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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

INZERCE

Rozhovor na stranách 8 a 9
Nejčtenější 

v celé 

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

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

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

zdrojů dluhy či exekuce. 

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

VOLEJTE ZDARMA

Přinese pařížský 
vzor další direkt 
automobilovému 
provozu? více na stranách 6 a 7

INZERCE
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED
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OZNÁMENÍ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

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

VYHLÁSILO PRO ROK 2022 DOTAČNÍ PROGRAM V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE:

PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ PRO ROK 2022

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

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

nebo na portálu hl. m. Prahy https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default 

OZNÁMENÍ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

usnesením RHMP č. 1367 ze dne 7. 6. 2021

VYHLÁSILO PRO ROK 2022 DOTAČNÍ PROGRAM V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE:

PROGRAM PRO OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN 
NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRO ROK 2022

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

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

nebo na portálu hl. m. Prahy https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default
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Prohlédněte si náměstí Bohumila Hrabala
  Jméno vítěze konkursu na 

umělce, který společně s tý-
mem UNIT architekti připraví 
návrh nového náměstí Bo-
humila Hrabala na Palmovce, 
bylo zveřejněno přesně před 
rokem. 

Palmovka/Praha 1 – Nyní se 
výsledek spolupráce architek-
tů s předním českým socha-
řem a pedagogem na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové 
Dominikem Langem před-
stavuje veřejnosti do 31. říj-
na na mezinárodní výstavě 
architektury a urbanismu 
Architecture Week v Jízdárně 
Pražského hradu. 
Palmovka zůstane 
dopravním uzlem
Nové náměstí, jež do roku 2026 
vznikne v prostoru mezi stávají-
cím autobusovým nádražím 
a ulicí Na Žertvách, se stane 
hned v několika ohledech 
ukázkovým příkladem řešení 
městského veřejného prosto-
ru. Palmovka přitom nadále 
zůstane významným uzlem pro 
chodce i cestující MHD. Další 
rovinu tvoří zeleň a vodní prvky 
vytvářející příjemné mikro-
klima. A konečně, Bohumila 
Hrabala, po němž je náměstí 
pojmenováno, budou v duchu 

poetiky jeho textů připomínat 
drobné instalace a zdánlivě 
nenápadné prvky poutající po-
zornost chodců.

Architektům z ateliéru UNIT 
se podařilo překonat četné 
komplikované vztahy v řešené 
lokalitě. Například přítomnost 
tubusu metra, který znemož-
ňuje volné sázení zeleně do 
plochy náměstí, nebo řešení 
povrchové dopravy. Nové ná-
městí zachová stávající provoz 
tramvají a respektuje nově 
vznikající odstavná stání pro 
elektrobusy, které nahradí stá-
vající linky umístěné v rámci 

dosluhujícího autobusového 
nádraží.
Kavárna v srdci náměstí
I díky velmi citlivému řešení na 
novém náměstí vznikne kultivo-
vaný prostor pro cestující, setká-
vání i zákoutí pro dětské aktivity. 
A to celoročně, čemuž napomo-
hou nejen zelené střechy stro-
mů, ale také příjemné prostředí 
kavárny umístěné do technolo-
gického objektu metra v samém 
srdci nového náměstí. Jeho 
proměna bude navíc koordino-
vána s výstavbou polyfunkčního 
objektu Palmovka One. (red)

VIZUALIZACE nové podoby náměstí na Palmovce. Zdroj: UNIT

šéfredaktor: 
Martin Dudek 
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz

TAK SI MYSLÍM...

V Kanadě se pálí „závadné“ knihy 
ze školních knihoven. Jsou v nich 
prý negativní představy o domo-
rodých lidech. V plamenech skončil 
třeba i legrační komiks o Asterixovi. 
Důvod? Sexualizace domorodé 
ženy, která se zamiluje do tlustého 
a dobráckého Obelixe. Mladá žena 
je v komiksu vyobrazena s hlubo-
kým výstřihem a v minisukni. No 
ale fuj, děti, to v žádném případě 
nesmíte vidět ani číst. Šup s knihou 
do plamenů! A do nich putují i další 
publikace, například o indiánské 
princezně Pocahontas. Je prý moc 
sexuální a smyslná.

