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Olga Menzelová: 
Jirka miloval  

plné hlediště!

Pomáháme  
Ukrajině
Válečný 
konflikt na 
Ukrajině má na 
svědomí nejen tisíce mrtvých, 
ale také vyhnání milionů 
lidí z jejich domovů. Jak se 
můžete zapojit do pomoci? 
Co uprchlíci nejvíce potřebují 
a co je naopak zbytečné nosit 
do sběrných středisek? A víte 
o tom, že můžete také při-
spět na ukrajinské zoologické 
zahrady?

Více na straně 11

VSTUPENKY NA WWW.HCSPARTA.CZ#NEZASTAVÍŠGENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA

PLAYOFF 2022

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED

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

STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ DOMŮ, 

BYTŮ, SKLEPŮ
LIKVIDACE 

POZŮSTALOSTÍ
AUTODOPRAVA

Tel.: 739 665 455
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Jan Bělohubý

Hostivař, Strašnice, Maleši-
ce – Jestli se vám zdá, že konec 
opatření je jen za tři měsíce, tak 
nadšení může zbrzdit DPP, které 
upozorňuje: „...že po ukonče-
ní platnosti tohoto dopravního 
opatření bude navazovat další 
etapa prací a dopravních ome-
zení v dané oblasti (předpoklad 

ukončení srpen 2022).“ Ale od 
začátku: Od 14. března do 10. 
června 2022 budou parkoviště 
u metra Depo Hostivař a přilehlé 
účelové komunikace uzavřeny 
z důvodu provádění stavebních 
prací. V pravém jízdním pruhu 
ve směru jízdy z centra bude před 
křižovatkou s ulicí Sazečskou 
umístěna manipulační zastávka 
autobusů MHD v délce cca 230 m. 

Cestující budou vedeni od zastáv-
ky autobusů a tramvaje „Depo 
Hostivař“ ke stanici metra „Depo 
Hostivař“ulicí Sazečskou a dále 
provizorním koridorem. Dotčené 
linky 163, 171, 173, 208, 228, 229, 
364, 366. Platnost: 14. 3. 2022, 
04:31 – do odvolání. 

 � V polovině března začne omezení, které potrvá až do 
června. Konkrétně o víkendu 12. a 13. března bude vystavěn 
provizorní přejezd tramvajového pásu a podklad pro povrcho-
vou výhybku na Černokostelecké, provoz bude veden pouze 
jedním pruhem v každém směru. V parkovacím pruhu na Čer-
nokostelecké ul. u křižovatky s ul. Malínskou ve směru jízdy 
z centra bude zřízena manipulační zastávka autobusů MHD. 
Dotkne se to i mnoha autobusových linek.

Výstavba smyčky v Depo Hostivař omezí dopravutak si myslím...
redaktor: 
Jan Bělohubý 
tel.: 603 20 66 33 
jan.belohuby@-
ceskydomov.cz

„Karton tvrdých Spart, pro 
rodiče prosím,“ říkával jsem jako 
kluk v žižkovských trafikách 
a hlavou mi periodicky běhaly 
myšlenky, jak rodiče říkávali, že 
po dalším zdražení Spart už je 
přestanou kupovat. i malý kluk 
umí nějak počítat. Proč nechtěli 
levnější „měkké“ nebo zda je 
nějaké zdražení opravdu donutí 
nekouřit. nedonutilo. 
V dnešních dnech, kdy cigarety 
jsou jen z jednou z položek, 
za které se dá utratit majlant 
měsíčního rozpočtu, vše funguje 
stejně. některé výdaje ponechá-
me, když už i na ně objektivně 
„téměř“ nemáme. V tomto čase 
dávám do rovnítka cigárka i po-
honné hmoty. Jako kluk tehdy 
i dnes přemýšlím, kolik by cosi 
muselo stát, abychom to přestali 
kupovat. Řeknete si, že kouření 
nepotřebujeme. Přemisťovat 
sebe ano. Jsem přesvědčen, že 
budeme kupovat naftu i za 70, 
prostě jezdit a převážet, zejmé-
na v souvislosti s přepravou do 
zaměstnání, podnikáním, vože-
ním dětí a tak dále a tak dále.
Ptám se – kolik by musely stát 
PHM, abyste je fakt přestali kupo-
vat nebo jejich nákup silně omezili?

změny v zastávkách
• pro linky číslo 163, 171, 173, 208, 229, 
364 a 366 se přemísťují zastávky Depo 
Hostivař: 
• nástupní do Černokostelecké ulice, do 
zastávky linky číslo 228 (směr Benice)
• výstupní do Černokostelecké ulice, do 
zastávky linky číslo 228 (směr Polikli-
nika Malešice)
• Pro linku číslo 228 se ruší zastávka 
Depo Hostivař (pro oba směry) v auto-
busovém obratišti.

