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INZERCE

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. 
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Se psem po Praze pouze 
na vodítku. Sci-fi , nebo 
blízká realita?  

Ofi ciálně v hlavním městě bydlí 
přes 90 000 psů a fenek, ale zřej-
mě další stovky či tisíce „štěka-
nátků“ nejsou řádně přihlášeny. 
Nicméně všichni chtějí chodit ven, 
očuchávat rohy a pohrát si. Pokud 
možno na volno, bez pánova vo-
dítka. Jenže tomu chce magistrát 
udělat v blízké době přítrž.

Více na stranách 6 a 7

 Foto: archiv JČ

Pražský 
patriot 
Jan Čížek: 
Dost útrap!  
Pražané 
chtějí 
bezpečí 
a blahobyt!
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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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TAK SI MYSLÍM...

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

Centrální čtvrti brojí proti náporu narkomanů a bezdomovců.
Magistrát prý málo komunikuje antidrogovou problematiku

 Desetibodová deklarace městských částí Praha 1, 2 a 5 požaduje od vedení hlavního města mimo 
jiné zlepšení komunikace v oblasti protidrogové politiky. Klíčové je pak rozšíření služeb pro drogově 
závislé a lidi bez domova, ale zároveň i účinné postihy pro dlouhodobě problémové osoby. Jedině tak 
se sníží zátěž v přetížených lokalitách a s tím související problémy.
redakce

Praha 1, 2 a 5 - Zásadní je ale 
podle zástupců městských 
částí aktivita odpovědných lidí 
z vedení metropole. Deset bodů 
deklarace proto požadují splnit 
bez zbytečných odkladů. „Praha 
bojuje s velkým nárůstem dro-
gově závislých i lidí bez domova 
a největší zátěž dlouhodobě 
nesou ulice, parky i dětská hřiště 
Prahy 5. Situaci magistrát řeší 
laxně, bohužel se tu setrvačně 
sypou peníze do systému, který 
zcela evidentně selhává. Ačkoli 
se s ním snažíme komunikovat, 
výsledky to přináší minimál-
ní. Je evidentní, že odpovědní 
nevnímají naléhavost situace. Je 
to setrvačnost, odtržení od rea-
lity běžných obyvatel, od našeho 
veřejného prostoru. Proto jsem 
přišla s touto iniciativou. Pan 
primátor Hřib (pozn. za Pirá-
ty) a jeho radní by se měli přijít 
podívat, s čím se obyvatelé pětky 
denně potýkají,“ říká starostka 
Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).
Centrum jako u Bulhara 
není řešení
Navýšení počtu kontaktních 
center mimo centrální městské 
části podporuje i starosta Prahy 1 
Petr Hejma, jehož městská část 
má s problematikou lidí vykazu-
jících závadové chování bohaté 
zkušenosti. „Studie i zahraniční 

zkušenosti ukazují, že velká 
centra, jako je například U Bul-
hara, nejsou dobrým řešením 
a že atomizace a decentralizace 
služeb vedou k daleko větší ad-
resnosti a efektivnosti. Problémy 
s lidmi bez domova a drogo-
vě závislými nemohou řešit 
jen centrální městské části,“ 
upozornil starosta Prahy 1 Petr 
Hejma (STAN). 
„Chceme zpět institut 
vykázání!“
Vedení radnice druhé městské 
části chce navíc revidovat obecně 
závazné vyhlášky související 
s pohybem a koncentrací osob 
vykazujících závadové chování 
ve veřejném prostoru. Uvítalo 
by i legislativní změny, které by 

městům a městským částem daly 
větší pravomoci při omezování 
pohybu rizikových skupin oby-
vatel. „Požadujeme revizi obecně 
závazných vyhlášek souvisejí-
cích s touto problematikou. Zde 
je rozhodně prostor ke zlepšení. 
Uvítali bychom také návrat insti-
tutu vykázání. V rámci noveliza-
ce přestupkového zákona radnice 
přišly o možnost problémové lidi 
z území městské části vykázat. 
Byla to chyba. Strážníci městské 
policie tím ztratili jedinou mož-
nost, jak efektivně postihovat 
dlouhodobě problémové osoby či 
drogově závislé. Hlavní město by 
se o to mělo se svou zákonodár-
nou iniciativou zasadit,“ dodává 
starostka Prahy 2 Jana Černo-
chová (ODS).

Třicítkou plošně po Praze? To je 
téma, které hýbe metropolí i ma-
gistrátem terorizovanými řidiči 
a o kterém jsem mimochodem 
psal v minulé Naší Praze (archiv 
v PDF najdete na www.NasePra-
ha.cz). Plošnou „30“ zavedla před 
pár měsíci socialistická starostka 
Paříže. Pražští socialističtí politici, 
kteří vedou magistrát, naznačo-
vali, že francouzská metropole 
je jejich vzor. Když jsem kvůli 
vyjádření oslovil pražské politické 
špičky, tak ti opoziční už trochu 
brzdili. Pochopitelně. „Ne na mém 
dvorku“ je přístup lidský. „30“ 
chci ve své ulici nebo kam chodím, 
ale v jiném čtvrti ji rozhodně 
nechci! Stejně tak elektrárnu, 
věznici, spalovnu atd. atd...
Zpátky do Paříže. Tam už 
výsledky mají. Možná budete 
překvapeni. Francouzští řidiči 
jsou totiž plošnou „30“ rozděleni. 
Ti proti třicítce troubí a najíždějí 
na ty pomalé, ti zase vybržďují 
a dělají další nepříjemnosti. Zlost, 
nepřátelství. Řidiči tam jsou jako 
u nás velmi emotivní a asi 
si všichni umíme představit, co by 
to udělalo u nás v matičce Praze. 
Chceme to? Já ne...

CENTRÁLNÍ ČÁSTI si stěžují, že magistrát v tématu drog i bezdomovců selhává. Ilust-
rační foto: pixabay

Jak postupovat, aby byl váš hlas při volbách platný?
  Blíží se termín parlamentních voleb, které proběhnou již 8. a 9. října. Pokud se chcete zapojit do veřejného dění a mít jistotu, že jste 

svým hlasem skutečně podpořil/a vybrané kandidáty, přečtěte si pečlivě následující řádky.
Praha - Volební lístky vám 
přijdou jako vždy do poštovní 
schránky. Pokud se tak z něja-
kého důvodu nestalo, nevadí, 
ve volební místnosti vám vydají 
nové. Kam jít volit se dozvíte buď 
od sousedů, nebo na webových 
stránkách vaší městské části. 
Většinou to bývá školní budova 
nedaleko vašeho bydliště. A ne-
zapomeňte si s sebou vzít občan-
ský průkaz, popřípadě pas!
Držíte již hlasovací lístek 
a směřujete ve volební místnos-
ti do prostoru určeného k jeho 
úpravě? Paráda, ale pozor, nyní 
přichází nejdůležitější fáze. 
V prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků musíte 

do úřední obálky vložit jen 
JEDEN hlasovací lístek té poli-
tické strany, politického hnutí či 
koalice, pro niž jste se rozhodl/a 
hlasovat! Tím dáváte hlas vybra-
né politické straně, politickému 
hnutí nebo koalici. 

Zároveň můžete na hlasovacím 
lístku vámi vybrané politické 
strany, politického hnutí nebo 
koalice zakroužkováním pořa-
dového čísla u maximálně čtyř 
kandidátů uvedených na hla-
sovacím lístku vyznačit, že jim 

dáváte přednost před ostatními. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování jeho 
platnosti vliv. 

Ve prospěch politické strany, 
politického hnutí nebo koalice se 
počítají i takové hlasovací lístky, 
na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsána. 
K takovým úpravám se nepři-
hlíží. Pokud dáte na hlasovacím 
lístku přednostní hlas více než 
čtyřem kandidátům, počítá se ta-
kový hlasovací lístek ve prospěch 
politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží. 
Časopis Naše Praha vám přeje 
šťastnou ruku.  (MZV, red)
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Náplavka už bez alkoholu: 
Praha 2 zákaz vítá, ovšem s připomínkami

 Všichni  víme, jak to u Vltavy na obou březích vypadá, když je teplo, všude lidi a většina konzumu-
je pivko nebo i něco tvrdšího. Zdá se, že místní lidé za podpory „dvojkové“ radnice mají ale zásadní 
připomínky, například se zřízením míst, kde by alkohol byl výjimečně povolen.
Jan Bělohubý 

