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NAŠE PRAHA je součástí sítě
Budoucí družstevníci
z celé Prahy, spojte se!
Zoufalá bytová situace v hlavním městě, kde je nedostatek
cenově přijatelných bytů,
má možná svoje řešení. Jak
i napovídá venkovní výstava
s názvem Bytové družstevnictví minulost, současnost,
budoucnost. více na stranách 6 a 7
INZERCE

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Svoboda a Nejtek s.r.o.

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

SC-400897/30

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

BYTOVÁ
likvidátor, notář, účetní

LIKVIDACE

Tel.: 724 304 603

DRUŽSTVA

SC-500645/01

zaměření, prohlášení, SVJ, převod

• www.nasepraha.cz
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Herec
Peter
Pecha:
Tarzana
jsem
trénoval
u televize

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.

let jsme
s Vámi

VOLEJTE ZDARMA

www.prodejtojinak.cz

Foto: Lenka Hatašováá
SC-400945/19

800 22 33 88

Rozhovor na stranách 8 a 9
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JURIS REAL, spol. s r.o.

Pražané si
na přístřešky
MHD ještě
počkají, letos
nebudou

Vyhrajte
yhrajte
vstupenky
stupenky
naa muzikály
v Hudebním
divadle Karlín

STRANA 10

STRANA 11

2

inzerce

O budoucnosti pražského
ovzduší rozhodujeme už teď

Před zástupci Prahy stojí nelehký úkol. Jak splnit do roku
2030 klimatický plán, který by
měl Pražanům dát záruku, že
budou dýchat čistý vzduch
a Praha bude zdravým místem
pro život. Velkou roli v rozhodování o budoucím zdraví svých
obyvatel hraje způsob, jakým
bude vytápět své domácnosti.
Praha je napojena na dálkové
vytápění. Teplárenskými tepnami proudí energie do domovů,
kanceláří, výrobních budov,
škol, nemocnic i úřadů. V mnoha ohledech je tak naše hlavní
město již dávno o mnoho naných soustav. Každý odpojený
před i před jinými evropskými
dům, každá čtvrť znamená
metropolemi.
pomalou destrukci soustavy
a nutnost nahradit chybějící
Pražské tepny
teplo lokálním zdrojem, který
Energie je totiž v Pražské
bude vypouštět emise přímo
kotlině rozváděná tepnami
v pražském intravilánu. Zvláště
teplárenské soustavy, které jsou nebezpečné, a zcela v rozponapojeny na 34 kilometrů dlou- ru s klimatickým plánem, je
hý externí tepelný napáječ. Pro nahrazování dálkového tepla
Prahu to znamená čistý vzduch výhradně spalováním plynu.
a stovky komínů, které nikdy
Plyn je fosilním palivem, stejně
nemusely být postaveny. Praža- jako uhlí a z dlouhodobého
né by měli být ostražití a slepohledu je tento způsob vytádovat konání svých zástupců
pění uvnitř měst neudržitelný.
na radnicích, aby nedocházelo
Městským částem, které se
k odpojování od této v Evropě
rozhodnou pro takovou cestu,
jedné z nejrozsáhlejších tepelhrozí, že jejich stamiliónové

SC-500613/01

 Cesta ke splnění klimatického plánu metropole tkví v rozmanitosti paliv, která si sami
produkujeme, nikoli
pálení fosilního plynu
uprostřed města.

investice budou zmařeny a za
deset let budou nuceny hledat
novou cestu a znovu investovat obrovské částky do nových
technologií.
Klimatický plán Prahy
Dálkové vytápění je jedinou
cestou, jak dlouhodobě splnit
klimatický plán v metropoli. Úplným nahrazením sítě
tepen dálkového vytápění
domovními nebo blokovými
kotelnami by se zhoršila emisní situace téměř na polovině
rozlohy Prahy! Uvnitř hlavního
města by se tak vyprodukovalo až 207 tun emisí oxidů

Teplo do jednotlivých domů přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od teplárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská teplárenská pomalovala své výměníkové stanice pestrými barvami.

dusíku ročně a nízké komíny
domovních kotelen by nedokázaly dostatečně rozptýlit
spaliny do ovzduší. To znamená, že téměř polovina Prahy by
začala dýchat horší vzduch.
Síť teplárenských tepen
je průběžné inovována, což
nám umožňuje dýchat násobně méně oxidů síry, dusíku,
oxidu uhelnatého a tuhých
látek. Proudí jimi také energie
z nerecyklovatelného odpadu, který by jinak skončil na
skládkách. Zdrojem je Zařízení
pro energetické využití odpadů Malešice (ZEVO). Ročně
smysluplně zpracuje 31 tisíc
vagónů komunálního odpadu
z celé Prahy a díky síti teplárenských tepen vyhřeje 20 tisíc
domácností a několik průmyslových areálů. V plánu společnosti Veolia, která pražské
tepny provozuje, je postupný
přechod na čisté a obnovitelné zdroje paliva. Plyn v tomto
plánu hraje jen přechodnou
roli, Veolia hledá cesty, jak fosilní paliva nahrazovat biomasou a dalšími obnovitelnými
zdroji. Velmi perspektivní je
energetické využívání odpadů,
ať už je to kromě výše zmíněného komunálního odpadu
likvidace kalů anebo odpadní
teplo z čistíren odpadních vod.
Naším cílem by tedy mělo
být využít dobře tepla a energie, které sami produkujeme
a nikoli uprostřed města pálit
fosilní palivo dovezené z Ruska.
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TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz
Vždy, když někdo začne plácat něco
o rasismu, jako nyní při fotbalových
zápasech skotského Glasgow
Rangers s pražskými S, vzpomenu si
na ústeckou Matiční ulici. Pamatujete? Konec 90. let a stavba zdi,
která měla oddělit starousedlíky od
protějších tří činžovních domů obývaných převážně sociálně slabými
Romy. Ti sem byli sestěhováni, protože neplatili nájem, a jejich hlučné
„rozpravy“ rušili místní obyvatele.
Keramická zeď měla alespoň hluk
zmírnit, ale hned se proti tomu
postavili všelijací ochránci lidských
práv, aktivisté z neziskovek
a samozřejmě i někteří politici.
Byla to doslova mediální štvanice
na všechny, kteří se zdí souhlasili.
Zeď stála od 13. října do 24. listopadu 1999, pak vláda poslala deset
milionů korun na vykoupení tří
rodinných domků od starousedlíků
a na sociální programy.
Současnost? Domy jsou vybydlené a zazděné, přesto se do nich
stěhují narkomané a nepřizpůsobiví. V jejich okolí vznikají černé
skládky a požáry. Zkrátka, pěkná
lokalita, kde by určitě chtěl žít každý. Aby ne, vždyť nás to všechny
stálo deset milionů korun…

Praha 4 vybuduje workoutová hřiště
 Městská část Praha 4
vybuduje ještě v letošním roce
pět stanovišť vybavených
workoutovými prvky. Budou
v areálech již existujících
dětských hřišť v ulicích V Pláni,
V Štíhlách, Jaurisova, Jílovská
a Hvězdova. Rozhodla o tom
rada městské části.
Praha 4 – „Máme dětská hřiště
a senior parky, vybudování
venkovních cvičeben pro lidi
středního věku je logickým pokračování procesu, jehož cílem
je dát našim obyvatelům další
možnost pro aktivní trávení volného času a posilování fyzické
zdatnosti a tím i psychické odolnosti,“ uvedl radní pro informatiku, bezpečnost a sport Jaroslav
Míth (ODS).
Workoutová cvičení jsou v současné době velice oblíbenou volnočasovou aktivitou, kterou chce
městská část vzhledem k jejímu
společenskému přínosu podporovat. Ručkování, přitahování,
cvičení dřepů a podobné cviky
jsou pro lidské tělo naprosto
přirozené a zdravé. Workoutová
hřiště jsou místem tréninků, ale
i platformou podporující zdravý
životní styl a v neposlední řadě
i významným interaktivním
sociálním prvkem, místem pro
setkávání sportovně založených
lidí napříč generacemi.

Další hřiště bude v Roztylech
„Cvičení ve veřejném prostoru
je moderním trendem. Dnes je
Praha 4 kromě ﬁtness parků, se-

VYRÝSOVAT postavu pomohou nová workoutová hřiště.
nior parků a celé řady sportovišť
provozovatelem pouze tří stanovišť pro workoutová cvičení.
Při velikosti městské části je to
podle mého názoru velmi málo.
Už v příštím roce se ale můžeme
těšit na větší workoutové hřiště,
které vznikne při revitalizaci
severního konce Roztylského
náměstí,“ uvedl dále radní Jaroslav Míth.

