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NAŠE PRAHA 5

Sm í c hov  Sto d ůlky  Jino nice  Hlu bo če py  Košíře  Ra dlice

NAŠE PRAHA je součástí sítě
Horor! Když se ze
sociálně slabých
sousedů vyklubají
nepřizpůsobiví…
více na stranách 6 a 7
- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY
VOZIDEL
- PENÍZE
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

SC-500153/08

INZERCE

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Svoboda a Nejtek s.r.o.

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

SC-400897/51

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

• www.nasepraha.cz

15. 10. 2021

Kartářka
Dagmar
Kludská:
Lidé
hledají
smysl
života

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: archiv DK
SC-400945/18

800 22 33 88

Rozhovor na stranách 8 a 9

BUDE TO DRAMA
BUDE TO SHOW
BUDE TO SPARTA
GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA

SC-500641/01
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JURIS REAL, spol. s r.o.

GENERÁLNÍ
PARTNER TELH

VSTUPENKY NA WWW.HCSPARTA.CZ

inzerce

Více informací na www.nasepraha.cz
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Co na psoriázu a atopický ekzém
Lupénka provází lidstvo již od starovTku.

www.chytrahouba.cz
www
chytra
Výrobce: Bio Agens Research and Development – B
BARD,
ARD
RD, s.r.o.

SC-500045/18

PĜípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárnČ.
Vaše otázky rádi zodpovíme na infolince: 773 773 970
e–mail: pythium@pythium.cz
informace na: www.chytrahouba.cz

SC-500556/01

Rychlé množení kožních bunČk a jejich nedostateþné dozrání se
projevuje nadmČrným šupinatČním suché kĤže, þasto doprovázeném
úporným svČdČním s nČkdy do krvava rozpraskanými ložisky.
DĤvod, proþ nemoc kĤže vzniká, stále není objasnČn, ale jsou
známy vlivy prostĜedí, autoimunity, dČdiþnosti, zdravotních faktorĤ
a životních návykĤ, které mohou projevy zhoršit.
Psoriáza, i když není nakažlivá, dokáže þlovČku zhoršit komfort
života a mĤže výraznČ ovlivnit jeho fyzické, psychické a sociální
zaĜazení ve spoleþnosti nebo ho z ní vymezit až na kraj, popĜípadČ
zpĤsobit silná psychická traumata.
Na zklidnČní svČdivosti ložisek s nadmČrným šupinatČním
blahodárnČ pĤsobí enzymy produkované mikroorganismem
Pythium oligandrum. Tyto enzymy dávají možnost nevyzrálým
kožním buĖkám zpomalit jejich nadmČrné množení, dozrát
a pĜedþasnČ se nešupinatit.
Na drobná ložiska je vhodná mast Biogama. Pro vČtší ložiska nebo ložiska ve vlasové þásti
je lepší pĜípravek Biodelta používaný ve formČ koupelí nebo zábalĤ.
Atopický ekzém na rozdíl od lupénky je podmínČný sníženou ochranou bariérou pokožky
a neurohumorální dysbalancí, která mĤže vyvolávat silné svČdivé projevy. Pak pokožka
neadekvátnČ reaguje i na bČžné alergeny z prostĜedí.
Pro posílení obranyschopnosti pokožky je vhodný pĜípravek Pythie Biogama jemná
mast, který zklidĖuje projevy svČdČní a promašĢuje pokožku. PĜi koupelích
je možné použít do vody pĜípravek Pythie Biogama olejová koupel.
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TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz
Dolétaly zátky od šampusů v bytech vítězů parlamentních voleb,
byly dopity poháry hořkosti ve
stranách, které se nedostaly do
parlamentu či zaznamenaly totální propadák (Piráti). Euforie ze
změn v nejvyšších patrech naší
politiky se pomalu bude měnit
v rutinu všedních dní.
I když se zřejmě bude ještě chvíli
šachovat, kdo bude premiérem,
zda vítěz voleb Fiala, či Babiš,
a národ to bude jistě sledovat se
zájmem, komu to je úplně šumafuk, je příroda. Myslím tím hlavně
příchod zimy. Podle meteorologů
má být letos bohatá na sníh, ale
co je horší, už k nám míří polární
vítr. Ten má v prosinci přinést
velmi mrazivé počasí, ale to ještě
nebude nic proti tomu, co nás má
potkat v únoru. Loňské teploty
pod 20 stupňů Celsia zřejmě
budou překonány…
Proč o tom píšu už nyní? Protože
nová vláda bude mít za úkol
mimo jiné zbrzdit vzhůru letící
ceny energií kvůli šílenému nápadu jménem Green Deal. Pokud
se jí to nepovede, připravte
se na hluboký zásek ve svých
peněženkách…

Speciální policisté se zaměřili na dealery
 Největší potíže s drogami
má Praha 5 v centru u Anděla,
Na Knížecí a v ulicích kolem
spodní části Plzeňské. Právě
v těchto oblastech působí
speciální tým pražské policie,
který se zaměřuje na boj proti
drogovým dealerům.
Praha 5 – Místní obyvatele trápí
problémy s pouličním prodejem
a užíváním drog dlouhodobě.
„V posledním roce se to pro nás
stalo už neúnosné. Jsem proto
velmi ráda, že naše jednání s ředitelem pražské policie
Tomášem Lerchem vyústilo
v dlouhodobou spolupráci, která
přináší úspěchy. Pro Pětku je to
skutečně vítaná pomoc,“ uvedla
starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).
„Na základě dosavadní velmi
dobré praxe v řešení drogové a jiné pouliční kriminality v centru města jsme se po
dohodě se zástupci městské
části rozhodli rozšířit teritorium
týmu policistů zaměřujících se
na tuto oblast kriminality i do
aktuálně problematické části
Prahy 5. Navazujeme tak na
dlouhodobou činnost a dobrou
praxi pražské policie, získanou
v oblasti Václavského náměstí
a blízkého okolí. Speciálnímu
týmu policistů, který funguje
několikátým rokem, se podařilo zadržet již stovky pachatelů
drogové, majetkové, ale i násilné trestné činnosti. Naším
cílem je především zajistit všem
obyvatelům a návštěvníkům

NEJEN V PARCÍCH mohou obyvatelé Prahy 5 narazit na použité nádobíčko drogově
závislých… Foto: archiv
Prahy maximální bezpečnost,“
uvedl ředitel pražské policie
Tomáš Lerch.

Selhává systém
sociálních služeb
Výsledky působení speciálního týmu v ulicích Prahy 5
vyhodnotí radnice s policií
koncem října. Poté se dohodnou
na dalším společném postupu.
Jak ale starostka několikrát
upozornila, problém se netýká pouze prodeje drog. Na
selhávající systém sociálních
služeb pro pouliční uživatele
drog a osoby bez domova se
proto snaží upozornit nedávná
společná deklarace městských
částí Prahy 5, Prahy 1 a Prahy 2.

KOMENTÁŘ

Podzimní počasí vybízí k pouštění draků
Venku nám začal podzim se
vším, co k tomu patří. Miluji
toto období, Praha se zbarví
do žlutava, zarudlé slunce ještě
hřeje a my se můžeme procházet
po krásně zbarvených pražských parcích. Nebo s dětmi
pouštíme draka.
Tato zábava neztratila mezi
lidmi nic ze své atraktivnosti.
Kde se ale v Praze k této kratochvíli dostat? Nejlepší jsou stráně, kde to fučí. Ideální byla vždy
Letná, to je tradice. Ale pěkně to
fouká také v Prokopském údolí
na Dívčích hradech. Tam to
opravdu skvěle létá. Určitě také
neprohloupíte, když to zkusíte
na Bílé hoře nebo Ladronce.

praha 5

Praha Řepy, ulice Žalanského.
Akce se koná jako memoriál Jiřího Kaliny a hodnotit se budou
draci vlastní výroby i zakoupení. Vystavující budou rozděleni
do dvou věkových kategorií
0-9 a 10–99 let. Zde by žádný
milovník draků neměl chybět.
Tedy přeji dobrý vítr a spousty
zábavy.
A víte, jak tradice pouštěDraka dnes koupíte v jakémní draků na podzim v našich
koliv hračkářství. Specializova- zemích vznikla? Když bylo
ný obchod je na Letné, jmenuje
po sklizni, pole již byla volná
se Dvaadvacítka. Draka vám zde na skotačení a děti měly také
i půjčí. Praha také pořádá plnou více volného času, protože neřadu drakiád. Jedna z nich se
musely tolik pomáhat na poli.
koná v sobotu 23. října od 13.00
Jan Čížek, pražský patriot
hodin na louce před úřadem
jan@cizekjan.cz

