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manželství manželství 
je svatba!je svatba!

REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED
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let jsme 
s Vámi

Rozhovor na stranách 8 a 9
Jak si vybrat

správnou

školu?
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INZERCE

Navštivte náš E-shop: www.ariana-koberce.cz
  

Kontakt: tel.: 608 256 828, e-mail: info@ariana-koberce.cz
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STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ DOMŮ, 

BYTŮ, SKLEPŮ
LIKVIDACE 

POZŮSTALOSTÍ
AUTODOPRAVA

Tel.: 739 665 455

Z Prahy zmizí fi akry. 
Půjdou koně na jatka?
Od 1. ledna 2023 dojde ke zru-
šení stanovišť pro koňské povo-
zy na Staroměstském náměstí 
a ve Stromovce. Úprava reaguje 
mimo jiné na občanskou inici-
ativu upozorňující na nevhodné 
podmínky, kterým musí koně 
ve městě čelit. Jenže co se pak 
stane s nepotřebnými zvířaty?

Více na straně 10

INZERCE

Foto: Divadlo Bez zábradlí
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TAK SI MYSLÍM...

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

Milé čtenářky, milí čtenáři,
na úvod se sluší vám všem 
popřát především zdraví a také 
nezbytnou dávku štěstí. Protože 
jak říká jedno trochu cynické 
úsloví, jehož autorem je údajně 
spisovatel Arnošt Lustig - na Ti-
taniku byli sice všichni zdraví, ale 
bylo jim to houby platné… Podle 
všeho nás nečeká příliš radostný 
rok. Budeme zápasit s cenami 
drahých energií, potravin a dal-
ších komodit. Zmutovaný vir nás 
asi také dlouho neopustí a k tomu 
všemu nás čeká opět volební ší-
lenství. Nyní na komunální úrovni. 
„Pěkný“ krok se v této souvis-
losti povedl již nyní Pirátům, když 
nechali mediálně vyniknout svoji 
zapálenou komunistku, která 
kandidovala na post předsedky-
ně strany a získala nezanedba-
telnou podporu. Radost z toho, že 
po celostátních volbách už v par-
lamentu nesedí komunisté, byla 
lichá. Jsou tam – jen pod jiným 
jménem a s mladými tvářemi. 
Bude to tedy velice zajímavých 
12 měsíců, ale neměli bychom se 
z nich zbláznit. Protože pokud 
nejde o život, jde o – však vy 
víte…

Kdy vyběhnou zubři v Dolních Počernicích?
  Pomalu, ale jistě se blíží okamžik, kdy se v Dolních Počernicích, západně od Pražského okruhu 

mezi golfovým hřištěm a ulicí V Padolině, budou pást zubři. Jak daleko tento záměr hlavního měs-
ta pokročil, na to se Naše Praha 9 zeptala koordinátora projektu, přírodovědce a rewildingového 
experta Zoo Praha Mgr. Petra Štěpánka, CSc.

V jakém 
stádiu 
je tento 
projekt? 
Například 
budou 
zubři 
vypuštěni 
již v příštím 
roce? 
Projekt 
Zubři 
v Praze 
je obdo-

bou projektu koní Převalského 
na Dívčích hradech. V případě 
koní Převalského uběhly mezi 
nápadem a vypuštěním prvních 
koní zhruba čtyři roky. S projek-
tem zubrů jsme začali předloni 
na podzim, předpokládám, že 
zvířata by se na místě mohla 
pást nejpozději do dvou až tří let 
v podmínkách blízkých volné 
přírodě. Projektu již nic nebrání, 
je schválen zřizovatelem, před 
Vánoci došlo ke schválení vý-
půjčky pozemků Radou hlavního 
města Prahy. Vybudování ohrady 
a zázemí musí projít územním 
a stavebním řízením a realizací. 
V Dolních Počernicích budou 
zubři chováni zpočátku na cca 
10 hektarech bývalého pole, dnes 
sukcesně zarostlého křovinami, 
stromy a stepní vegetací. Dle 
předběžných úvah by zde mohlo 
být chováno stádo 3-5 krav vede-
ných jedním býkem. Odchovaná 
telata poslouží do záchranného 
programu k vypuštění do volné 

přírody. K vidění by tak mohla 
být v průměru 1-2 telata ročně.

Proč je vhodné, aby se zubr vrátil 
do pražské volné přírody?
Krajinu Čech a Moravy formova-
la v pleistocénu a holocénu mimo 
jiné stáda velkých kopytníků. 
Tato zvířata byla lovena a pře-
devším postupně vytlačována 
expandujícím zemědělstvím 
a v lučních a stepních oblastech 
byli velcí kopytníci postupně 
nahrazeni domestikovanými 
kopytníky (skot, koně, prasata, 
kozy, ovce, osli atd.). S jejich 
přesunem do ustájených chovů 
s nástupem průmyslového ze-
mědělství začala upadat druhová 
rozmanitost evropské krajiny. 

Velcí kopytníci spásáním bioma-
sy a neustálým narušováním po-
vrchu půdy kopyty umožňovali 
existenci rostlinným druhům, 
které potom tvořily zázemí pro 
stovky druhů hmyzu a drobných 
obratlovců a ptáků. Například 
zubr v českých zemích vyhynul 
až v novověku, někdy po tři-
cetileté válce. Jako zvíře dob-
ře adaptované jak v prostředí 
stepi, tak lesa napomáhal svou 
velikostí a intenzivní pastvou 
otvírat okraje lesa a udržovat 
bezlesí s výrazným podílem 
křovin a solitérních dominant-
ních stromů. S jeho reintrodukcí 
očekáváme návrat některých 
druhů okáčů, modrásků nebo 
třeba dudka chocholatého. (md)

ZUBR je plaché zvíře, které na člověka neútočí. Stejně jako jelen nebo los se k agresi 
uchyluje pouze v případě napadení, především za účelem ochrany mláďat, během říje 
a při obraně před predátory, kam kvůli příbuznosti s vlky řadí i psy. Foto: Pixabay

KOORDINÁTOR projektu 
Petr Štěpánek. Foto: MČ 
Praha 4

KOMENTÁŘ

Chtějí snad poslat koně do salámů?
Pražský magistrát se rozhodl 
zakázat koňské povozy v centru 
města. Aktivisté na magistrátu 
rozhodnutí odůvodnili údajným 
týráním koní ze strany majitelů. 
Koně obecně prý nemají v cent-
ru co pohledávat. 

Majitelé koní se okamžitě 
ozvali, že koně do povozů jsou 
koně „tažné“, pro tuto čin-
nost speciálně odchovaní a bez 
kočáru uhynou. Provozovatel 
fi akrů Josef Kočovský dokonce 
prohlásil, že vedení magistrátu 
odsoudilo 70 pražských tažných 
koní na jatka, protože na ně ne-
budou peníze. Bez práce se prý 
v ohradě pokopají a postupně 
uhynou. Ztratí svůj smysl života. 

