennější obloukové konstrukce architekta Pavla
Janáka a rekonstruované oblouky
propojí nově navržené mostní
konstrukce podle původních
Janákových skic. Nyní jsme už
odstranili ocelové parazitní lampy
z původních kandelábrů a do

nich doplnili i inteligentní světla,
která budou řidičům svítit vždy
podle aktuální potřeby a provozu
na mostě. Sníží se tím náklady
i světelná zátěž pro okolní životní
prostředí,“ uzavřel náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu
Adam Scheinher (Praha sobě). (red)

z historie mostu
Libeňský most je v hlavním městě nejdelším silničním mostem přes Vltavu.
Pro veřejnost byl otevřen 29. října 1928
k 10. výročí vzniku Československé republiky. Nesl název po tehdejším primátorovi
Prahy Karlu Baxovi. Název se však neujal
a most byl známý spíš jako Libeňský most.
Toto pojmenování mu zůstalo, i když se
v minulosti ještě několikrát měnilo. Dne
9. května 1950 byl přejmenován na Stalingradský most a toto označení mu vydrželo
až do roku 1962. Zdroj: Wikipedia

KOMENTÁŘ

Praha potřebuje dostupné parkování!
V Koněvově ulici zase Pražané
přijdou bez náhrady o desítky
parkovacích míst. Místní radnice Prahy 3 totiž rozhodla, že
místo parkování zavede na rušné 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 parkování 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 městech je dokonce parkování úplně
zdarma. Důvod je jednoduchý,
parkování je nárok, ne výsada.
Město je tady od toho, aby svým
obyvatelům zajistilo pohodlnou dopravu a parkování. Za to
si platí daně a poplatky. Je to
o kultuře bydlení.
Bohužel, naše reprezentace
jde opačným směrem. Takovým, 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 místa nahradily, se ani neplánuje.
Jestli si někteří politici
myslí, že lidé se kvůli nedostatku parkovacích míst auta
zbaví a budou jezdit na kole,
jsou na omylu. Většinou jde
o ohromné pokrytectví. Jako
u zakladatelky Extinction Rebellion 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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Nefungující hodiny (snad) opraví do konce roku

U STANICE metra Kobylisy či na stanicích autobusu zírají na cestující jen černé tabule…

KDO CHCE vědět přesný čas, musí ujít pár kroků a stočit oči na místní restauraci. Foto: 2x Martin Dudek

 Proč už přes rok nefungují
digitální hodiny u stanice metra
Kobylisy? Na to se již několikrát
zeptali čtenáři Naší Prahy 8.

vedoucí odboru Komunikace
DPP, a pokračoval: „Hledali
jsme proto jiné, výrazně levnější
řešení, které by zajistilo obnovení funkčnosti alespoň některých hodin, jinými slovy bypass
do doby, než bude v oblasti
probíhat jiná oprava či rekonstrukce s výkopovými pracemi,
se kterou bychom pak výměnu
vadných kabelů spojili. Pro tuto
opravu je vypracována a schválena projektová dokumentace

Kobylisy – Stejný dotaz proto
redakce Naší Prahy 8 položila
Dopravnímu podniku Prahy,
který má hodiny ve správě.
„Příčinou nefungujících
hodin jsou poškozené kabely,
které k nim vedou pod povr-

KRÁTCE Z OSMIČKY

Dobrovolníci uklidí
Ďáblický háj
Ďáblice – Na sobotu 18. září je
od 9.00 hodin naplánován dobrovolný úklid Ďáblického háje.
Sraz je v Areálu zdraví u altánu, na stejném místě obdržíte
rukavice, pytle a informace
k úklidu. Kontakt: ukliddablicaku@seznam.cz. (red)

Otevírá se
Libeňský svět
Libeň – Městská část Praha 8
zve na otevření Centra libeňské historie a kultury, které
se uskuteční od 17. do 18. září
(10.00–18.00 hodin) na adrese
Libeňský svět, Pivovarnická 1022/3. Expozice příběhů
osobností a historických
událostí, které se odehrály
v kulisách Libně, doplňuje výstava Bohumil Hrabal barevně
i černobíle – fotograﬁe, texty,
ilustrace a plakáty ze sbírky. Ve
13.00 a 16.00 hod. proběhnou
komentované prohlídky. (red)

chem. Ověřovali jsme možnost
výměny kabelů, nicméně tento
krok by znamenal rozsáhlé
zemní práce, omezení pohybu
chodců a cestujících u nedalekých zastávek, následnou
opravu chodníků či komunikací, ale především náklady
v řádu desítek milionů korun,
které by nebylo vzhledem na
získanou hodnotu účelné s péčí
řádného hospodáře vynakládat,“ odpověděl Daniel Šabík,

a v současnosti probíhá poptávkové řízení pro výběr zhotovitele. Předpokládáme, že oprava
hodin by měla proběhnout do
konce letošního roku. Ne vše,
co se na první pohled může jevit
jako triviální, je jednoduché i ve
skutečnosti...“
Takže věřme, že i přes zmiňované problémy se cestující do
konce roku dočkají na autobusových zastávkách fungující
časomíry… (md)

Musíte na úřad osobně? Pak podle pravidel
Praha 8 – I se začátkem nového školního roku platí,
že pokud to jen lze, vyřizujte si úřední záležitosti
online. Všechny dokumenty zasílejte primárně
elektronicky či poštou. Pokud přece jen musíte
úřad navštívit osobně, je nutné mít po celou dobu
roušku či respirátor, dezinﬁkovat si ruce a dodržovat rozestupy. Dodržujte odstupy nejen ve frontě,
ale i při komunikaci s úředníky.
Ve vnitřních prostorech, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou

osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, platí
povinnost nosit chirurgickou roušku, respirátor
třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný
ochranný prostředek nosu a úst s ﬁltračním účinkem
alespoň 94 %. Látkové roušky, šály či šátky nejsou
považovány za dostatečnou ochranu. Před návštěvou je dobré nejprve na úřad zavolat, ujistit se, že je
opravdu nutné se na úřad dostavit fyzicky, a případně si i domluvit konkrétní termín návštěvy. Vyhnete
se tak rizikovému čekání ve frontě. Zdroj: MČ Praha 8