Podle radnic vedení hlavního
města situaci podcenilo, protože
řešení vidí pouze v přepisování
roky starých strategií. Starostové městských částí jsou proto
připraveni s magistrátem spolupracovat a vyzvali jeho vedení
k zasednutí u jednoho stolu.
„Pokud chceme omezit užívání drog na veřejných místech, musíme okamžitě otevřít
odbornou debatu o tom, jak toho
reálně a rychle docílit. Magistrátní radní Johnové předložím
návrh společného uspořádání
Fóra pražské bezpečnosti, které
považuji za klíčový krok ke
společnému řešení. Jsem ráda,
že je tomu nakloněna,“ dodává
starostka Zajíčková. (red)

praha 5
Pětka investovala desítky
milionů do školství
Praha 5 – Investice do rekonstrukce a modernizace školských
zařízení dominovaly hospodaření
městské části Praha 5 v prvním
půlroce. Téměř 30 milionů šlo
také do městské zeleně a ochrany
životního prostředí.
„Za první pololetí letošního roku
jsme z rozpočtu vyčerpali celkem
378 milionů korun. Z této částky
šlo na investice téměř 86 milionů
korun, a to primárně do školství
a domů pro péče o seniory,“ říká
radní Prahy 5 pro oblast ﬁnancí
Jan Kavalírek (TOP 09).
Peníze jdou nejen do oprav
školských objektů a domů s pečovatelskou službou, ale i do rozvoje
parků, oprav komunikací, rekonstrukce dětských hřišť nebo
infrastruktury města.
„Vypíchnul bych i náš Chodníkový program, který ﬁnancujeme
z příjmů ze zón placeného stání.
Do konce roku plánujeme na opravy chodníků věnovat přes deset
milionů korun. Chodníky jsou sice
ve správě Technické správy komunikací hlavního města Praha, ale
na některé opravy bychom čekali
neúměrně dlouho. Proto si některé
chodníky opravujeme sami,“
dodává Jan Kavalírek. (red)
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Z Radlic zmizely nelegální billboardy
 Pražský magistrát nechal
odstranit další nelegálně
umístěné billboardy, které se
v minulých měsících opakovaně objevily na městských
pozemcích.
Radlice – Nelegální billboardy
odstraňují dvě posádky zaměstnanců společnosti Technologie
hlavního města Prahy (THMP)
s nákladním autem s hydraulickou rukou a montážní plošinou.
„Už jsme demontovali reklamní
nosiče v Kunraticích, Zličíně
a v Letňanech, nyní nás čeká několik ploch v Radlicích. Bohužel
se někdy stává, že se zanedlouho
po odstranění na místě objeví
nosiče nové. To jsme naposledy
řešili u Kunratického lesa,“ popsal aktuální stav místopředseda
představenstva THMP Tomáš
Novotný.
Nelegální reklamní plochy
v Radlické ulici již zmizely, protože představovaly riziko pro chodce i motoristy. „Podobné plochy
nemají často bezpečné ukotvení,
takže by mohly někoho zranit
nebo způsobit škody na majetku.
Proto jsme se rozhodli na nic ne-

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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NÁKLADY ZA ODSTRANĚNÍ nelegálně postavených reklamních ploch mají zaplatit
majitelé billboardů. Foto: THMP
čekat a odstranit je co nejdříve,“
vysvětlil rozhodnutí města radní
Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu)
a dodal, že není výjimkou, že se
plochy nacházejí i velmi blízko
rychlostní silnice, což by mohlo
mít v případě dopravní nehody
fatální následky.
Podle radního Chabra odstraněné venkovní poutače poputují
do skladu společnosti THMP,
kde si počkají, až se o ně při-

hlásí jejich majitelé. „Před jejich
vrácením budeme samozřejmě
po majiteli požadovat náhradu
bezdůvodného obohacení za
neoprávněné užívání městských
pozemků a vzhledem k tomu,
že jsme k tomuto postupu
přistoupili ve veřejném zájmu,
i úhradu nákladů za odstranění
a následné umístění ve skladech
vlastněných hlavním městem,“
upozornil. (red)

Když na ubytovně řádí šílenec…
Zbraslav – Ihned poté, co začal
jeden z nájemníků ubytovny na
Zbraslavi ničit vnitřní vybavení
pokoje, přivolal správce strážníky.
38letého cizince, kterého označil
jako pachatele, hlídka po ztotožnění omezila na osobní svobodě, zajistila místo trestného činu a případ
předala k dořešení přivolané státní
policii. Co bylo příčinou mužova
běsnění se vyšetřuje. Zdroj: MP Praha

Slovo a hudba podpoří projekt Archa pomoci
„NEPOZNÁ NĚKDO ze
čtenářů, co to je? Nachází
se to v blízkosti benzinové pumpy v Poděbradské
ulici v Praze 9. Mně to
připomíná starý znak
MHD či pošty, jejíž objekt
je v těsném sousedství.
Ale proč by pak tahle
skulptura tak trčela
do vzduchu?“ položil
otázku všem čtenářům
Naší Prahy Jiří Koubek
z Prahy 2. Kdo ví, ať
odpoví na e-mail: martin.
dudek@ceskydomov.cz,
rádi odpověď zveřejníme.
(red)

Malvazinky – V rámci bohoslužebných setkání v modlitebně
Církve adventistů sedmého dne je
připraven komponovaný program
„Albert Schweitzer – muž, na
kterého bychom neměli zapomenout“, ve kterém vystoupí
herec Jan Potměšil a přední český
varhaník Aleš Bárta. Program se
uskuteční v sobotu 23. října v 17.00
hodin v církevní modlitebně
v Peroutkově č. 57. Vstup je volný
a zároveň můžete podpořit projekt
Archa pomoci, který poskytuje
sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Pomáhá jim zůstat žít co nejdéle
v prostředí vlastního domova
a řešit jejich sociální situaci. Svými
aktivitami podporuje také jejich
kontakt s dalšími lidmi, ať už

v rámci dobrovolnického programu, nebo volnočasových aktivit.
Projekt Archa pomoci je realizován již od roku 2015. Za dobu své
existence pomohl stovkám seniorů
a osob se zdravotním postižením.
Info na www.archapomoci.cz. (red)

info
Albert Schweitzer, lékař, teolog, hudebník,
ﬁlozof, paciﬁsta, nositel Nobelovy ceny
míru, zanechal v historii lidstva nesmazatelnou stopu. Svůj život bezezbytku využil
k neúnavné práci pro druhé. Proč někdo
jako on, se třemi doktorskými tituly,
vynikající varhaník a znalec díla Johanna
Sebastiana Bacha, se rozhodl postavit
v pralesích nemocnici na kůlech se střechou z vlnitého plechu? To se dozvíte
v připraveném komponovaném pořadu.
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Vestibul Na Knížecí už zase slouží cestujícím
 Po necelých 11 měsících stavebních prací Dopravní podnik
Praha (DPP) zmodernizoval
nejen celý veřejný prostor vestibulu Na Knížecí včetně eskalátorů či výstupů do uliční úrovně,
ale především odstranil průsaky do stanice a zrekonstruoval
také neveřejné a technické
prostory v této části stanice.
Celkové stavební náklady byly
259 milionů Kč, třetinu z nich
pokryly dotace EU.
Smíchov – V celém vestibulu
jsou repasované nerezové obklady, nové podhledy z destiček
METRO II ve stejném rastru jako
původní, dále nové rozvody,
elektroinstalace, vzduchotechnika, protipožární dveře,
u výstupů odvodňovací žlábky
i majáčky pro slabozraké. Vestibul dostal také nové, energeticky
úspornější LED osvětlení, jehož
liniové uspořádání nyní více
odpovídá původnímu architektonickému návrhu stanice.

POLITICI Z PRAHY 5 i magistrátu otevřeli zrekonstruovaný vestibul metra u Anděla.
Zdroj: DPP/Ivan Kuptík

DPP opravil a vyčistil všechny
kamenné obklady a dlažbu
vestibulu a opatřil je speciálním
antigraﬃti nátěrem. Smaltované obkladové plechy eskalátorů
nechal DPP také zrepasovat.