Svět se zdá být šíleným a opakují 
se stejné chyby. Pálení knih už jsme 
v historii nejednou zažili a jejich ničení 
se vždy považovalo za barbarský čin. 
Ale svět není šílený, pouze lidé, kteří 
se dostali na Západě k moci. A je jen 
na nás, zda si podobné týpky zvolíme 
i my. Stačí se před říjnovými volbami 
podívat, kdo k boji proti „útlaku všech 
menšin“ u nás nejvíce tíhne…

KOMENTÁŘ

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

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

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

otázka, jak budeme jezdit, když 
normální auta zakážou?

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

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

Napište mi váš názor.
 Jan Čížek, pražský patriot 

jan@cizekjan.cz
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V Praze 8 je celkem 991 prvňáčků
Praha 8 – V naší městské části 
se děti vrátily do všech patnác-
ti základních škol zřizovaných 
městskou částí. Svůj první školní 
den v lavicích zažilo 991 prvňáčků. 
První školní den to byl však také 
pro Mgr. Ivu Červeňanskou, novou 
ředitelku základní školy Mazurská 
v Praze 8 - Troji. Právě do této školy 
na první školní den zavítal i staros-
ta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Sta-
rosta popřál nové ředitelce, aby pod 
jejím vedením škola dobře fungo-
vala a aby do školy rády chodily 
nejen děti, ale i pedagogický sbor. 
Především pak popřál všem dětem, 
aby tento školní rok byl pro ně 
úspěšný, ničím nenarušovaný, aby 
se nejen dozvěděly mnoho nových 
věcí, ale našly i nové kamarády. 
A také aby byly zdravé a opatrné ve 
škole i mimo školu. (red) PRVŇÁČCI získali na památku „placku“. Foto: MČ Praha 8

Plavecký areál Šutka se možná rozšíří o venkovní část
Troja –Na území hlavního města je akutní nedo-
statek plaveckých bazénů a víceúčelových spor-
tovních hal pro míčové sporty s tribunou pro při-
bližně 3000 diváků pro uskutečnění významných 
sportovních soutěží. Rada hlavního města Prahy 
proto schválila záměr na vypracování projektové 
dokumentace pro novou sportovní výstavbu, která 
bude zařazena do návrhu rozpočtu hlavního města 

pro rok 2022. Konkrétně se jedná o projekt na 
výstavbu venkovní části plaveckého areálu Šutka 
za 250 milionů korun.

Podle schváleného Plánu rozvoje nám ve městě 
chybí minimálně pět plaveckých bazénů a tři 
víceúčelové sportovní haly,” podotkl na adre-
su chystané investice pražský radní Vít Šimral 
(Piráti). (red)

Podjezd se rozšíří
Bulovka – Technická správa komu-
nikací (TSK) rekonstruuje a roz-
šiřuje část komunikace Bulovka 
v úseku 120 metrů od křižovatky 
s komunikací Povltavská. Stavební 
práce by měly skončit 31. října.

Komunikace Bulovka spojuje 
ulici Zenklova s ulicí Povltavská. 
Před křižovatkou s ulicí Povltavská 
je stávající vozovka s asfaltovým 
krytem a před železničním pod-

jezdem (v délce cca 40 m) je zúžena 
na šířku přibližně čtyř metrů, což 
je nevyhovující a stavební úpravy 
to mají změnit. Během nich se také 
stávající přechod pro chodce přes 
vozovku Povltavská přemístí na 
východní rameno křižovatky tak, 
aby logicky navazoval na stávající 
chodníkovou trasu v ulici Bulovka. 

Stavba je prováděna za plné 
uzavírky. (red)

KRÁTCE Z OSMIČKY

Karlín provoní káva
Karlín – V neděli 19. září (10.00–
18.00 hod.) bude Karlínské ná-
městí doslova provoněno kávou. 
Představí se nejlepší pražírny 
a kavárny, vychutnáte si kávové 
rituály, alternativní i klasickou 
přípravu kávy. Můžete se těšit 
i na skvělou nabídku jídel, živou 
muziku a program pro děti. (red)

Výstava malíře 
Petra Šmahy
Palmovka – Do 22. září můžete 
každý všední den odpoledne 
navštívit výstavu malíře Petra 
Šmahy v synagoze na Palmov-
ce, Ludmilina 1. Soubor dosud 
nevystavených pláten z posled-
ního období vychází z autorovy 
obtížné životní situace, existen-
ciální charakter tvorby podtrh-
la zhoršující se plicní choroba. 
Při vynucené hospitalizaci 
uprostřed vlny pandemie letos 
na jaře napadl covid-19 jeho 
oslabený organismus a ukon-
čil malířův život. Tragickým 
koncem a změněnou celospole-
čenskou situací získala výstava 
nový rozměr. (red)