Téma je to těžké, vyvolalo 
okamžitě ohromnou diskuzi 
mezi Pražany. Fiakry prostě 
patří k Praze. Vytvářely ge-
nius loci Staré Prahy. Děti se 
na koníčky těšily, turisté službu 
pražských fi akrů hojně využí-
vali. Všechno bezvadně fungo-
valo, člověk si tedy říká, sakra, 
kde je problém? Magistrát se 
odvolává na „studie“ neziskové 
organizace Hlas zvířat. Iniciati-
vu reprezentuje majitel pražské 
advokátní kanceláře Robert 
Plicka. Jak se ale ukázalo v re-
portáži Josefa Klímy na TV Se-
znam, aktivisté o životě koní nic 
moc neví. Než o vědecké studie 
se jedná o jejich subjektivní 

dojem, že koně do centra města 
prostě nepatří. Že ty koně třeba 
půjdou do salámu, už neziskov-
ka neřeší. Prý se to nestane. Jak 
to ale zařídí, už neřeknou.  

Jde o další z řady nesmysl-
ných zákazů a příkazů, kterými 
vedení magistrátu zásobuje 
Pražany. Podle mne jde o skan-
dální rozhodnutí. Fiakry bez-
problémově fungují ve Vídni. Je 
to prostě naše historie. Jako mají 
Benátky své gondoly a žádný 
turista si nenechá ujít příle-
žitost poznat Venezii z vody, 
máme my své fi akry. Ten pohled 
z kočáru na Prahu je prostě jiný. 
Každý, kdo někdy ke koňům 
„přičichl“, ví, že obviňování 
majitelů z týrání je naprostý 
výmysl. Je to přesně naopak. 

Podle mne by měl magistrát své 
rozhodnutí přehodnotit a koní-
ky v Praze ponechat.  

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz
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KRÁTCE

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

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

„POSÍLÁM SNÍMEK Z DÍVČÍCH HRADŮ, kam pravidelně chodíme na novoroční 
procházku. Tentokrát jsme tam objevili oplocený výběh pro čtyři koně Převalského, 
kteří sem byli přesunuti z pražské zoo,“ napsala nám Ludmila Puobišová z Prahy 5 
a pokračovala: „A tak je zde další pražská rarita, hojně navštěvovaná zejména ro-
dinami s dětmi. V rozích výběhu jsou vyhlídkové plošiny, odkud je nejen přehledný 
výhled na celý areál, ale i neobvyklý kruhový rozhled na Prahu.“ Za snímek děkuje-
me a jen podotýkáme, že koníčky lze sledovat, ale rozhodně je nekrmte! (red) 

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

Praha vykročila  k nové trolejbusové lince
 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v Letňanech zahájil 

výstavbu infrastruktury pro první regulérní trolejbusovou linku 
od roku 1954. 
Letňany - Stavební práce 
na elektrifi kaci autobusové linky 
č. 140 Palmovka – Miškovice za-
hrnují výstavbu více než 11 kilo-
metrů nového trolejového vedení 
v úsecích Palmovka – Prosek 
a Letňany – Čakovice, jakož 
i potřebné napájecí infrastruk-
tury. Stavba potrvá 
10 měsíců, její uvedení do zku-
šebního provozu DPP předpo-
kládá v průběhu letošního října. 
Bude to znamenat skutečný 
návrat trolejbusů do Prahy, které 
budou na lince č. 58 jezdit z Pal-
movky do Čakovic a část spojů 
až do Miškovic. 

„Píše se rok 2022, ale s dovole-
ním bych si trochu zavzpomínal. 
S nápadem, že by z Prahy 8 přes 
Prahu 9 a Letňany až do Čakovic 
jezdil trolejbus, přišel jako první 
současný starosta Čakovic Jirka 
Vintiška. Tehdy jsem se na něj 
koukal tak trochu jako na bláz-
na. Když jsme se ale o tom začali 
více bavit, dospěli jsme k tomu, 
že to dává smysl, ale je potřebné 
najít podobného blázna, který 
by to pomohl zrealizovat. Našli 
jsme jej v osobě pana ředitele 

Šurovského (člen představenstva 
a technický ředitel DPP – Povrch 
– pozn. red.), protože takový 
projekt neudělá člověk, který 
by pro něj neměl tak velké srdce 
a nadšení jako právě on. Začali 
jsme v roce 2015 v Prosecké ulici 
a dnešní den je zadostučinění 
pro všechny, kteří tomuto pro-
jektu po celou dobu věřili,“ uvedl 
Tomáš Portlík, starosta městské 
části Praha 9 (ODS). (red)

Černý Most: celodenní parkování za 50 korun
  Již měsíc a půl slouží motoristům nové parkoviště P+R na Černém Mostě. Jedná se o jedno z nej-

větších parkovišť tohoto typu v Praze a pojme až 886 vozidel včetně aut na plyn, elektromobilů 
nebo speciálních vozů pro handicapované. 

Černý Most - Parkovací dům byl 
vybudován v lokalitě povrchové-
ho parkoviště P+R u Chlumecké 
ulice a nahradil dřívější prostor 
pro stání, avšak nyní má trojná-
sobnou kapacitu. Řidiči dojíždě-
jící do Prahy tak mohou poho-
dlně zaparkovat jen pár minut 
chůze od konečné stanice trasy B
Černý Most a v docházkové 
vzdálenosti od nákupních center.

Z celkového počtu 886 míst je 
89 míst určeno pro auta na plyn, 
dalších 22 pro handicapované 
a 18 míst pro rodiče s dětmi s šir-
ším prostorem pro stání. Osm 
míst slouží pro nabíjení elekt-
romobilů a na parkovišti je i 28 
míst pro motocykly. Zároveň zde 
mohou v uzamykatelné části od-
ložit své kolo i cyklisté, celková 
kapacita je pro ně 38 míst. 

 Řidiči platí za parkovné vozidel 
i motocyklů 50 Kč za den, případ-
ně 100 Kč za noc, přičemž pro-
vozní doba je od 04:00 do 01:00 
hodin, umístění kol není zpoplat-
něno. Pokud by si zájemci chtěli 
nechat i nabít svůj elektromobil, 
u výjezdu zaplatí částku podle 
ceníku společnosti PRE. Na místě 
mohou lidé platit hotově, kartou 
či aplikací MPLA. (red)

CELKOVĚ STÁLO vybudování parkoviště necelých 500 milionů korun bez DPH, přičemž celková dotace z Evropské unie 
činila 291 milionů korun. Foto: Metrostav

Masopustní veselí
Letňany – V sobotu 12. února 
se uskuteční letňanský 
masopust. Zahájení se bude 
konat od 10.30 do 11.00 hod. 
před radnicí ÚMČ Praha 18. 
Poté bude následovat ma-
sopustní průvod ulicemi 
Bechyňská, Beranových, 
Rychnovská a Kladrubská, 
který bude zakončen na Staré 
návsi. Zde bude cca od 11.30 
hod. pokračov at další pro-
gram. (red)

Zelené školní 
střechy stojí miliony 
Praha 14 - Pražští radní 
odsouhlasili dotaci v celko-
vé výši necelých 5 milionů 
korun. Ta bude poskytnuta 
na stavební úpravy střech 
tělocvičen v základních 
školách Generála Janouška 
a Bratří Venclíků. Po provede-
ní investičního záměru by se 
měly střechy zazelenat a tím 
zmírňovat negativní dopady 
klimatických změn. (red)

KOMUNÁLNÍ POLITICI a zástupci DPP 
slavnostně zahájili výstavbu nové trolej-
busové linky. Foto: DPP
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Se životem chtěl 
skoncovat na záchoděJiří Zajac: Změny ve vedení radnice Prahy 14

povedou k potřebným úsporám
 MČ Praha 14 do posledního roku funkčního období vykročila s další změnou na radnici, protože se 

ukázalo, že letní změny ke zlepšení jejího fungování nevedly. Starostou i nadále zůstává Jiří Zajac (ODS).