Divadelníci se setkají pod Palmovkou
Palmovka – Mezinárodní setkání
divadel střední Evropy Palm
Oﬀ Fest proběhne od 5. října do
30. října v Divadle pod Palmovkou. Podtitulem jubilejního
pátého ročníku se stalo motto
[untitled yet, vol.2]. Divadelní
část festivalu zahájí litevský
soubor Operomanija s inscenací
Alfa v režii oceňované divadelní
režisérky a vizuální umělkyně Dr. GoraParasit. Součástí
programu bude také premiéra
ﬁ lmu Vidět Salisbury, přehlídka nejzajímavějších ﬁ lmových
V ÚTERÝ 19. ŘÍJNA bude na hlavní scéně uvedena autorská inscenace Tomáše Dianišky
dokumentů a diskuze s tvůrci.
294 statečných. Doku-ﬁ kční hra podle skutečné události o zákulisí největšího hrdinPředprodej vstupenek je na
ského činu našich dějin. Zdroj: Divadlo pod Palmovkou
www.palmoﬀ fest.cz. (red)
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Zažijte Bohnice jinak

DĚTI SE zabaví ve výtvarných dílnách.
Ilustrační foto: BKC

praha 8

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY!

Bohnice – Místní spolky se spojily a připravily na sobotu 18. září
pro sousedy z bohnického kopečku akci Zažít Bohnice jinak.
Těšit se můžeme na společný den
plný aktivit, zážitků a zábavy.
Na všechny příchozí do statku
Vraných ve Starých Bohnicích
čeká překvapení, připraveno
bude také domácí občerstvení.
Program: 14:00 h. Vystoupení
bohnického ﬂétnového sboru, 14:00–20:00 h. Dílny pro
děti i dospělé, 14:00–20:00 h.
Sousedský beneﬁční blešák,
17:00 h. Taneční workshop Bachaty, 20:00 h. Koncert kapely
Tin Turtles. Změna programu
vyhrazena. (red)

VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotograﬁi pošlete s krátkým popiskem
na e-mail martin.dudek@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se
fotografem. Fotograﬁi, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku
Naše Praha. Za otištěnou fotograﬁi (velikost nejméně 250 kb!) čeká na autora odměna
v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci, případně jiná radost, třeba kniha.
Pravidla pro využití a oceňování fotograﬁí najdete na nasepraha.cz. (red)
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Nesouhlas s projektem Troja Horizons
Troja – Radní MČ Praha 8 schválili odvolání městské části proti
rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům „Troja Horizons“ v Troji
v Praze 8. Rozhodnutí o umístění
stavby v ulici K Pazderkám vydal
16. července Odbor územního
rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8.
Městská část i místní obyvatelé
s tímto projektem nesouhlasí dlouhodobě, obávají se zahuštění zá-

stavby na sídlišti Bohnice a úbytku
Zdroj: MČ Praha 8
zelených ploch. (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 označení 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…

INZERCE

BYDLENÍ DOSTUPNÉ

Celý program najdete na www.5priorit.cz

Volby do PS PČR 8. - 9. října 2021

SC-500480/01

Zadavatel: KSČM I Zhotovitel: KSČM

VŠEM!

téma
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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 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.
Redakce Naše Praha

hlavní silnici, kde mnozí z nich
byli zvyklí sedávat.

Praha – Paní Kamila (plné jméno 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 problémy. Vykopané dveře, rozbité
chodby, posprejované stěny, výkaly. Venku poničené lavičky,
neustálý křik a incidenty před
domem.
„Policisté jsou tady od té doby
jako doma,“ popisuje Kamila. Romská jména na zvoncích
dávají tušit, o kom je řeč. „Naposledy 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 oslavovali Velikonoce, vyvedli jich
z bytu tak 30,“ uvedla Kamila.
Problémy potvrzuje i správcovská 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 nemůžeme nic dělat. Odkazujeme je na
vlastníka, tedy na magistrát, aby
to řešil,“ řekla nám zaměstnankyně ﬁ rmy, která si nepřála být
jmenována. Obyvatelé domu, se

Magistrát kamery nepovolil
Podle dalšího obyvatele obytného bloku v Počernické, se
kterým jsme hovořili, se problém táhne od doby, co Piráti
nastoupili na magistrát. Nastartovali program „Kontaktní
centra bydlení“, který poskytuje
ubytování v obecních bytech
pro nepřizpůsobivé. „Při řešení
příčin i důsledků bezdomovectví 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, postavených 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 nájemníků) kriminalitu. Na balkoně
mají neustále nějaká kola a koloběžky. Pak to v noci montují.
Jsou určitě kradená. Policii to
říkáme pořád, nic se nestalo,“
uvedla Kamila.
JEDNA Z OBYVATELEK domu v Počernické ulici, která podle nájemníků fetuje
a žebrá peníze na drogy. Při osobním kontaktu byla evidentně pod vlivem omamných látek. Foto: redakce
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

Drogy, nepořádek a krádeže
Jako přes kopírák je příběh nájemníků z obecního domu městské části Praha 10 v ulici Ruská.
Zde dokonce sepisují petici proti
radnici, aby zjednala nápravu.

„Děsím se toho, co bude dál!“
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 přivolaná 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 poslední 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.)
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politiky Pirátů v ghetto?
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 soukromí 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 nedostali,“ píší nájemníci v dopise starostce Prahy 10 Renatě Chmelové
(Vlasta) – viz samostatný box.
Místo jsme navštívili a je
opravdu hrozné. Dříve výstavní
domy ze 60. let jsou posprejovány, stejně tak výlohy opuštěného obchodu. Nájemníci si sice
nainstalovali mříže do sklepů,
i přesto jsou podle jejich svědectví kóje pravidelně vykrádány.
Problematické obyvatele bylo
možné zahlédnout, jak vysedá-

v dopise, který přišel od místní
starostky. „Mrzí mě situace, do
které jste se vy a další nájemníci dostali. Všechny nájemníky
našich bytů samozřejmě prověřujeme, 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 domoci se opuštění a předání bytu.
V tomto případě jsme bohužel
zatím nebyli úspěšní. Doporučuji
vám tedy v případě, který to vyžaduje, když dochází k porušování veřejného pořádku, volat policii,“ 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 radnici nedali, že prý není sociální
případ, pracuje a je moc bohatá.