Lokality pro nová workoutová stanoviště byly vybrány
na základě požadavků občanů.
Záměrně byly vybrány areály
existujících dětských hřišť, která
jsou umístěna v husté zástavbě,
a je tak u nich předpoklad jejich
masového využití. Pro rodiče
dětí tím vznikne možnost propojit návštěvu dětského hřiště
s vlastní sportovní aktivitou. (red)

KOMENTÁŘ

Kam se ten svět řítí? Nebude dobře, to už víme
Asi jste všichni zděšeni zprávami, které oznamují ohromné zdražování. Ono je to jak
z učebnice ekonomie. Dominový efekt. Lavina, která se nedá
zastavit. To, co se právě děje
v Evropě, je názorná ukázka,
kam hloupá politika může dojít
a jaké má důsledky. Co se tedy
děje?
EU rozjela ambiciózní projekt
zelené Evropy, tzv. Green Deal.
Je to sada opatření a regulací, která měla za cíl ochránit
ovzduší i snížit emise. První viditelný krok bylo zahájení prodeje tzv. emisních povolenek,
které měly regulovat vypouštění CO2 do vzduchu. Bohužel,

celá akce se naprosto vymkla
kontrole. Emisní povolenky se
staly předmětem spekulativního obchodu a jejich cena se
uměle vyšplhala na nesmyslně vysoké hodnoty, vzrostla
desetkrát. Do toho se v Evropě
začaly energie povinně prodávat prostřednictvím Evropské
energetické burzy a státy ztratily nad cenou energií kontrolu.
Zároveň ovšem západní státy
jako Německo, Británie nebo
Švédsko v zájmu zelené politiky
odstavily jaderné elektrárny
a přešly na plyn. Logicky se tedy
zvedla skokově cena plynu, ale
také elektřiny, pohonných hmot
a energií obecně. Vinou tohoto

mixu se následně hroutí celá
ekonomika.
A to vše je naprosto uměle
vyvolané a naprosto zbytečné.
Všechny emise, které za tuto
strašlivou cenu omezíme, si
Čína vypustí za týden. A to
nemluvím o sopkách, které
si občas vybuchnou jako teď
na Kanárských ostrovech. Evropa je ve strašlivé ekonomické
krizi, která se naplno projeví
po Novém roce. Řešení přitom
je okamžité a můžeme zase začít
normálně fungovat. Tedy zrušit
všechny regulace a nesmysly.
Okamžitě zrušit emisní povolenky a nezvyšovat náklady
na energie. Okamžitě vystoupit

z Evropské
energetické
burzy a prodávat si elektřinu za levno,
jako jsme
byli zvyklí.
Mimochodem,
přímé náklady našich elektráren na výrobu
1kWh elektriky jsou v řádu 20
až 30 haléřů. Zbytek už jsou
regulační poplatky a daně.
Vyjednat s Ruskem dohodu
o dodávkách plynu, kterého
mají nadbytek. Cena se okamžitě skokově sníží na původní
úroveň. Vláda by měla toto řešit
a nenechat lidi ve štychu.
Jan Čížek, pražský patriot
jan@cizekjan.cz
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KRÁTCE ZE ČTYŘKY

Ceny energií poletí stále vzhůru…

Jóga na radnici
Nusle – Každé pondělí až do
konce dubna 2022 pokračují
kurzy jógy v budově historické radnice v Nuslích v Táborské ulici. Kurzy probíhají
od 17.15 do 18.15 a od 18.30 do
19.30 hod. v místnosti č. 303.
Kurzy jsou zdarma, ale je nutné se na jednotlivé termíny
přihlašovat pomocí odkazu
https://doodle.com/poll/
pvyyva2ir6h855in. (red)

Chraňte svůj majetek!
Praha – Ministerstvo vnitra
ČR připravilo několik preventivních rad, které vám
pomohou ochránit majetek.
Více se o tématu dozvíte na
www.stopvloupani.cz.
1. Dobré sousedské vztahy
jsou důležité. Domluvte si
dohled nad svým domovem se
sousedy, kteří jej v době vaší
nepřítomnosti budou vizuálně
kontrolovat, vybírat schránku
apod.
2. Neupozorňujte na svou
nepřítomnost (např. na sociálních sítích) apod.
3. Nezapomeňte uzamknout
všechny vstupy. Zavírejte
okna. Klíče nenechávejte volně dostupné.
4. Vhodně zvolené zabezpečení vašeho domova výrazně
snižuje možnost vloupání.
Kombinujte mechanické
zabezpečení (bezpečnostní
dveře, zámky, bezpečnostní
folie atd.) s prvky elektronického zabezpečení (alarmy,
kamery…). Volte certiﬁkované
výrobky.

 Po novém roce se má údajně
zdražit plyn až o dvě třetiny
a elektřina o třetinu, a to vinou
aktivistického klimatického plánu
Evropské unie jménem Green
Deal. Stoupající ceny již pohřbily
společnost Bohemia Energy
a odborníci čekají ještě krach dalších menších dodavatelů energií.
Praha – Mnoho dodavatelů
energií navíc informuje své
zákazníky o nutné změně ceníku
s odůvodněním, že za současné
situace raketového růstu cen už
nejsou schopni dodávat energie
za původních podmínek, které
slíbili při uzavření smlouvy.
„Spotřebitelé jsou zmatení. Očekávali, že uzavření smlouvy na
dobu určitou s ﬁ xovanou cenou
je právě před takovými cenovými výkyvy ochrání,“ uvádí
Eduarda Hekšová, ředitelka
spotřebitelské organizace dTest.
Podstatou sdělení dodavatele je,
že ceny energií se výrazně zvyšují, a spotřebitel tak může volit
mezi akceptací zvýšení ceny
a možností od dodavatele odejít,
což je právo, které mu v takové
situaci dává zákon.
Dodavatelé obvykle nemají
právo měnit ceny u smluv uzavřených na dobu určitou s pevně
garantovanou cenou. „Například
společnost Europe Easy Energy
oznámila zvýšení ceny od 1. listopadu 2021, přičemž současně
poučila spotřebitele o právu od
smlouvy odstoupit nejpozději
10. den přede dnem zvýšení ceny.
To je zákonem předvídaný postup

Anketa o Branických skalách
Praha 4 – Navštěvujete rádi
Branické skály? Co se vám zde
líbí a nelíbí? Máte nápady, jak
zlepšit a zpříjemnit prostředí této
jedinečné přírodní památky?
Městská část Praha 4 připravila
anketu, kde se všichni mohou vyjádřit. Najdete ji až do 7. listopadu
na https://praha4.urad.online/.

ZE SKAL je krásný výhled. Foto: archiv

Výsledky ankety poslouží jako
podklad pro odborníky, kteří
zhodnotí stav a potenciál lokality,
doporučí opatření ke zlepšení její
správy a navrhnou možnosti její
postupné revitalizace.
„Branické skály jsou velmi speciﬁcká a hodnotná lokalita, proto
je třeba přistupovat k jakýmkoliv zásahům citlivě a uváženě.
Oslovili jsme tři zkušené týmy
a požádali je o úvodní zhodnocení
stavu a možností na základě poskytnutých podkladů. Tým, který
předloží nejlepší vizi, bude následně vyzván k jejímu rozpracování.
Úvodní vize budou zpracovány do
února, podrobná vize by měla být
hotova do letních prázdnin,“ popisuje další kroky Patrik Opa (ODS),
radní Prahy 4. Zdroj: MČ Praha 4

JÁRA CIMRMAN by měl radost, v honbě za úsporami nastal čas vyzkoušet alternativní
zdroje energie…
pro takový případ,“ řekla Eduarda Hekšová a pokračuje: „Ale je
změna cenového plánu u ﬁ xované
ceny oprávněná? Přesto, že dodavatel takovou možnost v ceníku i v obchodních podmínkách
předvídá, může to být pro spotřebitele překvapivé ustanovení,
o což by se mohl v případném
sporu s dodavatelem opřít.“

Pozor na černý odběr!
Jsou-li spotřebitelé v této situaci,
musejí se rychle rozhodnout,
co pro ně bude dále nejvýhodnější. Mohou se pokusit trvat na
původně slíbené ﬁ xované ceně,
což může vést i ke sporu s dodavatelem. Nebo mohou využít
této situace k opuštění dodavatele, s nímž nejsou spokojeni.
„Doporučujeme srovnat si ceny
různých dodavatelů ve srovnávačích dostupných na webo-

vých stránkách Energetického
regulačního úřadu a dohodnout
se s novým dodavatelem. Teprve
potom je vhodné odstoupit od
smlouvy s tím stávajícím. Pokud
spotřebitel pouze odstoupí od
smlouvy a neuzavře smlouvu jinou, může se nechtěně dostat do
režimu neoprávněného odběru.
Dodávka od nového dodavatele
by totiž měla plynule navazovat na tu původní,“ upozorňuje
Eduarda Hekšová. Zdroj: dTest

info
S ohledem na současnou turbulentní
situaci na trhu s energiemi lze očekávat,
že v nejbližší době budou nuceni ceny
elektřiny a plynu zvedat i další dodavatelé. Spotřebitelé se mohou na dTest obrátit
pro radu na telefonním čísle 222 767 224
nebo webu www.dtest.cz/step.