Na řadě jsou další stanice
„Metro je z minulosti nejvíce podinvestováno v rámci
MHD. V metru máme 61 stanic
a 76 vestibulů, z čehož pouze
14 stanic a 18 vestibulů je zatím
zmodernizovaných. Snažíme se

tento dluh dohnat, připravujeme
projekty na modernizace dalších
stanic, v současnosti například
Flora nebo Českomoravská, a zahajujeme stavební práce zhruba
ve dvou stanicích ročně. Nedávno jsme začali pracovat ve stanici
Jiřího z Poděbrad, do konce roku
bychom chtěli zahájit rekonstrukci stropní desky včetně
modernizace vestibulu stanice
Florenc,“ řekl Petr Witowski,
předseda představenstva a generální ředitel DPP. (tík)

praha 5
V Komořanské řídí
dopravu semafor
Zbraslav – Technická správa
komunikací pokračuje s opravou
opěrné zdi včetně sanace nestabilního svahu u komunikace
Komořanská. Začátek opravovaného úseku je od křižovatky
Komořanská x most Závodu míru
x Břežanské údolí a končí zhruba
100 metrů před spojením ulic Závist x Komořanská. Stavební práce
by měly skončit do konce roku.
Dopravní omezení: zúžení
do jednoho průjezdného pruhu šířky tři metry, odděleného
betonovými svodidly. Kyvadlová
doprava bude řízena světly mimo
dopravní špičku a v době špičky
od 6.00 do 10.00 hodin a od 14.00
do 18.00 hodin bude řízena odpovědnou osobou stavby – regulovčíkem. (red

Zrušení zastávek
Stodůlky – Ve dnech 25.–27. 10.
bude probíhat oprava povrchů
autobusových zálivů v ulici
Červeňanského, a to u zastávek
„Ohradské náměstí“ a „Červeňanského“ (směr do centra,
u garáží). Po dobu oprav nebudou tyto zastávky v provozu. (red)
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Horor! Když se ze sociálně slabých
 Před několika týdny vyšel v Naší Praze tematický článek obsahující zkušenosti nájemníků v pražských obecních bytech s nepřizpůsobivými sousedy. Často nově nastěhovanými, kteří nájem sociálního obecního bytu
získali od radnice či magistrátu. A zdá se, že jde o téma, o kterém se sice příliš nemluví a nepíše, ale Pražany rozhodně trápí. Alespoň podle ohlasů, které k nám do redakce stále přicházejí. A často jsou to velmi smutné řádky…
Jan Bělohubý

Praha – Nejděsivější na celé
této záležitosti ale je, že místo toho, aby nepřizpůsobiví
byli popohnáni k dodržování
zákonů i pravidel sousedského
soužití, jsou to většinou původní nájemníci, kteří jsou za své
slušné chování trestáni. Například odpověďmi z příslušného
městského úřadu, ať v případě
problémů volají policii (takže
mají každý den slušní lidé trávit
čas telefonováním a dožadováním se ochrany?), nebo „dobře“
míněnou radou, že pokud chtějí
klid, měli by přemýšlet o přestěhování (což je do nebes volající
arogance).

Obecní byty potřebným.
Takže nepřizpůsobivým?
Je jasné, že jednotlivé městské
radnice i magistrát by měly mít
dostatek bytů pro potřebné.
Jsou to nejen sociálně slabí lidé
(samoživitelé, ti, kteří přišli
o práci a jsou třeba dlouhodobě nemocní atp.), ale i ti, kteří
jsou ochotni se do metropole přistěhovat a pracovat ve
vybraných profesích – typicky
učitelé, zdravotníci, příslušníci
bezpečnostních složek, hasiči
a další z nedostatkových profesí,
které město potřebuje. Jsou to
ovšem i lidé usilující o návrat
do normálního života, většinou
po výkonu trestu. Společnost
jim poskytne možnost restartu
jejich života, a pokud řádně pracují, slušně se chovají a nejsou
na ně stížnosti z jejich okolí, lze
jim pomoci i přidělením obecního bytu. Těch ovšem v hlavním
městě není příliš. Magistrát
jich spravuje něco přes 30 tisíc
a v jednotlivých městských částech se počty samozřejmě liší,
zhruba jde o 2–4 tisíce bytových
jednotek. Tedy zoufale málo,
zvláště v dnešní době, kdy mít
vlastní bydlení se stává pro
mnoho především mladých lidí
jen nedostižným snem.
A teď se vžijte do jejich situace, když se dozví, že pan X. Y.
se svou družkou a dvěma dětmi
dostal od magistrátu klíče od
bytu. Třeba jen proto, že je na
tom jako invalidní důchodce
opravdu ﬁ nančně zle, a děti
samozřejmě nesmí skončit na

konkrétní od paní Martiny z Vršovic. Sama sebe popisuje jako
velmi ráznou a nebojácnou ženu
nejlepšího věku, která se jen tak
nedá, přičemž třeba ona sama
chodí fandit do kotle fotbalové
Slavie. V mnoha jejích příbězích
si uměla feťáky a nepřizpůsobivé držet od těla. I podle ní jsou
její sousedé, kteří musejí snášet
teror od nepřizpůsobivých,
postaveni do zoufalé situace – permanentní hluk, rány,
rvačky, opilecké projevy včetně
agresorských výpadů proti komukoli ze slušných – to je znak
přítomnosti nepřizpůsobivých
v jejím domě. A to kotě skutečně musela před jedním z nich
bránit. Ale zdaleka ne všichni se
umí postavit tak rázně…

Martin i Běta to vzdali
Negativní zkušenosti s tzv.
sociálními byty mají i Martin
s Bětou. Mladý pár si pronajal
byt na adrese Krakovská č. 5
nedaleko Václavského náměstí a radoval se, že to má velice
blízko do centra, kde oba pracují. Jenže pocit štěstí jim vydržel
jen několik dní… „Nejdříve
v jednom sociálním bytě bydlela
zvláštní stará paní, která na nás
často zvonila, protože neměla
klíče. Moc nevoněla, nepozdravila, pak jsme se dozvěděli,
že půjde do vězení. Ale to bylo
ještě pořád dobré,“ líčí nedávné
zkušenosti Běta a pokračuje:
„Po paní se do domu nastěhovaly dvě sociální rodiny – Romové. Máma na děti každý den
řvala, většinou sprostě nebo ve
stylu ‚vypadni‘, ‚jsi hnusná‘...
VELKÝM PROBLÉMEM u nepřizpůsobivých rodin v sousedství je velmi častá přítomnost A kolikrát si její děti odnesly
drog. Drogy, stejně jako řev, špína, výkaly, nemoci, rvačky a násilí. Ilustrační foto
z popelnic něco domů na hraní.
Občas nás v noci budily manulici. Inu, přejme mu to. Ale
(radní pro sociální oblast Mile- želské hádky, které doprovázelo
když se k němu do bytu „náhle“ na Johnová) a Piráty (radní pro
bouchání dveří, další řev... O vípřistěhuje přízeň ze Slovenkendu, když jsme si někdy chtěli
oblast bytů Adam Zábranský).
ska v počtu dalších osmi osob
přispat, nás vzbudila hlasitá
Naše Praha odpovědné osoby
a všichni společně vysedávají
oslovila, avšak prostor k vyjád- hudba, která řvala již od sedmi
před domem, hulákají do nočhodin ráno. Soused se s nimi
ření k tomuto textu nevyužili.
ních hodin a dům se pomalu zajednou snažil domluvit, ale
Bránila vlastním tělem kotě,
číná měnit v nehezky páchnoucí
marně. Párkrát jsem přemýšlela,
které šel soused zabít rýčem
stavbu, chytají se starousedlíci
že zavolám na sociálku, ale naVraťme se tedy k obyčejným
za vlasy a ptají se – proč právě
konec jsem to nikdy neudělala.
lidským příběhům, které
my, proč právě u nás?! Co jsme
Ale těch romských dětí mi bylo
v hlavním městě servíruje
komu udělali?
fakt líto.“ Nakonec to Martin
sám život. Mezititulek tohoto
Vysvětlovat by měli hlavi Běta vzdali a z domu se odstěodstavce nelže, ano, i takové
ně příslušní politici. Bytová
hovali. „Bydlíme mnohem dál,
příběhy jsme v redakci Naší
i sociální politika v metropoli
až ve Vysočanech, ale konečně
politicky spadá pod Prahu sobě Prahy bohužel slyšeli, tento
se vyspíme a nemusíme se už
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sousedů vyklubají nepřizpůsobiví…
stresovat tím, jaký ‚dáreček‘ se
k nám do domu nově přistěhuje,“ uzavírá Martin.