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

„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 nepřizpůsobivé 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 nepřizpůsobivé, které jinde nechtějí. V malešickém zámečku takto vzniklo
centrum pro bezdomovce místo
společenského centra pro maminky s dětmi, mluví se i o přesunu Romů z Řep do Prahy 10.“
Problematické nájemníky už
INTERIÉRY DOMŮ jsou demolovány. Radnice Prahy 10 nekoná, nájemníci jsou
Řepy zažily. Dnes již bývalá stazděšeni a chtějí klid. Foto: redakce
rostka Řep Jitka Synková (ODS)
k tomu před několika měsíci
Je to přitom normální prodavač- uvedla: „Byli jsme informováni,
vají v parku. Jeden z nich se při
naší reportáži pokusil proniknout ka,“ rozčiluje se nájemnice domu že úředníci magistrátu předloží
v Ruské. „Je to celé na hlavu.
naši žádost o zastavení přidělodo domu, statečné nájemnice jej
Slušní lidé byt nedostanou a za
vání bytů rizikovým rodinám
ale vykázaly, že tam nebydlí, ať
odejde, což skutečně udělal. Bylo tyhle nepřizpůsobivé nájem platí v naší městské části. Současně
jsme byli informováni, že magisevidentní, že je pod vlivem drog. magistrát. Nám slušným se pak
zvyšují nájmy, protože to platíme trát vystěhoval tři domácnosti,
Jako na kolovrátku –
za ně. Nově zrekonstruované
na které mířilo nejvíce stížností.
volejte policii…
krásné byty pak vybydlují lidé
Jedná se o jeden byt v Laudově
„Oni si zde dělají i znaky na
dovezení do Prahy z Liberce a ze ulici a dva byty ve Slánské ulici.
osvětlení a na ulici, aby si vySlovenska,“ shrnula současnou
Nicméně nejsem spokojená, jak
značkovali území. Dělají to deabytovou politiku radnice Pradlouho tento proces trval.“
leři drog, jako si pejsek očurává
hy 10 obyvatelka domu v Ruské.
Situace je alarmující i v Prakandelábry. Strašnice jsou toho
ze 11, kde nepřizpůsobiví obývali
Kdo za toto může?
plné,“ popisuje praktiky nových
areál Sandra. „Praha 11 naštěstí
Podle názoru opozičního politika nedisponuje větším počtem bytů
obyvatel Strašnic místní staroz Prahy 10 Jana Čížka (SPD) je
usedlík pan David. Radnice Prave správě hl. m. Prahy. Nicméně
hy 10 podle jeho zkušeností fandí vina jednoznačně na straně
do budoucna se situace může
místní radnice a magistrátu.
spíše druhé straně, což dokládá
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 Ondřej Prokop (ANO 2011) a dodává: „Opakovaně se ukazuje, že
větší kumulace osob z nejnižších
sociálních vrstev či se sníženou 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.nasepraha.cz.
A pokud máte podobný problém v místě vašeho bydliště,
napište nám na e-mail: redakce@ceskydomov.cz.

„DOKUD SE POMĚRY na radnici Prahy 10
nezmění, problémy budou narůstat,“ říká
komunální politik Jan Čížek (SPD). Foto: archiv
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Finalistka Miss ČR Niki Tichotová: Sebe
 Modrooká plavovláska Nikol Tichotová (18) je jednou
z ﬁnalistek letošní soutěže Miss České republiky. Studentka posledního ročníku gymnázia Na Zatlance má
dvě životní vášně – golf a bylinky – a oběma se chce
naplno věnovat. A také pomáhat ženám a dívkám...
Martin Dudek

Do soutěže ženské krásy Miss
České republiky jste se přihlásila
ze zajímavého důvodu. Chcete 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 nepotřebuje 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 sebevědomé, pak umíme nosit jakákoli 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 klišé, ale stále je to pravdivé - když
je ve zdravém těle zdravý duch,
pak tomu odpovídá i postava.

Také tvrdíte, že mnoho dívek trápí
anorexie či bulimie. Máte tedy
s těmito poruchami příjmu potravin zkušenosti?
Já osobně naštěstí ne, ale bohužel
se s nimi potýká několik mých
kamarádek.
Když soutěž Miss České republiky
skutečně vyhrajete, co konkrétního 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 nebezpečí a poskytuje zdroje informace 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
Vzala jste ovšem v úvahu i rodinné a uvařím si kaši na různé způsopredispozice? Existují přece dívky, by. Po snídani mě čeká svačina,
které i kdyby snědly jeden hrášek
po svačince oběd, po obědě svadenně a uběhly k tomu maraton,
čina a po svačině večeře. Vážím
tak jejich postavy nikdy nebudou
50 kg, což možná, pro někoho
v nadneseném smyslu slova zdobit překvapivě, není moje vysněná
stránky módních magazínů…
váha, proto se snažím nějaká ta
NIKI VYHRÁLA semiﬁ nále soutěže krásy, získá i korunku Miss? Foto: Jiří Šubrt
To si úplně nemyslím. Naštěskila nabrat vhodným jídelníčtí dnes už žijeme v době, kdy
kem a pravidelným cvičením
se jakákoliv žena s jakoukoliv
Uchvátila mě zeleň, klid a pohov posilovně.
všechno v dnešním světě, už
postavou může dostat na titulda, kterou na první pohled tento
změnilo?
ní stránku módních časopisů
Jste sportovní typ dívky, která vy- sport nabízí. Golf si mě natolik
Minimálně na hřišti se v džentla předvádět oblečení na přezkoušela několik sportů a nakonec získal, že jsem si v 10 letech řekla, meny páni musí proměnit, stále
hlídkových molech. Každý má
že všeho nechám a budu se věno- tu totiž existuje etiketa, kterou
skončila u golfu. Proč právě ten
jiný ideál krásy a jsem šťastná,
vat jen jemu.
u vás vyhrál?
musí respektovat.
že konečně není prezentován jen Jako malá jsem vystřídala mnoho
jeden z ideálů, ale že se do mód- sportů, začala jsem tenisem, poz- Reprezentujete golfový klub Hod- Díky golfu jste procestovala kus
ního světa dostala pestrost
ději jsem se závodně věnovala la- kovičky z Prahy 4. Už jste měla
světa, studovala jste například
tvarů, obličejů, barev i kilogratinskoamerickým tancům a také možnost zvednout pohár za vív USA či jste dva měsíce pilovala
mů. Jinak rodinné predispozice
tězství či potěžkat v ruce golfovou odpaly v Jihoafrické republice.
jsem si vyzkoušela horolezectví.
jsem samozřejmě vzala v úvahu, Když mi bylo osm let, mamka mě medaili?
Kde jste se cítila nejlépe a nejbezjsem si ale vědoma, že ty tím
Ano, rozhodně jsem už měla tu
vzala s sebou na pracovní cestu
pečněji?
klíčem nejsou. Podle posledních na Kubu a já se tam náhodně zúmožnost pozvednout nejeden
Bude to znít asi překvapivě,
vědeckých výzkumů naši gene- častnila jedné její schůzky, která
golfový pohár.
ale nejbezpečněji jsem se cítila
tiku neovlivníme během života
se odehrávala na golfovém hřišti.
v Jihoafrické republice. Krásjen v 10 %, zbytek máme pevně
Tam jsem se do golfu zamilovala, Stále platí, že je golf sportem
nější zemi neznám a i lidé jsou tu
ve svých rukách.
gentlemanů, nebo se i toto, jako
byla to láska na první pohled.
neskutečně přátelští nebo jsem
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vědomá žena unese jakákoliv kila
na ně měla minimálně štěstí. Musím se přiznat, že kdyby
tam nevládl tak komplikovaný
politický režim, asi tam už dnes
s rodinou žijeme.
Co pro vás znamená město Praha?
Bydlím na okraji
Prahy a miluji její centrum,
především Malou
Stranu. Baví mě
toulat se po jejích
zákoutích a rozjímat, jakou asi
zažívaly překrásné tamní domy
historii, co se tam mohlo odehrávat, kdo tam asi žil. Škoda, že
nemůžou vyprávět.