Vršovice - Nenapravitelný 
recidivista dopaden. Šlo o dva 
případy vloupání v centru. 
V obou případech kriminalisté 
zajistili kamerové záznamy, při 
jejichž vyhodnocení bylo zřej-
mé, že se obou skutků dopustil 
stejný muž. 

Díky místní znalosti poznali 
36letého recidivistu, který se 
majetkové trestné činnosti do-
pouští opakovaně a v současné 
době byl již šestnáctkrát pra-
vomocně odsouzen. „Vzhledem 
k tomu, že tento muž neměl 
nikdy stálé zaměstnání ani 
bydliště, nebylo jednoduché 

ho najít. Jen o jediný den poté 
kontrolovali policisté z míst-
ního oddělení Vršovice muže, 
který spal v autovraku v ulici 
K Louži v Praze 10. Lustrací 
zjistili, že se jedná o výše zmí-
něného muže, a tak kontak-
tovali kolegy z kriminálky, 
kterým ho následně převezli 
rovnou na policejní služebnu. 
Díky precizní práci a skvělé 
spolupráci se tak podezřelého 
muže podařilo zadržet během 
jednoho dne od poslední-
ho vloupání,“ uvedl mluvčí 
pražské kriminálky Richard 
Hrdina. (běl)

Spát v autovraku ve Vršovicích se nevyplácí. 
Zejména šestnáctinásobnému recidivistovi

ilustrační foto: Pixabay
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TAK SI MYSLÍM...

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

KOMENTÁŘ

Statisíce uprchlíků z Ukrajiny míří do Prahy, budeme jim dobrými hostiteli 
Na Ukrajině zuří válka 
a do Prahy proudí statisíce 
ukrajinských uprchlíků. Sotva 
jsme se zbavili krize covido-
vé, navazuje krize ukrajinská. 
V České republice se vzedmula 
spontánní vlna solidarity a chu-
ti pomáhat. Vybraly se miliardy 
korun, které pomohou Ukrajin-
cům z nejhoršího. 

Není se co divit, Ukrajin-
ců žije v ČR veliké množství, 
každý má nějakého známého 
nebo příbuzného, který má 
nyní starosti. Jak můžeme, 
pomáháme i my. V tomto 
čísle časopisu Naše Praha jsme 
tedy zahájili speciální přílohu 
pomoci Ukrajině, kde budeme 

pravidelně přinášet praktické 
informace, jak pomoci. Budeme 
zveřejňovat potřebné kontakty, 
čísla účtů prověřených sbírek. 
Vše je možné sledovat na www.
nasepraha.cz. Může se na nás 
obrátit kdokoliv, kdo potře-
buje pomoci nebo pomoc chce 
nabídnout. Vše ochotně zveřej-
níme. Tato pomoc je totiž jiná. 
Nevalí se k nám davy mladíků 
s nejnovějšími iPhony, kteří 
chtějí zkusit v Evropě štěstí, 
toto jsou matky s dětmi utí-
kající do bezpečí. Jejich tátové 
zůstali bojovat za svoji svobodu 
a demokracii. My se doufám 
do války nezapojíme. Zapojíme 
se ale do pomoci civilistům, 

kteří za nic nemohou. Vinu ne-
sou vždy politici, kteří se neumí 
dohodnout. 

Ohleduplní bychom měli být 
i k Rusům, kteří v Praze žijí. 
A žijí tu desetitisíce. Kdo jim 
nadává do Putinových agentů, 
je vedle. Co pražské Rusy znám, 
tak právě před touto politikou 
utekli k nám. Chtějí žít v demo-
kracii jako my. Teď jsou v bryn-
dě všichni. My se pokusíme být 
pro ně dobrými hostiteli a oni 
snad budou dobrými hosty. Naši 
politici by zase měli přispět 
k tomu, aby válka co nejdříve 
skončila a uprchlíci se mohli 
vrátit bezpečně do svých do-
movů. Jednou, doufám, na sebe 

budeme s láskou vzpomínat 
a my se zase vrátíme do nor-
málního života bez krize.  

 Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz

Není týdne, aby mi nezazvonil 
mobil a na druhém konci se ne-
ozval hlas, který už něco pama-
tuje. Volající jsou z různých částí 
naší metropole, ale to, co je tíží 
na srdci, mají společné –  praž-
ským magistrátem odstraněné 
lavičky, hlavně z autobusových 
a tramvajových zastávek. 
„Kdo tohle vymyslel, tak určitě 
nemá v příbuzenstvu staré lidi! Jinak 
by ho taková pitomost nemohla 
napadnout,“ rozčiloval se pán, 
kterému táhlo na devátý křížek.
„Když vyjdu z obchodu se dvěma 
taškami, nemám si kam sednout 
nebo je kde na chvíli odložit. O la-
vičku jsem se třeba jen opřela, 
ale co mám dělat teď?“ zeptala 
se mne jindy osmdesátiletá paní 
a jen smutně zašeptala: „Stejně 
se už nic nezmění, i kvůli válce, 
peníze jsou potřeba jinde.“
Z mého pohledu je počínání 
magistrátu naprostou neúctou 
k našim seniorům, kterým je 
po právu jedno, kdo se s kým 
a proč soudí. Jenže miliony korun 
se z magistrátní kasy vyhodily 
na šílené plány jménem Green 
Deal a podobně. Snad si na to 
naše babičky a dědečkové u říj-
nových voleb vzpomenou…

Proč autovraky nezmizí ihned po oznámení?
 Není žádnou výjimkou, že do redakce Naší Prahy píší či volají čtenáři a upozorňují nás na odstavená 

a poničená vozidla v pražských ulicích. Většinou s prosbou či přáním „udělejte s tím co nejrychleji něco“.

Martin Dudek

Praha - Snažíme se samozřejmě 
žadatelům vyhovět, tedy v tomto 
případě nahlásit autovrak pa-
třičné instituci. Z toho ovšem 
plyne, že „udělat něco“ může 
každý z nás. Stačí si jen pozna-
menat nebo pamatovat, komu 
autovrak nahlásit, ale také být 
trpělivý.

Odstraňování silničních 
vozidel zjevně technicky ne-
způsobilých k provozu (vraků) 
z komunikací hlavního města 
Prahy zajišťuje Oddělení odtahů 
a vraků Správy služeb hlavního 
města Prahy (SSHMP). Ozná-
mení o výskytu vraku přijímají 
místně příslušné úřady měst-
ských částí, příslušné služebny 
městské policie a Správa služeb 
hlavního města Praha, oddělení 
odtahů a vraků. Nahlásit nepo-
jízdné vozidlo můžete například 
přes webovou adresu https://
www.sshmp.cz/sluzby/nahlase-
ni-vraku/. 

Pracovníci SSHMP provedou 
místní šetření přímo na místě 
výskytu autovraku, většinou 
do pěti pracovních dnů od ozná-
mení. Kromě zjevných „křusek“, 
kterým chybí SPZ značky, kola, 
okna či kapota nebo jsou třeba 
zničena požárem, se od loňského 
roku považuje za autovrak také 
vozidlo, které má více než půl 
roku propadlou technickou kon-
trolu! Jeho odstranění je přímo 
v kompetenci SSHMP a nahlásit 
takový vůz můžete na telefonní 
čísla: 222 027 511, 513, 514 a 515.

Pokud Silniční správní úřad 
vyhodnotí autovrak skutečně 
jako vozidlo technicky nezpůso-
bilé, uloží provozovateli/majiteli 
povinnost ho odstranit. Což mu 
připomene i textovou výzvou 
umístěnou přímo na vozidle. 
A začíná hra na trpělivost. 

Teprve po uplynutí dvou měsíců (!)
ode dne, kdy byla pravomocně 
uložena povinnost odstranit 
nepojízdný automobil, mohou 
zaměstnanci SSHMP, pokud to 
dosud neudělal majitel, vrak na-
ložit a na náklady jeho majitele 
jej nechat zlikvidovat. 