STANOVIŠTĚ BIOKONTEJNERŮ V MČ PRAHA 4
6. 11. 9:00–12:00
Zelený pruh x Za Pruhy
Nad Koupadly x Nad Zátiším
(u separu)
13:00–16:00
Nad Lesem č. or. 10
Nad Obcí II (slepý konec)
7. 11. 9:00–12:00
Nad Kostelem x U Šálkovny
Kamenitá

13:00–16:00
Zachova x Nad Svahem
V Ondřejově x Nad Kolonií
13. 11. 9:00–12:00
Jiskrova x Na Mlejnku
Jihovýchodní IX (u trafačky)
13:00–16:00
Dolnokrčská x Nad Obcí I
Rosečská 1736/15
14. 11. 9:00–12:00
Ve Studeném x Skaláků (u separu)
Klánova x Na Dubině
13:00–16:00
Za Skalkou x Nad Lomem
Vlnitá x Nad Křížkem
20. 11. 9:00–12:00
Branická x K Ryšánce
Zapadlá x Zelený pruh
13:00–16:00
Údolní – parkoviště
Severovýchodní IV x Severní IV
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Seznamte se s indickým kulečníkem
Krč – V sobotu 20. listopadu bude
Praha 4 hostit druhý nejprestižnější mezinárodní turnaj v deskové
hře carrom v Evropě – Carrom
Open Cup. Nad tímto turnajem je
již pouze mistrovství Evropy. Tradičně se mimo domácích účastní
také hráči z Německa, Polska, Itálie, Nizozemí a dalších zemí, včetně
hráčů z Indie žijících v Evropě.
Carrom je desková hra, někdy
též díky své podobnosti s kulečníkem nazývána „indický
kulečník“. Hra, která patří snad
do každé indické rodiny, je určena
pro všechny generace, bez rozdílu
věku. Dnes je rozšířena nejen po
celé Asii, své příznivce již několik desetiletí získává i v Evropě,
Americe a Austrálii.
Seznámit se s carromem můžete
přijít i vy a rovnou uvidíte, jak se
hraje v podání špičkových evropských hráčů! Pro diváky je vstup

praha 4

Více informací na www.nasepraha.cz

Jak mají senioři
správně jíst?
Nusle – S velkým ohlasem se
v říjnu setkala přednáška na
téma Jak posílit imunitu a zlepšit
kondici – výživa pro seniory,
kterou zorganizovala Praha 4.
Městská část se proto rozhodla
akci zopakovat 30. listopadu
(17.00–18.30 h.) v sále Nuselské
radnice pod vedením nutriční
terapeutky Ing. Terezy Adámkové, DiS. Zúčastnit se mohou
senioři od 63 let s trvalým
bydlištěm v MČ Praha 4, kteří se
od 15. 11. přihlásí na telefonních
linkách: 261 192 415 a 261 192 571.

CARROM SE HRAJE na dřevěné desce, namísto koulí se používají dřevěné kameny,
které se hráči snaží pomocí cvrnkání dostat do kapes v rozích. Foto: www.carrom.cz
na 16. ročník Carrom Open Cup
v aule Husitské teologické fakulty
UK v Pacovské 350 zdarma. Tur-

naj startuje v 10.00 hodin a ﬁnále
je naplánováno na 18.30 hodin.
Info na www.carrom.cz. (red)

Ozdobte si se sousedy vánoční stromeček
Praha 4 – Městská část Praha 4 už několik let
podporuje společné zdobení vánočních stromků
komunitou, partou rodičů nebo přátel, obyvateli
domu či ulice. Nejinak tomu bude i letos! Pokud si
chcete s přáteli či sousedy, samozřejmě s dodržením

aktuálně platných protiepidemických pravidel,
stromek ve svém sousedství ozdobit, Praha 4 vám
i letos poskytne vánoční ozdoby. Přihlásit se o ně
můžete na e-mailu: vera.januskova@praha4.cz do
úterý 23. listopadu. (red)

Přednášku okoření
ochutnávka a recepty
A co účastníky čeká? Informace
o tom, že ve stravě seniorů bývá
nedostatek bílkovin. To vede
k úbytku svalové hmoty, jehož
důsledkem je snížení mobility a soběstačnosti. Výživa má
vliv také na imunitu. Všechny
tyto aspekty budou na semináři
rozebrány. Každý z účastníků dostane několik receptů na
nutričně bohaté, ale zároveň
levné jídlo. Spolu s tím budou
mít možnost ochutnat klinickou
výživu pro seniory a každý si
odnese její vzorek. (red)

INZERCE

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

Hledáme nové Continentalenty
Nastup jako elektrotechnik
nebo mechanik se spoustou výhod

Chceš zajímavou práci s novými technologiemi, kde za sebou vidíš výsledky?
Uplatni svůj talent a vyráběj s námi automobilovou elektroniku v Brandýse nad
Labem v čistém a prostředí. Praxi nepotřebuješ, zaškolení je samozřejmostí.

„DOBRÝ DEN, posílám vám fotku domu, o kterém musím vždy přemýšlet, když jdu
občas okolo. Zajímalo by mne totiž, jestli tam bydlí zebra. Dům stojí v Praze 10 ve
Vršovicích,“ napsala nám Marie Dobiášová. Naše Praha dodává – pokud dům nemá
výtah, chudák zebra se do patra dost nadře…

JAKÉ VÝHODY NABÍZÍME:
• dotovanou firemní dopravu
ze širokého okolí
• příspěvek na stravování v hodnotě
101 Kč za směnu
• příspěvek na dětské tábory,
školy v přírodě a kurzy
• Multisport kartu na sportovní vyžití
a řadu dalších

KONTAKTUJ CONTINENTAL BRANDÝS NAD LABEM:
Zuzana Šandorková, e-mail: zuzana.sandorkova@continental.com
tel.: +420 734 268 248, web: continental.jobs.cz/brandys

SC-500656/01

KOHO POTŘEBUJEME:
Test techniky
a Techniky výrobních zařízení
Pro nastavování a seřizování výrobních
linek (se střední školou v oboru elektro
nebo technického zaměření)
Procesní techniky
Pro nastavování a seřizování SMT linek
(pro středoškoláky z oboru elektro)
Analytiky
Pro analýzu chyb elektronických výrobků
(stačí maturita v oboru elektro slaboproud)

téma
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Budoucí družstevníci z celé Prahy,
 Zoufalá bytová situace v hlavním městě, kde je velký nedostatek cenově přijatelných bytů, má možná svoje
řešení. Ostatně, není to nic nového či převratného, jak i napovídá tematická venkovní výstava s názvem Bytové
družstevnictví minulost, současnost, budoucnost ve venkovním prostoru před Fakultou stavební ČVUT v Dejvicích.
Martin Dudek

projektu bude mít dispoziční
právo k jedné třetině bytů.