Nábor do softballového klubu Joudrs

SOFTBALLOVÝ KLUB Joudrs Praha pořádá nábor prostřednictvím ukázkových tréninků. 
Ty probíhají v areálu softballového klubu v Dolákově 555/1, jsou vedeny zkušenými trenéry 
a hráči klubu a můžete se jich zúčastnit až do 20. září. Info na www.joudrs.cz. Foto: Joudrs Praha

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)

„NEDÁVNO JSEM NAVŠTÍVIL můj rodný Žižkov a až jsem se lekl – kam zmizel 
stadion Viktorky?! Je zastíněn vzrostlými stromy a z jedné strany novými bytovými 
domy, jejichž majitelé si koledují o rozbití oken při nepodařené ráně útočníků,“ 
napsal nám Pavel Štika. Naše Praha dodává – inu, časy se mění. Lidé chtějí bydlet, 
developeři stavět, a fotbalisté na hřišti Viktorky tak musí více klopit nárty… 
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Dny evropského dědictví v Praze 8
 Městská část Praha 8 zve 

zájemcem na Dny evropského 
dědictví, a to v sobotu 18. září. 
V tento den budou zpřístupně-
ny následující objekty, v někte-
rých budou probíhat i komento-
vané prohlídky.

Praha 8 – Kam se tedy můžete 
vydat po území naší městské 
části?
Libeň
Libeňský zámek. Zenklova 35, 
13.00–18.00 hodin, prohlídky 
pouze s průvodcem začínají 
každou celou hodinu. Poslední 
od 17.00 hod.
Grabova vila. Na Košince 1, 
13.00–18.00 hodin, prohlídky 
pouze s průvodcem začínají 
každou celou hodinu. Poslední 
od 17.00 hod.
Kostel sv. Vojtěcha. Zenklova ul., 
11.00–17.00 hodin
Synagoga na Palmovce. Ludmi-
lina ul., 13.00–19.00 hodin
Bohnice
Kostel sv. Václava. Ústavní ul., 
13.00–17.00 hodin

Karlín
Kostel sv. Cyrila a Metoděje. 
Karlínské nám., 8.00–19.00 ho-
din
Kobylisy
Kobyliská střelnice. Žernosecká 
x Bojasova ul., 8.00–18.00 hodin, 
bez průvodce
Kostel U Jákobova žebříku. 
U Školské zahrady 1264/1, 
10.00–17.00 hodin

Dolní Chabry
Kostel Stětí svatého Jana Křti-
tele. Bílenecké nám., 10.00–
17.00 hod.
Ďáblice
Kaple Nejsvětější Trojice 
a sv. Václava. Ul. U Parkánu, 
15.00–20.00 hod., prohlídky 
s informacemi o historii kaple, 
od 18.30 hod. koncert klasické 
hudby. Zdroj: MČ Praha 8

LIBEŇSKÝ ZÁMEK se začátkem září oděl do našich národních barev na počest 100 let 
založení Československé obce legionářské. Foto: MČ Praha 8

KRÁTCE Z OSMIČKY

Snad se naučí 
lépe česky
Karlín – V základní škole 
Lyčkovo náměstí budou i na 
podzim pokračovat intenzivní 
kurzy výuky českého jazyka 
pro žáky základních škol s od-
lišným mateřským jazykem. 
Hl. m. Praha tuto výuku pod-
pořilo částkou 366 000 Kč na 
období od 1. září do 31. prosince 
2021. Výuka českého jazyka 
probíhá dopoledne čtyři hodi-
ny denně tři až pět měsíců. (red)

Co zažijete ve statku?
Bohnice – Akce Zažít Bohni-
ce jinak se můžete zúčastnit 
18. září od 14.00 do 22.00 ho-
din ve Statku Vraných ve 
Starých Bohnicích. Těšit se 
můžeme na společný den 
plný aktivit, zážitků a zába-
vy, které přichystali sousedé 
ze spolků i jednotlivci pro 
všechny děti, seniory, rodiče, 
dospívající a dospělé. Program 
vyvrcholí od 20.00 hodin 
koncertem kapely Tin Turtles. 
A domácí občerstvení je sa-
mozřejmostí. (red)

Kompletní nabídku naleznete na www.spa-wellness-travel.cz  
nebo volejte 221 105 326-7 či pište info@spa-wellness-travel.cz

Všechny pobyty nabízíme také formou dárkových poukazů.