NELZE OČEKÁVAT, že po oznámení úřadům autovrak zmizí za pár dní. Pokud nemá 
propadlou STK, může se s jeho likvidací začít teprve po uplynutí dvou měsíců.  Ilustrační 
foto: archiv
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Jan Bělohubý

Vršovice – Jak se ale zdá, 
zúčastněné strany jsou spoko-
jeny. „Jsem spokojená a těším 
se na výsledek. Přesto prosím 
všechny – zjistěte si podrob-
nosti o projektu a podílejte se na 
výsledku. Bez zapojení místních 
totiž podobné revitalizace dělat 
nejde. Proměna okolí Ďolíčku 
navazuje na mou koncepční 
práci pro desítku z doby, kdy 
jsem byla místostarostkou pro 
územní rozvoj. Rekonstrukce 
Moskevské nebo Francouzské, 
úprava zastávek na Vršovické, 
oprava Vršovického zámečku... 
to všechno jsou akce, které 
jsem dříve řídila nebo výrazně 
ovlivňovala,“ říká dnes opoziční 
zastupitelka za Prahu 10 Ivana 
Cabrnochová (Starostové pro 
Prahu – Zelená pro Desítku). To 
bylo skoro před deseti lety. Dnes 
už proměna důležitého území ve 

Vršovicích včetně záchrany le-
gendárního fotbalového stadio-
nu Bohemians získává konkrét-
ní obrysy. Pražští radní schválili 
rámec projektového záměru 
v polovině března. Na jednotlivé 
akce architektonické soutěže 
připraví Pražská developerská 
společnost (PDS), která má pro-
měnu lokality na starosti. První 
soutěž, a to na městský dům, 
bude vypsána už v rámci letoš-
ního jara. „Výstavba bydlení 
a obnova sportovišť jsou beze-
sporu úkoly města. V roce 2027 
uplyne sto let od slavného turné 
AFK Vršovice v Austrálii, odkud 
si přivezli klokany. Dnes jsme 
udělali důležitý krok k tomu, 
aby stadion Bohemky a jeho 
okolí v budoucnu vypadal úplně 
jinak než dnes. A když budu 
optimistou, naproti modernímu 
stadionu by už mohla stát nová 
sportovní hala, kterou budou 
moci využívat žáci sportovního 

gymnázia i Pražané,“ uvedl Petr 
Hlaváček, náměstek pražského 
primátora pro územní rozvoj. 
Přibude 140 nájemních bytů
„Městské byty by měly slou-
žit pro profese důležité pro 
chod města, jako jsou napří-
klad záchranáři, policisté nebo 
například učitelé. Na městském 
pozemku o rozloze zhruba 1,2 
hektaru plánujeme výstavbu by-
tového domu s až 140 nájemními 
bytovými jednotkami. V přízemí 
budou prostory pro občanskou 
vybavenost. První nájemníci 
by se mohli nastěhovat v roce 
2026,“ řekl Petr Urbánek, ředitel 
Pražské developerské společ-
nosti. Město v roce 2016 odkou-
pilo pozemky areálu stadionu 
Bohemians-Ďolíček. V první fázi 
revitalizace stadionu vyroste po-
lyfunkční administrativní dům 
s integrovanou tribunou a prona-
jímatelnými obchodními a kan-
celářskými plochami. „K rozvoji 
dané lokality je potřeba majet-
kové scelení všech pozemků. 
Proto budeme jednat i s TJ Sokol 
o možném získání jejich pozem-
ků,“ popsal Jan Chabr (TOP 09), 
pražský radní pro oblast majet-
ku. „Sportovní halu, která bude 

vybudována v blízkosti Gymná-
zia Přípotoční, sportovci velmi 
potřebují. Proti sportovní hale 
bude vybudována nová jižní tri-
buna stadionu Bohemians, která 
vytvoří živý obchodní parter při 
ulici Vršovická. Doufám, že i tato 
část Vršovické ulice se promění 
podobně, jako se proměnila Mos-
kevská, jejíž rekonstrukci jsem 
měla na starost,“ dodává Ivana 
Cabrnochová.