Praha 14 - Co bylo důvodem 
změny v Radě MČ Praha 14, to 
Naší Praze objasnil starosta Jiří 
Zajac: „Přes veškerou snahu ODS 
zůstala osamocená ve snahách 
udržet v chodu život městské 
části, protože členové TOP 09 
a Pirátů v radě začali tvrdě sledo-
vat pouze své vlastní zájmy. Což 
plně obnažilo jednání posledního 
zastupitelstva městské části, při 
kterém se bývalí členové rady 
ani nepokoušeli obhajovat své 
jednání a rezignovali dříve, než 
je mohlo zastupitelstvo z jejich 
funkcí odvolat. Pozici staros-
ty jsem obhájil, místostarostou 
zůstal také Jaromír Krátký (ODS). 
První místostarostkou byla zvol-
na PhDr. Zuzana Jelenová (STAN), 
místostarostkou se stala také 
Mgr. Mária Ševčíková (ANO 2011), 
dalšími radními jsou Ing. Tomáš 
Novotný (ANO 2011), Martin 
Kouklík (KDU-ČSL), Ing. Karel 
Med (ANO 2011), Ing. Jan Liška 
(STAN) a Ing. Adam Palát (bezp.).

Pokusy o obstrukční jednání 
členů Pirátské strany naštěs-
tí jednání zastupitelstva nijak 
neohrozily. Bývalý místostarosta 

Radek Vondra (TOP 09) i další 
bývalí členové rady se usídlili 
v opozičních lavicích plni nepo-
chopení a hned začali zpochyb-
ňovat rozhodnutí, na nichž se 
sami podíleli. Což svědčí o tom, 
že nové vedení radnice to nebude 
mít v následujících měsících 
vůbec lehké.

ODS proto, i v souladu se 
snahou o zlepšení ekonomické 
situace městské části, navrh-
la snížení počtu uvolněných 
funkcionářů, aby se zlepšila 
akceschopnost radnice v pod-
mínkách, s nimiž se potýkáme 
na všech úrovních. Nelze očeká-
vat, že se bude v dohledné době 
zásadně měnit k lepšímu situace 
v zemi s ohledem na problémy 
jak zdravotní, tak ekonomické.  
Nové vedení radnice se tak bude 
moci lépe soustředit na udržení 
rozvoje MČ Praha 14, jak bylo 
naplánováno na začátku voleb-
ního období, i v novém roce.“ 
(red)

POZICI STAROSTY obhájil  Jiří Zajac. Foto: 
MČ Praha 14

V OBCHODNÍM CENTRU v ulici Českomo-
ravská hodlal na toaletě ukončit svůj život 
muž ve věku 46 let. Dal si dvě piva, kte-
rými zapil větší množství léků, a pak se 
rozhodl oběsit na pruhu bílé látky. Objevil 
jej však pracovník ostrahy, který přivolal 
strážníky. Ti nešťastníka odřízli a sanitka 
převezla stabilizovaného sebevraha  do 
nemocnice. Zdroj: MP Praha

VÁŠEŇ NA CELÝ ŽIVOT Karolína, 9 let u DPP

SC
-5

00
84

2/
01

 



6Více informací na www.nasepraha.cztéma

 Jestli má váš potomek talent a ví, co chce v životě dělat, máte při rozhodování o jeho umístění na učební 
obor či střední školu velkou výhodu. Valná většina dětí ale představu o tom, kam směřovat a co chce v životě 
dělat, vůbec nemá. Co s tím?
Anna Hořicová

Praha – Pokud jste to ještě 
neudělali (což by ale bylo na 
pováženou), tak se v první řádě 
zeptejte svého dítěte, co ho 
baví a čím by se chtělo zabývat. 
Odpovědi budou výchozím vo-
dítkem pro výběr vhodné školy 
a podání přihlášky. Nemělo by 
vám být rovněž lhostejné, jaké 
uplatnění může vaše dítě najít 
po ukončení studia, případně 
jaké má šance k pokračování 
studia na vysoké škole. Stačí se 
podívat do výročních zpráv škol 
nebo zaslat dotaz na ředitelství 
školy. „Na vysoké školy se do-
stane většina našich absolven-
tů, kteří se na ně hlásí. Z těch, 
kteří na vysokou školu nejdou, 
zůstává většina v oboru,“ uvedla 
pro Naši Prahu Daniela Miloto-
vá, která má na starosti nábor 
Střední průmyslové školy na 
Proseku. „Loni byli na vyso-
ké školy přijati všichni naši 
studenti, kteří se na ně hlásili,“ 
sdělila ředitelka Gymnázia Jana 
Nerudy Zuzana Wienerová. 
A také absolventi Gymnázia 
Budějovická mají téměř 100% 
úspěšnost při přijímacích 
řízeních na vysoké školy, jak 
nám potvrdila ředitelka Zdeňka 
Bednářová: „Z celkového počtu 
73 absolventů nebyla na vysoké 
školy loni přijata pouze jedna 
žákyně. Máme každoročně při-

jato několik žáků na zahraniční 
univerzity nebo naše české ve-
řejné vysoké školy, na soukromé 
vysoké školy se studenti téměř 
nehlásí.“ 

Ptejte se a sbírejte informace!
Pokud tedy právě vybíráte 
střední školu, podívejte se na 
webové školní stránky, které 
připadají v úvahu, a ideálně si 
domluvte návštěvu. Navštivte 
školu i se svým dítětem nebo 
absolvujte dny otevřených 

dveří, osobně či online. Sbírejte 
reference, ptejte se studentů, 
absolventů i jejich rodičů na 

zkušenosti, zajímejte se, jaké 
možnosti škola nabízí, jaké má 
zázemí a možnosti zajímavých 
stáží, například i v zahraničí. 
U soukromých škol zjistěte, 
jaká je výše školného, vyžádejte 
si smlouvu o studiu a doptej-
te se na možnost stipendií. Se 
svým dítětem pak každopádně 
proberte, jestli by ho studium 
na vybrané škole těšilo. „Syn 
je v páté třídě a nejraději by 
zůstal na základní škole, na 
kterou chodí už od první třídy. 

Jeho výsledky nejsou zas až tak 
špatné, takže bych chtěla, aby 
pokračoval ve studiu na osmile-
tém gymnáziu. Důležité pro něj 
podle mého názoru je, aby měl 
maturitu. Pak se uvidí,“ říká 
maminka Eva. Už mu zapla-
tila přípravné kurzy, stály ji 
3500 korun a syn je absolvuje na 
vybraném gymnáziu.

Přípravné kurzy pořádají 
gymnázia v Praze i pro šesti-
letá či čtyřletá studia, stačí se 
podívat na stránky jednotlivých 
škol. Výborné reference mají 
například www.prijimacky-on-
linekurzy.cz a vyplatí se inves-
tovat i do přijímacích zkoušek 
nanečisto. Loňští absolventi 
zkoušek nanečisto to-das.cz 
měli 96% úspěšnost u ostrých 
zkoušek. 