Náplavka – Jak to tedy je? Pražský 
magistrát navrhl novelu vyhlášky 
s ohledem na konzumaci alkoho-
lu. Radní Prahy 2 projednali návrh 
města o zákazu požívání alko-
holických nápojů na veřejných 
prostranstvích. Uvítali omezení 
alkoholu na náplavce, které dlou-
hodobě prosazovali, a také zpřes-
nění terminologie. Zároveň však 
žádají magistrát o doplnění návrhu 
o své zásadní připomínky. Vyhláš-
ku v navrhovaném znění považují 
radní za nepřehlednou. Nesouhlasí 
také s obecnou výjimkou ze zákazu 
požívání alkoholu ve dnech 31. pro-
since a 1. ledna. Požaduje, aby se 
nevztahovala na dětská hřiště 
a pískoviště a prostor v okruhu 
100 metrů od nich, kam požívání 
alkoholu prostě nepatří. Radní 
také neouhlasí s tím, aby na úze-
mí městské části Praha 2 vznikla 

lokalita, ve které by docházelo 
beztrestně k jakékoli konzumaci 
alkoholu.
Zde se může popíjet. 
P2: Nesouhlasíme!
„Z hlediska vymahatelnosti práva 
je návrh obecně závazné vyhláš-
ky koncipován dost nešťastně. 
Detailní znalost všech veřejných 
prostranství v hlavním městě 
Praze, na kterých je požívání al-
koholu zakázáno, je pro strážníka 
i občana v praxi téměř nemožná,“ 
zhodnotila návrh vyhlášky krátce 
starostka Prahy 2 Jana Černocho-
vá (ODs). Praha 2 také absolutně 
nesouhlasí se záměrem magistrá-
tu na vyčlenění lokality,  ve které 
by bylo požívání alkoholických 
nápojů explicitně povoleno. „Žád-
nou takovou lokalitu na území 
městské části Praha 2 nechceme. 
Pokud by takové místo vznik-
lo, docházelo by tam zcela jistě 

ke koncentraci popíjejících osob. 
O znečišťování daného místa, 
hlučném a obtěžujícím chování 
nemluvě. A to si jistě nikdo z nás 
nepřeje,“ dodala Černochová.
„Zařazení náplavky mezi místa 
s omezenou dobou konzumace 
alkoholu od půlnoci do deváté 
hodiny ranní je krok správným 
směrem. Je to výsledek naší sna-
hy pomoci rezidentům Podskalí. 
Za velmi významnou změnu 
také považujeme zpřesnění 
terminologie. Požíváním alko-
holických nápojů na veřejném 
prostranství se v návrhu rozumí 
i zdržování se na veřejném pro-
stranství s otevřenou lahví ane-
bo jinou nádobou s alkoholickým 
nápojem. Tyto kroky zcela jistě 
usnadní práci zejména policis-
tům a strážníkům, kteří budou 
dodržování vyhlášky kontrolo-
vat“, uvedl radní pro bezpečnost 
Michal Zuna (TOP 09).

Chcete svatbu u orloje 
na magické datum? 
Praha 1 – Kdo by se nechtěl 
brát na staroměstské radnici. 
2. 2., 20. 2. a 22. 2. 2022 jsou 
data skrývající symboliku 
a kouzlo. 22. 2. 2022 si kromě 
Staroměstské radnice můžete 
také vybrat i jiná překrásná 
místa centra. Radnice poskyt-
ne služby oddávajícího a ma-
trikářky. Rezervovat obřad 
na Staroměstské radnici si 
můžete telefonicky nebo přímo 
osobně během úředních hodin. 
Pro rezervaci svatby na ostat-
ních místech můžete využít re-
zervační systém na stránkách: 
https://svatby.praha1.cz/. (běl)

Foto: wikipedia.cz
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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)

„V NEDÁVNÉM ČÍSLE NAŠÍ PRAHY jste zveřejnili fotku ulice, která neměla jméno, 
respektive chyběla jakákoliv místopisná cedule. Já mám opačný problém. Cedule 
existuje, ale štve mě, protože obsahuje pravopisnou chybu. Pravidelně totiž chodím 
kolem autobusového nádraží Na Knížecí v Praze 5 a dívám se na směrovku, kde je 
slovo Braník napsáno s dlouhým áčkem,“ napsala nám Milena Pátková. Naše Praha 
dodává – kdo by snad nevěřil paní Mileně, může si pravdivost jejích řádků ověřit na 
https://prirucka.ujc.cas.cz.

Rodiče popíjeli, 
batole plakalo venku
Praha 3 - Před restaurací na ná-
městí Jiřího z Poděbrad v polovině 
září dvě hodiny po půlnoci zaujal 
pozornost noční hlídky kočárek 
s plačícím dítětem. Z restaurace 
vyšel zjevně podnapilý muž s tím, 
aby šla hlídka po svém a nevšíma-
la si věcí, do kterých jí nic není. 
K dítěti se následně přihlásila 
i podnapilá žena. Dechové zkoušce 
se odmítla podrobit a nejprve uved-
la, že se nic neděje a tato situace je 
zcela běžná. Po chvíli začala svého 
chování litovat a omlouvat se. Její 
partner ji začal vtahovat dovnitř, 
další muž se pokusil zavřít dveře, 
ostatní nabádal k útěku zad-
ním vchodem a strážníka začal 
vytlačovat ven. Na řadu přišly 
donucovací prostředky a muž 
skončil s pouty na rukou a odře-
ninou na čele. Strážníky častoval 
vulgárními výrazy, dechovou 
zkoušku i lékařské ošetření od-
mítal. Po konzultaci s odborem 
sociálněprávní ochrany dětí byla 
na místo přivolána babička dítěte, 
která si 1,5letého chlapečka pře-
vzala do péče. Porušení povinnosti 
vyplývající z rodičovské výchovy 
řeší OSPOD, přestupkové chování 
47letého muže správní orgán. (red)

Anexe Žižkova pokračuje: 
dopravní teror magistrátu zde graduje!

 Kritici magistrátu, konkrétně primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a náměstka pro dopravu Adama 
Scheinherra (Praha sobě), mají další důvod k oprávněným stížnostem. Pražský Žižkov již od jara 
trápí necitlivé zásahy do oprav ulic a s tím související mizení parkovacích míst. 

Jan Bělohubý

Praha 3 – Magitrátem řízené TSK 
navazuje na další etapu prací, 
u které je nezbytná obousměrná 
uzavírka části Koněvovy ulice 
v úseku ulic Černínova – Roky-
canova. Uzavírka začala posled-
ního srpna a skončí 7. listopadu 
2021. V této fázi je plánována re-
konstrukce vozovky. Pěší budou 
využívat chodníky, které budou 
po předchozích etapách v provi-
zorním pochozím stavu.
Dopravní omezení: 
1.  Ve směru do centra bude 

autobusová doprava vedena 
ulicemi Koněvova, Černínova, 
Roháčova, Rokycanova a dále 
po své trase. Ostatní dopra-
va bude ve směru do centra 
vedena po ul. Jana Želivského, 
Olšanská a Prokopova. 

2.  Ve směru z centra bude auto-
busová doprava vedena po ob-
jízdné trase ul. Prokopova, 
Rokycanova, Jeseniova a Ze-

lenky-Hajského, resp. Jana 
Želivského. Ostatní doprava 
bude vedena po objízdné trase 
ul. Prokopova a Olšanská.

Encyklopedie Prahy 2 je nejlepší 
elektronickou službou v ČR
Praha 2 – Dvojková radnice 
sklízí s webovou aplikací Ency-
klopedie Prahy 2 jeden úspěch 
za druhým. Po prvenství v kraj-
ském kole soutěže Zlatý erb si 
druhá městská část odváží zlato 
i z kola celostátního. Encyklope-
die Prahy 2 s podtitulem kul-
turně historické dědictví je tak 
nejlepší elektronickou službou 
v ČR. Soutěž Zlatý erb každoroč-
ně hodnotí a porovnává webové 
stránky a elektronické služby 
měst a obcí. Encyklopedie.pra-
ha2.cz uspěla v konkurenci obcí 
a měst ze všech 14 krajů České 
republiky. Porota hodnotila 

více než 400 webových portálů 
a projektů. „Každá obec je hrdá 
na svoji kulturu a historii a stále 
je co objevovat a nabízet spolu-
občanům. Nejen v encyklopedii, 
ale i formou vycházek, předná-
šek a třeba i her a soutěží. Právě 
propojení digitálního a reálného 
světa se nám osvědčuje a baví 
nás to,“ uvedl místostarosta pro 
kulturu Jaroslav Šolc (OSB). En-
cyklopedie je vytvořena v čes-
kém jazyce. Aktuálně obsahuje 
více než 1800 encyklopedických 
hesel a její obsah je stále doplňo-
ván. Každý měsíc zaznamenává 
10–15 tisíc návštěv. (běl)