U Bohemky postaví panelák. Ale zmizí velké parkoviště
 � Praha chystá výstavbu městských bytů ve Vršovicích, při-

pravuje se i na rekonstrukci legendárního stadionu Bohemians. 
nájemní městský dům, rekonstrukce fotbalového stadionu Ďo-
líček a výstavba sportovní haly Přípotoční. Moderní bytový dům 
vyroste na místě zdejšího velikánského neoficiálního parkoviště. 

info
rozvoj tohoto území bude koordino-
ván s revitalizací přilehlých veřejných 
prostranství, zeleně a okolí Botiče, 
který dodá lokalitě atraktivní vodní 
prvky a další funkce. „rekonstrukcí 
stadionu se navýší kapacita tak, aby 
plnil normy pro prvoligové zápasy 
a zápasy v evropských soutěžích. 
nyní má klub dlouhodobou výjimku. 
Dále by naproti stadionu, přes Vršo-
vickou ulici u Gymnázia Přípotoční, 
měla v průběhu dvou tří let vzniknout 
i nová krytá sportovní hala. Výstav-
bou bytového domu vedle stadionu 
a komerčních prostor v jižní tribuně 
se pak městská investice do celé plo-
chy v průběhu let alespoň částečně 
vrátí,“ doplnil Vít Šimral (Piráti), praž-
ský radní pro sport.
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KRÁTCE Z CENTRA

Nenechte si ujít monstrózní autogramiádu!
Praha 2 – Více než stovka osob-
ností z řad spisovatelů, básníků, 
ilustrátorů, fotografů, herců, 
novinářů a moderátorů bude 
ve čtvrtek 31. března (15.00 – 
20.00 hod.) podepisovat svoje 
knihy (zájemci si je ale musí 
přinést)  či připojí podpis do va-
šeho památníčku ve vinohradské 
kavárně U Svaté Ludmily, Fran-
couzská 1 (v sousedství ÚKDŽ).

Organizátorem a iniciátorem 
této nebývalé akce je Vratislav Ebr. 
„Podobně velké autogramiády 

jsem pořádal od roku 1980 ještě pod 
hlavičkou Arbesova knihkupectví, 
kde jsem byl šéfem. Jedna z posled-
ních se konala v Pedagogickém 
muzeu v Praze ve Valdštejnské 
ulici, šlo o setkání přibližně 140 
potomků známých českých osob-
ností,“ sdělil Naší Praze centrum 
a dodal: „V poslední době mě 
napadlo, že bychom mohli připo-
menout měsíc březen, který býval 
vyhlášen jako Březen - měsíc 
knihy. Stane se tak právě na auto-
gramiádě U Svaté Ludmily.“

Účast potvrdili například Jan 
Přeučil, Jiří Štědroň, Marie Tomso-
vá, Jiří Žáček, Jiří Lábus, Benjamin 
Kuras, Eva Hrušková, Ondřej 
Kepka, Martha Elefteriadu, Ivanka 
Devátá, Karel Bláha, Roman Cílek 
a mnoho dalších. „Celou akci při-
pravuji s několika přáteli, bez nich 
by se autogramiáda nemohla usku-
tečnit. K dnešnímu dni je přihláše-
no 117 účastníků,“ dodává Vratislav 
Ebr, jehož obdobné autogramiády 
byly již zaznamenány ve dvou Kni-
hách českých rekordů. (red) 

Kam zavolat podněty a stížnosti?
Praha 2 – Městská část Praha 2 umožňuje svým občanům získat 
informace či podat připomínku prostřednictvím infolinky Ulice 
Prahy 2, a to například k uklízení chodníků, údržbě komunika-
cí, obsluze odpadkových košů, černým skládkám, poškozeným 
chodníkům, poruchám veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, 
plynovodu a další. Volající se na infolince také dozví termíny svozu 
směsného komunálního odpadu, umístění a termíny svozu tříděné-
ho odpadu a umístění a termíny přistavení kontejnerů na velkoobje-
mový odpad (VOK).