Ve Vokovicích tuší problémy
„Zkušenosti, o kterých vím,
jsou otřesné a nemohoucnost
magistrátu také. Netroufám si
hodnotit objektivitu možností
(ne)kompetentních úředníků.
Faktem ale je, že někdy je příčinou problémů občanů i špatný
výkon státní správy v bytové
politice daného území,“ napsal
Naší Praze k tématu o soužití
s problémovými sousedy pan
Antonín z Vokovic z Prahy 6.
„Obyvatelé mají obavy z možného vzniku ghetta nepřizpůsobivých občanů v jinak slušné
ulici. To hrozí ve vokovické Kladenské ulici. Nedávnou rekonstrukcí soukromého běžného
třípodlažního bytového domu
na čtyřpodlažní v něm vzniklo
několik malometrážních bytů.
Nejde ale o byty pro začínající mladé páry nebo malé byty
pro výměnu za velké pro ty,
kteří již nemohou své původní
bydlení například ﬁ nancovat.
Ne, dům je obsazen zřejmě jen
zahraničními dělníky. Podle
občas parkujícího auta (UA) je
jasné, o koho jde. Sám o sobě
by jeden takový dům nemusel
být příliš velkým problémem.
Majitel domu nyní ale koupil
dvoupodlažní dům v bezprostředním sousedství a začal
s jeho adaptací se stejným cílem
a záměrem zvýšit na čtyřpodlažní,“ pokračuje ve svém psaní
a dodává: „Adaptace krytu
civilní ochrany ve Vokovicích
v Kladenské ulici ve prospěch
později téměř 50 různě velkých
nově zbudovaných skladových
kójí přinesla jinak klidnému bytovému domu nekontrolovatelný pohyb neidentiﬁ kovatelných
‚zákazníků‘. Je možné, abych
při popsaných zkušenostech
s bytovou praxí ve Vokovicích
neměl stejné obavy jako ostatní?
Zkušenosti s obyvateli rekonstruovaného domu jsou výrazně

VÍTE, ŽE GRAFITTY může být i moc hezké a umělecké? Většinou je však bohužel vandalské a ničící (viz obrázek z Vršovic).
Pozor: Některé malůvky jsou i ‚dopravními značkami‘ pro drogové dealery z řad zejména nepřizpůsobivých! Foto: archiv redakce
negativní a při povolání policejní hlídky se mění i na vážné
výhrůžky.“
Za úřad městské části Praha 6
reagoval na tento Antonínův povzdech mluvčí Jiří Hanich. „Majitel nemovitosti má právo s nemovitostí nakládat, jak považuje
za správné, samozřejmě vždy
v mezích platné legislativy. Mezi
stavebně-technickým řešením
bytu pro rodinné bydlení a ubytováním pro známé či příbuzné
není z legislativního hlediska
rozdíl. Není tedy otázkou zájmu
stavebního úřadu, zda se podobnými případy bude zaobírat, ale
legislativně nejednoznačným
vymezením toho, jak se bytové
domy či byty v těchto domech

užívají, a tedy co je již porušením stavebního zákona, a co
nikoliv. Problematiku občanského soužití je pak možné řešit
neformální cestou, tedy v rámci
sousedských vztahů, potažmo
formálně, tedy prostřednictvím
policie a dalších orgánů.“

Trápení mají i v Brně
Do naší redakce přišel ohlas
i z Moravy, konkrétně z města
Brna. „Jsem z brněnské části
Líšeň a situace s ‚obohacujícím
etnikem‘ je stejná v Brně jako
v Praze i jinde v republice. Zde
se například realizuje program
na luxusní byty na Cejlu a Bratislavské ulici a tamní ‚obohacující‘ obyvatelstvo rozmisťují

drogově závislí jsou velký problém
Pokud se do lokality přistěhují lidé, kterým jsou poněkud cizí třeba hygienické návyky či rádi holdují návykovým látkám, jejich
přítomnost brzy pocítí i okolí. Na ulicích se povaluje použité nádobíčko narkomanů, odpadky, láhve od alkoholu či rovnou výkaly.
A máte-li navíc ještě to „štěstí“, že v blízkosti vašeho bydliště působí třeba centrum protidrogové prevence, koncentrace závadových osob se znásobí. Své o tom vědí radnice Prahy 1, 2 a 5, jejichž části území právě závislé osoby doslova zamořily. Představitelé
těchto městských částí proto sepsali deklaraci, aby se tento problém začal řešit. Doufám, že primátor i vedení Prahy brzy na deklaraci zareaguje a zasedneme ke společnému stolu. Zároveň věřím, že se připojí i další městské části, které mají zcela jistě podobné
zkušenosti. Lokální opatření jsou totiž z dlouhodobého hlediska neúčinná,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS).
„Se zástupci jednotlivých bezpečnostních složek pravidelně aktuální situaci vyhodnocujeme. Bohužel se však často točíme tzv.
v kruhu. Osoby se závadovým chováním se nám do určitých lokalit opakovaně vracejí a systémové řešení chybí. Policisté a strážníci tak narážejí na nedostatečnou legislativu. K dispozici mají bezzubé vyhlášky a neúčinné postihy. Městská policie se navíc potýká
s nedostatkem strážníků kvůli nesystémovému zrušení tabulkových míst,“ přibližuje praxi radní pro bezpečnost druhé městské
části Michal Zuna (TOP 09). Například jen v Praze 2 chybí 19 strážníků. Magistrát totiž snížil městské policii rozpočet…

politici v programu nějakého
‚housingu‘ do okolí. Na zastupitelstvu Brna letos na jaře jsem si
dovolila ‚trochu rozruchu‘. Výsledek je ještě horší, s výhrůžkami od radnice. Situace je za
této politické situace neřešitelná.
Petice, stížnosti, bezzubá policie,
arogantní úředníci… V červnu podala naše rodina žádost
o výměnu bytu, dodnes nemáme
odpověď, ač je lhůta 30 dnů. Na
bytovou komisi žádost vůbec
nedorazila, starosta Líšně nemá
zájem o řešení,“ sdělila Naší Praze paní Věra z Brna.
Co tedy napsat závěrem? Sousedské vztahy jsou samy o sobě
velice křehké a žít pohromadě
v jednom domě je někdy náročné. Stačí třeba, když celý
den o patro výše štěká pes nebo
vám nad hlavou dupají sousedé. Nicméně v situaci, kdy je
nedostatek bytů, by především
magistrát měl velice citlivě dbát
na to, komu a kde bydlení přiděluje. A v případě stížností ihned
razantně zasáhnout, bez ohledu
na barvu kůže či náboženské
vyznání. Protože ty s tím nemají
co dělat. Slušný člověk je zkrátka
slušný člověk a na problémového
platí jen bič. Tak to bylo a tak to
má být, bez výjimek.

rozhovor
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Kartářka Dagmar Kludská: Lidé hledají
 V naší zemi není asi populárnější a známější kartářky, než je Dagmar Kludská (77). Přes 30 let profesionálně
vykládá svým klientům budoucnost a její diář je neustále zaplněn novými objednávkami. Na co se lidé nejčastěji
ptají a jaké odpovědi ji nejvíce děsí? To nám Dagmar Kludská prozradila v exkluzivním rozhovoru.
Martin Dudek

Určitě se vás klienti či klientky vyptávají, jak to teď bude s covidovou pandemií, zda se zase máme
připravit na lockdown a podobně.
Jakou máte pro ně odpověď?
Ke spokojenému životu, a tím
i k dobré náladě patří zdraví,
to víme všichni. Koronavir se
na lidech, ať už přímo, či nepřímo, podepsal. Mnozí se cítili
unavení, skleslí, jako by byli bez
života. Byli separováni, odtrženi
od svých rodin, přátel, někteří
přišli o práci, o výdělky, jiní
oplakávali blízké, to byla vůbec
nejhorší a nejkrutější daň této
pandemie. Postupně se začalo
vše vracet do normálu, ale visí
tu nad námi strašák v podobě
další virové mutace. Abychom
zabránili tomu nejhoršímu,
pomůže nám očkování. Jedině
tak virus porazíme a zvítězíme
nad ním. Astrologicko-karetní
výklad potvrdil, že se pandemie
hned tak nezbavíme, bude tu
žít spolu s námi, ale už v daleko
menší míře. Pevně věřím, a výklad karet to i potvrdil, že další
lockdown nás v dohledné době
nečeká.
Proč vlastně předpovídáte budoucnost jen na rok dopředu? Dále
vás karty nepustí?
Výklad karet propojuji se západní a východní astrologií,
pomocí data narození a ascendentu (hodiny narození) klienta.
Astrologicko-karetní výklad je
zhruba na 2–3 roky. Úspěšnost je
80 procent. Upřednostňuji osobní setkání kvůli přenosu energie
a myšlenek.
Změnila se dejme tomu za posledních dvacet let přání klientů
ohledně výkladů? Nebo stále dominují otázky na vztahy a lásku?
Za dobu třicet let, kdy profesionálně vykládám karty a sestavuji horoskopy, mě navštívila
řada klientů, známé osobnosti,
ale i obyčejní lidé všech možných profesí a ze všech koutů
naší republiky a zahraničí. Mnozí klienti se vrací za rok, za dva
i pět let. Mám zpětné vazby
a většinou jsou pozitivní. A na co
se lidé ptají nejčastěji? Na lásku, ta stále zaujímá prvenství
ve výkladu. Dále na práci, změnu místa, podnikání, ﬁ nance,