Kam s ním?
Na první kolo přijímacích zkou-
šek na střední školy můžete 
podat jen dvě přihlášky, a to 
buď na dvě různé školy, nebo 
na dva různé obory jedné školy. 
Druhá a další kola přijímacích 

zkoušek, která vyhlašují školy 
od května, už ale počet přihlá-
šek vůbec neomezuje. Vyplatí 
se tedy mířit napoprvé výš 
a případně mít v záloze nějaké 
„jistější“ řešení.

Dopředu je rovněž dobré si 
zjistit, konají-li se kromě povin-
ných i školní přijímačky a z ja-
kých předmětů a přihlíží-li se 
při přijímačkách k výsledkům 
ze základní školy. Kolik žáků se 
hlásilo na konkrétní školu loni, 
kolik jich škola přijala a kolik 
plánuje přijmout studentů letos 
najdete kromě dalších užiteč-
ných informacích například 
na stránkách infoabsolvent.cz/
skoly/seznam.

Hybridní výuka zvládá covid-19
Mnoho rodičů asi bude zajímat, 
jak školy zvládají výuku během 
stále nekončící virové pande-
mie. Například na Anglickém 
gymnáziu v Praze to řeší hyb-
ridní metodou. Učitelé vyučují 
zároveň studenty přítomné ve 
třídách i ty, kteří pracují dis-
tančně z domova. Studenti, kteří 
se doma izolují kvůli onemocně-
ní covidem-19 nebo jsou v ka-
ranténě, jsou tak při vyučování 
neustále propojeni se svými vrs-
tevníky ve třídě. „I když to není 
státem vyžadováno, proaktivně 
jsme zavedli hybridní vzdělávací 
program, do kterého mohou ro-
diče své děti přihlásit, ať už jsou 
povinni jít do karantény, nebo je 
to dobrovolné rozhodnutí. Tato 

Jak si vybrat tu nejlepší školu a co 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ příprav na přijímací zkoušky je „bifl ování“.  Ilustrační foto: Pixabay

1) Odevzdejte přihlášku včas. Přihlášku nelze podat elektronicky, pošlete ji dopo-
ručeně k rukám ředitele školy nebo ji do školy osobně zaneste a nechte si potvrdit 
převzetí.
2) Vyzkoušejte si zkoušky nanečisto. Pamatujte, že opakování je matka moudrosti 
a vy zkoušky můžete absolvovat víckrát.
3) Raději dvakrát než jednou. Když se dítě přihlásí do dvou maturitních oborů a přijí-
mací zkoušku vykoná dvakrát, započítá se mu lepší výsledek.

3 tipy, jak uspět při přijímačkách na střední školu

Pražský veletrh vysokých škol 
Gaudeamus:  od 25. do 27. ledna 2022
Podání přihlášek na většinu 
vysokých škol:  do 28. února 2022
SCIO testy: od 4. února 
 do 22. května 2022
Odevzdání přihlášek 
na střední školy:  do 1. března 2022
Přijímací zkoušky na 4leté obory gym-
názií a střední odborné školy:
1. termín 12. duben 2022
2. termín 13. duben 2022
Přijímací zkoušky na 6leté a 8leté 
obory gymnázií: 
1. termín 19. duben 2022
2. termín 20. duben 2022
Náhradní termíny přijímacích zkoušek:
1. termín 10. květen 2022
2. termín 11. květen 2022

důležité termíny



7 Více informací na www.nasepraha.cz téma

INZERCE

SC
-5

00
87

0/
02

 

SC
-5

00
86

6/
01

le
ar

n 
:m

or
e

www.ecp.cz

9. 2.  2022
Studujte u nás!
Come and join us!

pro to udělat?
iniciativa nám pomohla v klidu 
zvládnout turbulentní období 
a nadále poskytovat našim stu-
dentům vysoce kvalitní studijní 
zkušenosti,“ říká Emily Rankin, 
zástupkyně ředitele Th e English 
College in Prague – Anglického 
gymnázia.

Vybíráte vysokou školu?
Zatímco výběr střední ško-
ly ovlivňují především rodiče 
žáků, o studiu na vysoké škole 
si dospělí maturanti rozhodují 
sami. Při výběru školy je pro 
budoucí studenty důležitá její 
kvalita, kterou posuzují přede-
vším podle její pověsti a tradice. 
Hodně studentů každoročně 
riskne nepřijetí jen proto, aby 
se pokusili dostat na kvalitnější 
školu. Na rozdíl od přihlášek na 

střední školy jsou přihlášky na 
vysoké školy zpoplatněny, ale 
jejich počet není nijak omezen.

Jestli nejste stále rozhodnuti, 
na kterou vysokou školu se po 
maturitě vydat, podívejte se na 
www.vysokeskoly.cz/prehled-
-skol, navštivte některý ze dnů 
otevřených dveří na fakultách 
a podívejte se na veletrh vy-
sokých škol Gaudeamus, na 
kterém se letos koncem ledna na 
výstavišti PVA Expo Praha-Let-
ňany představí ve třech dnech 
více než 300 vystavovatelů. Če-
kají na vás nejen školy z Prahy, 
ale i většina českých univerzit, 
vysokých škol, vyšších od-
borných škol, jazykových škol 
a dalších vzdělávacích institucí 
včetně více než 70 zahranič-
ních univerzit. „Pokud by bylo 

pořádání veletrhů zakázáno, 
jsme samozřejmě připraveni na 
online variantu,“ říká manažer 
evropského veletrhu pomatu-
ritního vzdělávání Pavel Mikula 
s tím, že už mají vyvinutý vlast-
ní online systém.

Jazykovka – výborná 
alternativa pro nepřijaté
Co se stane, když se nedosta-
nete na vysokou školu hned 
napoprvé? Svět se nezboří! Jen 

se poptejte ve svém okolí, kolik 
studentů udělalo přijímačky 
a nastoupilo ke studiu o rok či 
o dva později… A co dělali me-
zitím? Připravovali se napří-
klad tak, že si zaplatili online 
či prezenční kurzy v jazykové 
škole, intenzivní jazykové poby-
ty u nás nebo studium jazyků 
v zahraničí. Protože stále platí, 
že kolik jazyků umíš, tolikrát 
jsi člověkem. Vybrat si můžete 
třeba na www.jazykovky.cz.

I DNES PLATÍ, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Ilustrační foto: Pixabay

Proti rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání, a to do tří pracovních dnů ode 
dne doručení rozhodnutí. Do 30 dnů o přijetí či nepřijetí rozhodne odvolací orgán. 
Pokud střední škola po prvním kole nenaplní své 1. ročníky, vyhlašuje druhé kolo, 
případně i další kola přijímacího řízení. Přehledy o volných místech ve středních 
školách a nenaplněných oborech najdete na webových stránkách škol a také na 
stránkách krajských úřadů.

co když neuspěje?
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Martin Dudek

Co zatím považujete za svoje 
největší profesní dobrodružství 
– roční působení v belgickém ko-
čovném cirkusu, nebo vystupování 
v muzikálu Cabaret v Divadle Bez 
zábradlí, kde se divákům ukazu-
jete v podvazcích a krajkách?  
Těžko říct, oba projekty byly 
pro mě stěžejní. Za své největší 
životní dobrodružství považuji 
cirkus. Přičemž Cabaret byl pro 
mě největší profesní výzvou, a to 
po všech stránkách. Po strán-
ce taneční, pěvecké i herecké. 
Tento projekt mě velice posunul, 
za což jsem moc vděčná, a mys-
lím, že se nám povedl. Když vi-
dím diváky na konci představe-
ní, jak nadšeně tleskají, vstávají 
a někteří i pláčí, bulím s nimi. 
Po představení nás lidi často 
zastavují, chválí nás, gratulují…
no, mám z toho velkou radost. 
A když zmiňujete ty podvaz-
ky, ty byly, a vlastně stále jsou, 
taky docela vyzývavou výzvou 
(smích).