OPRAVA Seifertovy ulice v roce 2008. Foto: Dezidor/Wikimedia Commons

TÝM místostarosty pro kulturu Jaroslava Šolce s cenou. Foto: P2
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že biti na tom budou nejvíce ti, 
kteří své psy vychované mají, 
a naopak ti, kteří ne, to stejně 

dodržovat nebudou. Vztah mezi 
určitou dávkou zodpovědnos-
ti a vychovaným psem totiž 

stoprocentně platí. Pozoruji to 
každý den na trénincích, kdy 
ke mně chodí víceméně jen 
lidé, kteří si uvědomují, že pes 
potřebuje trénink, aby mohl ve 
městě fungovat a nebyl nebez-
pečný sobě ani svému okolí,“ 
řekl Nushart.
Rizikoví jsou psi z množíren 
Na druhou stranu se podle 
Nusharta nedá říct, že by se 
v pražských parcích pohybovalo 
hodně nebezpečných psů. „Aby 
byl pes nebezpečný člověku, 
musí se většinou setkat více 
faktorů, jako je špatná genetika 
nebo plemenná predispozi-
ce. Dalším faktorem je špatná 
výchova a situace, ve které 
pes nemá možnost úniku nebo 
pojme podezření, že mu hrozí 
nebezpečí. Špatnou výchovou 
pak nemyslím primárně výcho-
vu málo důraznou, ale naopak 
důraznou moc, plnou trestů 
a strachu. Strach se totiž pak 
může projevit i v jiných situa-

Alexandra Udženija (ODS), místostarostka MČ Praha 2
„Současný návrh vyhlášky jsem neměla 
možnost zatím prostudovat. Co vím, pro-
bíhají v něm stále nějaké změny. Pokud 

by vyhláška měla znamenat posun takovým smě-
rem, že volný pohyb psů ve veřejné zeleni bude en 
bloc zakázán, včetně kousků zelených pruhů mezi 
domy či celých parků, přišlo by mi to jako příliš 
extenzivní regulace, která ke zlepšení situace nijak 
nepřispěje a nadělá více škody než užitku. Já sama 

jednoho psa v rodině mám, chodím ho pravidelně 
venčit, a tak tuším, co pejskaře trápí. Město zde má 
být pro všechny. Musí v něm být umožněn bezpeč-
ný pohyb nejen psům, ale i lidem. K vlastnictví psa 
patří primárně odpovědnost za to, aby nikomu ne-
ublížil, neobtěžoval či nezpůsobil škodu. Naprostou 
regulací volného pohybu psů lidi 
nevychováme a ty slušné, kterých 
je většina, naopak naštveme.“

Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4
„V hlavním městě je obtížnější zajistit 
„ideální“ počet ploch pro volný pohyb 
psů než na venkově, ale není to nemožné. 

Právě k tomuto účelu bychom už měli mít v Praze 
vymezena místa pro volné pobíhání psů, psí loučky 
a hřiště, dog zóny a psí parky, kde psi mohou běhat 
na volno, aniž by ohrožovali chodce, cyklisty 
a motoristy, a přitom nebyli sami ohroženi.

Kompetentní politik z vedení hlavního města 
Prahy by měl oslovit širokou odbornou veřej-
nost, jako například Nadaci na ochranu zvířat, 
Českomoravskou kynologickou unii, Městskou 
veterinární správu, Helppes – centrum výcvi-
ku psů pro postižené, Sjednocenou organizaci 
nevidomých a slabozrakých, Útulek pro opuštěná 
zvířata v Troji, Lesy HMP, ale například i Svaz 

měst a obcí, který má veliké 
zkušenosti s podobnými vyhláškami 
v jiných statutárních městech. A pak vypracovat 
společný návrh znění vyhlášky, včetně seznamu 
ploch ve vlastnictví města ve všech katastrálních 
územích Prahy, které uvolní pro volný pohyb 
psů (samozřejmě s náležitou následnou úpravou 
jako oplocení, pítka, lavičky, koše – a proč ne, 
cyklostezky také něco stojí), aby nedocházelo 
k týraní psů a k nechtěným střetům pes – člověk, 
pes – pes nebo pes a jiné zvíře. Následně ho zašle 
k připomínkování všem 57 městským částem 
s dostatečným časovým prostorem pro projednání 
s občany. Jen tohle je práce na dva roky, a ne dva 
měsíce a ještě přes letní prázdniny, jak nám vedení 
hlavního města právě předvádí.“

Se psem po Praze pouze na vodítku. 
 Ofi ciálně v hlavním městě bydlí přes 90 000 psů a fenek, ale zřejmě další stovky či tisíce „štěkanátků“ nejsou 

řádně přihlášeny. Nicméně všichni chtějí chodit ven, očuchávat rohy a pohrát si. Pokud možno na volno, bez 
pánova vodítka. Jenže tomu chce magistrát udělat v blízké době přítrž.

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ bez patřičného dozoru má i svoje rizika. Pokud se zvíře ztratí 
z majitelova dohledu, může dopadnout jako tento nešťastník, kterému museli z pasti 
pomoci strážníci. Foto: MP Praha

Vadí vám návrh připravované vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, která by 
měla omezit venčení psů bez vodítek pouze na vyhraněných plochách?

Lenka Kašparová

Nově připravovaná pražská vy-
hláška o ochraně veřejné zeleně 
počítá s tím, že venčit psa na 
volno půjde jen na místech, která 
k tomu město výslovně určí. Psi 
by se tak nemohli volně pohybo-
vat například na trávníku mezi 
panelovými domy, v parcích 
nebo v jiných zelených částech 
města, jestliže je městská část 
přímo neuvede v seznamu míst, 
kde je volný pohyb psů povolen. 
V návrhu magistrátní vyhlášky 
se přímo píše: „Osoba dopro-
vázející psa ve veřejné zeleni je 
povinna vést psa na vodítku. 
Pes musí být veden na vodítku 
způsobem, aby vodítko nebráni-
lo v pohybu ostatním uživatelům 
veřejné zeleně. Volný pohyb psů 
bez vodítka je dovolen jen na 
plochách vyhrazených k to-
muto účelu vlastníkem veřejné 
zeleně.“
Řada pejskařů své 
mazlíčky nezvládá
Zákaz venčení psů bez vodítka 
má podle jeho autorů zabránit 
napadání lidí či zvířat agre-
sivními psy. Tyto případy totiž 
prý nebývají nijak ojedinělé 
a v pražských veterinárních 
ordinacích se s nimi setkávají 
téměř denně. Přísnějšímu vyme-
zení ploch určených pro volný 
pohyb psů se často nebrání ani 
zástupci organizací zabývajících 
se výcvikem psů. „Já jsem pro, 
aby se psi mohli volně pohybo-
vat. Ale zase druhá stránka věci 
je, že během pandemie si řada 
lidí pořídila psy a nemají s nimi 
zkušenosti. Vidím to denně na 
ulici,“ říká Daniel Tůma, cvičitel 
vodicích psů z organizace Vodicí 
psi srdcem, a pokračuje: „ A ti psi 
útočí na vodicí psy. Přitom kon-
takt cizího psa s vodicím psem je 
pro nevidomého člověka strašně 
nebezpečný. Člověk, který nevi-
dí, o něj může zakopnout, může 
na něj šlápnout nebo může zranit 
sebe či toho psa.“

Tomáš Nushart, trenér pozitiv-
ní výchovy psů z psichologie.cz, 
je toho názoru, že chystaná 
vyhláška je problematická sama 
o sobě. „Na jednu stranu je 
správné, že se magistrát snaží 
o předcházení nebezpečným 
situacím, na stranu druhou není 
pravda, že každý pes potřebuje 
být na vodítku. Bojím se toho, 
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Sci-fi , nebo blízká realita?
cích, což může vést k tomu, že 
zvíře zaútočí,“ vysvětlil Tomáš 
Nushart.

Dalším problémem je podle 
Nusharta také to, že v Česku ne-
víme, jak psy vychovávat. „Stále 
považujeme za základ výchovy 
to, že máme být vůdcem smečky 
a psovi dávat najevo nadřaze-
nost, což je vědecky prokázaný 
nesmysl. Psi nás nepovažují za 
svou smečku a už vůbec s námi 
nebojují o postavení,“ dodal 
Tomáš Nushart. 

Lidé by prý taky měli více 
řešit původ psů. Česká republika 
patří mezi největší množírny 
v Evropě a to je určitě problém, 
protože u psů z množíren se dá 
daleko hůře předpokládat, že 
budou zvladatelní. „Pokud bych 
chtěl čistokrevného psa, musí 
být s průkazem původu a z dobré 
chovatelské stanice. Nic mezitím 
neexistuje – buď pes z útulku, 
nebo od dobrého chovatele. 
V množírnách se kříží příbuzní 
jedinci, kříží se různá plemena 
a těm lidem je úplně jedno, co 
z toho vyleze. Povaha i zdraví 
takového psa je pak daleko ná-
chylnější k různým komplikacím 
a vytváří potenciální nebezpe-
čí,“ uzavřel Nushart.
Co není vysloveně 
povoleno, je zakázáno 
Volný pohyb psů na území Prahy 
je omezený už dnes. Jeho pravi-
dla stanovuje současná vyhláška 
o ochraně veřejné zeleně platná 
od roku 2001. Ta zakazuje volný 
pohyb psů ve veřejné zeleni s vý-
jimkou ploch, které jsou vy-
značeny piktogramy, jež volný 
pohyb psů bez vodítka umož-
ňují. Rozdíl je v tom, že nynější 
vyhláška defi nuje jako veřejnou 
zeleň jen několik jasně daných 
míst, která jsou v ní jmenovitě 
uvedena, zatímco nová vyhláška 
má naopak uvádět místa určená 

pro volný pohyb psů, a to buď 
jejich výčtem, nebo mapovou 
přílohou. Zmíněný přehled 
ploch pro volný pohyb psů zatím 
neexistuje, a bude nutné jej vy-
tvořit. A v tom je právě problém. 
Co když městská část nestanoví 
dostatečný počet míst určených 
k volnému venčení psů? A co 
když do něj nezahrne například 
ono zmíněné travnaté prostran-
ství v městských sídlištích? 