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

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

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

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

www.spa-wellness-travel.cz

Jsme specialisté na

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

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

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

Jan Bělohubý

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zkomplikovaly. A to doufám 
nikdo z nás nechce…“

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

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

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

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

Podporujete zavedení třicetikilometrové rychlosti v Praze?
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www.arcus-city.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

automobilovému provozu?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turisté by se měli v Praze 
chovat ohleduplněji
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VOLEJTE 
ZDARMA

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

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

ŘIDIČ/ŘIDIČKA TRAMVAJE Na pozici:
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profi l

Narozena 21. 5. 1998 v Kolíně

Herečka

Vystupuje v pražských divadlech, 
zahrála si princeznu v pohádce Když 
draka bolí hlava

Svobodná, bezdětná

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Co by vám do konce letošního roku 
udělalo největší radost?
Abychom najeli do těch starých, 
nudných kolejí a nic nám to už 
nepřekazilo. A abychom byli 
zdraví. A taky světový mír. Nebo 
jak to říkají ty missky, když jim 
dávají na hlavu tu korunku? 
(smích)
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Čestlice - Báječný vodní svět na 
ploše 9 150 m² nabízí tři tematic-
ké paláce - palác pokladů, palác 
dobrodružství a palác relaxu. 
Můžete si užít zábavu i napětí na 
21 tobogánech či skluzavkách, 
včetně šíleného adrenalinové-
ho trychtýře nebo tandemové 
skluzavky, kde se s parťákem 
utkáte o nejrychlejší sjezd. 
V bazénu s vlnobitím zažijete 
pocit, jako když se právě koupete 
v moři, a proudy pomalé řeky 
vás bude unášet svým 450 metrů 
dlouhým proudem vinoucím 
se celým vodním světem. Pro 
klidnější nátury je k dispozi-
ci plavecký bazén, vířivky či 
dechberoucí každodenní večerní 
projekce laser show. Otevřena 
je i venkovní zóna se spoustou 
pohodlných lehátek, na kterých 
můžete jen tak lenošit. A každý 
víkend od rána do večera jsou 
připraveny zábavné animační 
programy pro děti i dospělé. Ale 
hlavně – teplota vody je stále 
skvělých 30 stupňů Celsia!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aquapalace.cz

JEN V AQUAPALACE PRAHA
ZAŽIJETE:

Soutěžní otázka

Jak dlouhý je nejdelší tobogán v ČR, 
který se nachází v Aquapalace Praha?
a) 150 metrů b) 250 metrů c) 300 metrů

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

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

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

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

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

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

POHOZENÉ injekční stříkačky a další 
potřeby narkomanů se válí v pražských 
ulicích. Foto: MP Praha
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ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
CCR PRAHA 
hledá zájemce 
o účast v klinických 
hodnoceních pro diagnózy:

PSORIÁSA (LUPÉNKA)
PSORIATICKÁ ARTRITIDA
OSTEOPORÓZA
POSTHERPETICKÁ NEURALGIE

Účast v klinických hodnoceních je dobrovolná, veškerá vyšetření i studijní lék jsou poskytovány bezplatně.
O případné účasti v projektu rozhodne lékař na základě provedených vyšetření.
Pro více informací volejte v pracovní dny od 12 do 16 hodin na tel. 725 027 328
Zdravotnické zařízení CCR Prague s.r.o. , Vinohradská 174, Praha 3, 130 00
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Mladý cestovatel jde pěšky 
k hrobu svatého Jakuba ve 
Španělsku. A protože i když jde 
po svých, není několik měsíců 
trvající pouť levnou záležitostí, 
vydělává si na další kilometry, 
dělící ho od vysněného cíle, jak 
se dá. Aktuálně sbírá jablka na 
italské farmě. 