Pokud by po vás režisér chtěl, 
abyste na jevišti či ve fi lmu 
ukázala ještě více kůže, šla byste 
do toho? 
Myslíte třeba kůži na koleni 
(smích)? Nahota ve fi lmu mi ne-
vadí, naopak, může sloužit jako 
krásný, poetický prvek a člověk 
se na pěkný tělo holky rád dívá. 
Teda asi ne každý člověk, ale 
člověk jako já ano. Takže pokud 
by to mělo posloužit celkové es-
tetice fi lmu, tak bych do toho šla.

Trochu jste si posteskla, že v Ca-
baretu musíte podat téměř olym-
pijský výkon, abyste na sebe nava-
zující hudební čísla stihla včas 
a hlavně kvalitně a bez zadýchání. 
Jak si tedy udržujete fyzičku?
To je pravda. Posledně jsem byla 
naštvaná, řečeno velmi slušně, 
na jednoho hocha, řečeno ještě 
slušněji, a hned druhý číslo Bye 
bye mein lieber Herr jsem vy-
pálila tak, že jsem v následující 
herecký scéně lapala po dechu. 
Kondici si udržuji jízdou na ko-
lečkových bruslích. Tedy když 
zrovna nesněží. Také občas 
běhám, chodím, cvičím takovou 
splácaninu jógy, DNS (fyziote-
rapeutická metoda – pozn. red.) 
a normálního sokolského cvičení 
v podobě dřepů, kliků a výpadů. 
Pořád musím něco dělat, když se 
nehejbu, tak jsem protivná.

Pocházíte z herecko-hudební 
rodiny, babičku Libuši pamatuje 
spíše starší generace, tátu Ond-
řeje znají zase ti mladší. Myslíte 
si, že by vám doma „prošlo“, kdy-
byste po střední škole oznámila, 
že chcete být třeba profesionální 
chovatelkou psů?

Jé, to by bylo radosti! Rodiče ani 
babička po mně nikdy nechtěli, 
abych byla herečka, spíš naopak. 
Rodiče mi konzervatoř zakázali. 
Ale vzpomínám si na jeden mo-
ment, kdy jsem řekla, že místo 
zpívání s tátou a Melody Makers 
budu hlídat děti. To si rodiče 
dost klepali na hlavu. Nicméně 
jsem ráda, že jsem děti jistý čas 
hlídala, protože teď už je hlídat 
nechci (smích).

O rodičích tvrdíte, že při vaší vý-
chově byli dost shovívaví a vy jste 

je na oplátku příliš nezlobila. To se 
skutečně ve vaší rodině netraduje 
žádná historka, ve které hlavní 
roli hraje výprask či domácí vězení 
za něco, co jste v mládí spáchala?
Bohužel, ani výprask či domácí 
vězení jsem nezažila. Rodiče byli 
opravdu benevolentní a hodní. 

Ale zlobi-
la jsem 
v jednu 
dobu dost, 
jen o tom 
asi do teď 
nevědí 
(smích).

Mimochodem, jaký je váš názor 
na volnou výchovu dětí? 
V první řadě bych ráda řekla, že 
já výchově moc nerozumím, asi 
jako většina lidí (smích). Na dru-
hou stranu mám o dvanáct let 
mladšího bratra, takže zkušenosti 
s výchovou mám. Myslím, že 
volná výchova je stejně náročná 
jako jiné výchovné přístupy a aby 
se nezaměnila s rozmazlováním 
nebo s úplným nezájmem o dítě, je 
třeba vynaložit mnoho trpělivosti 
a být velmi důsledný, aby se po-

dařilo nabýt jejích kladů. Nakonec 
se člověk stejně nejvíc řídí intuicí 
nebo momentálním zbývajícím 
množstvím energie a nervů. Stej-
ně ještě nikdo nevynalezl doko-
nalý způsob výchovy, protože to 
podle mě ani není možné. I když 
si člověk myslí, že vychovával 
dítě sebelíp, je to nesmysl, protože 
ve všem se něco najde a nakonec 
všichni chodíme ke cvokaři.

Svérázný postoj máte i k manžel-
ství, které neuznáváte. Evidentně 
tedy nechcete mít jednou v bu-
doucnu vdovský důchod. Co vám 
na svatbě nejvíce vadí, výměna 
prstýnků?
Na svatbě mi nevadí nic, naopak, 
to je poslední veselý moment 
manželství! 

Bojí se vás skutečně muži kvů-
li vaší výšce (177 cm), jak jste 
s úsměvem naznačila v jednom 
rozhovoru?
Co já vím, to se zeptejte jich. 
Ale myslím, že ne, že na mně je 
nejspíš víc věcí, kterých se děsí 
(smích). Ale ti, co se nakonec 
nebáli, byli aspoň o půl hlavy 
menší než já. 

Vystudovala jste Mensa gymná-
zium a vaše IQ je údajně 136. Není 
toto číslo někdy v partnerském 
vztahu spíše nevýhodou?
Když chodíte s lopatou, tak jo 
(smích). Prosím vás, kdybyste mě 
viděl počítat nebo řešit něja-
kou logickou úvahu, tak byste 
si nejspíš myslel, že jsem debil. 
Ale asi se to moje IQ projevuje 
jinde, třeba v hudbě a umění. 
Ve vztahu je spíš problémem můj 
EQ (emoční kvocient – pozn. red.), 
který je, na úkor toho údajně 
vysokého IQ, dost nízký.

Netajíte se tím, že vás přitahují 
spíše jižní typy mužů. Co na nich 
obdivujete?
Asi bych to takhle neškatul-
kovala. Milovala jsem Španěla 
stejně, jako jsem milovala Choda 
(smích). Myslím, že Choda do-
konce víc. Ale ano, ke španělské 
národnosti mám blízko. Španělé 
jsou skutečně vášnivější a emo-
tivnější než Češi a to mě přitahu-
je. Jen mi u nich někdy chybí náš 
specifi cký humor a nadsázka. 
Všechno berou dost vážně, což 
k té vášnivosti asi patří.

V jaké části Prahy bydlíte a jak se 
vám v ní žije? 

 Dělat rozhovor s temperamentní herečkou a zpěvačkou Rozálií Havelkovou (24), která aktuálně září v muzi-
kálu Cabaret, je čirá radost. Neuhne ze žádné otázky, s odpověďmi se „nemaže“ a ráda je prokládá smíchem.