Provozní doba infolinky na čísle 800 879 222 je pondělí, středa 
8.00–17.30 h., úterý, čtvrtek: 7.30–16.00 h. a pátek 7.30–13.30 h. 
Mimo tuto dobu přijímá vzkazy záznamník. Využít lze i e-mail: 
infolinka@praha2.cz. (red)

Náměstí Míru v ukrajinských barvách
Praha - Dopravní podnik hl. m. 
Prahy (DPP) vymyslel originální 
charitativní akci. Na svém webu za-
čal prodávat tabla zastávek Krym-
ská, Volyňská, Zborovská a Ukra-
jinská v nových barvách. Přidal 
i Náměstí Míru. „Zisk ze speciální 
edice zastávkových tabel věnujeme 
Charitě Česká republika na pomoc 
válkou zasažené Ukrajině,“ oznámil 
DPP na svých webových stránkách. 
Cedule jsou ke koupi ve fanshopu 
DPP, každá stojí 379 korun. Celá 
sada 5 zastávkových charitativních 
tabel vyjde na 1499 korun. (kh) 

Finišuje rekonstrukce  barokního paláce
Staré Město - Clam-Gallasův 
palác postupně získává po více 
než třech letech restaurátor-
ských prací i větších oprav zpět 
svou krásu. Významná palácová 
barokní stavba, která ve své 
době reprezentovala bydlení 
nejvyšších společenských vrstev 
vídeňského dvora, byla také 
údajným působištěm Mozarta. 
Právě jeho odkaz chce hlav-
ní město využít při kultivaci 
příjezdového cestovního ruchu. 
Celková revitalizace by měla stát 
asi 460 milionů korun a první 
prostory by se měly otevřít ve-
řejnosti již v létě. (red)

POŘÍDÍTE si domů netradiční ceduli? Foto: DPP 

PO REKONSTRUKCI PALÁCE chce Mu-
zeum města Prahy umístit do jeho interié-
ru významnou expozici k baroku, v dalších 
prostorách by pak mohla být restaurace, 
kavárna nebo galerijní obchod. Foto: MHMP

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)

„ OD LEDNA jezdí v Praze nový elektrobus Škoda E’City na linkách 124, 154 a 213. 
V ulici V Olšinách u stanice metra A Strašnická je zřízeno připojovací místo na dobí-
jení baterií,“ okomentoval pražskou momentku Jan Diviš. Děkujeme za ni.

ZA FOTOGRAFII ODMĚNA

Praha 1 pomáhá
ukrajinským
uprchlíkům
Praha 1 - Byty, ale i třeba
garsonky v domech s pečo-
vatelskou službou nabízí pro 
ubytování ukrajinských rodin 
radnice Prahy 1. Ta je schop-
na ubytovat 69 rodin, další 
ubytování by mohlo být k dis-
pozici během jednoho měsíce. 
Rovněž může do svých zá-
kladních škol přijmout až 
72 ukrajinských dětí a zajistit 
jim výuku českého jazyka. 
Městská část také založila 
u České spořitelny sbírkový 
účet číslo: 6145155369/0800 
s názvem MČ Praha 1 – pomoc 
Ukrajině. Jeho výnos bude 
mimo jiné věnován na hu-
manitární projekty Charity 
Česká republika. (red)

Co místní politici a co parkování?
Místostarostka Jana Komrsková (Piráti) oceňuje, že se okolí stadionu 
Ďolíček bude řešit komplexně jako lokalita, a nikoliv pouze jako jednot-
livé segmenty, které do sebe ve finále nemusí zapadat. „Pro Prahu 10 to 
bude znamenat výrazné zvýšení komfortu a občanské vybavenosti 
v žádané lokalitě. Nedostatek nájemních bytů je obecný problém 
všech měst, takže každá bytová jednotka, která nám pomůže udržet 
si zaměstnance klíčové infrastruktury, je potřebná. S tím pochopitel-
ně souvisí i rozvoj celé lokality, což jde v tomto případě ruku v ruce,“ 
připomněla Komrsková. „Bytový dům, který má být vybudován na 
dnešním parkovišti vedle stadionu a Botiče, by měla doplnit revitali-
zace potoka. Před lety jsem připravila studii na úpravu koryta Botiče, 
tak aby vzniklo příjemné místo pro trávení volného času v jeho blíz-
kosti. Myslím, že se máme na co těšit, dodává Cabrnochová. Pokud 
máte návrhy, doporučení a připomínky k projektu, můžete je napsat 
i na adresu ivana.cabrnochova@praha10.cz. 