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.

vybírám těžší a výraznější vůně.
V létě používám spíše lehký
svěží parfém, zatímco v zimě
kořeněné a těžší parfémy.

proﬁl
Niki Tichotová

Mezi vaše koníčky patří kuchyně,
což je ve vašem věku zajímavé, neboť mnoho mladých žen si
raději zajde
do restaurace
nebo se nechá
obsloužit
maminkou.
Co všechno
zvládnete
uvařit?
V dnešní době je s pomocí internetu vaření a pečení velice
jednoduché, proto bych si trouﬂa
říci, že dokážu uvařit cokoliv.
Nedávno jsem se například pustila do svého první guláše. Byla
to sice výzva, ale myslím, že
jsem to zvládla na výbornou.

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

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

Nemusíme tedy vyrábět hromady 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 přírodní kosmetiku. Na sport volím
raději lehký parfém s ovocnou
a svěží vůní, zatímco na rande si

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

Foto: archiv NT

Narozena 8. 8. 2003 v Praze
Studentka a golﬁstka
Finalistka soutěže Miss Česká republika
Svobodná, bezdětná

INZERCE

Na pozici:

ŘIDIČ/ŘIDIČKA AUTOBUSU
Máte:

Chcete mít:

ȍřidičský průkaz sk. D + PPZŘ

ȍmzdu 172 Kč/hod. + odměny ve výši 23%
ȍzázemí stabilní společnosti
ȍpracovní smlouvu na dobu neurčitou
ȍzajímavé benefity ve výši až 64 000 Kč

SC-500542/01

VOLEJTE
ZDARMA

velká
praha Praha
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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 Lapidáriu Národního muzea od roku 1919, kdy byl odstraněn.
decký Praha ale získal vyjádření
italského velvyslance, že Itálie
Praha 1 - Spolek Radecký Praha
proti obnově pomníku maršála
už ve dlouholetých snahách
Radeckého nehodlá protestovat,
pokročil a v loni v létě se rozčímž se mnohé vyřešilo. Pro přihodlo vedení Prahy 1 prosazovat pomínku, maršál Radecký v lena magistrátu návrat pomníku
tech 1848 až 1849 potlačil italské
jednoho z největších českých vo- povstání za nezávislost a porazil
jevůdců. Kromě radnice Prahy 1 sardinského krále Karla Alberta
našel spolek pochopení také
v bitvách u Custozy a Novary.
v Senátu ČR. A jak to vypadá
Originál
v muzeu,
v tuto chvíli?
venku
bude
kopie
Spolek Radecký Praha oslovil
Maršál ovšem není jedinou takoletos v květnu všechny zastupivou postavou. Podobně nenávidí
tele hlavního města Prahy, zda
Maďaři chorvatského generála
by jeho aktivitu nepodpořili.
Josipa Jelačiće, který v roce
„Zatím jediná reakce je příslib,
1848 potlačil maďarské povstání
že návrh projedná někdy v září
usilující také o nezávislost. I pokomise pro umění ve veřejném
mník Jelačiće byl odstraněn jako
prostoru. Podporu sice máme,
pomník Radeckého. V Záhřebu
ale jen ústní od opozičních
ale vydržel až do roku 1947, kdy
zastupitelů,“ řekl Naší Praze šéf
Spolku Radecký Praha Ing. arch. ho nechali odstranit jugoslávští komunisté. V roce 1990 byla
Jan Bárta.
Pomník totiž vzbuzuje i vášně. socha vrácena na své místo, meč
generála už ale neukazuje směMaršál Radecký je často líčen
rem na Maďarsko jako dřív.
jako přisluhovač Habsburků,
Je otázkou, zda před volbami
ale už nikdo nebere na zřetel
historické souvislosti a ani to, že bude vůbec zastupitelstvo Prahy schopno projednávat obnovu
to byl skutečně český šlechtic,
pomníku. Faktem ovšem je, že je
který psal a mluvil česky. Proti
připravena studie doplněná dobobnově pomníku se postavili
i Italové žijící v Praze. Spolek Ra- rozdáními význačných českých
Oskar Kuptík

Upomínky z metropole
změnily svou tvář
Praha - Limitovaná edice křišťálových sklenic nebo komiksové příběhy o umění v metru. Tak
vypadají nové suvenýry hlavního města.
Poprvé se představí limitovaná
edice křišťálových sklenic od
designéra Rony Plesla se zlacenými symboly pražských věží.
Pro děti jsou připraveny komiksové příběhy o umění v metru od
nositele ocenění Magnesia Litera
Ondřeje Horáka a ilustrátora
Davida Kaliky nebo kreslený
průvodce po pražské památ-

VIZUALIZACE obnoveného Radeckého pomníku. Zdroj: Spolek Radecký Praha
historiků. Vzpomenete si určitě na
divadlo Járy Cimrmana, kde autoři
her Vražda v salonním kupé a České 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 proběhnout archeologický průzkum
a po jeho dokončení se vybudují 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.