Praha – Družstevní výstavba má
u nás více než 150letou historii,
nejstarším družstvem na našem
území byl První pražský spořitelní spolek z roku 1847. Skutečný
rozvoj družstevních spolků všeho
druhu ale začal až po roce 1848,
kdy bylo zrušeno poddanství
a robota. Zajímavostí určitě je,
že provoz a údržbu Národního
divadla spravovalo družstvo.
Podobně tomu je v případě Petřínské rozhledny, kterou postavilo také družstvo, a lidé zřídili
právě družstvo, aby mohli založit
pražskou zoologickou zahradu.
Důkazem, že družstevnictví bylo
vyhledávaným způsobem zaopatření bydlení v různých společenských vrstvách obyvatel, je i vila
bratří Čapků na Vinohradech
postavená v letech 1923–24.
Družstevničilo se i v době socialismu a po roce 1989 tento způsob
ﬁnancování vlastního bydlení
zažívá opětovnou renesanci. V posledních deseti letech se v republice uskutečnilo skoro třicet projektů s více než dvěma tisíci novými
družstevními byty, v nichž našlo
svůj domov kolem pěti tisíc lidí.
Není proto divu, že tento „nápad“ nedávno oprášil i pražský

Nejdále pokročila Praha 14
V současnosti projevily vážný
zájem již čtyři městské části, a to
Praha 8, Praha 11, Praha 13 a Praha 14, které mají pro družstevní
výstavbu vytipovány pozemky.
„Praha 11 má předběžně určeny
pozemky v lokalitě Exnárova, Dolních Roztyl a Kulatého Chodovce.
Na první lokalitu je zpracována
studie, která má prověřit vhodnost
výběru této lokality pro zmíněný záměr, a výstupy z této studie
právě projednávají orgány městské
části. Na lokalitu Kulatý Chodovec
se připravuje zadání takovéto studie,“ sdělil Naší Praha místostarosDRUŽSTEVNÍ VÝSTAVBA splňuje všechny znaky moderního bydlení, jako například
ta Prahy 11 Martin Sedeke (ODS).
domy v Malém Háji ve Štěrboholech. Foto: P. Novotný, Finep
Městská část Praha 8 rovněž podporuje na svém území
družstevní výstavbu, kterou
Díky podpoře hlavního města
magistrát pod názvem Dostupvnímá jako jednu z možných cest
nemusí družstevníci na začátné družstevní bydlení s účastí
k získání dostupného bydlení.
hlavního města Prahy. Jeho cílem ku platit za pozemek. Pozemky
„Jednou z možných lokalit je
určené pro družstevní bydlení
je pomoci především středním
poskytne město, které družstvu území Draháně v Čimicích, další
příjmovým skupinám občanů,
vhodné pozemky, na nichž se
na těchto pozemcích zřídí právo
včetně mladých rodin, pro něž je
v současnosti nacházejí nefunkstavby až na 99 let. Po splacení
bydlení v Praze kvůli vysokým
ční tepelné výměníky, jsou přecenám ﬁnančně nedostupné. Patří úvěru na výstavbu si družstvo
vážně v Bohnicích,“ uvedl radní
mezi ně mimo jiné zástupci profesí bude moci pozemek za předem
klíčových pro chod a rozvoj měs- stanovených podmínek od města Prahy 8 Tomáš Hřebík (STAN).
Nejdále jsou zřejmě v Praze 14,
ta, například učitelé, zdravotníci, odkoupit. Město se zároveň stane
kde zastupitelstvo již schválilo příčlenem družstva a v každém
hasiči nebo strážníci.

„Lidé nejčastěji chtějí byty 2+1,“ říká Jan Eisenreich, zakladatel platformy DoDružstva.cz
krizi bydlení a umožnit vlastní
bydlení zejména mladým lidem,
kteří si ho nyní často nemohou
dovolit.
Kdo má v Praze největší zájem
o družstevní bydlení?
Hlásí se většinou mladší ročníky
– lidé mezi 30. a 40. rokem. Buď
páry, které již mají i dítě, nebo
ty, které ho právě očekávají.

Do platformy DoDružstva.cz se
zatím registrovalo téměř tisíc
lidí a další jsou samozřejmě
vítáni. Podle zakladatele spolku
Jana Eisenreicha je totiž družstevní výstavba dobrou možností, jak překonat současnou

Na vašem webu je hned v úvodu
věta: Bydlete ve vlastním bez hypotéky. Ovšem podle „stromečku“ postupu založení družstva
atd. je jasné, že si zájemci musí
peníze půjčit od banky (Zajištění
bankovního úvěru pro družstvo).
Není to tedy protimluv?
Protimluv to není – úvěr si
skutečně bere družstvo a jeho
jednotliví členové ho splácí
v rámci anuity. Podmínky jsou
podobné jako u hypotéky, čili
v tom to „výhodnější není“. Ně-

kdy může být lehce výhodnější
úrok, někdy ne. Je ale samozřejmě poměrně velký okruh
osob, které si hypotéku nechtějí
nebo nemohou vzít. Výhodnost také spočívá ve ﬂexibilitě
– pokud si vezmete hypotéku,
jste poměrně dost svázaní, když
chcete byt prodat. U družstva
vše vyřešíte poměrně jednoduše – pokud se rozhodnete
družstevní podíl prodat, nic
vám nebrání. Kupec družstevního podílu pak „nastoupí“ do
vašich práv a povinností, a bude
tedy doplácet anuitu.

Spolupracujete se Svazem
českých a moravských bytových
družstev (SČMBD)?
Ano, SČMBD nás podpořilo při
pořádání výstavy a intenzivně
s ním komunikujeme i nadále.

Ze které části Prahy nejvíce poptávají lidé možnost družstevního
bydlení a o jak velké byty mají
zájem?
Největší zájem je o byty 2+1,
velikostně zhruba okolo 70 metrů čtverečních a spíše v okrajových částech Prahy. Plus je
velký zájem o Prahu 8.

Jednáte i se starosty jednotlivých
městských částí Prahy?
Jednáme, ale nerad bych se
v současné fázi vyjadřoval konkrétněji. Obecně mohu říct, že
odezva ze stran městských částí
je velmi dobrá a z družstevního
bydlení se za poslední dva roky
stalo zásadní politické téma.

Už jste od spuštění platformy
nějaké družstvo založili?
Zatím jsme ve fázi právních
příprav, kdy je míček zejména na
straně městských částí – tedy aby
politici řekli, jak si spolupráci po
právní stránce představují, zda
se půjde cestou práva stavby či
vložení pozemku do družstva atd.
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spojte se!
pravu na založení družstva i rámce
stanov a smluv. „Pozemky pro
družstevní výstavbu se nacházejí
v lokalitě Broumarská jih, nyní
objekt kamenictví. Pokud vše
půjde podle plánu, mohla by se
zahájit výstavba během přibližně
dvou let od deﬁnitivního schválení procesu koncem letošního
roku. Nicméně v této fázi neřešíme
variantu družstevního bydlení pro
jednotlivé zájemce. Zatím počítáme s družstvem, jehož třetinovým
podílníkem bude městská část
a bude využívat tyto byty pro
svoje potřeby. Další družstevníci
by měli své podíly prodávat, ale
s předkupním právem městské
části, nicméně zatím se spíše
počítá s variantou, že budou byty
postaveny družstvem, které je
bude pronajímat,“ sdělil Naší Praze
Jiří Zajac (ODS), starosta Prahy 14.

Družstva nejsou
reliktem minulosti
Iniciátorem na úvod zmíněné výstavy, která je přístupná do konce
ledna, je spolek DoDružstva, který
chce pomáhat k dostupnějšímu
bydlení a ukázat veřejnosti, že
družstevní výstavba není jen

VÝSTAVU s názvem Bytové družstevnictví minulost, současnost, budoucnost najdete
před vstupem do Fakulty stavební ČVUT v Dejvicích. Foto: DoDružstva.cz
minulost, ale je v ní i budoucnost.
„Denně komunikujeme s desítkami zájemců o družstevní bydlení
a otázka, jak budou města podporovat dostupné družstevní bydlení
a kdy budou hotové první takovéto
projekty, je ta nejčastější. Družstva
nejsou reliktem minulosti, naopak
věříme, že právě moderní technologie, které zásadním způsobem
proměňují možnosti zadávání
zakázek, jejich kontroly, možnosti
sdružování, komunikace a hla-

sování lidí, možnosti ﬁnancování
realitních projektů, umožní návrat
družstevní výstavby, avšak v novém kabátu,“ říká Jan Eisenreich,
zakladatel spolku DoDružstva.cz.