Andrea Hlaváčková je mladá 
nevidomá žena, které pomáhá 
s orientací ve městě její vodicí 
pes Prada. „Já ji u domu venčím 
na volno, protože vím, že mi 
nikam neuteče a není konfl iktní. 
Jsem proto, aby se vyhláška ne-
vztahovala na asistenční a vodicí 
psy. Seznam míst, kde je možné 
venčit psa na volno, sice existuje 
a nevidomý člověk si jej může 
vyhledat, ale když jsem někde na 
cestě, tak já to dané místo třeba 
nenajdu. V té chvíli jsem ráda 
za jakýkoliv volný plácek, kde 
můžu Pradu vypustit, aby vyko-

nala potřebu,“ podotkla Andrea 
Hlaváčková.
Na vodítku téměř všude?
Návrh vyhlášky není v tuto chvíli 
veřejně přístupný. Magistrát jej 
vyvěsil pouze na nezbytnou dobu 
v rámci připomínkového řízení. 
„Zároveň se zabýváme i záměrem 
upravit pravidla pro pohyb psů na 
území města komplexně, tedy ne-
jen ve veřejné zeleni, ale i na ostat-
ních veřejných prostranstvích, 
zejména v ulicích a na náměstích,“ 
uvedl Vít Hofman, mluvčí magist-
rátu. Podle Hofmana není pravda, 
že by město chystalo absolutní zá-
kaz volného pohybu psů. „Záměr 
nové vyhlášky o ochraně veřejné 
zeleně měl v zásadě zachovat sou-
časný stav, kdy je sice ve veřejné 
zeleni obecně volný pohyb psů 
zakázán, ale současně je vymezen 
dostatek ploch, které představují 
výjimky z takového zákazu. Jsme 

si vědomi toho, že volný pohyb psů 
je u řady plemen jejich fyziolo-
gická potřeba, a i v rámci specifi k 
aglomerace Prahy je proto nutné 
možnost volného pohybu psů na 
vybraných plochách zachovat,“ 
dodal Hofman. 
Magistráte, ukaž plochy! 
Přijetí vyhlášky dost možná nara-
zí u jednotlivých městských částí. 
K její současné podobě má výhra-
dy například radní Prahy 4 Tomáš 
Hrdinka (ANO 2011), do jehož pra-
vomoci spadá životního prostředí. 
„Rozumím tomu, že cílem návrhu 
je omezit útoky agresivních psů 
na lidi či jiné psy a vyhnout se 
zraněním, jež mohou mít i velmi 
vážné následky. Vadí mi však 
hlavní nedostatek připravované 
vyhlášky, za který považuji příliš 
nízký počet ploch, kde by mělo 

být povoleno venčení psů bez vo-
dítka,“ objasnil svůj postoj radní 
a pokračuje: „Část pozemků, kde 
by venčení psů bez vodítka při-
padalo v úvahu, je v současnosti 
majetkem magistrátu. Pokud by 
nám ty plochy předali do správy 
nebo je k tomuto účelu sami po 
dohodě s námi vyhradili, může ta 
vyhláška vzniknout. Nelze to ale 
udělat tak, že schválíme vyhlášku 
a pak třeba tři roky budeme hledat 
místa, kde by lidé své psy mohli 
beztrestně venčit na volno.“

Zmíněný přehled ploch pro 
volný pohyb psů, jak uvedl mluvčí 
magistrátu Vít Hofman, zatím ne-
existuje, a bude nutné jej vytvo-
řit. „Nyní takových míst máme 
v naší městské části tak čtrnáct 
až patnáct. Aby psi měli dostatek 
volných výběhů, muselo by jich 
být nejmíň třicet, spíš ale víc. 
Klidně i třeba padesát,“ uzavírá 
Tomáš Hrdinka.

PSI BY MĚLI mít podle připravované vyhlášky vodítko nejen na ulici, ale také ve veřej-
né zeleni. Zdroj: pixabay.cz

V SOUČASNÉ DOBĚ strážníci kontrolují hlavně povinné čipování, ale s novou vyhláš-
kou by jim přibyla další práce. Ilustrační foto: MP Praha

VE VOLNÉM POHYBU by byli omezeni i vodicí psi. Ilustrační foto: archiv
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Martin Dudek

Jako rodilému Pražanovi vám 
není lhostejné, jak se hlavní město 
vyvíjí. Co však bylo tím posled-
ním impulsem k tomu, abyste se 
rozhodl kandidovat do Poslanecké 
sněmovny?
Praha se v posledních letech 
bohužel neubírá dobrým smě-
rem. Zkolabovala doprava, MHD 
se zdražuje, ale tramvaje jsou 
narvanější, zásadní dopravní 
stavby se nestaví, parkovací 
domy P+R jakbysmet. Vše se ne-
uvěřitelně zdražuje, ale nemáme 
za to odpovídající služby. Do toho 
vedení Prahy hloupou politikou 
prakticky zdecimovalo turis-
tický průmysl, tedy metropole 
stagnuje. Už toho bylo dost. Je 
třeba začít zase Prahu systémově 
budovat ve velkolepé město, kde 
všechno funguje. Otočit směr.

Není poněkud prokletím našeho 
města, že již dlouhou dobu nemělo 
primátora, kterého křtila Vltava 

a vyrůstal tu? Naposledy to byl 
Bohuslav Svoboda, který skončil 
v roce 2013. A pak přišli Hudeček 
(narozen v Olomouci), Krnáčová 
(Bratislava) a nyní Hřib (Slavičín)…
Ano, Praha je v tomto poněkud 
popelkou, na kterou nadávají, 
ale pak ji rádi zneužívají. Už by 
to mělo skončit a Prahu by měl 

vést někdo, kdo má k našemu 
městu opravdový vztah. Kdo 
bude zárukou, že si nepřišel 
pouze nahrabat, ale za město se 
rvát. Pražan s velkým P. Praha 
potřebuje úplně změnit strategii. 
Budovat, ne ničit. 

Praha zůstává naštěstí krásným 
městem bez ohledu na politiky 
u moci, ale co jí podle vás aktuál-
ně chybí? 

Je třeba rychle dobudovat do-
pravní infrastrukturu, postavit 
byty, vybudovat chybějící vol-
nočasové areály, parky, vyřešit 
bezpečnost a čistotu města. 
Současné vedení místo toho 
chce snižovat v Praze globální 
oteplování a investovat astro-
nomických 100 miliard korun. 

Normální člověk si poklepe 
na čelo, ale oni to myslí vážně. 
Když se člověk podívá na detaily, 
je za tím cítit korupce šílených 
rozměrů. Ještě horší je to s obec-
ními byty. Pražané nemají kde 
bydlet a magistrát sestěhovává 
do Prahy nepřizpůsobivé z celé 
ČR. Denně se na mne obrací 
nešťastní nájemníci, že se s nimi 
nedá slušně žít. Zhoršuje se bez-
pečnost. Samostatnou kapitolou 

je katastrofální doprava. Vedení 
magistrátu ale nepřipouští chyby 
a odmítá o změnách své politiky 
diskutovat. Chce to nový vítr.  

Máte recept, jak na to?
Praha se potřebuje zbavit aktivis-
mu a začít budovat město pro po-
hodlí a spokojenost jeho obyvatel. 
Nejdříve je třeba dobudovat do-
pravní stavby, okruh. Pak je třeba 
se vrhnout do tunelů, jinak se aut 
nezbavíme. Mým snem je zakopat 
magistrálu od Nuselského mostu 
až k Vltavě. Ten nádherný bulvár, 
který tam vznikne, by Prahu 
posunul mezi nejkrásnější města 
na světě. Je třeba okamžitě zastavit 
bytovou inkluzi a byty přidělovat 
pouze slušným Pražanům. Zlepší 
se tím i bezpečnost. Praha musí 
rozšiřovat metro na okraje a kolem 
stanic budovat potřebné byty. Je 
třeba zásadně zlepšit úklid Prahy 
a starost o chodníky a zeleň. Vyře-
šit takové detaily, jako je zavlažo-
vání a podobně, pak bude Praha 
opravdu krásná, modrá a zelená.  