Ze Smíchova 
se stává nesourodá 
byznysmenská čtvrť

S KAMARÁDKOU Anežkou Hessovou (vpravo) sestavila již druhý díl autorského před-
stavení Rozladěné držky. Foto: archiv RZ

Rozálie Havelková: Poslední veselý m 
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Narozena 4. 4. 1997 v Praze
Herečka a zpěvačka
V roce 2012 se probojovala do fi nále 
modelingové soutěže Elite Model Look
V roce 2020 založila s Anežkou 
Hessovou soubor Rozladěné držky, se 
kterým vytvořila již druhé autorské 
představení.
Vystupuje v Divadle Bez zábradlí
Svobodná, bezdětná

Rozálie Havelková

Foto: Lukáš Hausenblas

CABARET s Rozálií Havelkovou (uprostřed) můžete vidět  3. února v Divadle Bez zábra-
dlí. Foto: Divadlo Bez zábradlí

Já jsem smíchovská buchta už 
od narození. Smíchov je můj 
domov, a když vás k nějakému 
místu váže tolik vzpomínek, těžko 
v něm nacházíte nedostatky. A o to 

víc mě tíží, co se teď se Smíchovem 
děje. Strach a hnus na Smíchově. 
Staré fabriky jsou rozprodává-
ny developerům, kteří je mění 
v další nesmyslná byznys centra 

a kanceláře místo toho, aby se zde 
budovaly parky, sportoviště nebo 
umělecké čtvrti a kavárny. Jde 
jim jen o prachy. A ze Smíchova se 
stává nesourodá byznysmenská 
čtvrť. A stále hrozí, že nám zbou-
rají i ten náš krásnej železniční 
most, což by bylo šílený!

Kromě hry na akordeon máte ještě 
nějaké další koníčky?
Tancuji fl amenco. A moc ráda 
nedělám nic. 

Co vás letos v umělecké sféře 
čeká?
Letos bych se ráda věnovala 
především svým autorským 
projektům. Měla bych točit 
desku a brzy vydám klip k jedné 
z mých písní. Čekají mě i nějaké 
letní koncerty a hraní našeho 
představení Rozladěné držky 
i jeho druhého dílu. Na letní scé-
ně muzea Kampa budu hrát opět 
představení Meda a kromě toho 
tam letos budeme zkoušet nové 
představení Martha o Marthě 
Kubišové. No jo, hloupý, kdo 
s námi nezpívá, můj život je pro-
stě Cabaret.

Nastup k nám 
do skladu nebo výroby
a získáš spoustu benefitů

JAKÉ BENEFITY 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

KOHO POTŘEBUJEME: 
Výrobní operátory
Pro montáž automobilové elektroniky 
na směny (stačí základní vzdělání 
a zručnost)
Skladové manipulanty
Pro manuální obsluhu skladu na směny 
(stačí základní vzdělání a pečlivost)
Operátory vysokozdvižného vozíku
Pro mobilní obsluhu skladu (stačí  
základní vzdělání a platný řidičák VZV)
Systémové operátory skladu
Pro práci s počítačem, skenování  
a evidenci v systému (stačí maturita)

Zvyšujeme 
plat ihned 
po prvním 

roce

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

COAUT-C11162293-Nabor-98x132-Sklad-Elektro-MestskeListyBrandys-v2omi.indd   1 15.09.2021   15:00
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Praha - „Jsem rád, že se Praha 
inspirovala v zahraničí a po 
vzoru jiných měst rozhodla 
o zrušení tržních míst. Nejde 
o úplný zákaz koňských po-
vozů ve městě, ale o zrušení 
dvou stanovišť na veřejných 
prostranstvích. Reagujeme tím 
na postupnou změnu postoje 
české společnosti k ochraně 
zvířat. Po zákazu kožešinových 
farem, klecových chovů slepic 
a postupnému konci drezury 
divokých zvířat v cirkusech 
to vnímám jako další logický 

krok,“ sdělil radní hl. m. Prahy 
Adam Zábranský (Piráti).

„Zastávám názor, že využí-
vání zvířat pro zbytečný lidský 
rozmar by již nemělo být  
v 21. století tolerováno. Proto 
jsem loni i v reakci na kampaň 
Kůň není stroj přinesl na Radu 
hlavního města Prahy návrh 
omezit koňské povozy v centru 
Prahy. Tato turistická ‚atrakce‘, 
která je provozována na úkor 
zdraví a spokojenosti zvířat, 
nemá v Praze co dělat! A já jsem 
rád, že ke stejnému názoru 

nakonec dospěla i rada města. 
Moc dobře vím, že to není nej-
větší problém, který je spojen se 
zvířaty, ale i tento drobný krok 
má silnou symboliku a ukazuje, 
že nám nejsou životní podmínky 
zvířat lhostejné a záleží nám na 
nich,“ uvedl předseda pražské 
TOP 09 Jiří Pospíšil.

Slova politiků však nenechala 
chladnými členy Cechu českých 
fiakrů. „Asi se chtějí dostat levně 
k těm koním a poslat je na jatka. 
Zábranský, radní za Piráty, je 

zlo!“ komentoval rozhodnu-
tí Prahy předseda cechu Josef 
Kočovský v rozhovoru pro Naši 
Prahu. Podle jeho tvrzení se 
jedná o 60-70 koní, kteří budou 
vinou vedení magistrátu vysta-
veni riziku jatek. „O práci ale 
přijde i 60 rodin. Oni to vůbec 
netuší, starost o koně je strašně 
náročná. Jsou v tom celé rodiny,“ 
upřesnil Kočovský, který chce 
zachování fiakrů řešit soudní 
cestou. Více se dozvíte na  
www.nasepraha.cz. (red)

Z Prahy zmizí koňské povozy. Půjdou zvířata na jatka?
 Od 1. ledna 2023 dojde ke zrušení stanovišť pro koňské povozy na 

Staroměstském náměstí a ve Stromovce. Pražští radní totiž schvá-
lili změnu tržního řádu, která tuto oblast upravuje. Úprava reaguje 
mimo jiné na občanskou iniciativu a související petici upozorňující na 
nevhodné podmínky, kterým musí koně ve městě čelit.

Praha 1 - Jediný ocelový oblou-
kový most v Praze z počátku  
20. století projde v následujících 
několika letech částečnou ob-
novou architektonické výzdoby, 
která jej přiblíží k původnímu 
návrhu a dodá slavnostnější ráz. 

Během revitalizace budou mo-
dernizována svítidla veřejného 
a slavnostního osvětlení. Obno-
vy se dočkají i bronzové sochy 
ženských světlonošů držících po-
chodně a také tříhlavých draků 
– hyder, které jsou umístěny na 

čtyřech pilířích po stranách mos-
tu. Právě u nich budou obnoveny 
původní efektové systémy z dob 
vzniku mostu. Draci by měli 
v pravidelných intervalech chrlit 
proudy vody do říčního koryta, 
světlonoši zase držet pochodně 
s plápolajícím ohněm. 

„Z dochovaných informací se 
zdá, že se uvažovalo o osazení 
soch potrubím pro rozvody vody 
a plynu. Zároveň je ale patrné, 
že se tento záměr nepodařilo 
realizovat. Dnes se chystáme tuto 
unikátní památku oživit a po-
skytnout všem nezapomenutel-
nou podívanou,“ přiblížil před-
seda představenstva Technologie 
hl. m. Prahy (THMP) Tomáš Jílek, 
jehož společnost bude mít práce 
na Čechově mostě na starosti.