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

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

Do španělské Galicie, v níž je 
v katedrále v Santiagu de Com-
postela pohřbený svatý Jakub 
Starší, každoročně míří z Čech 

tisíce poutníků. Vít Zukal se 
rozhodl zpestřit si cestu tím, že ji 
podnikne po svých. Mladý muž 
chce navštívit Monaco, Cannes, 
Saint-Tropez, Marseille a Bar-
celonu. Až dojde do cíle, hodlá 
o své cestě napsat knihu. (lk)

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

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

VÍT našel práci na farmě poblíž města Brixen v italské autonomní provincii Bolzano.  
Foto: archiv VZ
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Pomáhejte odevzdáním 
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kuře 40 Kč/ks, mléko 11 Kč/l, máslo 25 Kč/250 g a další

• Vystoupení zpěváka Petra Koláře • Soutěže pro děti • 
• Občerstvení a pivo Spďák za 15 Kč •

ESKÝ JARMARK SPD  

České potraviny za férové ceny: 

NED LE 3. ÍJNA 12  17 H., VÍT ZNÉ NÁM STÍ, PRAHA 6
Vstup zdarma, info na www.spd.cz

Vystoupí předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda 

Radim Fiala a kandidáti SPD Praha – Josef Nerušil, 

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

SPD-Pha-Billb-51x24-n3Wset-fin.indd   2 10.09.2021   15:07

Zadavatel a objednavatel: SPD
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Oskar Kuptík

Praha - Metrostav betonoval zá-
kladovou desku pro rošt, na nějž 
budou následně ukládat dubové 
trámy a žulové kameny. Fošny 
jsou z 30 metrů vysokých dubů, 
které rostly od poloviny 19. století 
v oboře Kněžičky na Nymbur-
sku. Vytěžené dřevo zůstane 
namočeno ve vodě až do konečné 

montáže na jezu. I po instalaci se 
rošt musí kropit po celou dobu, co 
se bude vyplňovat kamennými 
kostkami. Metrostav spotřebuje 
na stavbu Staroměstského jezu 
stovku trámů, které měří vcelku 
přes dva kilometry.

Kamenná výplň je z kame-
nolomu Vápenice u Vysokého 
Chlumce na Příbramsku, kde se 
těží tzv. blokovou těžbou. Pak 

z žuly kameníci vytvoří přesné 
kvádry, kterými se dubový rošt 
vyplní. Tak se jezu vrátí jeho 
původní podoba. Jez je zapsán od 
roku 1958 do seznamu nemovi-
tých kulturních památek a v 60. 
letech byl necitlivě upraven 
odstraněním zmíněného roštu.
Říční betonárky jsou důležité
Nynější betonování bylo ukáz-
kou skvělé souhry všech zúčast-
něných. Naloďování mixů s be-
tonem probíhalo u Štefánikova 
mostu. „Na loď, která se stihne 
na staveniště a zpět otočit čtyři-
krát za den, se vejdou pouhé dva 
mixy a čerpadlo,“ uvedl Daniel 
Boďa, vedoucí rekonstrukce ze 
společnosti Metrostav. 

„Při této zakázce se potvrdi-
lo, jak důležité jsou pro Prahu 
tzv. říční betonárny v blízkos-
ti centra. Platí to o běžných 
stavbách a o vodních dvojnásob. 
Písek a kamenivo doputovaly do 
Prahy také po Vltavě, a nezatě-
žovaly tak silnice,“ sdělil Jakub 
Šimáček, ředitel společnosti TBG 
Metrostav, která provozuje říční 
betonárny na Rohanském ostro-
vě a u Trojského mostu.

Projekt skončí v roce 2024, na 
rekonstrukci lze totiž pracovat 
jen od jara do podzimu. Celkové 
náklady přesahují 112 milionů 
korun. 
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Po betonu přijdou na jez duby

BETONOVÁNÍ z lodi se v Praze málokdy vidí. Zdroj: Metrostav

 Ke Staroměstskému jezu, jedinému původnímu v Praze, se plavily 
automíchačky s betonem. Začala tak po několika měsících příprav 
ostrá fáze rekonstrukce.

KRÁTCE Z PRAHY

Zachraň jídlo!

Žižkov - Až do konce října 
je v unikátních prostorách 
žižkovské Galerie Atrium 
v Atriu, Čajkovského 12, pří-
stupný interaktivní výstavní 
projekt Zachraň jídlo! Ten je 
postaven na faktech doda-
ných organizací Zachraň jídlo 
a srozumitelně je veřejnosti 
interpretuje v interaktivním 
prostoru, který vzdělává 
a baví. Děti i dospělí mo-
hou do výstavy zasahovat, 
doplňovat ji a obohacovat její 
poselství o vlastní zkušenos-
ti. Sami si například mohou 
vyzkoušet, jaké vzdálenos-
ti musí jídlo urazit, než se 
dostane na náš stůl. Nebo 
mohou vyzkoušet vaření beze 
zbytků. Výstava je otevřena 
středa–neděle (14.00–19.00 h.),  
vstupné dobrovolné. Info na 
atriumzizkov.cz. (red)

Zdroj: Zachraň jídlo!
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HLEDÁME OSTŘÍLENÉ OBCHODNÍKY!
Český Domov hledá do svých řad zkušené 

obchodníky na pozici manažera inzerce pro 
celorepublikovou síť lokálních titulů.