  Za několik dní půjdeme k celostátním volbám, abychom si vybrali nové poslance. Jedním z nich by se mohl 
stát i pražský patriot a dlouholetý vydavatel pražských sousedských novin Jan Čížek (45), kterého najdete jako 
„dvojku“ na kandidátce Svobody a přímé demokracie (SPD).

„PRÁVĚ TAK jako v Praze 10 i na celostátní úrovni hodlám hájit zájmy obyvatel hlavního města,“ říká kandidát na poslance Jan Čížek. Foto: archiv JČ

Mým snem je zakopat magistrálu 
od Nuselského mostu až k Vltavě

Pražský patriot Jan Čížek: Dost útrap!  
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Jste dlouholetý obyvatel Prahy 10, 
rodina Čížků tu žije po generace, 
aktivně se věnujete komunální 
politice. Co nejvíce trápí místní 
starousedlíky?
Teď zrovna to jsou obecní byty, 
které přidělují nepřizpůsobivým 
a ti tu dělají neplechu. Problém 
ale je také oblast zapomenuté 
panenské přírody na Slatinách, 
kde nám radnice chce vybudovat 
paneláky pro 25.000 obyvatel 
bez dopravního řešení. Stop také 
říkáme projektu rekonstrukce 
radnice za 1,5 miliardy korun, 
na který nejsou peníze. Praha 10 
by se zadlužila na 25 let dopředu.  

Jak by tedy správný starosta či 
starostka Prahy 10 měl/a postu-
povat?
Okamžitě zastavit přidělování 
bytů problémovým obyvatelům. 
Pro ty by se měly zřídit ubytovny 
se speciálním režimem. Když 
prokážou, že se umí chovat slušně 
a platit nájem, dostanou normální 
byt. Slatiny jistě potřebují zkul-
tivovat, ale smysluplným pro-
jektem, který bude ku prospěchu 
všem a nezničí přírodu. Rekon-
strukce radnice Vlasta za 1,5 mi-
liardy je ekonomický nesmysl, 
není tam dopravní obslužnost, 
žádný přínos pro obyvatele. Navr-
huji realizaci původního projektu 
výstavby nové radnice u metra 
Strašnická, který je výrazně 
levnější, je tam dopravní spojení 
a celou oblast Strašnic by zvele-
bil. Bylo by to přirozené centrum 
Prahy 10, které teď nemáme.  

Pokud po říjnových volbách 
usednete v Poslanecké sněmovně, 
čemu se chcete v barvách SPD 
nejvíce věnovat?

Věnuji se všemu, co zlepší život 
našim lidem. Paradoxně to 
v dnešní době znamená zastavit 
hrozby, které se na nás valí z EU. 
Je to především Green Deal, 
který už teď zdražil elektri-
ku o 300 %, což občané pocítí 
na účtenkách po Novém roce. 
A jde to stále nahoru. Chtějí 
také zakázat auta, sice povolí ta 
elektro, ale to bude tak drahé, že 
na to nebude nikdo mít. Samo-
statnou kapitolou je ilegální mi-
grace, která zhoršuje naši bez-
pečnost. Nebo omezování našich 
svobod. Já chci naopak pro naše 
občany blahobyt a bezpečí. 
Jedinou cestou, jak toho dosáh-
nout, je svoboda a demokracie. 
Ta ale v EU skončila. Musíme si 
svobodu vybojovat sami.      

V předvolební kampani sklízí 
úspěch Český jarmark SPD, který 
nabízí kvalitní české potraviny 
za velice přijatelné ceny. Opo-
nenti ovšem namítají, že jsou pod 
výrobními náklady. Mají pravdu, 
nebo lžou?
Velkým společenským tématem 
je kvalita potravin v českých 
supermarketech. Je veřejným 
tajemstvím, že jsme popelnicí 
Evropy. Cílem Českého jarmarku 
SPD je představit, v jaké kvali-
tě a cenách dnes dodávají naši 
potravináři do řetězců. Sami pak 
posuďme, v jaké kvalitě a cenách 

řetězce prodávají nám, koneč-
ným spotřebitelům.  Zákony SPD 
to řeší. Chceme, aby řetězce měly 
povinnost určité množství potra-
vin prodávat od domácích výrob-
ců. Zajistí se tak kvalita a sta-
bilizuje celoročně cena. Doba, 
kdy se u nás prodávají brambory 
z Egypta za 30 Kč/kg, zatímco 
naše za 3 Kč/kg hnijí ve skladech 
na Vysočině, musí skončit. 

Pracoval jste jako parlamentní 
zpravodaj ČTK, dlouhou dobu 
jste podnikal v mediální sféře. 
Můžete tedy fundovaně říci – jsou 
tuzemské tiskoviny či televize, 
především Česká televize place-
ná z našich poplatků, nezávislé 
a objektivní?
Média v ČR bohužel prošla 
v posledních letech negativní 
proměnou. Již nemají za cíl in-
formovat, ale vychovávat. Tohle 
je dobro a tohle zlo, to nám říkají 
denně z obrazovky. Za socia-
lismu jsme tomu říkali státní 
propaganda. Přitom by to mělo 
být přesně naopak. Informace 
by se měly podávat nestranně 
a z mnoha zdrojů. Divák ať si 
udělá názor sám. 
 
Ožehavým tématem je v současné 
době očkování proti covidu-19. Vy 
sám jste očkování odmítl. Z jakého 
důvodu a nemáte třeba strach, že 
nákazu můžete přinést do rodiny?

Moje rodina všechna státem 
nařízená omezení dodržela, tedy 
jsme se nikdo nenakazili. Ne-
chystám se na očkování, protože 
nechci. Je to mé vlastní rozhod-
nutí jako svobodně myslícího 
člověka. Jsou nás v ČR miliony. 
Ať už nás nechají být. 

Když už jsme u vašeho soukromí 
– máte čtyři dcery. Kdyby za vámi 
přišly, že budou veganky, nebu-
dou vám říkat tati a půjdou vítat 
nelegální migranty, měl byste pro 
ně pochopení?
Řekl bych jim, veganství je fajn, 
každý ať si dělá, co chce, ale ať 
to nevnucují ostatním. Já si zase 
dám třeba řízek. 

Vaše žena je původní profesí ka-
deřnice. Určitě jste doma probírali 
anticovidová opatření, která se 
dotkla mnoha podnikatelů. Jaký je 
váš pohled na kompenzace ušlých 
zisků, které vyhlásila současná 
vláda?
Kompenzace byly pro mnohé 
pouze na papíře. Desetitisí-
ce podnikatelů zkrachovaly, 
protože nemohly vykonávat 
svou činnost. Tohle už se nesmí 
nikdy opakovat. Nejde pouze 
o peníze, ale strašně se zhorši-
la pracovní morálka. Ty home 
office jsou strašné zlo. Kazí 
to morálku a sociální vztahy. 
Ekonomika jde do krize, pro-
tože peníze nejsou podloženy 
prací. SPD udělá všechno proto, 
aby se žádný lockdown už ne-
opakoval. 

O vás se ví, že aktivně sportujete, 
propadl jste baseballu. Proč právě 
jemu?
Naše rodina byla za socialismu 
plná emigrantů a jediné místo, 
kam všichni mohli, bylo NDR. 
Na společných srazech jsme něco 
museli hrát, a protože Američané 
neuměli fotbal, tak navrhli hrát 
baseball. Dali mi do ruky pálku 
a já odpálil svůj první homerun, 
nějak mi to přirozeně šlo. Pak 
poslali na Vánoce vybavení a už 
se hrálo u nás v parku, vytvořili 
jsme si partu. Pak jsme našli svůj 
první klub, paradoxně v Pio-
nýru. On se totiž baseball hrál 
i na Kubě za Fidela Castra, tak to 
bylo povolené. 
 
Co na závěr popřejete Praze, naší 
vlasti a potažmo Evropě i světu?
Aby se lidi měli rádi a mysleli jak 
naši dědečkové, co to tu vybu-
dovali. Tedy čím mohu prospět 
vlasti já, a ne čím vlast může 
prospět mně. Pak se budeme mít 
všichni dobře!