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

kové rezervaci od ilustrátorky
Michaely Kukovičové a spisovatelky 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 petřínským sadům.
Vše lze zakoupit na https://
eshop.prague.eu/catalog/cs/
suvenyry/csuvenyry.html či na
Praha - Současně s koncem
Petřínské rozhledně, která proletních prázdnin a s ohledem
zatím slouží jako pilotní místo
na návrat školáků i očekávaný
prodeje. (red)
další nárůst počtu cestujících byl
provoz Pražské integrované dopravy na území hlavního města
obnoven opět téměř v plném
rozsahu.
Na linky metra se ráno
vrátil nejkratší interval (na lince 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 páteřSKLENICE pocházejí z české sklářské rodinné firmy Rückl. Foto: PCT
ních městských autobusových

MHD posílena, pozor však v noci!
linek se ranní intervaly zkrátily 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 cestujících 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 tramvají a autobusů o víkendech
a svátcích. (red)
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servis

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 fenyklových semínek, 2 pol. lžíce medu, 3 celé kousky
skořice, 1 lžička kajenské papriky, 1 lžička drceného
hřebíčku, 30 g tymiánu, 20 g soli
Na brambory batata harra:
600 g brambor, 2 šalotky, 3 stroužky česneku, 1 lžíce
citronové šťávy, ½ lžičky chilli, 3 lžíce olivového
oleje, lístky koriandru
Postup:
1. Jehněčí kýtu prošpikujeme celou skořicí a tymiánem a vmasírujeme směs ostatních koření (uzená
paprika, fenykl, hřebíček, kajenská paprika), které
jsme předtím rozdrtili v hmoždíři.

4. Maso i se zeleninou přesuneme do pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 45 minut na 180 °C.
5. Před podáváním vyjmeme z masa skořici a tymián
a nakrájíme ho na plátky. Maso by mělo být na řezu
růžové.
Příloha: Brambory batata harra
Na másle orestujeme česnek a chilli. Zakápneme
citronovou šťávou a přidáme syrové neloupané
brambory nakrájené na silnější půlkolečka. Necháme
v troubě upéct do měkka. Na závěr přidáme lístky
2. Cibuli oloupeme a nahrubo nasekáme. Totéž
koriandru a promícháme. „Při podávání naservírujeuděláme s očištěnou zeleninou. Olej spolu s máslem me na talíř nejprve brambory batata harra, přiložíme
zahřejeme a orestujeme na něm cibuli, přidáme
pečenou zeleninu a poté plátky jehněčí kýty. Na závěr
nasekanou zeleninu, celerovou nať a med.
přelijeme výpekem,“ radí Tomáš Kunovský, šéfku3. Jakmile cibule zesklovatí a zelenina je lehce orestova- chař Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích.
ná, přidáme maso a ještě zprudka asi 5 minut restujeme.
Zdroj a foto: Resort Valachy, www.valachy.cz

řádková inzerce
• 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 pojízdných, nepojízdných i havarovaných.
Tel.: 739 665 455
• POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.
www.sidloproﬁrmupraha.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. Stěhování-doprava. Volejte: 773 484 056

OBECNÍ DŮM – SMETANO
OVA SÍŇ

pondělí 13. 9. 2021 | 19.00
1
GEORGES BIZET – CARMEN
VÁCLAVA KREJČÍ HOUSKOVÁ – CARMEN, mezzosoprán
TEREZA MÁTLOVÁ – MICHAELA, soprán
PETER BERGER (SK) – JOSÉ, tenor
JAROSLAV BŘEZINA – DONCAIRO, tenor
no
SVATOPLUK SEM – ESCAMILLLO, baryton
to
tna
GIUSEPPE NOVA (IT) – flétna
JAROSLAV
V KYZ
YZLINK – dirigent
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KATEŘINA ENGLICHOVÁ
& GIUSEPPE NOVA
KATE
TE
EŘINA ENGL
ENGLIC
ICH
HOVÁ – harfa
G USEPPE NOVA
GI
V (IT) – flétna
GUDNI A. EMILSSON (ISL/DE) – dirigent
FILHARMONIE BOHUSLAV
AVA MARTINŮ
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Joseph Haydn
Claude Debussy
Wolfgang Amadeus Mozart
Franz Schubert
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VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
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ŶĂůĞǌŶĞƚĞŶĂǁĞďƵwww.zkousky-nanecisto.cz.
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inzerce

MAGAZÍN CENTRA

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

SOUTĚŽ
O ADVENTNÍ
ZÁJEZD

centrumkrakov.cz

SC-400870/01

NALAĎTE SE NA
POHODOVÝ PODZIM

ZIMA 2021/2022
(;27Ζ.$%(=0(=Ζ3ĚΖ671Θ

DOMINIKÁNSKÁ
REPUBLIKA
KUBA
MADAGASKAR
MALEDIVY
ZANZIBAR

MLŀRG

28 990ɋ.Ï
DOOLQFOXVLYH
KRWHO

7ÜĢΘ0(6(1$9$ĢΖ
19Ģ7Ü989&(1758.5$.29
praha.krakov@cedok.cz

www.cedok.cz
SC-400870/01

724 626 884

VÍC NEŽ JEN PÁR SLOV
NA ROZJEZD
Milí čtenáři,
právě odstartoval nový školní rok a s ním i oblíbená akce pro děti,
která se tento rok nesla v duchu českých a světových pohádek. Malí
školáci měli možnost vyzkoušet si kreativní, sportovní i vědomostní
úkoly, na jejichž konci čekala na všechny účastníky taška plná odměn.
Pojďme se ale nejprve poohlédnout za letními měsíci. Léto uteklo jako
voda a v našem centru nezůstal takřka kámen na kameni. V srpnu se
centrum rozrostlo o unikátní obchod Správnej krám, ve kterém najdete
100% přírodní kosmetiku, ručně vyráběné dekorace do bytu, a také
mnoho luxusních slaných i sladkých pochutin od drobných lokálních
dodavatelů. Už z přízemí nejspíš ucítíte příjemnou vůni, která se ze
Spravnýho krámu, který sídlí v 1. patře vedle Sportisima, line.
Současně jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce dětské herny, která
slibuje její rozdělení do několika samostatných zón, díky kterým bude
zajištěna bezpečnost a odpovídající zábava pro malé i velké rošťáky.
Dovolte nám představit hernu COOLNIČKU, kde se můžete těšit na
game zónu, baby sekci, zbrusu novou atrakci pro malé kutily, kterou
nikde jinde nenajdete, ale také kavárnu s lahodnou kávou, která potěší
nejednoho utahaného rodiče nebo prarodiče.
V druhém srpnovém týdnu jsme všechny naše příznivce pozvali na MINI
FOOD & FUN FEST, který se během chvilky změnil v obří piknikovou
zónu, kde kromě chutných teplých i studených pokrmů a pití, nechybělo
živé hudební představení a fotbalové šipky. V rozmanité nabídce byla
pizza, sendviče, řízečky, klobásy na grilu, sushi, ale také miso pasta
nebo kapří paštika. Z tekutých dobrot byly k vyzkoušení dva kvalitní
ledové čaje z Oxalisu a Správnej krám si přichystal ochutnávku piva
a vína od lokálních výrobců. Zkrátka jste mohli ochutnat to nejlepší
z jídla a pití, které Centrum Krakov nabízí. Video i fotky z akce můžete
najít na našem facebooku a webových stránkách.
Podzim je už za rohem a ani ten u nás nezůstane beze změn. V září
přivítáme stánek IQOS, který naleznete v přízemí centra. Garáže
doplníme o DPD box, kde si budete moct vyzvedávat své balíčky.
Horkou novinkou, kterou se vám už teď můžeme pochlubit, bude
český výrobce a prodejce kuchyňských potřeb, Tescoma. Těšíte se?