Tvým úkolem bude prodej reklamního prostoru tištěné 

Nabízíme:
• nadstandardní finance 

– možnost výdělku až 80 000 Kč
• školení obchodních dovedností

• teambuildingové akce
• práce na ŽL

• práce v regionu Praha

Požadujeme:
• zkušenosti s obchodem 
• SŠ vzdělání s maturitou
• smysl pro zodpovědnost

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli nám 
životopis na mail: kancelar@ceskydomov.cz

Tě pozveme na pohovor
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časopis všech Pražanů
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032

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

RECEPT: BRAMBOROVÉ ŠIŠKY S CUKREM A MÁKEM

Suroviny:
500 g vařených brambor
300 g polohrubé mouky
3 vejce
sůl

Na posypání:
mletý mák, perník nebo strouhanka
lehce osmahnutá na ghí
moučkový cukr

Na omaštění:
Ghí se skořicí a vanilkou od Českého ghíčka (může 
být i čisté nebo BIO Ghí)

Postup:
1. Uvařené brambory necháme vychladnout. Pak 
je nastrouháme na jemném struhadle a zasypeme 
moukou.

2. Bramborovou směs osolíme, přidáme vejce 
a zpracujeme v hladké tužší těsto.

3. Těsto rozdělíme na tři díly a z těch pak ukrajujeme 
menší kousky. Z každého kousku nejprve vyválíme 
kuličku a z ní pak malou šišku. Hotové šišky poklá-
dáme na pomoučněný vál nebo prkénko.

4. Do většího hrnce dáme vařit vodu, osolíme ji, 
a když je ve varu, šišky do ní vhodíme. Sledujeme, 
zda se některá nepřichytila u dna. Pokud ano, opa-

trně ji vařečkou odlepíme. Šišky vaříme asi 5 minut. 
Když vyplavou na hladinu, jsou hotové.

5. Pak je scedíme, necháme okapat a vložíme na 
chvilku do mísy s trochou rozpuštěného ghí. Zlehka 
promícháme, aby se stejnoměrně obalily ghíčkem 
a nelepily se k sobě.

6. Šišky rozdělíme na talíře a sypeme podle chuti 
– buď mletým mákem smíchaným s moučkovým 
cukrem, strouhaným perníkem, nebo strouhankou 
osmahnutou na ghí. Poléváme je rozpuštěným 
skořicovým ghíčkem s vanilkou, které dodá pokrmu 
jemnou chuť a vůni. 

Tip od Andrey Zpěvákové Dostálové ze společnosti 
České ghíčko: „Kdo má rád šišky naslano, doporučuji 
hotové šišky opéct na ghíčku česnek a sůl a hustě 
posypat hladkolistou petrželkou. Je to lehké, rychlé, 
levné a moc dobré!“

 Zdroj a foto: www.ceskeghicko.cz

Turistická tramvaj pojede celoročně
Praha – Tramvajovou linku s číslem 42, která jezdí kolem 
hlavních pražských památek, uvidíme v metropoli i po 
ukončení turistické sezony. Historická linka vyjíždí z Dla-
bačova, vede skrze historické centrum a vrací se zpátky. Bě-
hem jízdy se návštěvníci v případě zájmu dozví od vyškole-
ného personálu potřebné turistické informace a zajímavosti 
o památkách na trase.

Linky budou jezdit ve všední dny v intervalu 40 minut 
a o víkendech a svátcích po 30 minutách. Tento systém 
umožňuje návštěvníkovi naší metropole využít jízdenku 
během celého dne a nastoupit a vystoupit kdekoliv na tra-
se. (red) Foto: praque.eu
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FILMOVĚ-KULINÁŘSKÝ VEČER

NA VLNĚ ITALSKÉ KUCHYNĚ

Jedinečné propojení aktuální kinematografie
a kulinářského zážitku.

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

Hlavní mediální partneři

Hlavní partneřiZa finanční podpory

Partneři

Přepravní partnerOficiální dopravce festivalu Partner Culinary Cinema

Oficiální nápoj

Generální mediální partner
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