Varování – hrozí korupce!
Samozřejmě, družstevní výstavba není jen plně zalitá sluncem
a s nebem bez mráčků. Bude mít
i svoje úskalí, především tam,
kde do projektů budou mluvit
magistrátní politici. Naznačuje

to i pražský patriot Jan Čížek:
„Vždy, když se něco lukrativního
rozdává z obecního ‚zadarmo‘, tak
nakonec zjistíme, že to zadarmo
nebylo. Mám velkou obavu, že
ani tentokrát se Pražané nemohou těšit na levné byty, a naopak
celý projekt smrdí blamáží. Dle
mého názoru tento systém pouze
nahraje ohromné korupci. Zaprvé,
kdo bude rozhodovat o tom, jaké
družstvo pozemek dostane a jaké
ne? Proslýchá se, že budou zřízeny
výběrové komise. To už jsme tu
jednou měli. Byly to bytové komise OPBH, a kdo si je pamatuje, tak
ví, že bez obálky tam nemělo smysl chodit o něco žádat. Nevěřím,
že by dnes něco probíhalo jinak.
Ostatně, skandál s přidělováním
bytů v Pařížské ulici členům Pirátské strany proběhl nedlouho po
minulých komunálních volbách.“
Nechme se proto překvapit,
jakým dalším směrem se bude
pražské družstevní bydlení dále
ubírat. Zatím je to alespoň pomyslná jiskřička světla na konci
tmavého tunelu, dávající především mladým lidem naději, že
snad jednou převezmou klíče od
vlastního bytu…

SC-500648/01
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Herec Peter Pecha: Tarzana jsem tré
 Tarzan, Rocky, zloděj
koní Zobar, fanatik hudby a šťastný manžel – to
všechno je v kostce herec
Peter Pecha (32). Muž, který kvůli svým rolím fyzicky
dře a obětuje jim téměř
veškeré vlastní pohodlí
jen proto, aby divák nebyl
ochuzen o zážitek ze hry…
Martin Dudek

Pocházíte ze Slovenska a po studiích na brněnské Janáčkově
akademii múzických umění jste se
přesunul do hlavního města. Kolik
podnájmů jste tu již vystřídal?
Po škole jsme se s tehdejší přítelkyní, nyní již manželkou,
přestěhovali na Letnou, kde jsme
bydleli asi sedm let. Pak jsme
se přesunuli na rok do Vršovic
a nyní jsme zakotvili v Karlíně.
Ale protože jsme na Letné bydleli
nejdelší dobu, přirostla nám
nejvíce k srdci. Navíc tam mám
stále svůj ateliér, kde hudebně
tvořím. Na „sedmičce“ jsme byli
moc rádi, bydleli jsme v horní
části Letné, z jedné strany byly
Letenské sady a z druhé Stromovka. A protože jsme si časem
pořídili pejska, bylo to super,
i když naše ulice Letohradská
nebyla valně zrekonstruována.
Mělo to ovšem svoje výhody,
zahrála si třeba ve známém americkém ﬁ lmu Anthropoid.
To jste se díval na ﬁlmaře z okna?
To ne, ale mám jinou příhodu. Vzpomínám si, že jsem si
jednoho srpnového rána vyšel
v tričku, kraťasech a v žabkách
koupit něco k snídani. A koukám – všude je sníh, na chodnících německé značky a po ulici
jezdí staré tatrovky a pragovky.
A už se ke mně hnala nějaká
produkční a křičela, co tady
dělám?! Musel jsem si rychle nakoupit, abych nezkazil natáčení
(úsměv).

V MUZIKÁLU Cikáni jdou do nebe Peter Pecha hraje zloděje koní. Foto: Tereza Křenová
Neuvažujete přece jen o koupi
bytu, i když ceny nemovitostí teď
trhají rekordy?
My jsme si ještě před změnami
cen nemovitostí a hypoték pořídli
chalupu u Poděbrad. Není to
úplně blízko Prahy, ale jsme asi
za 45 minut jízdy autem v centru
města. Do budoucna
bychom s manželkou určitě byli
rádi za záchytnou
pražskou garsonku
nebo malý byt, který
by nám umožnil tady
být, když je to nutné.
Jsme oba herci, představení končí
třeba v deset večer a ráno v devět
už někdy začíná zkouška. Moje
žena navíc začne od prvního listopadu pracovat v Hitrádiu City, kde
bude mít ranní show od šesti ráno.
A kdyby měla každý den jezdit ještě o hodinu dříve od Poděbrad, nebude to pro ni rozhodně komfortní.
Jenže jako Slovák bez nemovitého
majetku hypotéku nezískám. Musíme to nějak vymyslet.

Musím na úvod říci, že jsem
rád za každé představení, které
přežilo roční covidovou pauzu.
Nebo bylo nově nastudováno
jako muzikál Láska nebeská,
který měl premiéru 30. září
v divadle Broadway. V divadle
Hybernia hraji Tarzana a v Diva-

rou budu se svou ženou intenzivně zkoušet. Dřív jsme spolu hráli
v jednom muzikálu, ale na jevišti
jsme se nepotkali. A druhé naše
setkání bylo v činohře Intimní
příběhy z ráje, kde hrála Evu a já
Adama.
Když porovnáte role
Tarzana a Rockyho, za kterého jste
obdržel před dvěma
lety divadelní Cenu
Thálie, která z nich
byla pro vás při přípravě nejtěžší?
Asi nejtěžší příprava byla na Rockyho, protože to bylo poprvé,
kdy jsem se rozhodl transformovat svoji postavu a změnit
tělo od základů, včetně tréninku
a stravy. Tarzan už pro mne nebyl
tak komplikovaný, protože jsem
věděl, jak na to. Ale Tarzan je pro
mne daleko náročnější představení než Rocky. Po sobotním
dvojáku (dvě představení za den
– pozn. red.) jsem úplně hotovej.

Práskat správně bičem mne
naučil mistr světa v této
disciplíně

Pocházíte ze slovenského městečka Gbely. Už jste se byl podívat
v pražských Kbelích?
Byl, ale jen na letišti a zevrubně
jsem si Kbely ještě neprohlédl. Ale
vím, kde jsou, a když se mne někdo zeptá, odkud jsem, tak řeknu
ze Gbel, ale s písmenkem G.

Teď bydlíte tedy v Karlíně…
V Karlíně jsme také spokojeni, je to hezká čtvrť. Bydlíme
u Karlínského náměstí, máme to
kousek pěšky na stanici metra Invalidovna. Často chodím
Hrajete v několika divadlech.
běhat na Vítkov. Je to nahoru 380 Na jaká představení pozvete naše
schodů, už je mám spočítané.
čtenáře?

dle Bez zábradlí účinkuji ve hře,
kterou jsem si v poslední době
moc oblíbil, s názvem Cikáni
jdou do nebe. Kvůli roli jsem
si nechal udělat na zakázku
vlastní bič, protože moje postava
zloděje koní Lujko Zobar excelentně práská bičem. Takže jsem
si říkal, že to musím umět tak,
aby mne nikdo nenařekl, že to
ﬂákám. Bič mi připravil Jindřich
Zobl, mistra světa v práskání
bičem, a nechal jsem se od něj
i proškolit.
Potkáte se někdy na scéně i se
svou manželkou Kateřinou?
Od konce října bychom měli
zkoušet první divadelní adaptaci
známého ﬁ lmu Svatební cesta
do Jiljí, ve kterém zářili herci
Abrhám a Šafránková. Bude to
zatím zájezdovka a na jevišti se
s námi představí už jen kolega
Petr Buchta. Je to první hra, kte-

Jak jste se na Tarzana připravoval?
Trénoval jsem převážně na workoutovém hřišti, hrazda, bradla
a s vlastním tělem, abych měl
sílu přitáhnout se a udržet se.
Tarzana logicky hodně hraji
v podřepu, takže jsem se doma
večer díval na televizi v podřepu. Přehoupával jsem se na karimatce z jedné nohy na druhou
a snažil se vydržet co nejdéle. To
jsem praktikoval asi dva měsíce
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rozhovor

noval u televize
a mělo to pro mne jeden osobní bonus. Před Tarzanem jsem
nebyl schopen dřepnout si. Když
jsem šel do dřepu, kvůli zkráceným achillovkám se mi zvedly
paty. Pro mne je teď krásnou
výhrou, že si dokážu dřepnout
s celým chodidlem na zemi.
Říkal jste, že jste svoje tělo kvůli
rolím od základů měnil. Zřekl jste
tedy i alkoholu?
Nejsem abstinent, a když je
speciální příležitost, nebráním
se skleničce. Ale pokud mám
deﬁ novat svoji alkoholickou
frekvenci, napiju se jednou
za měsíc či dva. Prožil jsem totiž
velmi bujaré teenagerovské
období, možná až moc bujaré. A utnul jsem ho odjezdem
do Brna, kde jsem začal studovat
a řekl si – buď chci být nejlepší,
nebo se budu bavit. Raději jsem
začal makat, než abych chodil
po večírcích a barech. A nejzásadnější zvrat přišel s Rockym.
Měl jsem na výběr – cvičit a podle toho vypadat, nebo občas pít
a riskovat, že tělo nebude stíhat