Krásné babí léto a pohodový podzim
přeje tým Centra Krakov.

SC-400870/01

Neminou
vás
ani
zábavné
marketingové akce a do programu
vracíme i nedělní dílničky. Plánování
strašidelně sladkého Halloweenu
a oslavy 8. narozenin Centra
Krakov jsou v plném proudu, tak
nezapomeňte sledovat dění na
sociálních sítích, ať žádnou naši akci
nezmeškáte.

VRAŤTE VLASY DO FORMY
V SALONU MON STYLE

Máte po létě unavené vlasy od sluníčka, problémy s vlasy či s vlasovou pokožkou? Potřebovali byste poradit, jak správně pečovat o své vlasy a jaké přípravky k tomu použít? Nevíte si rady se střihem, který by
lichotil vaší osobnosti, nebo byste chtěli zkusit nové módní trendy, objevit krásu barev, tónování a kouzlo
prosvětlení na vašich vlasech? S tím vším vám velmi rádi pomůžeme a poradíme. V našem salonu na vás
čekají proškolení kadeřníci, kteří vám poskytnou profesionální přístup a individuální péči. Pracujeme výhradně s profesionální vlasovou kosmetikou značky Wella.
Toužíte po dokonalém obarvení nebo
zesvětlení svých vlasů? Využijte náš
servis s novinkou řady Wellaplex. Jedná
se o profesionální produkt pro salony
a my jsme si ho velmi oblíbili, protože
nám pomáhá obnovit vnitřní strukturu
vlasů při barvení, a zabrání tak poškození vlasového vlákna při zesvětlení.
Použitím produktu vaše vlasy zesílí,
a zároveň zajistí ty nejlepší barevné výsledky. Již při první návštěvě zaznamenáte u svých vlasů posílení a zkvalitnění
vlasového vlákna, a při každé další návštěvě budou vlasy pevnější a zdravější.

kvalitních produktů vlasy ochrání. Následně pro vás vyberou vhodný produkt
s ochrannou péčí pro domácí použití,
kterou barvené vlasy potřebují.

COLORMOTION+

Elements má tři řady:
• obnovující, která je vhodná i pro barvené vlasy
• zklidňující, která jemně čistí vlasy
a vlasovou pokožku
• čistící řadu, která odstraní přebytečný
maz z vlasové pokožky
Rádi vám poradíme a společně vybereme, která řada bude pro vaše vlasy ta
pravá.
Trápí vás padání vlasů a problémy s vlasovou pokožkou? Řešení přináší řada
výrobků značky Nioxin. Tato řada využívá inovativní přístup, který je navržen
k posílení, výživě a ošetření vlasů a vlasové pokožky. Celý servis v našem salonu zahrnuje vyšetření vlasové pokožky
mikrokamerou, dermabrazi – peeling
vlasové pokožky a konzultaci pro správnou volbu produktů na domácí ošetření
vašich vlasů.

Patříte mezi příznivce přírodní kosmetiky? Přijďte a vyzkoušejte přírodní řadu Elements. Tato řada obsahuje
99% složek přírodního původu, je bez
silikonu a složek živočišného původu.

WELLAPLEX
Na službu Wellaplex, kterou si můžete
v našem salonu dopřát, navazujete sada
péče pro domácí použití ColorMotion+,
která je také k dostání v našem salonu. Nová řada ColorMotion+ je určena
pro posílení a ochranu barevných vlasů
s technologií Wellaplex. Pravidelné používání této řady vylepšuje kvalitu barvených vlasů trojitou silou: chrání před
volnými radikály, vyhlazuje vlas a rekonstruuje vnitřní vazby vlasů.
Neváhejte a svěřte se do rukou našich
odborníků, kteří vám pomohou s výběrem vhodného odstínu a díky používání

NIOXIN

ELEMENTS

Všechny služby našeho salonu si můžete objednat pohodlně z domova, přes
náš elektronický rezervační systém, který naleznete na facebookových a webových stránkách salonu. Pro naše věrné
zákaznice máme i věrnostní program
s 20% slevou na naše služby. Přijďte se
nechat hýčkat a odpočinout si od denního shonu do Salonu mon style.

Jak soutěžit?
• sledujte facebookovou stránku Salonu mon style
• dejte „LIKE“ k soutěžnímu příspěvku
• napište libovolný komentář pod soutěžní příspěvek
• sdílejte soutěžní příspěvek

Co můžete vyhrát?
Poukaz v hodnotě 1.500 Kč do Salonu mon style
Kdo vyhrává?
Bude vylosován jeden soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže. Slosování bude probíhat každý rok, a to vždy
k 30. 9., 31. 1. a 31. 5.
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ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE SALONU MON STYLE
A VYHRAJTE VOUCHER V HODNOTĚ 1.500 KČ

ZÓNA PRO BATOLATA

TEENAGE ZÓNA

Baby zónu jsme vyvinuli na míru pro naše
nejmenší návštěvníky a slibujeme, že se u nás
nudit rozhodně nebudou. Těšte se na hračky
rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, příjemné
a nezávadné materiály, zábavný výhled na dění
v centru díky velkým oknům, které uchvátí
každého malého zvědavce, balónkový bazének
a mnoho dalšího. Bezpečně oddělený koutek od
ostatních atrakcí zajistí vašim drobečkům klidné
hraní v bezpečí a čistotě.