Bude stačit počet parkovacích míst?
V budoucnu by tato část Vršovic měla plnit hned několik funkcí. „Po-
važuji za velký úspěch, že jsme s magistrátem našli společnou řeč. A že 
se zavázal při všech svých záměrech na zdejších pozemcích respektovat 
naše koncepční dokumenty, zejména náš generel veřejných prostranství 
a urbanistickou studii Botič. Jsem rád, že bude vypsána architektonická 
soutěž, která bude hledat ideální řešení, které by mělo počítat i s ná-
slednou dostavbou tribuny jih s komerčními prostory orientovanými do 
ulice Vršovická a zajištěním pěšího propojení mezi Dannerovým parkem 
a ulicí Sámova,“ uzavřel místostarosta Martin Valovič (ODS). Co se patrně 
místním žijícím a parkujícím na místě, kde se bude stavět, nebude líbit, 
že přijdou o velké parkoviště. Vznikne potřeba řekněme + 240 automo-
bilů pro 140 nových bytů a „náhradní“ za to zastavěné parkoviště a třeba 
návštěvníky fotbalu. Místostarosta Valovič ale říká: „Dodatek k memo-
randu uzavřeném v roce 2016 také počítá s vybudováním dostatečného 
počtu parkovacích míst. Kapacity v Bytovém domě Vršovická budou 
navrženy na horní hranici dle stavební legislativy, předpokládaný počet 
míst pro městskou část je osmdesát. Pod sportovní halou se počítá s pod-
zemním parkovištěm s dvaadevadesáti místy,“ upřesňuje Martin Valovič. 
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Záběhlice - Jahodovka je Vyšší 
odborná škola sociálně právní 

sídlící v Záběhlicích v Jahodové 
ulici. Záměrem veřejné zakázky 

je rekonstrukce stávajícího ob-
jektu pro účely výuky, součástí 
projektu je například přístavba 
výtahu, který zajistí bezbarié-
rový přístup do celého objek-
tu, a dále vybudování nových 
sociálních zařízení v přízemí i ve 
druhém patře. V plánu je také 
zateplení celé fasády objektu, 
které bude mít zásadní vliv na 
snížení bilance spotřeb energií, 
nebo vznik parkovacích stání 
pro 9 vozidel. Obnovy se do-
čkají i rozvody zdravotechniky, 
elektroinstalace nebo vytápění 
a provedeny budou také nové 
nášlapné vrstvy podlah. Zahá-
jení zadávacího řízení se před-
pokládá ještě v březnu, vlastní 
realizace by se měla uskutečnit 
v průběhu letošního roku. Fi-
nancování bude hrazeno z roz-
počtu Prahy v předpokládané 
výši necelých 19 milionů korun. 
Touto plánovanou investiční 
akcí vychází město z potřeby 
rozšíření kapacity pro výuku, 
která je dána především demo-
grafickým vývojem a požadavky 
školy. V souvislosti s tím bude 
provedeno i zateplení budovy, 
díky kterému dojde ke snížení 
celkové spotřeby energií, a tudíž 
i ke značné úspoře. (běl)

praha 10Více informací na www.nasepraha.cz
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Střední škola Jahodovka se bude rozšiřovat

OBVykle jsou pražské střední školy zřizovány magistrátem. ilustrační foto: Pixabay

 �Městskou radou (zřizovatelem Jahodovky je město) byl na 
začátku března odsouhlasen záměr veřejné zakázky na rekon-
strukci pavilonu B školy. 
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krátce z prahy 10

Nedělní divadelní  
pohádky pro děti
Strašnice - Od jara 2022 za-
řadil KD Barikádníků do pro-
gramu divadelní pohádky pro 
děti. Vstupné 100 Kč. Zakou-
pení vstupenek v den konání 
představení na pokladně KDB 
(9:30–9:50 h.) 