To si opravdu neuděláte během
divadelní sezony žádnou kulinářskou radost?
Každou neděli si dopřeji, co chci,
a přijmu vyšší kalorické hodnoty
než normálně. Je to proto, aby si
tělo zvyklo na raﬁ novaný cukr.
Když mu ho nedáváte, přestane
ho trávit a způsobí v těle daleko
větší komplikace, než kdybyste
ho jedl běžně. Což se mi nedávno
nevyplatilo, protože jsem si dopřál ke snídani několik donutů.
Byla to velká kalorická „bomba“… Měl jsem takový glykemický šok, že jsem po představení
musel na pohotovost. Způsobil
jsem si otravu jídlem. Stalo se mi
to poprvé za několik let, co takto
žiji.
Pro představu – kolik měříte
a vážíte?
Vážím 84 kilogramů a měřím 186
centimetrů. Napřed jsem přibíral, abych si vytvořil svalovou
hmotu. Moc jsem toužil mít 100
kilo, ale nepovedlo se. Seděl jsem
u stolu a denně do sebe doslova
tlačil rýži, kuřecí a brokolici,

Z donutů jsem měl
otravu…
regenerovat. Osm měsíců v kuse
jsem nepozřel alkohol. Po premiéře jsem si dal na oslavu dva
panáky whisky a celou noc jsem
prozvracel… Od té doby si říkám,
že to nemám zapotřebí.
Jste na sebe stejně přísný i v oblasti stravování?
Ano, i v jídle se držím zkrátka.
Jsem člověk, který je v rámci
rolí velmi poctivý vůči divákovi.
Tarzana hraji jen v bederní roušce, Zobar běhá po scéně občas
nahoře bez. Nechci, aby divák
viděl herce, který pije colu, jí
pizzu a přes bederní roušku mu
visí špek. Proto se snažím každé
roli věnovat maximum.
Takže žádné noční mlsání nebo
luxování ledničky po návratu
domů z představení?
Nechybí mi večerní jídlo. Pokud
má člověk chytře a kvalitně rozdělenou stravu v průběhu dne,
večer ji už nepotřebuje, i když
má za sebou fyzickou zátěž.
Domluvil jsem se s kamarádem, který má ﬁ rmu na zdravou
výživu, aby mi posílal krabičky
s jídlem, což je pro mne nejvýhodnější rytmus stravování.
Jsem člověk pevné vůle, který je
schopný to vydržet.

ale přes 97 kilo jsem se nedostal.
Pak jsem začal shazovat tuk, aby
vznikla postava o svalové hmotě
84 kilo.
„JSEM ČLOVĚK, který miluje změny,“ říká o sobě Peter Pecha. Foto: Lucie Dvořáková
Možná to není o vás úplně veřejně
známé, ale kromě hraní se pouštíte i do hudební branže…
Jsem absolutní fanatik a milovník hudby. Dokonce jsem
nechtěl jít na divadelní školu, ale
na hudební. Skládám a produkuji
vlastní hudbu, na podzim budu
nahrávat další singl, který by
měl vyjít na jaře. A troufám si
říci, že když se to všechno povede, bude to fakt super. Moc se
na to těším. Jsem člověk, který
miluje změny, a jsem daleko
méně konzervativní než Češi.
Slováci jsou více do světa.
Z čeho tak usuzujete?
Usuzuji podle kulturního dění.
Podle toho, co se hraje, proč se to
hraje a kdo na to chodí a jak dlouho. Mám pocit, že Slováci vždycky dokázali udělat stejnou věc
světověji, ale nikdy ji nedokázali
prodat jako Češi. Češi zase mají
um dokonalého prodeje. I když
nemají mistrovské umělecké dílo,
dokáží ho prodat daleko lépe
než Slováci, kteří na něm dřou,
a ve ﬁnále i lépe vypadá.

Sledujete politiku?
Jsem běžný politický konzument a domnívám se, že
ačkoliv na politické dění můžu
mít jakýkoliv názor, stejně nic
nezměním. Navíc jako Slovák
v Čechách nemohu volit. A co
se týče celostátních výsledků
voleb, těžko říci. Že je v současné době nastolena nějaká
změna, to všichni vidí, protože
vyhrála jiná koalice. Otázkou
je, zda to bude dobré, nebo ne.
Protože na začátku volebního
období se zdá být všechno zalité sluncem a po čtyřech letech
je to jinak…
Ve volbách bylo jedním z hlavních témat (ne)očkování? Jak jste
na tom vy?
Jsem očkovaný a nestydím se
za to, protože se mi po něm
zlepšila pleť, zpívám o tercii výš
a rychleji se opaluji. Jsem spokojený (smích).
Několikrát jsme v našem rozhovoru zmínili vaši manželku. Vy se

znáte již od školy, ale jak proběhlo
vaše první klasické rande?
V březnu to bude 12 let, co jsme
spolu, a dva roky jsme manželé.
Ve škole jsme byli velmi dobří
přátelé a z přátelství vznikl vážný vztah. O to víc si toho vážím,
že nezačal přes prvotní pud, ale
přes vzájemné porozumění. Jsem
moc rád, že mám ženu, jakou
mám. Možná to zní jako klišé,
ale díky bohu. Moje manželka je
pro mne to nejzásadnější, co mne
v životě drží a ovlivňuje. Nejsem
podpantoﬂák, ale Kateřina je
ke mně upřímná a dokážeme si
říci pravdu do očí, i když není
úplně lichotivá. A o to víc si toho
vážím.
Už víte, kde budete trávit letošní
Silvestr?
Pokud se divadla zase nezavřou,
měl bych odehrát dvoják Vše
o mužích v pražském Studiu Dva
na Malé scéně. Pak bychom se
měli s kolegy přesunout k nám
na chalupu k Poděbradům, kde
Silvestra společně oslavíme.

velká Praha
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Pražané si na přístřešky MHD asi ještě počkají, letos nebudou
 Mnozí Pražané se podivují, kam zmizely přístřešky MHD, které
provozovala od roku 1994 francouzská společnost JCDecaux. Jak to
vypadá, tak letos se nových laviček Pražané nedočkají. Magistrátu
se totiž nedaří vysoutěžit nového provozovatele. Opozice navíc
kritizuje nevýhodnost celého projektu pro Prahu.
Praha - „Hlasoval jsem proti,
aby to dělalo město. Za a) nebude
to včas b) bude to stát mnohem
více c) nebude fungovat! Realita:
včas to není, stojí to daňového poplatníka 1 miliardu a o to
méně parků, škol a veřejných
prostranství se nyní udělá,“ komentuje pro Naši Prahu vzniklou
situaci předseda pražské ODS
Tomáš Portlík.
S kritikou projektu nešetří ani
opoziční zastupitel za ANO 2011

celá operace bude stát? Kdo a za
jakých podmínek bude provozovat na zastávkách reklamu a jaké
výhody z toho bude mít hlavní
město Praha a Pražané? V čem
budou nové zastávky modernější oproti stávajícím? Opraví
se ty nevzhledné? Jak to bude
Ondřej Prokop. Podle něj je už
se zastávkami na pozemcích
nyní Praha několik měsíců ve
jednotlivých městských částí,
zpoždění a vše se navíc neúměr- který je více než 200 a o které
ně prodražuje. „Proč má výměna se město vůbec nezajímá a jsou
mobiliáře zpoždění a je pravda,
v jakémsi vzduchoprázdnu?“ ptá
že dosud není k dispozici ani
se Prokop.
jedna zastávka? Už je vysoutěžen
Rizikový projekt
dodavatel skla? Kdo a za jakých
platíme my všichni
cenových podmínek se potom
Celý projekt výměny městského
o zastávky bude starat? Kdo
mobiliáře po JCDecaux dostala
je bude opravovat? Kdo bude
na starost městská ﬁrma Techvyvážet koše? Kolik se nakonec
nologie hlavního města Prahy
vymění zastávek? Kolik vlastně