Všechny teenagery (ale i tatínky) jistě nadchne
nová teenage zóna, která bude vybavena herní
konzolí PlayStation 4 a brýlemi s virtuální
realitou. Brýle vás vtáhnou do děje a dovolí vám
prožít hru zcela naplno všemi smysly. Užijte si
nejnovější FIFU, NHL a další akční i fantasy hry.
Pohodlí při hraní zajistí sedací vaky Fatboy
a energii můžete doplnit osvěžující limonádou,
popcornem nebo zmrzlinou.

STAVENIŠTĚ S JEŘÁBEM

Herna musí být „cool“ nejen pro děti, ale také
pro jejich doprovod. Razantní proměnou
prošel také bar, kde si nově můžete objednat
i „ostřejší“ kousky jako Aperol nebo sklenku
levandulového prosecca. Pětihvězdičková káva
ze sopečných hor Mountain Gorilla COFFEE
v kombinaci s čerstvými koláči, buchtami
a lineckým pečivem dostane do pohody
nejednoho uhnaného rodiče. Naším favoritem
jsou limonády z ovoce a bylinek, které osvěží
tělo, potěší mysl a opravdu stojí za vyzkoušení.

Máte doma malého stavitele, milovníka bagrů,
jeřábů a další těžké techniky? V tom případě
je pro vašeho kutila COOLNIČKA tím pravým
místem. Unikátní atrakce s jeřábem je novinkou,
kterou nikde jinde nenajdete. Obří čtyřmetrový
jeřáb mohou děti samy obsluhovat a postavit
si vlastní stavbu snů. Na staveništi nechybí ani
nákladní vozíky na stavební materiál, vrátnice se
závorou, lešení a stavebnicové stěny.

KAVÁRNIČKA
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VÍTEJTE V COOLNIČCE!

J

e nám ctí představit vám jedinečný koncept dětské herny COOLNIČKY, kterou
jsme pro vás nově otevřeli v Centru Krakov. Herna v sobě skrývá bezpečnou
zónu pro batolata, prolézací a stavební atrakce pro školáky i předškoláky, teenagery nadchne herní zóna s virtuální realitou a maminky a tatínkové si alespoň na
chvíli vydechnou u kávy nebo sklenky prosecca. Vítáme vás v COOLNIČCE!

NEROZLUČNÁ DVOJKA:
PODZIM & VÍNO
Září si spojujeme nejen s návratem dětí do škol, ale také se sklizní vína a vinobraním, které probíhá napříč
celou Českou republikou. Hrozny, ze kterých vznikají celosvětově uznávaná vína, se rodí zejména na jižní
Moravě, kde jsou jedinečné podmínky pro pěstování vinné révy a následnou výrobu vynikajících vín.

NA SKOK DO MALEBNÉHO MORAVSKÉHO TOSKÁNSKA

Právě z těchto míst vám přinášíme vína
od malovinařů, kteří přidávají do výroby svých vín také srdce, péči a elán.
Mnohdy se dokonce
nebojí použít staleté postupy, které
i v dnešní moderní
době zaručeně zaujmou a potěší milovníky kvalitního vína.
Správnej krám si pro
vás připravil výběr
3 vín, která se hodí
k teplému létu a na
začátek chladnějšího
podzimu.
Mezi ryze letní pití
jistě patří Frizzante.
Toto jemně perlivé
bílé či růžové víno by
mělo být plné osvěžující ovocné chuti. Ne jinak je tomu

Frizzante,
Správnej krám,
295 Kč

v případě Frizzante z odrůdy Veltlínské
zelené z produkce kyjovského vinařství
Rodina Kölbelova. Mladé bílé Frizzante
je plné bublinek, které v ústech skáčou
jako malí rarášci. Toto polosladké víno
jistě překvapí svojí výraznou bezinkovou vůní a dojmem suchého vína. Tajemství tkví především v maceraci moštu s bezinkovým květem, která přináší
tomuto
Frizzante
jedinečnou
chuť
a konzumentovi vynikající zážitek. Při
konzumaci s rybou
či kuřecím masem
bude Váš zážitek
znásoben.

sladká chuť, která zůstává v ústech i po

Další skvělou volbou je Pálava ve výběru z hroznů 2020
od vinaře Karla Novotného z Milotic.
Naše
nejznámější
odrůda a moravskočeská klasika je
v podání pana Novotného
skvělým
vínem.
Příjemná
vůně a plná polo-

opravdové

požití posledního doušku. Toto víno vás
do Moravského Toskánska přímo přenese. Nebojte se spojit pití takového vína
s dezerty.
Zástupce červeného, Dornfelder coupage 2018-19, je opět z kolekce vinařství
Rodina Kölbelova. Příjemně plný buket
vás osloví již při prvním přivonění. Čas
strávený v láhvi či
sudu

přidává

odrůdě

na

této

kvalitě

a barikové zrání vyneslo Dornfelder kyjovského vinaře mezi
skvosty.

Původ hroznů a použitý způsob výroby
zajistilo tomuto vínu
označení tip someliéra. Spojení tohoto
vína s kvalitní paštikou na čerstvém
Elements Pálava,
Správnej krám,
315 Kč

pečivě či se zvěřinou
okouzlí chuťové pohárky.

Dornfelder,
Správnej krám,
370 Kč
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Kyjovsko, malý kousek země na jižní
Moravě, který jakoby z oka vypadl Toskánsku v Itálii. Krásně zvlněná krajina
osázená vinicemi, kde se snoubí tradice
výroby vína s náročností dnešní vinné
klientely. To je Moravské Toskánsko.

ADVENTNÍ TRHY 3V1
VE SPOLUPRÁCI S CK ČEDOK

Kdo by nemiloval atmosféru adventních trhů. Všudypřítomná vůně vánočního koření, dobroty na každém
kroku, chladivě příjemná atmosféra a Vánoce jsou cítit ve vzduchu. Máte pravdu, že s adventem přicházíme
příliš brzy, máme pro to ale pádný důvod. Přichystali jsme si pro vás soutěž o víkendový adventní zájezd,
během kterého můžete navštívit hned tři evropské metropole – sváteční Bratislavu, kouzelnou Budapešť
a pohádkovou Vídeň.