RADOST dělá Janu Čížkovi početná rodina, je otcem celkem čtyř dcer. Foto: archiv JČ

JEHO CELOŽIVOTNÍ láskou je baseball. 
Foto: archiv JČ

Pražané chtějí bezpečí a blahobyt!
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Majitelé bytů a domů mohou bo-
jovat s nežádoucí plísní na zdech 
pomocí vašeho patentovaného 
přípravku BIOREPEL, který ob-
sahuje chytrou houbu. Co a kdy 
bylo impulsem pro jeho výrobu?
Na problém plísní na zdech jsme 
se zaměřili po povodních v roce 
2002, kdy bylo plno domů ve 
Starém Městě, v Karlíne, v Libni 
a na dalších místech Prahy 
zaplaveno a mokré zdi podporo-
valy růst plísní. Pracovali jsme 
v té době na přípravcích s chyt-
rou houbou pro zápach, potivost 
a plísně na pokožce nohou. Do 
laboratorního testování jsme 
proto zařadili i plísně, které 
rostou na stěně. Podařilo se nám 
najít kmen chytré houby, která 
plísně osídlující zdi v jejich růstu 
potlačovala. Naše poznatky jsme 
ověřili v akreditovaných labo-
ratořích a pak se nám podařilo 
přípravek zaregistrovat a uvést 
na český trh. 

Chytrá houba je skutečně ma-
zaná – zlikviduje plíseň jako 
upír svou oběť, tedy vysaje z ní 
živiny. A když je plíseň mrtvá, 
houba se uspí a čeká, zda se ne-
přítel náhodou znovu neobjeví. 
Jak jste na tento způsob ekolo-
gické likvidace plísní přišli? 
Mikroorganismus Pythium 
oligandrum byl prvotně objeven 
ve 30. letech minulého století 
americkým vědcem Charlesem 
Drechslerem. V 70. letech jej český 
vědec Dáša Veselý izoloval z půdy 
a začal ryze český výzkum, který 
pokračuje dodnes. Informace 
čerpáme z výsledků naší labo-

ratoře, z literatury, ale i praktic-
kých zkoušek z terénu, kde jsme 
zdokumentovali životní cyklus 
mikroorganizmu. Dá se pouze 
odhadovat, kolik statisíc nebo 
milionů let Pythium oligandrum 
na této zemi existuje, protože je 
předělem mezi řasami a houbami. 

Tvrdíte, že použití přípravku je 
zdravotně naprosto neškodné, 
například se po jeho aplikaci 
nemusí v místnosti větrat. To 
znamená, že BIOREPEL nemá 
typickou vůni? 
Je všeobecně známo, že Pythium 
oligandrum je výjimečný v tom, 
že napadá pouze plísně a jiných 
buněk, ať lidských, rostlinných, 
nebo zvířecích, si nevšímá, 
protože z nich nedokáže odebírat 
živiny. To je hlavní důvod, proč 
s kmeny mikroorganizmu pracu-
jeme v humánních, veterinárních 
a komunálních oblastech, jelikož 
je pro člověka bezpečný. Ročně 
prodáváme velké množství pří-
pravků s chytrou houbou pro péči 
o nohy a nehty se sklonem k plís-
ním. Ústní vodu v suchém stavu 
pro lidi, kteří trpí náchylností 
k zánětům dásní, přípravky pro 
intimní hygienu, kde jsou místa 
náchylná k výskytu kvasinek. 
A ptáte se, jestli po použití musíte 
větrat? Nemusíte, místnost je 
ihned obyvatelná a výraznou 
vůni přípravek nemá.

České „koumáky“ by možná na-
padlo, že lze přípravek nastříkat 
například i na jiné plísně, třeba 
na ty, co napadají rajčata. Byl by 
to dobrý nápad?

Nemohu tyto experimenty 
doporučit. Fungicidní přípravek 
Polyversum - Biogarden je proti 
plísním na rostlinách a biocid-
ní přípravek BIOREPEL je proti 
plísním na stěnách. Přípravky se 
mohou používat pouze pro ob-
lasti, na které jsou registrovány. 

Jak dlouho chytrá houba vydrží 
být strážcem našich čistých stěn?
Záleží na podmínkách a druhu 
plísní, které likviduje. Po ošet-
ření zdi podle návodu se chytrá 
houba vyživuje na plísních, až 
je zcela vysaje. Pokud již nemá 
co jíst, ukládá se do klidového 
režimu a je na stráži. Tím, že 
Pythium oligandrum má stejný 
životní cyklus jako plísně, tak 
obživne pouze tam, kde rostou 
i plísně. Po jejich zlikvidování se 
opět uloží do klidového režimu. 
Většinou takto pracuje dva až tři 
roky, ale může to být i déle.

Je BIOREPEL součástí běžné 
nabídky hobby marketů? 
Přípravek BIOREPEL prodáváme 
ve dvou baleních. Pro ruční apli-

kaci, která obsahuje dvě složky, 
kdy složku A ředíme do většího 
množství vody a je na umytí zdi 
od narostlého mycelia (plísně). 
Pokračujeme po zaschnutí nebo 
alespoň zavadnutí zdi složkou B, 
kde použijeme koncentrovanější 
roztok a ošetřované místo přetře-
me. Druhé balení obsahuje sprej 
a balení pro ruční aplikaci. Balení 
je možné koupit v prodejnách 
barev, v drogeriích, kde prodávají 
barvy, v technických drogeriích 
nebo v hobby marketech. 
Soutěžte a vyhrajte 
zdravý balíček
Zašlete svou odpověď na soutěž-
ní otázku do 15. 10. 2021 na 
e-mail: soutez@ceskydomov.cz 
a 10 výherců získá balíček obsa-
hující přípravky BIO PLUS, PY-
THIE BIOGAMA OLEJ a PYTHIE 
BIOGAMA JEMNÁ MAST. (md)

Soutěž Naší Prahy o přípravky s chytrou houbou
 Trápí vás opakované plísně na zdech vašich bytů či domů? Pak 

s nimi „zatočí“ český patentovaný přípravek BIOREPEL, který ob-
sahuje tzv. chytrou houbu. V čem spočívá jeho kouzlo, to Naší Praze 
prozradil podnikatel Radim Klimeš.

Soutěžní otázka

Kdo byla starověká Pýthie?

a) královna b) válečnice c) věštkyně

APLIKACE chytré houby na stěnu je za pomoci spreje velice jednoduchá. Foto: BARD PYTHIUM 

Lenka Kašparová

„Už jsem si tu docela zvyknul. 
Většinou mě to tu baví. Je tady 
víc druhů práce, kromě sklízení 
jablek se věnujeme například 
stříhání stromů, sundávání 
ochranných sítí natažených nad 
stromy nebo sbírání jablek ze 
země,“ popisuje svůj pracovní 
den Vít.

I když v sadě využívají často 
stoje, které jim práci hodně 
usnadňují, bolívají ho po celo-
denní šichtě občas záda. I tak se 
ale snaží odpočívat aktivně a ve 
volných dnech se věnuje i pěší 
turistice. „Moc času na výlety 
kvůli práci sice nemáme, v sadě 
jsme šest dní v týdnu od osmi 
hodin ráno do půl šesté večer, 
přesto jsme se byli s několi-

ka přáteli z farmy podívat do 
nedalekého městečka Vahrn,“ 
přiblížil poslední výšlap. Zhruba 
čtyřtisícový Vahrn je obec s bo-
hatou historií sahající až do  
13. století. Zajímavé je, že až 88 %  
místních obyvatel udalo jako 
svůj rodný jazyk němčinu a jen 
něco přes 11 % lidí italštinu.
Kouzelná studená voda
Jižní Tyrolsko je lesnatá a hor-
natá krajina. „Část cesty jsme 
šli jehličnatým lesem, který 
dost připomíná lesy u nás doma. 
Turistická stezka vede pří-
mo zdejší říčkou svedenou do 
upraveného koryta. Lidé říkají, 
že studená voda z pramene má 
léčivé účinky, tak jsme se v ní 
také prošli,“ směje se cestovatel. 

Tipů na výlety v okolí má prý 
spousty, ale chce chvíli počkat, 
než našetří nějaké peníze. Což je 
také důvod, proč chce na farmě 
zůstat až do půlky listopadu.

Cestovatel Vít Zukal se léčil v potoce
 Naše Praha je v kontaktu s cestovatelem Vítem Zukalem z Pra-

hy 10, který jde z Prahy do španělské Galicie, proslulého poutního 
místa, kde je v katedrále v Santiagu de Compostela pohřbený 
svatý Jakub Star. Nyní je Vít v Jižním Tyrolsku, kde si na místní 
farmě vydělává sběrem jablek peníze na další cestu.

TURISTICKÁ stezka v Jižním Tyrolsku vede i 
místní říčkou. Foto: archiv VZ
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Praha 6 - Technická správa 
komunikací (TSK) začala měnit 
povrch komunikace Horoměřická 
v úseku ulic V Šáreckém údolí–
Nebušická. Práce budou probíhat 
v délce 130 metrů od křižovatky 
s ulicí Nebušická a skončit by měly 
30. listopadu 2021. Provoz bude 
v tomto úseku řízen kyvadlo-
vě světelnou signalizací. V roce 
2022 pak budou práce pokračo-
vat dalším úsekem Horoměřické 
a souběžně proběhne rekonstruk-
ce mostu přes Šárecký potok.