NOVÝ mobiliář měl být již na osmi desítkách zastávek, zatím v Praze najdete jen toto… Foto: archiv

(THMP). Ta rozhodla o výběru
dodavatele zastávek, tím se stala
ﬁrma Energovod CZ ze skupiny
Eltodo. Ta má za 227,9 mil. Kč
dodat chybějící lavičky, přístřešky, zábradlí a koše. Podle analýzy
Centra ekonomických a tržních
analýz z. ú., kterou dostali k dispozici zastupitelé MHMP, ale cena
není ﬁxní, může se v budoucnu
zvyšovat. Analýza celý postup
magistrátu silně kritizuje jako
nevýhodný pro město.
Jako největší problém se jeví
uhlídání nákladů na provoz
mobiliáře a nejisté příjmy z reklamy. Agentura, která se bude
provozem reklamy na zastávkách zabývat, totiž ještě nebyla
vybrána a není ani jisté, jaké
výnosy se podaří městu realizovat. Provozování systému městem je podle analýzy také velmi
rizikové, protože s tím nejsou
žádné zkušenosti. Chybí potřební zaměstnanci a know-how.
„Město nadále již bude mít
ve vlastnictví celou síť zastávek
a bude jen na něm, jak se dále
bude chovat v rámci obchodního
využití zastávek. Zda půjde cestou vyššího množství reklamy
a návratnosti díky vyššímu zisku
z pronájmu, nebo naopak cestou
opačnou – snižováním vizuálního smogu ve městě a přístřešky
budou mít minimum reklamy,“
obhajuje projekt jeho garant radní pro majetek Jan Chabr (TOP
09). Radní připraví na listopadové zastupitelstvo komplexní
informaci pro veřejnost a zastupitele. (red

Vetřelec řádí nejen na pražských hřbitovech
Nehezký vzhled mají některé části pražských hřbitovů, ať je to v Motole, nebo na Vinohradech. Buxusy, tedy zimostrázy, jsou suché a zdálo
by se, že se o ně Správa pražských hřbitovů nestará. Ale není to tak.
Oskar Kuptík

Praha - Za všechno může vetřelec – zavíječ zimostrázový.
Tento invazivní motýlek k nám
přicestoval z jihovýchodní Asie,
kde devastuje zimostrázy v Japonsku, Číně i Koreji. Odborníci
tvrdí, že do Evropy byl zavlečen
někdy kolem roku 2006 kvůli
dovozu keřů buxusu. Už od roku
2012, kdy se dostal do naší republiky, trápí zahrádkáře a také
pražské hřbitovy, kde je buxus
jedním z významných okrasných keřů.
„Zavíječ nás trápí na všech
našich hřbitovech,“ sdělil Naší
Praze ředitel Správy pražských
hřbitovů Martin Červený.
Například v Motole pracovníci
hřbitova před dvěma lety keře

napadené zavíječem seřízli až
na pařez. „Lze říci, že poměrně
dobře obrostly a nyní dosahují výšky 50-60 cm. Chemicky
byly ošetřovány dvakrát ročně.
Momentálně není v našich kapacitách ošetřit takto všechny keře
na všech hřbitovech. Budeme je
proto postupně vyměňovat za
jiný druh. Práce na odstranění kořenového systému budou
fyzicky velmi náročné, tak to
půjde nejspíš pomaleji, než bych
si přál...,“ dodal Martin Červený.
Housenka zavíječe žere listy
velmi rychle, stačí jen několik
dnů a keř je bez listí. Bránit se lze
postřikem a na zahrádkách také
sběrem housenek. Zavíječ se
rozmnožuje dvakrát, a je-li teplý
LETOŠNÍ práce zavíječe na Vinohradech. Možná se keř podaří zachránit jako v Motole rok, i třikrát. Takže nás čeká
viz foto v kruhu. Zdroj: Hana Tietze a Správa pražských hřbitovů
těžká práce…
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Soutěž Naší Prahy: Zaposlouchejte se do muzikálů
 Televize ani DVD už vás nebaví a procházet se setmělou a mrazivou Prahou vás rovněž neláká? Pak raději usedněte do hlediště
Hudebního divadla Karlín a zabroukejte si známé hity, které vám
precizně naservírují muzikály Čas růži a Rebelové.

Praha - Jedinečná symbióza
písní, největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního
scénáře Sagvana Tofi – to je
muzikál Čas růží, který se od
března 2017 uvádí na scéně Hudebního divadla Karlín. Těšte
se na odhalení příběhu starého
obrazu, který v sobě skrývá
osud jedné velké celoživotní
lásky!

Čas růží vás pobaví i dojme!

MUZIKÁL Čas růží vzdává hold písním Karla Gotta. Foto: HDK

Vzpomínáte? Když jsem já byl
tenkrát kluk, Přijela pouť,
Svět má ty chvíle rád, Jdi za
štěstím, Korunou si hodím,
Lady Carneval, Je jaká je, Když
muž se ženou snídá a mnoho
dalších ožívá v muzikálových
aranžích a pěveckém podání
herců a zpěváků, kteří k hitům
Karla Gotta přistoupili nově
a zároveň s respektem, který si
zaslouží!
Naopak letošní novinkou,
která měla premiéru 9. července na Letní scéně v areálu
PVA Expo Praha Letňany, je
muzikál Rebelové. Jde o nové
nastudování původního retro
hudebního filmu Filipa Renče
a Zdeňka Zelenky. Romantický
muzikál s hity šedesátých let

pojednává o jedné velké lásce
(a několika dalších) zasazené
do léta roku 1968. Atmosféra
muzikálu vás spolehlivě vtáhne do děje, chytlavé písničky „Š-š-š“, „Oliver Twist“,
„Pátá“, „Gina“, „Mně se líbí
Bob“, „Jó, třešně zrály“ nebo
„Tereza“ a „Nechte zvony znít“
(ty ve filmové verzi nebyly) a další nenechají v klidu
nikoho sedět a ještě dlouho si
je budete sami zpívat. Více info
na www.hdk.cz.

Soutěžte a vyhrajte vstupenky!
Odpovězte na soutěžní otázku
do 7. 11. 2021 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz, připište vaši
poštovní adresu a do předmětu
e-mailu MUZIKÁL. Čtyři výherci získají po dvou vstupenkách na muzikál Rebelové
(26. 11. od 19.00 hod.), tři výherci získají po dvou vstupenkách
na muzikál Čas růží (17. 12.
od 19.00 hod.) (red)

Soutěžní otázka
Od kolika let je muzikál Rebelové
přístupný pro děti?
a) od 6 let b) od 8 let c) od 12 let

SC-500045/19
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Zloděj nad zabezpečením pomocí
rádiové technologie nezvítězí!

Po zjištění krádeže vašeho vozidla vyrážejí do terénu jako první vyhledávací vozy SHERLOG.

 Většina z nás najde ve svém okolí někoho,
komu bylo odcizeno jeho vozidlo. Zloději využívají stále raﬁnovanější metody a jejich dopadení
bývá složité. Naštěstí však existují technologie,
se kterými si neporadí. Klíčový je čas a spolehlivost. Technologie rádiových vln splňuje obojí.
nejúčinnější a návratnost vozidel činí vynikajících 98 %.
Ukradený automobil
je nalezen do dvou hodin
Pouhý pokus o oklamání rádiové technologie vyšle signál
do nonstop operačního centra
SHERLOG. To úzce spolupracuje s Policií ČR a reaguje
okamžitě. Zabezpečení se však
nevztahuje pouze na Česko.
Podle toho, jaký tarif zvolíte,
je oblast lokalizace rozšířena
na Slovensko, ale také do celé
Evropské unie.
V případě zjištění odcizení
vozidla je nejprve kontaktován jeho majitel. Po zjištění,
že došlo ke skutečné krádeži
nebo majitel není dostupný,
následuje vyhledávací akce.
Jako první jsou povolány vyhledávající vozy, v případě potřeby
může vzlétnout také letadlo.