DAGMAR KLUDSKÁ napsala třicet knih s různou tematikou, například astrologické Souboj znamení, Deník kartářky a Velký snář,
romány Elvíra, Vzpomínky schované v duši či Cirkus Kludský. Poslední kniha nese název Výklad z karet podle Dagmar Kludské
a poskytuje podrobný návod, jak pochopit význam karet a jejich souvislosti. Foto: archiv DK
studium, výběr školy, na děti,
umělecký či sportovní talent,
věrnost partnera, příbuzné, přátele, sousedy, na dědictví, výhru
v loterii, zdraví, nemoci, stavbu
domu, chaty, koupi bytu, auta,
stěhování atd.

projevy můžou jen stěží rozumně vysvětlit. Podle psychologů
se všechno točí kolem sexu.
Sexuální energie je vášeň a vitalita. Člověk od nepaměti stále
dychtí po nových milostných
dobrodružstvích. Muž je roze-

Ženy, které netouží po dítěti,
budou mít velmi smutné stáří
Na partnerské soužití se ptají především ženy. Pozorujete
změnu obsahu dotazů – například
zda tazatelky více zajímá mužův majetek než to, zda je hodný
a plodný?
Na partnerské soužití se ptají nejen ženy, ale i muži. Ano,
některé mé klienty zajímá víc
majetek a peníze než to, zda jsou
hodní a plodní. Naštěstí jich není
mnoho. Většinu mých klientů
vždy dostanou emoce. Objevují
se neplánovaně a reakce a citové

ný lovec a mnohem smyslnější
a vzrušivější než žena. V kurzu
jsou dobyvatelé, a to jak v módě,
tak v životním stylu. Stačí vědět,
co právě frčí, a jiskra se rozhoří.
A ženy často mají přehnané iluze
o člověku, kterého sotva znají.
Smyslové a majetnické nároky hrají roli ve vztazích. Pro
někoho se stanete oporou, pro
jiného vzrušující výzvou. Jedni
myslí na lásku a sex a druzí mají
plnou hlavu peněz a kariéry.
Jedni se rádi se svými vztahy

ukazují na veřejnosti, druzí se
snaží avantýry utajit. Jedněm to
vychází, druhým ne. Ti se radují,
další rezignují a zklamání jim
často otráví další měsíce či roky.
V rozhovorech říkáte, že často
přemlouváte mladé ženy a dívky,
aby už založily rodinu. Vidíte tedy
v kartách například jejich zdravotní komplikace?
Často vidím v astrologicko-karetním výkladu u žen nad 30 let,
že netouží po dítěti, ale po kariéře. Na dítě nemají ani pomyšlení,
prostě ho nechtějí. Dokonce to
velmi hrdě a hlasitě vytrubují
do světa. Prý by jim dítě na cestě
za kariérou jen překáželo. Nemohly by se plně věnovat práci,
nemohly by cestovat, kupovat si
luxusní věci, prostě si žít na „vysoké noze“. Taková odpověď
mě vyděsí, je smutná a přímo
alarmující. Zřejmě těmto ženám
nedochází, jak smutné bude
jejich stáří. Ve středním věku si
to zatím neuvědomují, jsou plné
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smysl života
síly, velkých plánů, mají spoustu
ctitelů, přátel, ale to všechno
za pár let bude ubývat. Nakonec
zjistí, že na světě zůstaly samy.
Pak přichází probuzení, pozdní
lítost, citový propad, něco, co už
se nedá vrátit zpět a zůstává to
v podvědomí až do konce života.

numerologové, mají k předpovědi čísel do loterie mnohem
blíž, ale výsledek nemusí být
vždy jistý. Kdyby to tak fungovalo, každý z nás by vyhrál a byl
milionářem.

Chodí za vámi lidé s tím, abyste jim nadiktovala výherní čísla
do loterií?
Ano, i to se stává. Na toto téma
mám nespočet dotazů a dopisů.
Kartářky se nezaobírají čísly, ale
vhledem do duše pocity klientů. Ve výkladu karet existují
světlá místa stejně jako tmavá. Já
mohu jen říct, co se vám podaří,
a upozornit, na co si dát pozor.
Můžu předpovědět menší či větší
výhru, ale nikoli vsazená čísla.
Ti, kdož se zabývají čísly, tzv.

V minulosti jste vystřídala několik
zaměstnání. Kromě vystupování v cirkusu jste byla servírkou,
uklízečkou, listonoškou, špuntovala jste parfémy a promazávala
výtahy. Která z těchto profesí vás
nejvíce bavila a dala vám nejvíce
do života?
Po umělecké profesi a jako samoživitelka čtyř dětí jsem vystřídala několik zaměstnání. Podotýkám, že všude jsem obstála se ctí
a každá práce mě bavila. Vedení
mě nerado propouštělo, ale

Věříte na další životy? Vracíme se
zpátky, potkávám stejné osoby,
Co vás u klientů v poslední době
a pokud nenapravíme chyby z nanejvíce zaujalo?
šeho minulého života, celý tento
Po více než 50 letech, kdy se
kolotoč se opakuje donekonečna?
od mládí zabývám výkladem
Čemu máme vlastně věřit? Reaz karet, jsem došla k zajímavému litě života - co slyšíme, vidíme,
výsledku. V žebříčku hodnot
na co si můžeme sáhnout a co
nezaujímá první místo rodina,
můžeme zvážit - nebo snovým
děti, úspěch, peníze nebo zdraví, představám, jasnozřivým vizím,
nýbrž SMYSL ŽIVOTA. Pro řadu
mimosmyslovému vnímání
lidí je to nejdůležitější otázkou,
a reinkarnaci? Stále hledám
na niž hledají odpověď. Za zmín- odpovědi na tyto otázky, ačkoli
ku stojí, že hledáním smyslu žise tím sama zaobírám. Smrt lidi
vota se lidé nikdy neunaví, často paralyzuje a utíkají do světa snů
to bývá dlouhá pouť, pro někoho pro pochopení. Potřebují aspoň
i celoživotní. „Věční hledači“,
záblesk naděje, posvátné víry, že
tak se jim říká, hledají něco vel- odchodem z pozemského světa
kého, vznešeného a bohulibého, nic nekončí. Logicky správná
co by uspokojilo jejich vyprahlou kritéria však nalezena nebyla.
duši a ukázalo jim směr, pro co
Můžeme si o tom tedy myslet
by mělo cenu bojovat a žít.
každý své.

NA KŘTECH její knihy není nouze o známé osobnosti či přímo příbuzné, jako je například zpěvák Michal David. Foto: Ivan Kuptík

VZPOMÍNKA na vystupování v cirkuse. Foto: archiv DK
nakonec vždy uznalo, že při střídavých směnách se nemohu plně
věnovat dětem. Posledních deset
let před sametovou revolucí jsem
pracovala jako mazačka výtahů,
nosila kbelík s 15 kg mazadlem
K3, s nímž jsem na střeše výtahů
mazala lana. Byla to dost nebezpečná práce, ale měla i svou
výhodu. Když jsme s kolegyní
Aničkou sebou hodily, mohly
jsme jít dřív domů. Konečně jsem
se mohla věnovat dětem.
S rodinou žijete v činžovním domě
v Pelhřimovské ulici v Praze 4. Jak
se vám v této městské části žije,
co se vám tu líbí a co vás naopak
trápí?
Žije se mi tu dobře, je tu krásné,
čisté prostředí, spoustu obchodů, milí lidé, voňavý vzduch.
Za domem mám zahradu,
starám se o ni, je to můj koníček, a také je tu malý altánek,
v němž odpočívám nebo píšu
své příběhy. Jediné, co mi chybí,
je výtah. Bydlím pod střechou
a s nelibostí musím přiznat, že
než vyjdu čtyři patra, funím jako
parní lokomotiva. V domě žijí
mé děti, tři sestry, vnuci, neteř

a bratranec. Je to takový rodinný
činžák, až na pár starousedlíků.
Postavil ho můj dědeček před 95
lety.
Máte kromě psaní a výkladu karet
čas i na jiné koníčky?
Ano, zahrádkařím, miluji
klasickou a džezovou hudbu,
ráda čtu životopisy slavných lidí
a duchovní literaturu, s vnoučaty hraju ping–pong, s dvěma
pravnoučaty různé hry, třeba
na schovávanou. Nejraději však
vykládám karty, sestavuji horoskopy a píšu příběhy.
Přiznáváte, že vaření vás nikdy
moc neoslovilo. Z jakého důvodu,
neměla jste na něj čas?
V první řadě vařit umím, tedy
běžná česká jídla, peču koláče
i buchty. Musela jsem se naučit
to, co mé děti jedly. Ale nikdy
jsem k vaření žádnou velkou
láskou nezahořela. Hodiny
příprav a za pět minut se všechno snědlo. To mi připadalo jako
mrhání s časem. Dnes vaří mé
dcery a moc si to pochvaluji. Někdy mám tři obědy, někdy, když
nemají čas, nic. Je to super!