Celý systém osvětlení, spouště-
ní a zapalování plynu a také ovlá-
dání tlakové vody bude vybaven 
vlastní kontrolou a možností 
vzdáleného dohledu a ovládání 
z centrály THMP. Práce potřeb-
né k revitalizaci osvětlovacích 
a efektových systémů zahájí 
městská společnost na jaře a bu-
dou dokončeny v závislosti na 
postupu restaurátorských prací 
na sochách, moderní technika 
se na most dostane spolu s jejich 
návratem. (red)

Voda a oheň.  
Sochy na Čechově mostě ožijí

TŘÍHLAVÍ draci budou do Vltavy chrlit 
vodu. Ilustrační foto: Ivan Kuptík

NA Staroměstském náměstí má pražský fiakr skončit. Foto: Cech fiakristů

info

Schválení nových pravidel pro stanoviště pro koňské povozy v Praze je reakcí na 
několikaletou kampaň Kůň není stroj spolku Hlas zvířat. Její součástí je petice s téměř 
12 tisíci podpisy, která upozorňovala na problematičnost koňských povozů ve městě. 
Koně jsou totiž vystaveni znečištění vzduchu, nevhodným teplotním podmínkám 
a povrchu vozovek, který není uzpůsoben pro jejich chůzi.

Troja - Se záměrem, aby se stal 
otcem lvíčat, byl do Prahy zapůj-
čen z Budapešti téměř třinácti-
letý samec lva indického Basil. 
Basil je patrně již poslední nadějí 
pro lvici Ginni, která s „praž-
ským“ Jamvanem doposud 
nezabřezla, pouze po umělé in-
seminaci porodila mrtvé mládě. 
Druhá ze samic, jedenáctiletá 

Suchi, již potomstvo mít nemů-
že. „Páření je možné až s nástu-
pem říje samice, který očeká-
váme zhruba v polovině ledna. 
Nyní se samec se samicemi Ginni 
a Suchi setkává ve vnitřní expo-
zici, kde na sebe vzájemně vidí 
a cítí svůj pach, a tak si na sebe 
postupně zvykají,“ říká kurátor 
savců Pavel Brandl. (red)

Splní Basil svůj otcovský úkol?

SAMEC lva indického Basil se narodil ve finské zoologické zahradě Korkeasaari a do 
pražské zoo dorazil ze svého posledního domova v maďarské Zoo Budapešť.  
Foto: Tereza Mrhálková, Zoo Praha.
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Praha - „Podle odhadů dopravní 
policie má asi každé čtrnácté auto 
poškozený nebo odmontova-
ný filtr pevných částic, přitom 
palivové zplodiny zatěžují už tak 
namáhané prostředí měst. Po-
mocí přenosných i stacionárních 
zařízení chceme umět tyto vozy 
lépe identifikovat, jejich řidiče na 
to upozornit, zlepšit životní pod-
mínky a chránit zdraví Pražanů,“ 
řekl Adam Scheinherr (Praha 
sobě), náměstek primátora hl. m. 
Prahy pro oblast dopravy. 

Praha, podobně jako jiná velká 
města, trpí vysokou koncentra-
cí emisních pevných a dalších 
částic, které poškozují životní 
prostředí a mohou způsobovat 
zdravotní potíže jejím obyvate-
lům. Dle statistik Českého hyd-
rometeorologického ústavu jsou 
částice z motorových vozidel, 
nesilničních vozidel a pojízdných 

strojů příčinou 6 až 10 tisíc před-
časných úmrtí ročně. Odborné 
studie přitom ukazují, že na cel-
kových emisích má značný podíl 
poměrně malá část vozidel, která 
jsou buď ve špatném technickém 
stavu, anebo mají demontován 
filtr pevných částic, popřípadě 
jiné nehomologované úpravy. 

Šmírování bude i za jízdy
Právě proto se hlavní město roz-
hodlo vypsat veřejnou zakázku 
na vývoj měřicích zařízení pro 
detekci vozidel s nadměrnými 
emisemi pevných částic. Ta mají 
vzniknout ve třech verzích – 
stacionární, mobilní a přenosné 
– tak aby bylo jejich použití uni-
verzální. Stacionární verze bude 
sloužit k měření v těsné blízkosti 
komunikace, u mobilní verze 
bude zařízení uloženo v měřicím 
vozidle a bezkontaktně kontro-

lovat projíždějící vozidla přímo 
v provozu. V zakázce zvítězila 
společnost České radiokomuni-
kace s nabídkovou cenou přibliž-
ně 40 milionů korun bez DPH. 

Detekce bude využívána jako 
preventivní a informační nástroj 
s cílem vyhledávat vozidla 
s nefunkčním filtrem pevných 
částic, informovat jejich řidiče 
a provozovatele a získat infor-
mace o výskytu vozidel s ne-
funkčním filtrem pevných částic 
na území hlavního města. Díky 

tomu metropole získá podkla-
dy pro návrh nové legislati-
vy a zmapuje detailně pohyb 
zásadně znečišťujících vozidel, 
čímž přispěje ke zlepšení život-
ního prostředí. Současná česká 
legislativa totiž vyžaduje měření 
pouze při technických kontro-
lách. Ty nicméně neřeší situaci, 
kdy automobil, který testy splní, 
přestane normy později splňovat 
kvůli technickému problému 
nebo cílenému zásahu. Zařízení 
zároveň usnadní kontrolu emisí 
přímo na silnicích, kterou nyní 
provádí Centrum služeb pro 
silniční dopravu. (red)

Chystá se bič na „koumáky“ s katalyzátory
 Pražští radní odsouhlasili vítěze výběrového řízení pro vývoj 

zařízení k detekci vozidel s nadměrnými emisemi částic. Tato zařízení 
bude hlavní město využívat k vyhledávání vozidel s nefunkčním fil-
trem pevných částic (katalyzátorem), současně ale také metropole 
získá lepší představu o výskytu těchto vozidel v provozu a výsledky 
pomohou při návrhu nové legislativy pro řešení této problematiky. 

KOLIK řidičů v této koloně na Nuselském mostě asi jelo bez funkčního katalyzátoru? Brzy 
to půjde snadno zjistit… Ilustrační foto: archiv
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SLEVA AŽ DO 31.1.2022 
NA PRODEJNÁCH DRUŽSTVA

A E-SHOPU

Prodejny družstva v Praze 1: 
Dlouhá 28, Panská 1, Havířská 531/3,
Muzeum českého granátu Karlova 8

SLEVA 

AŽ 15%
NA ŠIROKÝ VÝBĚR 

ŠPERKŮ S ČESKÝMI 

GRANÁTY

www.granat.cz 
www.granat-shop.cz
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 3 OTÁZKY PRO… VÝTVARNÍKA LUBOMÍRA TYPLTA

  Pražská kapela WWW Neurobeat vydala na vinylu svou první desku Neurobeat z roku 2006. Ab-
straktní a surrealistické pohledy na město a městský život refl ektoval v textech výtvarník Lubomír 
Typlt, který je regulérním členem kapely, i když nevystupuje na pódiích.

Martin Dudek

Jak se stane, že významný český 
malíř a výtvarník je zároveň 
textařem hudební skupiny?
Já píši texty pro WWW Neuro-
beat již od střední školy Hollar-
ky, kterou jsem navštěvoval 
společně s Ondřejem Anděrou, 
zpěvákem a autorem hudby naší 
skupiny. Jsme dlouholetí přátelé, 
a když jsem poznal, že Ondřejovi 
mohu s kapelou pomoci, tak jsem 
se k psaní dostal nějak přirozeně.