SC-500663/01

Při zabezpečení vozidla je nejlepší spolehnout se na profesionály. SHERLOG je ryze česká
společnost působící na trhu
již 30 let a na silnicích se s ní
setkáte nejčastěji. Jako specialista v aktivním zabezpečení
vozidel je špičkou na tuzemském trhu a není to žádná
náhoda.
SHERLOG Security je jediným
systémem u nás určeným pro
ochranu a zabezpečení vozidel
na bázi rádiové technologie.
Unikátní řešení vám dokáže
zajistit klidné spaní a zloděj si
na něj jen tak nepřijde.
Zabezpečení pomocí rádiové technologie jde jen velmi
složitě oklamat. Na rozdíl od
běžně užívaných GPS/GSM
lokátorů nelze systém pracující na rádiových vlnách tlumit
rušičkou. Dle statistik je systém
rádiových vln při vyhledávání

Zloději pracují rychle a organizovaně.
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advertorial

V případě potřeby pomáhá pátracímu týmu SHERLOG i letadlo.
publiku. Se středním balíčkem
Gold s cenou 1 100 Kč získáte
možnost lokalizace také na
Slovensku. Nejvyšší Platinum,
který pořídíte za 1 500 Kč měsíčně, rozšíří hledání do všech
států Evropské unie. Oba vyšší
balíčky nabízejí jako bonus
pokročilé metody zabezpečení a elektronickou knihu jízd.
Všechny tarify jsou bez závazků a vstupních nákladů a je jen
na vás, jak se rozhodnete.
Od teď budou mít zloději
zkrátka smůlu! Více informací
o zabezpečovacím systému
pomocí rádiových vln si můžete přečíst na stránkách společnosti SHERLOG.

O společnosti SHERLOG
Rodina SHERLOG je provozovatel vlastní rádiové frekvence.
Vlastní rádiovou síť využívá pro lokalizaci a vyhledávání odcizených vozidel SHERLOG Security. Provozuje GPS/GSM monitorovací systémy SHERLOG Trace, které nabízejí komplexní službu
pro správu vozového parku.
Od roku 2020 nabízí možnost čištění motoru pomocí vodíku
tzv. dekarbonizaci, díky tomu můžete svému autu snížit provozní náklady, emise, hlučnost a zároveň obnovit jeho výkon.
Tuto službu nabízí na několika svých pobočkách po celé České
republice. SHERLOG představuje na domácím trhu špičku ve
svých oborech a řadí se k předním i v evropském měřítku. Služby systému SHERLOG aktivně využívá přibližně 7 500 společností, a to nejen v České republice a Evropě, ale i v Jižní Americe
a na Blízkém východě.

SC-500663/02

Zásah proti pachatelům se
provádí v koordinaci s policií
a k vrácení vozidla dochází
v průměru do dvou hodin od
odcizení.
Při rozhodování, zda umístit do svého vozu technologii
SHERLOG, se nabízí otázka
ﬁnancí. Společnost v nedávné
době přišla s modelem měsíčních předplatných, který představuje revoluci v dostupnosti
zabezpečení vozidla.
Řidiči si mohou vybrat ze
tří cenových balíčků. Základní
balíček Silver lze pořídit za
750 Kč měsíčně a obsahuje
hlavní zabezpečující prvky.
Platí však pouze pro Českou re-

volný čas
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V Letňanech se budou předvádět krásné ženy i auta
Letňany – Krásné ženy a auta
patří odjakživa k sobě. O víkendu 30. a 31. října si všichni
gurmáni užijí krásky a dokonalá
auta na výstavě Escape6 Prague
Car Festival 2021, která se koná
v PVA Expo Letňany. Součástí
programu bude i výběr osmi
ﬁ nalistek Miss ČR, které se probojují do superﬁ nále.
„O výběru TOP 8 superfinalistek může částečně rozhodnout i veřejnost v hlasování
o titul Miss Sympatie. Dívka, která od veřejnosti získá
největší počet hlasů, získá
imunitu a v soutěži Miss České
republiky se probojuje auto-

maticky do TOP 8. Vyřazování
dívek proběhne 31. října online
na facebookovém profilu Miss
České republiky a rádia Frekvence 1, kdy se rozloučíme
s dvěma dívkami,“ upřesnil
pro Naši Prahu spoluorganizátor a moderátor Miss ČR 2021
Michal Šeda.
Návštěvníci se můžou těšit na
módní přehlídku Anna Anna
Fashion, taneční vystoupení
ﬁ nalistek Miss České republiky
a promenádu v plavkách.
Podpořit svoji favoritku v hlasování o titul Miss Sympatie
můžete na www.miss-ceske-republiky.cz. (red)

INZERCE

SC-500587/03

MUZIKÁL

KARLA GOTTA

PŘEDSTAVUJEME

scénář
SAG VA N T O F I

Hlavní mediální
partner

Generální partner
NV[JLÈMVˇBTS̐äÓ

Partner muzikálu
ˇBTS̐äÓ

SC-500599/03

Centrum denních služeb na Zbraslavi nabízí klientům po CMP, po úrazech a zánětech
mozku a seniorům s počínající kognitivní poruchou (s různými typy degenerativních
onemocnění mozku) každodenní zapojení se do činností podporujících fyzické
a duševní zdraví.
V útulných prostorách historické vily se zahradou poskytujeme odbornou péči
zahrnující logopedickou terapii, fyzioterapii, tréninky paměti, Feuersteinovu metodu
rozvoje myšlení, muzikoterapii, keramiku aj. Uvítáme nové klienty, kteří mají zájem
na sobě pracovat a setkávat se s ostatními v příjemném prostředí rodinného typu.
Více info na tel. 602 422 318 nebo www.vjednomdome.cz

SC-500644/03

Denní péče o osoby po cévní mozkové příhodě
a seniory se sníženou soběstačností

řádková inzerce

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

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

• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhování-doprava. Volejte: 773 484 056
• POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.

www.sidloproﬁrmupraha.cz,
tel.: 728 991 247
• VÝKUP VOZIDEL. Výkup vozidel pojízdných, nepojízdných i havarovaných.
Tel.: 739 665 455
• LEVNÉ VYKLÍZENÍ bytů, sklípků, garáží
a zahrad. Tel.: 777 207 227

Titul NAŠE PRAHA 4 SEVER vydává Český domov Media House, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Martin Dudek, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz • odpovědný redaktor Lenka Kašparová, e-mail: lenka.kasparova@ceskydomov.cz •
Manažeři inzerce: Renata Čížková, tel.: 777 114 473, e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz; Iveta Šavelová, tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice,
tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz • náklad 55 000 výtisků • Fotograﬁe bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21854 • Vychází 29. 10. 2021

VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

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

Více informací na www.nasepraha.cz

inzerce

Nežijte v domovech
s plísněmi

www.biorepel.cz

BIOREPEL® – biocidní pĜípravek s mikroorganismem Pythium oligandrum
B
o
odstranČní plísní na zdech a k preventivnímu ošetĜení proti plísním.

CHYTRÁ HOUBA
Nezapáchá, neleptá – urþený
pro širokou veĜejnost.
Dlouhodobý konec plísní
v obytných místnostech,
ložnicích, dČtských pokojích,
kuchyních, výrobnách
a skladech potravin,
ale i ve sklepích, stájích...
Dis
Distribuce
do drogerií, prodejen s barvami
ad
do oddČlení barev v ĜetČzcích.

Používejte
Použ
P
oužívejte
ží
biocidy bezpeþným zzpĤsobem.
zpĤ
pĤ
Ĥsobem PĜed použitím si vždy pĜeþtČte oznaþení a informace o pĜípravku.

SC-500556/02

Výr
Výrobce:
Biopreparáty, s.r.o.,
infolinka: 728 814 202
info
e-m
e-mail: klimes@biopreparaty.eu

Media House s.r.o.

Český Domov, hledá do svých řad zkušené

OBCHODNÍKY NA POZICI
TEAM LEADER OBCHODNÍHO
TÝMU PRAHA

Volejte 734 580 087
nebo pište na kancelar@ceskydomov.cz

SC-500665/02

Vedení pražského týmu obchodníků a zodpovědnost za
výkon týmu. Prodej reklamního prostoru tištěné inzerce
stávajícím i novým zákazníkům.

Media House s.r.o.

HLEDÁME
ZKUŠENÉHO REDAKTORA
Vydavatelství Český Domov Media House s.r.o.,
přijme do svého týmu novou posilu v podobě

Své životopisy prosím zasílejte:

kancelar@ceskydomov.cz nebo volejte 734 580 087.
Těšíme se na Vás!

SC-500665/01

ZKUŠENÉHO REDAKTORA/KY
PRO PRAŽSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ!
SC-500678/03
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