praha Praha
velká
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Bič nad hlavami poskytovatelů krátkodobého ubytování zapráskal
 Hlavní město spustilo bezplatnou právní pomoc pro majitele
bytů, společenství vlastníků a obyvatele Prahy, kteří řeší problémy
v důsledku poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech
a bytových domech. Navíc stavební úřady v Praze zahájily kroky
vůči majitelům bytových jednotek, v nichž jsou ubytovací služby
poskytovány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.
Praha - Konkrétně již stavební
úřad městské části Praha 1 a Odbor stavebního řádu Magistrátu
hl. m. Prahy vydaly rozhodnutí
postihující majitele bytové jednotky, kteří krátkodobé ubytování v bytě poskytují v rozporu
se stavebními předpisy. Tím se
potvrdil dřívější posun od poskytování ubytování se snídaní
ve „vlastním domově“ k pravidelnému a neomezenému využívání bytu k ubytovacím službám, a to bez splnění zákonných
nároků kladených na ubytovací
zařízení, hotely a penziony.
Bezplatná právní poradna je
zajištěna v budově Magistrátu
hl. m. Prahy ve Škodově paláci
v Jungmannově ulici od 11. října.
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 12444. V této

právní poradně mohou majitelé
bytů a společenství vlastníků
získat informace, jak konkrétně postupovat při domáhání
se poklidného užívání svých
nemovitostí, aniž by je mohlo
obtěžovat využívání bytů pro
krátkodobé ubytovací služby
prostřednictvím platforem typu
Airbnb apod.

Daňové úniky řešil soud
Řada poskytovatelů krátkodobého ubytování podle radní hl.
m. Prahy Hany Kordové Marvanové (Spojené síly pro Prahu)
nedodržuje platnou legislativu
a zároveň patrně i daňové zákony, což nedávno konstatoval ve
svém rozhodnutí i Městský soud
v Praze ve sporu o charakter příjmů prostřednictvím platformy
Airbnb. Krátkodobé ubytování
označil za poskytování ubytovací služby, a nikoli pronájem
bytové jednotky.

UBYTOVÁNÍ v domácím prostředí sice šetří peníze, ale kvalita noclehu nemusí být prvotřídní… Ilustrační foto: archiv
„Obrovský a nikým neregulovaný rozvoj služeb krátkodobého ubytování v bytových
domech často probíhá na úkor
ostatních majitelů bytů. Od počátku tvrdíme, že jsou při tom
porušovány stávající zákony.
Už v dubnu loňského roku jsme
proto rozeslali výzvu stavebním
a živnostenským úřadům, aby
u bytů sloužících k podnikání

Kavárna Slavia Poutník Zukal: Potkal jsem
v nových rukou už hodně krásných slečen
a s literaturou  Časopis Naše Praha sleduje cestu Víta Zukala z Prahy 10, který
Praha 1 - Na slavnou historii
kavárny Slavia, která se píše už
od roku 1881, chtějí navázat noví
provozovatelé Petra Onderková
a její syn Jozef Onderka. Kavárnu v září otevřeli po roční
uzavírce, během které proběhla
rekonstrukce interiéru a úprava
konceptu.
Onderkovi kavárně vracejí
českou tradici a mají úmysl navázat na léta, kdy byla
epicentrem české kultury. Na
šetrné rekonstrukci kavárny
spolupracoval architekt Jan
Špaček, který se podílel i na
její dřívější rekonstrukci v roce
1997. Zachovaly se tmavé stěny
z mramoru a dřeva, velká zrcadla táhnoucí se od podlahy
ke stropu a množství bytelných
stolů. Naopak nová je podlaha
a svítidla.
O nadcházejících literárních
večerech bude kavárna Slavia
informovat prostřednictvím
webových stránek, sociálních
sítí a instalací umístěných před
budovou. (red)

bez řádné kolaudace vymáhaly
dodržování pravidel. Snad jsou
první rozhodnutí soudu a úřadů
začátkem podstatného zlepšení situace pro všechny, kteří
chtějí ve svých bytech normálně
a kvalitně žít,“ popisuje dlouhodobou snahu o nápravu situace
Petr Městecký, předseda spolku
Snesitelné bydlení v centru
Prahy. (red)

va. Protože je nás méně, zůstanu
tu o pár dní déle a o to více peněz
si vydělám na zbývajících přibližně 2200 kilometrů mé cesty.“
Naši Prahu také zajímalo, zda
Víta v jeho dobrodružné cestě
podporuje na dálku spřízněná
duše. „Manželka ani přítelkyně
na mne doma nečeká, kdybych ji
se rozhodl dojít do španělské Galicie. Nyní se zastavil na italské
tak asi nevyjdu. Potkal jsem
farmě, kde si sběrem jablek vydělává peníze na další cestu. Exklu- měl,
před svou svatojakubskou poutí
super slečnu, díky které jsem
zivně nabízíme jeho nové postřehy.
i přemýšlel, že zůstanu v Praze,
Práce na farmě mladého cesným zase vadilo, že se v Itálii řeší ale chtěl jsem změnu a poznat
tovatele stále baví, i když už
očkování nebo testy snad každý
Evropu z jiného pohledu. Po cespřemýšlel o změně zaměstnava- třetí den. Jinak by zůstali,“ říká
tě jsem potkal už hodně zajímatele. „Slyšel jsem od kolegů, že
Vít Zukal a pokračuje: „Sice nás
vých a krásných slečen a věřím,
kousek dál nabízejí lepší peníze, už tu není tolik jako na začátku,
že se s nimi někdy uvidím,“
a chvíli jsem nad tím uvažoale já na své cestě hledám poziti- uzavírá s úsměvem. (md)
val. Ale nechal jsem se kvůli
této práci naočkovat a druhou
dávku mám 16. října, takže
jinam neuteču. V pohodě se tu
dorozumím a mám vše zajištěno,“ prozradil Vít Zukal, kterého
mrzí jen nepřízeň počasí, která
mu zhatila výlet. „Museli jsme
makat i v neděli, protože v úterý
a ve středu mělo pršet a jablka
mají potom otlačky. Nikam jsem
se proto nepodíval, ale mám
v plánu navštívit horu Plose, kde
už napadl první sníh.“
Na farmě mezitím poněkud
prořídl pracovní kolektiv, a to
i kvůli covidu-19. „Někteří lidé
V ITÁLII není o pěkná místa nouze. Foto: archiv VZ
měli zamluvenou práci jinde, ji-
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Moderní kanalizace zastavila epidemie
 Na letošní rok připadá 115. výročí spuštění moderního pražského
kanalizačního systému, jehož otcem se stal William Heerlein Lindley.
Praha - V současnosti si nelze život
v metropoli představit bez důsledného oddělení člověka od jeho odpadů a výměšků. Nebývalo tomu
ale vždycky tak. Pomineme-li
naprosté výjimky, obyvatelé byli
až do sklonku 18. století odkázáni
na žumpy, s jejichž obsahem bylo
nutné manipulovat za pomoci lidské a zvířecí síly. Kanalizační sítě
vybudované v 18. a 19. století sice
čistotu města významně zvýšily,
ale řešením byly jen polovičatým.
Nepokrývaly celou rozlohu města

a před vypuštěním do Vltavy
nebyla odpadní voda nijak čištěna.
Systém navíc neměl dostatečný
spád, takže v něm přetrvávala síť
zahnívajících žump, které bylo
nutno nadále manuálně vyvážet.
Cholerové a tyfové epidemie, tyto
metly historických měst, se i kvůli
tomu do Prahy stále vracely.