Veřejnosti jste také nedávno 
představil tunovou čtyřmetro-

vou sochu instalovanou před OC 
Šestka. Co vlastně vyjadřuje?
Socha je především o kráse tvaru, 
který vznikne složením dvou 
železných židliček a osmi zahrad-
ních konví. Je to také o myšlence, 
že umění muže vzniknout i ta-
kovouto hrou s předměty denno-
denní potřeby, které se ale dosta-
nou do jiných souvislostí. „Vodní 
elektrárna“ svým povrchem 
a tvarem automaticky přitahuje 
pozornost. Už při instalaci bylo 
vidět, že kolemjdoucí nenechává 
lhostejnými. Malá verze této sochy 
vznikla v roce 2000, myšlenka je 
tedy stará 21 let, ale ze své divnosti 

a iracionality nic neztratila. Stojí 
nad východní nájezdovou ram-
pou, viditelná je už z příjezdových 
komunikací, křižovatky nad 
okruhem a sjezdu z okruhu. Ko-
los, který vyrobila fi rma Kasper 
Kovo, muselo na místo spouštět 
rameno jeřábu po částech - složil 
se na místě jako stavebnice.

Jak se vám žije v Praze a co se 
vám v naší metropoli (ne)líbí?
Žiji kousek od Stromovky a ta 
je nádherná. Tam se dá spousta 
věcí chválit. Park slouží všem 
lidem, kteří do něj chodí. Moc 
se mi líbí, že je v něm rampa pro 
skejťáky a bruslaře. To je pa-
rádní věc a rampa je stále plná. 
Těch věcí, co bych v Praze chtěl 
kritizovat, zase moc není. Je to 
krásné město.

Až do 23. ledna můžete navštívit výsta-
vu Lubomíra Typlta v galerii U Bet-
lémské kaple, ke které vyšla speciální 
rozsáhlá publikace s názvem Vrstevnice 
křiku (stejně jako název výstavy). Jedná 
se o obsáhlý katalog mapující dvacet 
let práce autora v médiu perokresby 
a malby temperou na papíře. Ten nyní 
můžete získat, pokud do 5. 2. 2022 
zodpovíte správně soutěžní otázku 
a odpověď zašlete na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz. Do jeho předmětu 
napište KATALOG. Tři výherce budeme 
informovat e-mailem.

Soutěžní otázka:

Kde se Lubomír Typlt narodil?

a) Berlín   b) Praha   c) Jilemnice

soutěž o originální katalog

KATALOG k výstavě Vrstevnice křiku má 290 (!) stran. Foto: archiv

„PŘI TVORBĚ vycházím z toho, že pokud 
dovedu překvapit sám sebe, tak je určitá 
pravděpodobnost, že překvapím i divá-
ka,“ říká Lubomír Typlt. Foto: archiv LT



14Více informací na www.nasepraha.czservis

VY
DA

VA
TE

L Č
AS

OP
IS

U 
JE

 D
RŽ

ITE
LE

MTitul NAŠE PRAHA vydává Český Domov Média House, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor a odpovědný redaktor: Martin Dudek, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz • Manažer inzerce: Jiří Cibulec, tel.: 608 703 497, 
e-mail: jiri.cibulec@ceskydomov.cz, Jaroslav Harviš, tel.: 734 505 923, e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Praha 10 – Strašnice, Pod Altánem 99/103 • Stížnosti a podněty k distribuci:  
tel.: 224 816 821;  e-mail: kancelar@ceskydomov.cz • náklad 43 000 výtisků • Fotografi e bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21859 • Vychází 21. 1. 2022 • 

INZERCE

řádková inzerce

řádková inzerce

www.ceskydomov.cz

 • !! 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.
sidloprofi rmupraha.cz, Tel.: 728 991247

 • Prohlídky, čištění, opravy a nátěry 

okapů, střech a fasád horolezeckou 
technikou, zábrany proti ptactvu, 
zastřešení světlíků. Dlouholetá praxe, 
vysoká kvalita a osobní přístup. 
Tel. 606 649 809; 
www.vyskovepracepraha.cz

 • Úklid - čištění koberců, mytí oken, pře-
věšování záclon. Dlouhá praxe, vysoká 
kvalita, osobní přístup, profesionální 
vybavení. Tel. 606 649 809; 
www.alpinist-cz.cz

 • Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 

hodiny, budíky, mechanické natahovací 
i nefunkční a poškozené náramkové i 
kapesní, české, ruské i světové PRIM, 
OMEGA, LONGINES, ORLIK, TISSOT, 
ULYSSE NARDIN, VACHERON CON-
STANTIN, JAEGER LE COULTRE, SPAR-
TAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, 
ROLEX, LEMANIA, MOVADO, HELVETIA, 
CERTINA, SEIKO, HEUER, GUB, PATEK 
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3* , Miedzywodzie 

 

4* hotel Wellness Medical Spa Unitral Mielno 
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 , polopenze 
doprava - 

 komlex -  vstup do venk.   
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PHILIPPE,  GLASHUTTE i jiné. Koupím 
též drahé zlaté hodinky v jakémkoliv 
stavu. Koupím i celou pozůstalost po 
hodináři, hodinky, součástky, nářadí, 
sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi při-
jedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. 
Slušné a seriózní jednání. Tel. 777 311 101

 • Pron. zařízený 2+1 s teras. P-9 Újezd n. 
Lesy. Parkování na zahradě. 
Cena 16 000 Kč včetně. T: 607 219 600

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

 • Vyklízení pozůstalostí ZDARMA za staré 
věci. Tel.: 773 995 221

Naočkovat se lze i v domácím prostředí
Praha – V hlavním městě na-
dále působí speciální mobilní 
tým pro očkování imobilních 
Pražanů v domácím prostředí, 
do něhož je zapojeno Sdruže-
ní praktických lékařů, Český 
červený kříž (ČČK), Fakultní 
nemocnice v Motole a Městská 
poliklinika Praha. Registrovat 
se mohou i další pacienti, které 
následně navštíví lékař přímo 

u nich doma, a to i o víkendu. 
Všechny potřebné informa-
ce o očkování proti covidu-19 
v domácím prostředí jsou k dis-
pozici na ockovani.praha.eu/
ockovani-u-praktickych-le-
karu. V případě potíží s vypl-
něním registračního formuláře 
je možné volat na bezplatnou 
linku Magistrátu hl. m. Prahy 
800 160 166. (red)

Na sjezdovce se chovejte jako na dálnici
ČR – Pokud se právě chystáte na hory, pamatujte, že povinnosti mají 
lyžaři i provozovatelé zimních areálů. „Povinností lyžaře je přizpů-
sobení rychlosti a způsobu jízdy svým schopnostem a zkušenostem 
a celkové situaci na místě, aby měl možnost včas a v dostatečné 
vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě,“ připomíná 
Eduarda Hekšová, šéfredaktorka dTestu. Provozovatelé areálů zase 
musí plnit povinnosti stanovené ve zvláštní české technické normě. 
„Lyžaři si musí uvědomit, že obvyklá nebezpečí nevyžadují ze strany 
provozovatele lyžařského areálu žádná zvláštní opatření. S těmito ri-
ziky se musí totiž lyžař vypořádat sám a přizpůsobit jim své lyžařské 
schopnosti a způsob jízdy,“ dodává Eduarda Hekšová. (red)
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Jsme dost velký obchod s vínem na Praze 9, 

SLEVA 10%
NA E-SHOPU
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