VÍDEŇ

BUDAPEŠŤ

BRATISLAVA

Sváteční Vídeň je typickým symbolem
adventu a svou kouzelnou atmosférou
si získá všechny vánoční nadšence
i skeptiky. Trhy jsou rozeseté po celé
Vídni, ty největší ale najdete na náměstí
Rathausplatz přímo před novogotickou
radnicí.
Více
než
140
stánků
s občerstvením, vánočními ozdobami,
rukodělnými výrobky a vůní svařeného
vína a punče vás budou doprovázet na
každém kroku. Horké nápoje se servírují
do hrnečků, za který zaplatíte zálohu,
a pak už bude záležet jen na vás, zda
hrneček vrátíte, nebo si ho odvezete
domů jako suvenýr. Zajímavostí je, že
každý trh ve Vídni má své hrnečky, které
navíc rok co rok obměňují svůj design.

Budapešťské vánoční trhy se těší rok od
roku větší oblibě a v roce 2019 získaly
dokonce titul nejkrásnějších vánočních
trhů v Evropě. Není se čemu divit, zdejší
trhy jsou opravdu nádherné a ani nápor
turistů jim neubírá na autentičnosti.
Stánky podléhají přísnému výběrovému
řízení speciální komisí, proto nečekejte
žádné kýče. Prodejci nabízí pouze
originální produkty místní výroby
a ve stáncích s občerstvením zažijete
opravdový gurmánský zážitek. Těšit
se můžete na pikantní klobásy se
zelím,
kotlíkový
guláš,
grilované
vepřové koleno a sladkou tečku zajistí
Kürtőskalács [čti KURTOŠKOLÁČ]. Je to
obdoba našeho trdelníku, Kürtőskalács
ale překvapí svou velikostí i lahodnou
chutí.

Pagáče,
štrůdl,
tradiční
lokše
z bramborového těsta s mákem, ořechy
nebo višněmi, medovinu, svařené
víno od lokálních vinařů, řemeslné
výrobky i bohatý víkendový program,
nabízí během adventu Bratislava
jakožto centrum předvánočního dění
na Slovensku. Na zahřátí i posilnění
doporučujeme Tatranský bylinný čaj
nebo lahodnou Včelovinu ze Smolenic,
která se vyrábí ze tří druhů medu, vody
a bylin.
Více info na www.centrumkrakov.cz

SOUTĚŽ O ADVENTNÍ VÍKEND PRO DVA
Jak se do soutěže zapojit?
Odpovězte správně na 3 soutěžní otázky a zájezd může být váš. Nápovědu k odpovědím hledejte
v textu. Své odpovědi posílejte na soutez@centrumkrakov.cz do 30. 10. 2021.
O co hrajeme?
Zájezd „Adventní metropole na Dunaji – Bratislava, Budapešť a Vídeň“ pro 2 osoby.

Kompletní pravidla soutěže jsou k dostání na www.centrumkrakov.cz
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:
1/ Které město bylo v roce 2019 vyhlášeno za město s nejkrásnějšími vánočními trhy?
2/ Jak se jmenuje obří maďarský trdelník?
3/ Na jakém náměstí se konají největší vídeňské trhy?

KUDY K NÁM

DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Přijďte si užít kreativní dopoledne společně s námi. Dílničky jsou ZDARMA, a navíc
v den jejich konání mají děti, které se dílniček účastní, zvýhodněné vstupné do
dětské herny COOLNIČKY za 99 Kč.
Těšíme se na vás!

KOBYLISY
7 minut od stanice metra
KRAKOV
102, 177, 202, 236, 905
MAZURSKÁ
144, 177, 202

ZAŘÍ
Mimořádně na pasáži v přízemí
Centra Krakov od 11 do 12 hodin.

NA PAZDERCE
102, 144, 505

12. 9. 2021 – Obraz z léta
26. 9. 2021 – Lapač snů

PARKOVÁNÍ

ŘÍJEN
Každou neděli v dětské herně
od 11 do 12 hodin.

2 HODINY ZDARMA
KAŽDÁ DALŠÍ 30KČ/HOD

3. 10. 2021 – Netradiční pexeso

NOČNÍ PARKOVÁNÍ
AKČNÍ CENA 750KČ/MĚSÍC

10. 10. 2021 – Podzimní květináče
17. 10. 2021 – Papírový drak
24. 10. 2021 – Halloweenský lampion

OTEVÍRACÍ DOBA

31. 10. 2021 – Dlabání dýní
Kapacita dílniček je omezena. Zarezervujte si včas své místo na dilnicky@centrumkrakov.cz

STRAŠIDELNĚ
SLADKÝ
HALLOWEEN

OBCHODY
PO - SO
9:00–21:00
NE
9:00–21:00

BILLA
PO - SO
7:00-22:00
NE
8:00-22:00

FITNESS
PO - PÁ
7:00-22:00
SO - NE
9:00–21:00

SAUNIA
PO - PÁ
9:00–23:00
SO - NE
9:00–23:00

POŠTA
PO - PÁ
9:00-20:00
SO - NE
9:00-14:00

KFC
PO - PÁ
8:00-22:00
SO - NE
8:00-22:00

Kdy: v neděli 31. 10. 2021
Kde: v přízemí Centra Krakov
Na co se můžete těšit:
Strašidelné odpoledne s pódiovým programem, sladkými soutěžemi, ale také na
originální popcornový workshop a kreativní tvoření. Děti v maskách se mohou
těšit na parádní odměnu!

UŽ VÁS OMRZELO NEKONEČNÉ
HLEDÁNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA?
Máme pro vás řešení v podobě nočního
parkování v krytém podzemním parkovišti
v Centru Krakov.
VÍCE INFORMACÍ NA
INFO@CENTRUMKRAKOV.CZ

KRYTÉ
GARÁŽOVÉ
STÁNÍ
PO
PÁ

VŠEDNÍ DNY
OD 18 DO 10 HOD

SO
NE

VÍKENDY
BEZ OMEZENÍ

Kč

Adresa: Lodžská 850/6, 181 00, Praha 8
Infolinka: +420 272 048 950 (9–17 hod.)
E-mail: info@centrumkrakov.cz
Web: www.centrumkrakov.cz

AKČNÍ CENA
750KČ/MĚSÍC

Dětské dílničky a plánované se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace.
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NOČNÍ STÁNÍ
V GARÁŽÍCH
CENTRA KRAKOV

KONTAKTY