Postavil se betonářské lobby
William Heerlein Lindley, jež
svou erudici prokázal při výstavbě kanalizace ve Frankfurtu nad

Z PLODŮ práce Williama Heerleina Lindleyho (druhého zleva) a všech ostatních, kteří se na
výstavbě kanalizace podíleli, se těšíme dodnes. Zdroj: PVK

Mohanem, se v roce 1889 dostal do
Prahy v roli externího nezaujatého
odborníka, který měl posoudit
již zhotovené projekty na novou
moderní kanalizaci. Z nabízeného
si nevybral a předložil tedy návrh
vlastní, který se mu podařilo prosadit. Lindleyho projekt kanalizace
nepočítal, na rozdíl od ostatních,
s žádnými kompromisy. Systém
pokrýval celé město a byl čistě
gravitační. Žumpy v něm neměly místo a veškerá odpadní voda
směřovala samospádem do nově
zbudované čistírny v Bubenči. Zde
se splašky nejprve na česlích zbavovaly objemnějších odpadů (např.
dřeva, hadrů, fekálií). Jemné kaly
poté sedimentovaly v nádržích
a byly dále prodávány sedlákům
jako žádané hnojivo. I při stavbě
stok trval Lindley na prvotřídním
materiálu. Odolal tlaku betonářské
lobby a nechal je postavit z třikrát
pálených cihel „zvonivek“, které
slouží až do současnosti. Rok 1906,
kdy byla kanalizační síť s čistírnou
spuštěna, znamenal pro čistotu
města zásadní přelom. Moderní
kanalizace, toto neviditelné město
pod městem, nám dodnes pomáhá
udržovat pohodlnou distanci mezi
námi a našimi exkrementy.
Jan Kolář, historik PVK

KRÁTCE Z PRAHY

Blankou projelo přes
200 milionů vozidel
Praha - Nejvýznamnější
dopravní stavba metropole,
tunelový komplex Blanka,
oslavila v září šest let svého
provozu. Za tuto dobu projelo alespoň jedním z tunelů
více než 205 milionů vozidel, což je v průměru 93,5
tisíce vozidel v pracovní
den. Nejvíce vozidel v časovém úseku 24 hodin využilo
Blanku 3. srpna 2016,
a to 117 650. Nejméně pak
22. března 2020, pouhých
28 180 automobilů, kdy
v rámci protiepidemických
opatření došlo k výraznému
útlumu dopravy a pohybu
obyvatel v rámci hlavního
města Prahy i celé ČR.
Za šest let provozu došlo v tunelovém komplexu celkem
k 591 dopravním nehodám,
16 vozidel zde hořelo, 854
jich mělo jinou poruchu, 294
řidičům došly pohonné hmoty
a přes 280 tisíc řidičů mělo
oplétačky s úřady pro překročení maximální povolené
rychlosti. (red)

INZERCE

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
CCR PRAHA
hledá zájemce
o účast v klinických
hodnoceních pro diagnózy:

PSORIÁSA (LUPÉNKA)
PSORIATICKÁ ARTRITIDA

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-500577/03

OSTEOPORÓZA
POSTHERPETICKÁ NEURALGIE

inzerce
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Arcus City – moderní
a komfortní bydlení.
Rezidenční projekt Arcus City v rychle se rozvíjející
čtvrti pražských Stodůlek od společnosti UBM
Development Czechia v sobě spojuje bezprostřední
blízkost malebné přírody a skvělou dopravní dostupnost
do centra města.
Celkem zde vznikne 280 bytů o velikosti 27 m2 až
135 m2, 10 rodinných domů a obchodní prostory.
Jednotky budou nadstandardně vybaveny velkoplošnými dřevěnými okny a dřevěnými podlahami,
stylovými obklady či budou mít přípravu na elektricky
ovládané venkovní žaluzie. Samozřejmostí jsou
podzemní garáže, úschovny na kola a kočárky a také
promyšlený koncept společných prostranství.
První etapa, jejíž dokončení se plánuje v roce 2023,
čítá 4 domy s celkem 100 byty, každý s balkónem,
terasou nebo předzahrádkou. Vybírat z moderních
bytových jednotek lze také v nově otevřeném prodejním
centru přímo v projektu, kde je například možné
si prohlédnout standardy vybavení či použité materiály.

SC-500238/04

www.arcus-city.cz

Balíky

Dopisy
Složenky

Výběry
Pohledy
Šeky
Vklady

NOVĚ!
V NAŠEM
CENTRU!

Zpestřete si den!
f

@galeriebutovice

Galerie Butovice

Radlická 1117, 158 00 Praha 5

M

Metro Nové Butovice

SC-500459/02

www.galerie-butovice.cz

Více informací na www.nasepraha.cz
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Raudnitzův dům brzy
přivítá seniorské nájemníky

SC-500409/02
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 Na podzim tohoto roku MČ Praha 5
ve spolupráci s CSOP
Praha 5, p. o., zahájí
další významný projekt
seniorského bydlení
otevřením Raudnitzova
domu v Hlubočepské
2/33. Jedná se o historický skvost, který
městská část vybrala
pro seniorské bydlení,
situované do nejkrásnější oblasti chráněného území přírodních
a kulturních památek
Prahy 5. Milovníci historie a přírody si zde
přijdou opravdu na své.
Zámek byl citlivě zrekonstruován a stavební úpravy byly
provedeny za účelem jeho
nového využití pro komfortní
bydlení seniorů z Prahy 5.
Celkem zde bylo vybudováno 25 malometrážních bytů
2+1 a 1+kk s bezbariérovou
úpravou. Nájemníci budou
mít možnost využívat přímo
v domě dalších služeb, jako
jsou pečovatelská služba, pe-

Zámeček zvaný Raudnitzův dům, který citlivě získává novou podobu, má více než 300 let
starou historii.
dikúra, masáže a kadeřnictví.
V přízemí domu bude také
ordinace praktického lékaře.
Otevřeno bude i komunitní centrum, které nabídne
aktivizační programy jak pro
nájemníky domu, tak i pro

širokou veřejnost z blízkého
okolí.
„Předpokládáme a vítáme
účast místních spolků, rozvíjení sousedských vztahů
a mezigenerační setkávání.
Budou zde k dispozici spole-

čenský sál, salonek, kuchyň
pro pořádání společenských
akcí, zimní zahrada a jižní
dvůr nabídne venkovní posezení na nádvoří s vyvýšenými
záhonky pro pěstování okrasných i užitkových rostlin,“ uvádí radní Prahy 5 pro sociální
oblast JUDr. Petr Lachnit.
Podle místostarosty Prahy 5
JUDr. Tomáše Homoly je další
výstavba seniorských bytů
plánována v Hlubočepech na
místě bývalého zdravotnického střediska vedle Raudnitzova domu a také v lokalitě
Motola, na Poštovce.

Chcete bydlet v zámečku?

Senioři se mohou těšit na klidné prostředí s dostatkem míst na posezení u kávičky.

Pokud vás seniorské bydlení v Raudnitzově domě zajímá a uvažujete
o něm, navštivte webové stránky
www.csop5.cz, kde naleznete veškeré
informace o bytech zvláštního určení,
zásady pro jejich přidělování a žádost
s přílohami. Nebo můžete využít telefonický kontakt na čísle 775 788 003 či
osobně navštívit CSOP, nám. 14. října 11,
Praha 5. Sociální pracovnice pečovatelské služby poskytne podrobnější
informace či vydá žádost včetně příloh
v tištěné podobě.

servis
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Soutěž pro autory sborových
skladeb o ﬁnanční ceny

Tichá pošta je ekologická
Praha – Chráněné pracoviště Tichý svět dlouhodobě zaměstnává
lidi s hendikepem, převážně pak
neslyšící, kterým poskytuje bezpečný a přátelský prostor na práci
a usnadňuje tak jejich začlenění
do většinové společnosti. Nyní
přichází s projektem Tichá pošta.
Nejedná se o známou dětskou
hru, ale o roznáškovou službu po
Praze, která je ﬁ nančně výhodná, rychlá a také ekologická.
Kurýr Tiché pošty vyzvedne zásilku v místě A, odkud
ji doručí ještě ten den nebo
následující den dopoledne do
místa B. Je důležité, aby zásilka nebyla příliš velká či těžká,
protože kurýři převážejí balíčky a dopisy v MHD nebo chodí

KURÝR Tiché pošty právě míří se zásilkou
ke klientovi. Foto: TSCHP
pěšky. Info o službě najdete na
www.tschp.cz/ticha-posta. (red)

Praha – Kühnův smíšený sbor,
jedno z největších a nejstarších
hudebních těles u nás, vyhlásil
unikátní soutěž zaměřenou na
vznik nových sborových skladeb. Projekt nazvaný Platform
for Singing získal podporu Fondů
EHP a Norska.
Uzávěrka pro odevzdání
skladby je poslední dubnový
den roku 2022. Vítězné skladby
budou pak slavnostně vyhlášeny
během podzimu příštího roku
na koncertě Kühnova smíšeného
sboru, který je plánován v Novoměstské radnici v Praze. Skladby pak budou žít i dál, Kühnův
smíšený sbor je zařadí na svůj

repertoár a noty budou vydány
v tištěné podobě.
Autoři bez věkového omezení zašlou svou maximálně do
deseti minut dlouhou skladbu
pro smíšený sbor a cappella
(čili bez doprovodu) anonymně. Každý může zaslat pouze
jednu skladbu, jež nebyla dosud
oceněna v žádné soutěži ani
veřejně publikována, a partitura
musí být napsána čitelně v počítačovém notačním programu.
Přihláška do soutěže je ke stažení
na www.kuhnchoir.cz. Ceny pro
vítěze jsou ve výši 20.000 korun
(1. místo), 15.000 korun (2. místo)
a 10.000 korun (3. místo). (red)
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Mezigenerační centrum Julie
- denní péče o osoby po cévní
mozkové příhodě a seniory se
sníženou soběstačností

vadlo Karlín připravili:
va

Centrum denních služeb na Zbraslavi nabízí klientům po CMP, po
úrazech a zánětech mozku a seniorům s počínající kognitivní poruchou
nebo sníženou soběstačností každodenní zapojení se do činností
podporujících fyzické a duševní zdraví.