Z důvodu již probíhající re-
konstrukce mostu X071 zůstává 
uzavřena komunikace Horo-
měřická v úseku mezi křižo-
vatkou s komunikací Nebušická 
a křižovatkou s komunikací 
Truhlářka. Objízdné trasy: 
centrum směr Horoměřice: 
Evropská – Pražský okruh (Lip-
ská) – Do Horoměřic – Hrdinů 
– Horoměřice. Z Horoměřic do 
centra: Horoměřice – Hrdinů – 
Do Horoměřic – Pražský okruh 
(Lipská) – Evropská. (red)

Na Horoměřické  
počítejte se zdržením

Praha – Na čtvrtek 7. října je 
naplánována Galasova cyklojíz-
da - Večerní lampiónová. Sraz je 
v 18.00 hodin v parku Folimanka 
(pod Nuselským mostem). Od-
jezd je v 18.15 hodin a trasa vede 
přes Palacké náměstí, Janáčkovo 
nábřeží, Újezd, Malostranskou, 
Čechův most, Štvanici až do 
pivnice Ferdinand v ulici Dukel-
ských hrdinů. V cíli slibuje orga-
nizátor akce Vláďa Galas prvním 
čtyřem účastníkům s lampiónem 
jedno malé pivo či nealko nápoj. 

Info: e-mail: galasovycyklo-
jizdy@seznam.cz, tel.: 731 089 
755 nebo 774 124 684, https://
galasovycyklojizdy.cz. (red)

Na kole a s lampiónem

V Národním muzeu  
na vás čekají nová zvířata

KOSTRA plejtváka myšoka je po náročném restaurování opět přístupná návštěvníkům 
Národního muzea společně s 1500 unikátními předměty ve zcela nové expozici Zázraky 
evoluce. Na ploše 2000 m v celkem šesti sálech se pro veřejnost otevřela jedna z nejmo-
dernějších přírodovědeckých expozic v Evropě. Jedinečné a vzácné exponáty doplňují 
zbrusu nové modely zvířat včetně žraloka bílého, plejtváka malého nebo největšího modelu 
krakatice obrovské na světě, který má na délku 17 metrů. Zdroj: Národní muzeum
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kuře 40 Kč/ks, mléko 11 Kč/l, máslo 25 Kč/250 g a další

• Překvapení pro návštěvníky • Soutěže pro děti • 

• Občerstvení a pivo Spďák za 15 Kč •

ČESKÝ JARMARK SPD  

České potraviny za férové ceny: 

NEDĚLE 3. ŘÍJNA 12  17 H.,  
KARLÍN, UL. PERNEROVA  PRAHA 8

Vstup zdarma, info na www.spd.cz

Vystoupí předseda SPD Tomio Okamura, 

místopředseda Radim Fiala a kandidáti SPD Praha 

Josef Nerušil, Jan Čížek a Vítězslav Novák.
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Karel Heřmánek láká 
do divadla šokujícím způsobem

 Kdo zahlédl nedávno v dopravních prostředcích vizuály na Ca-
baret, který uvedlo Divadlo Bez zábradlí začátkem září, asi dá 
za pravdu, že jsou do jisté míry kontroverzní. 
Praha 1 - Lze na nich vidět, 
jak Karel Heřmánek ml. kouše 
kolegyni Michaelu Tomešovou 
do tváře nebo jak její alternace 
Rozálie Havelková v bondá-
ži koketně mrká na hledáček 
fotoaparátu. I takový je, už 
díky tematice hry, nový počin 
na pražské muzikálové scéně. 

„Úvodní fotka, kde Karel kouše 
Míšu a tím deformuje její obličej, 
skvěle vystihuje ten kontrast krá-
sy a puncu se strhaností, o které 
v našem Cabaretu hrajeme,” 
směje se zrzka a manželka Karla 
Heřmánka ml. Nikol Kouklová, 
jež v ikonickém muzikálu ztvár-
ňuje dvojroli. Zatančí si v KitKat 
Clubu a pobaví vás jako roztomilá 
prostitutka Fritzie.

,,Cabaret je titul, který by měl 
pobavit i přimět k zamyšlení. 
Rozhodně se nejedná o  plitkou 
zábavu. Je to hra, která vypovídá 
o dost závažných věcech. Chtěli 
jsme, aby to nebyla zábava s na-
blýskanými kostýmy a dobře se-

cvičenými tanečními výstupy, ale 
tak trochu políček divákům i nám 
všem. Téma příběhu je velmi silné 
a to vyvažuje a odlehčuje kontrast 
kabaretních čísel v KitKat Clubu. 
Více nechci prozrazovat, přijďte se 
přesvědčit sami,” zve do divadla 
nový principál Karel Heřmánek 
ml. Více se dozvíte na  https://
www.bezzabradli.cz/repertoar/
cabaret. (red)

Jak vypadá olympijské zlato?

PLAKÁT na muzikál Cabaret si opravdu 
s jiným nespletete.  Zdroj: DBZ

LETOŠNÍ OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ v judu Lukáš Krpálek zapůjčil do Národního muzea svou 
zlatou medaili, kterou nyní mohou všichni příchozí obdivovat na výstavě Olympijské 
Tokio. Pokud chcete tento unikát spatřit na vlastní oči, s návštěvou byste rozhodně 
neměli otálet, protože k vidění zde bude jen do 3. října. Muzejní komplex Národního 
muzea je otevřen každý den od 9.00 do 18.00 hod. a veškeré informace naleznete 
na www.nm.cz.  (red)
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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

SC- 500577/02

Praha - Smutné roky bez Karla 
Gotta připomíná dokument ka-
meramana Jana Malíře a režisér-
ky Olgy Malířové Špátové. Sedm 
hodin již sestříhaného výcho-
zího materiálu se proměnilo ve 
dvouhodinový záznam všech 
pasáží zpěvákova života, se 
speciální pozorností věnovanou 

jeho posledním sezonám. 
„Karel přistupoval k natáčení 

s naprostým klidem a nechal se 
točit i v situacích, se kterými by 
deset let zpátky jen těžko sou-
hlasil. Chtěl, aby jeho příběh byl 
pravdivý. Ještě v průběhu září, 
několik týdnů před smrtí, vy-
bíral společně s Olgou hudbu do 
filmu. Procházeli spolu seznam 
jeho skladeb a pečlivě zvažovali 
každou píseň. Tvořivost a touha 
vše dotáhnout do zdárného kon-
ce ho držely nad vodou. Záleželo 
mu na tom, aby film i kniha byly 
jeho životními díly. Aby byly za-
chyceny jeho úspěchy nejenom 
u nás, ale i v zahraničí,“ uvedla 
Ivana Gottová.

Současně s premiérou filmu 
vyjde u Supraphonu i soundtrack 
v podobě CD dvojalba, LP tro-
jalba a v digitálních formátech. 
Soundtrack zahrnuje maximum 
písní ve filmu obsažených a dává 
písničky do nových souvislostí, 
daných podobou životopisného 
dokumentu. (red)

Vzpomínka na Karla Gotta  
jde do kinosálů

DIVÁCI se mají připravit na emocionálně 
silnou obrazovou výpověď. Foto: Karel Gott 
Agency

 Jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku, dokument reži-
sérky Olgy Malířové Špátové Karel, vstoupí 7. října do kin. 

Holešovice - Londýnské duo Ni-
kki & JD věnující se párové akro-
bacii vzbudilo na festivalu Fringe 
v Edinburghu velkou pozornost. 
Jejich vzrušující debut Knot si 
v roce 2019 odvezl významnou 
cenu Total Theatre & Jacksons 
Lane Award v kategorii nový 

cirkus. Show vypráví prostřed-
nictvím dechberoucí akrobacie 
a tísnivého tance o až bizarní 
blízkosti dvou akrobatů. Premi-
érové české uvedení je napláno-
váno na pátek 1. října v Jatkách78 
v Pražské tržnici. Další den bude 
následovat jediná repríza. (red)

Bizarní blízkost dvou akrobatů

KNOT je autorským počinem Nikki Rummer a JD Broussého. Zdroj: Jatka 78
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Nabízíme:

Své životopisy posílejte na email nabor@ceskydomov.cz

HLEDÁME MANAGERA 
OBCHODNÍHO TÝMU

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

 
 
 

 
 
 
 

V 
probíhá distribuce 

nových novin. Prosíme 

o informaci, zda noviny 

schránky. 

 
 v chyt

 • Koupím sklo, porcelán, knihy a další. 
Zároveň vyklidím a vystěhuji. 
Tel.: 608 203 342

 • !! Odvoz starého nábytku na skládku.!! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše 

za rozumnou cenu. Stěhování-doprava. 
Volejte: 773 484 056

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

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

 • VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme Váš 
byt, dům, zahradu, pozemek, chatu, cha-
lupu 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

 • Poskytneme sídlo v Praze pro SRO, 

OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. www.
sidloprofi rmupraha.cz, Tel.: 728 991247
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Hledáte dětskou skupinu v centru Prahy?