SC-500644/01

Více info na tel. 602 422 318
nebo www.vjednomdome.cz

SC-500599/02

Poskytujeme odbornou péči
zahrnující logopedickou terapii,
fyzioterapii, tréninky paměti,
Feuersteinovu metodu rozvoje
myšlení, muzikoterapii, keramiku aj.
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VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
• VÝKUP VOZIDEL. Výkup vozidel pojízd- • VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme Váš
• KOUPÍM SKLO, PORCELÁN, KNIHY
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů,
ných, nepojízdných i havarovaných.
byt, dům, zahradu, pozemek, chatu, chaa další. Zároveň vyklidím a vystěhuji.
Tel.: 739 665 455
pozůstalostí atd. Naložíme a odveTel.: 608 203 342
lupu a to za nejlepší cenu. Vykupujeme
zeme cokoliv. Vše za rozumnou
nemovitosti s dluhem i v exekuci. Platba
• LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Vyklidíme Váš • POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro SRO,
cenu. Stěhování-doprava. Volejnemovitost
Možnost
hotovosti.
v
a
ihned
OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.
byt, dům, pozemek, sklep. Rychle a spolehte: 773 484 056
nadále užívat. Tel.: 739 665 455
www.sidloprofirmupraha.cz, tel.: 728 991 247
livě. Slevy pro důchodce. Tel.: 739 665 455
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Festival čokolády nabídne i výhru 5 000 korun!
 Do nákupního centra Galerie Harfa zamíří všichni milovníci čokolády. Od pátku 15. do neděle 17. října se zde uskuteční 9. ročník Čokoládového festivalu s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Vstup je zdarma.
Znáte chuť čokoládového piva
Praha 9 - Harfa Čokoládový festival 2021 je jedinečnou
či kebabu?
událostí pro všechny milovníky
čokolády a cukrovinek. „Letos
bude v Harfě kolem 30 stánků,
ochutnávek a také se uskuteční
řada zajímavých soutěží. Jednou
z nich je například Hra o poklad.
Každý, kdo se do hry bude chtít
zapojit, si může u vstupu za 30 Kč
zakoupit zlatý čokoládový pohár.
Všechny obsahují klíč k pokladu,
ale pouze jeden z těchto klíčů
otevře truhlu s dárky a odměnou
5 000 Kč!“ komentuje program
organizátor Čokoládového festivalu Chris Delattre.
Návštěvníkům festival nabídne tři hlavní sekce: kulinářskou
přehlídku, na které šéfkuchaři
významných restaurací předvedou své nápadité recepty;
prodejní stánky s degustacemi
a čokoládovými specialitami
a dětské tvořivé dílničky, umělecká vystoupení a workshopy.

Příchozí se tedy mohou těšit
na kulinářskou show foodblogerky Květy Vondrákové, která
bude prezentovat kreativní
a zdravé vaření s čokoládou.
Děti si připraví sladké dezerty
s Václavem (Mr. Vonka). Judith
Sweet Art vás naučí výrobu
čokoládových makronek a pekař Oleg Volíček ukáže, jak
vyrobit gozinaki (tradiční gruzínskou cukrovinku s medem
a vlašskými ořechy). Chybět
nebude ani Jana Pavlusková
se svou famózní marmeládou
a tradiční africká kuchyně.
A ochutnáte i čokoládové pivo
či kebab!
Protože letošnímu ročníku budou i nadále kralovat děti, bude
opět připraven stánek s malováním na obličej a stánek s malováním čokoládou a barevným
pískem. (red)

Kdy se na festival vypravit?
V pátek 15. 10. od 14.00 do 18.00 hod., v sobotu 16. 10. od 10.00 do 18.00 hod.
a v neděli 17. 10. od 10.00 do 17.00 hod. Info na www.cokofest.cz.

Zlu je potřeba se bránit i se zbraní v ruce
 Od 1. října začala platit novela Listiny základních práv a svobod, která se za posledních 30 let změnila jen jednou. V zásadě jde o doplnění této věty o slovo zbraň: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“
Praha - Právě tento „ústavní dodatek“ vyvolal nemalou pozornost u nás i ve světě, ale taktéž
poměrně velkou společenskou
diskuzi - a to nejen na téma
soukromých legálních zbraní,
ale i ohledně práva a možnosti
občanů bránit se případnému
násilí a útoku.
Neobvyklým v tomto případě také bylo, že od počátku byli
motorem této ojedinělé legislativní změny sami občané. Tedy
konkrétně lidskoprávní platforma
LIGA LIBE, která iniciovala jednání o zákonné úpravě především
svými masivními peticemi, jedněmi z největších v historii této
země. Ty podepsaly nejen statisíce
našich občanů, ale taktéž i nema- ÚTOKY NOŽI v Evropě přibývají a lidé mají právo bránit se i za použití zbraní.
Ilustrační foto: Pixabay
lá část českých politiků.

Teroristé se nožů nevzdají
Nová úprava Listiny základních
práv a svobod se zdaleka netýká
jen majitelů zbrojních průkazů,
ale třeba i dívek či žen, které pro
jistotu nosí v kabelkách pepřový
sprej. Ten je v některých zemích
považován za zbraň a jejich
majitelé mohou mít při policejní
kontrole velké problémy. Právě
tak jako třeba houbaři. „Není to
totiž tak dlouho, co europarlament vydal jakési doporučení

na ‚evropská omezení nošení
nožů‘. Zatímco absence podobných restrikcí problémy u nás
nečiní, tam, kde jsou zmíněné
zákazy nejtužší, jako například
ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem stále
rostou geometrickou řadou. A tak
se ukazuje, že podobná omezení
jsou zjevně neúčinná a u nás by
šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti,“ říká
prezident LIGA LIBE Pavel Černý.

Ústava je víc než evropská
směrnice
Ústavní novela měla samozřejmě
i své některé odpůrce, například
bývalého senátora ČSSD Jiřího
Dienstbiera, kteří upozorňovali
na „zbytečnost“ a „nadbytečnost“ takové úpravy. Tedy že
případným dalším bruselským
zákazům zbraní tato úprava
„prý stejně nezabrání, protože je
evropské právo nadřazeno ústavám členských zemí EU“. Podle

ústavního právníka docenta
Zdeňka Koudelky tomu tak však
není.
„Naše ústavní zákony jsou
víc než evropské směrnice.
Pochybnou tezi o nadřazenosti evropského práva prosazuje
Soudní dvůr Evropské unie
a Evropská komise, ale bez opory ve smlouvách o Evropské unii
a o fungování Evropské unie.
Ty o otázce vztahu evropského práva k ústavám členských
států mlčí. Ústava suverénního
státu nemůže být podrobena
jiné moci. Ve vztahu k ústavám
členských států může přednost
evropského práva obstát, jen
pokud se vstupem do Evropské
unie přišel členský stát o svoji
suverenitu. Ovšem při vstupu
členského státu do Evropské
unie a podpisu následných změn
základních smluv nikdy nebylo
uvedeno, že je to okamžik ztráty
suverenity členského státu.
A naše ústava přímo deﬁ nuje
republiku jako svrchovaný, tedy
suverénní stát. Nyní se symbolicky tedy do ústavního pořádku
převádí morální zásada, že zlu,
což je i útok na člověka, se nemá
ustupovat, ale naopak se mu
bránit...“ uvedl Zdeněk Koudelka. (red, PROTEX)
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