Komunitní rodinné centrum Jahoda Albertov

Bruselská 16
Praha 2
734 445 764

Na Slupi 14
Praha 2
737 901 098

Dětská skupina Jahoda Vinohrady
• 12 dětí a 3 kvalifikované chůvy
• předzahrádka s dětským hřištěm
•  speciální adaptační program  

pro hladké zahájení docházky

• kroužky, workshopy a klubová kavárna
• coworking s hlídáním dětí
• dětská herna

www.jahoda.cz  |  info@jahoda.cz

Pozor na změnu jednosměrky v Jungmannově
Praha 1 – Z důvodu usnadnění 
průjezdu vozidel centrem Prahy 
a ve snaze vyhnout se případným 
problémům v dopravě byla upra-
vena organizace dopravy v okolí 
ulice Národní, a to v souvislosti 
s opravou mostu. Konkrétně 
se jedná o umístění přenosné-
ho dopravního značení kvůli 
změně jednosměrnosti ulice 

Jungmannova v úseku Národní 
až Charvátova. Změna se dotkla 
ulic Národní, Na Perštýně, Jung-
mannovo nám., Jungmannova, 
Charvátova, Palackého, Lazarská 
a Vladislavova. Důvodem těchto 
změn je další etapa rekonstruk-
ce mostu v Národní ulici přes 
Divadelní. Opatření potrvá až do 
14. listopadu. (red)

Vyhraje letos pražská alej?
Praha – V anketě Alej roku pořádané spolkem Arnika jsou v Praze 
dosud nominovány dvě z celkových 29. Jsou to aleje u Břevnovské-
ho kláštera a v ulici Dr. Zikmunda Wintra. Loni v Praze bodovalo 
stromořadí v Bratislavské ulici v Hostivaři a za celou republiku Svá-
rovská alej na Boskovicku. Která se stane Alejí roku pro tento rok? 
Nominujte ji do 26. října na www.alejroku.cz. (red)

Bezplatná právní poradna 
bude opět v provozu
Praha 1 – Bezplatná právní poradna zajišťovaná Magistrátem hl. m. 
Prahy ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Kar-
lovy bude se začátkem nového semestru na vysokých školách opět 
otevřena. Poradna bude k dispozici Pražanům od 11. října v budově 
Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmannově ulici. 
Zájemci ji najdou v přízemí na přepážce číslo 7, a to každé pondělí 
a středu vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Návštěvu v poradně je třeba 
předem telefonicky objednat na čísle 124 44. Při návštěvě je nutné 
dodržovat aktuálně platná hygienická opatření.

V poradně vám pomohou s drobnými právními záležitostmi, 
například jak lze řešit sousedské spory, na co nezapomenout 
v nájemní smlouvě, jaké náležitosti by měla mít závěť či jak vyřešit 
problém ze soužití bytového družstva. Poradna poskytuje pře-
devším právní pomoc ohledně možností řešení vzniklé situace, 
nevyhotovuje žádná písemná podání ani smlouvy. Klientům je 
doporučeno, aby si do poradny vzali s sebou veškeré dokumenty, 
které se jejich problému týkají. (red)
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Smutné osudy zavražděných Židů ožijí v knize
 V Praze žije britský inženýr Trevor Sage již 15 let. Při prohlídce pražského Židovského Města objevil tzv. kameny zmizelých, malé 

mosazí pokryté dlažební kostky zasazené do chodníku, které připomínají oběti nacistického režimu a umisťují se před domy, v nichž 
tito lidé žili. Nyní o nich připravuje knihu v angličtině.

Praha - „V červenci 2018 jsem si 
přečetl článek o Gerhardu Geie-
rovi ze Salcburku, který vyčistil 
všechny stolpersteiny, česky 
kameny zmizelých, ve svém 
městě. Stejně jako já Gerhard 
Geier není Žid a ani jeho rodina 
nebyla zasažena holokaustem. To 
mě inspirovalo a dodalo motivaci 
následovat jeho příklad a vyčis-
tit kameny zmizelých v Praze,“ 
vysvětluje Trevor Sage.

Z různých zdrojů vypátral 
umístění 284 kamenů. Tyto in-
formace následně zanesl do on-
line mapy a vydal se stolperstei-
ny postupně čistit. Při výzkumu 
pražských kamenů zmizelých 
nashromáždil řadu informací 

o obětech a deportacích, také 
mnoho fotografi í a dojemných 
životních příběhů. „Přišlo mi, že 
je třeba všechny tyto informace 
zkompilovat do jedné publika-
ce. Výsledkem mého snažení 
je kniha Prague‘s Stolpersteine 
- StumblingStones - Defi ant in 
their Memory,“ dodává Trevor 
Sage, kterou už lze předobjednat 
na crowdfundingovém portálu 
Hithit.
Téměř kilogram vzpomínek
Informace obsažené v této knize 
pomohou propojit stolperstein 
s člověkem, kterému je věno-
ván, a umožní tak pozorovateli 
nahlédnout do života a osudu 

konkrétního člověka, který se 
stal obětí nacistické ideologie.

Trevor Sage věří, že se kniha 
dostane i do školních tříd a po-
může dětem při výuce o holo-
kaustu, dozví se v ní o projektu 
Stolpersteine a přiblíží jim osudy 
obětí nacismu. A vzhledem 
k tomu, že kniha je v anglickém 
jazyce, pomůže dětem i v je-
jich jazykových dovednostech. 
Zájemci tak mohou na Hithitu 
zvolit možnost věnovat knihu 
vybrané škole. Kniha má 
300 stran a obsahuje více než 
400 barevných fotografi í, 
340 portrétních fotografi í 
a 900 citací, váží přibližně 900 g. 
(red)

INŽENÝR a nyní již důchodce Trevor Sage 
oživil  oběti nacistické ideologie. Foto: James 
Fassinger, stillscenes.com

POKUD se někdo u stolpersteinu zastaví, může si přečíst jméno člověka, místo, kam byl deportován a jaký osud ho potkal. Zdroj: Stolpersteine Prague | Facebook

„Ráda bych si dala i dort, jeno-
mže je moc drahý,“ povzdechla 
si jednou Anežka, když jsme 
spolu zase seděly na kávě 
a mlsně pokukovaly po lákavé 
nabídce zákusků ve vitríně.

O několik dní později mě 
požádala, jestli bych ji dopro-
vodila na schůzku s obchodnicí 
z firmy FINEMO.CZ, která nabízí 

Rentu z nemovitosti, produkt 
pomáhající seniorům využít 
peníze z jejich vlastního bydlení. 
Ráda jsem souhlasila, protože 
mi bylo jasné, že Anežka by jinak 
naletěla nějakým podvodníkům. 
A tak jsem šla s ní, abych jí to 
později mohla rozmluvit a ušet-
řit ji tak zklamání, nebo dokonce 
toho, že by na stará kolena přišla 
o střechu nad hlavou.

O to víc jsem byla překvapená, 
když nám příjemná obchodnice 
vysvětlila detaily o Rentě z ne-
movitosti a její výhody. A hlavně, 
vůbec nás do ničeho nenutila 
a řekla nám, ať si to pořádně 
a v klidu rozmyslíme. 

Aniž bych to Anežce přiznala, 
sama jsem o Rentě z nemovitos-
ti začala přemýšlet. Říkala jsem 
si, že proč bych měla živořit 
s malým důchodem, když mohu 
už nyní využít peníze z vlastního 

bytu, který stejně nemám komu 
odkázat. Dál v něm budu bydlet, 
zůstanu jeho vlastníkem, a co 
s ním bude po mé smrti, o to už 
se nemusím starat.

  Nakonec jsem smlouvu 
uzavřela ještě dřív než Anežka. 
Nyní máme Rentu z nemovitosti 
obě dvě a krom dortíku u nás 
v kavárně si můžeme dovolit 
i návštěvy divadelních před-
stavení, a dokonce i občasné 
zájezdy do zahraničí.

 Mám dlouholetou kamarádku Anežku, s níž bydlím 
ve stejném domě. Podobně jako já žije sama, nemá ani 
manžela, ani děti. Občas spolu zajdeme na procházku 
a potom se zastavíme v kavárně. Nemůžeme si moc 
vyskakovat, protože obě dostáváme nízký důchod.

Výhody Renty z nemovitosti:

Získáte peníze na cokoli  
(najednou či postupně).
Za života nemusíte nic splácet.
Zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le majitelem svého bytu či domu.
Můžete žít důstojněji a život si 
více užívat

Chcete vědět více?

Další informace o Rentě  
z nemovitosti najdete na webu:  
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kal-
kulaci a seznámit se s příběhy klientů.
Můžete také zavolat 
na tel. 233 321 850.
Máme licenci České 
národní banky.

Rentu z nemovitosti jsem si vzala dřív než kamarádka
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