20. 3. Marnivá slepička, veliko-
noční pohádka, hraje Eliška Skar-
keová (Divadlo myšky Elišky)

27. 3. Dvě pohádky se zví-
řátky, hrají Filip Jan Zvolský, 
Petra Mošovská / Andrea Te-
sařová (Divadlo A P R O P O)

4. 4. Sůl nad zlato, hrají Da-
niela Vacková, Filip Jan Zvol-
ský (Divadlo Matky Vackové)

10. 4. Karel Čapek – Pohád-
ka ptačí – krásná pohádka ze 
slavného Devatera pohádek, 
hrají Magdalena Bartoňová 
a Adam Bartoň (Divadlo PUK)

24. 4. O princezně, Luciášo-
vi a makových buchtách, hrají 
Hana Czivišová a Bronislav 
Kotiš (CZI DIVADLO)

1. 5. Šípková Růženka, hrají 
Daniela Vacková, Filip Jan 
Zvolský (Divadlo Matky Vac-
kové) (běl)
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  Jaro už je cítit ve vzduchu – nejvyšší čas naplánovat přezutí zimních pneumatik na letní. Tím ale příprava auta 
na léto nekončí. Podívejte se s námi, co všechno byste měli na svém vozidle po zimě zkontrolovat.
Anna Hořicová

Nechceme nijak zpochybňovat, 
že je zimní období pro automo-
bily v mnohém náročnější než 
to letní. Nicméně ani přípravu 
auta na léto se nevyplácí pod-
cenit. Za prvé se na jeho stavu 
mohlo podepsat mrazivé počasí 
a sůl ze silnic, za druhé možná 
budete během teplejších měsíců 
jezdit více a dál. Proto je dobré 
nejen vyměnit pneumatiky, ale 
podívat se například i na stav 
karosérie, zkontrolovat podvo-
zek, vyměnit či doplnit některé 
kapaliny a také zjistit stav kli-
matizace či lékárničky.
Neváhejte a přezouvejte
Nejdůležitější při přípravě auta 
na léto je přezutí pneumatik. 
Zákon nařizuje, že byste zimní 
pneumatiky měli mít v období 
od 1. listopadu do 31. března. To 
ale platí jen tehdy, když je na 
vozovce souvislá vrstva sně-
hu, ledu nebo námrazy. Začít 
přezouvat na letní tedy můžete, 
už když je venku teplo, tím se 
myslí dlouhodobě nad 7 °C. Je-

zdíte-li pravidelně do zahraničí 
nebo se tam zrovna chystáte, 
raději si zjistěte, jak jsou na tom 
se zákonným přezouváním tam. 
„Třeba v Rakousku byste měli 
jezdit na zimních pneumatikách 
až do 15. dubna. A tam, kde 
jsou silnice pokryty sněhem, 
třeba i rozbředlým, nebo ledem, 
můžete dostat od rakouské 
policie pokutu i mimo zákonem 
dané zimní období,“ radí ze své 
zkušenosti profesionální řidič 
Pavel Zeman. A proč byste měli 
přezout ze zimních na letní? 
Minimálně za čtyř důvodů: 
brzdná dráha letních pneumatik 
je kratší, dokážou lépe reagovat 
na teplém asfaltu, mají nižší 
hlučnost a vozidlo bude mít 
díky nim nižší spotřebu.

Ať už přezouváte svého čtyř-
stopého miláčka sami, nebo 
v pneuservisu, neměli byste 
při výměně pneu zapomenout 
na vyvážení kol. To by měli 
provádět pouze odborníci se 

speciálním vybavením. Jez-
dit na nevyvážených kolech je 
nejen nebezpečné, ale riskujete 
i poškození podvozku nebo 
ložisek kol, což vás může přijít 
poměrně draho.

A ohledně pneumatik po-
slední rada – nebuďte škud-
lilové! Letní pneumatiky je 
nutné vyhodit, když je hloubka 
jejich vzorku nižší než 1,6 mm, 
protože jezdit na takových 
pneumatikách je trestné. „Pne-
umatiky byste měli z bezpeč-
nostních důvodů vyměnit, už 
když dosáhnete hloubky vzorku 
tři milimetry,“ radí například 
v Autoservisu Bílá Hora.
Jarní prohlídka musí 
být důkladná
V zimě vám mohlo v autě 
všechno sloužit bezchybně, to 
ale neznamená, že bude i v létě. 
Při jarní prohlídce byste měli 
zkontrolovat stav chladicí 
a brzdové kapaliny a také brzdy 
(včetně těsnosti brzdového 
vedení a hadiček) a tlumiče. 
Nezapomeňte ani na baterii, 
jestli po zimě vykazuje dosta-
tečné nabití. Automechanik by 
se měl podívat i na palivový 

a vzduchový fi ltr a případně je 
vyměnit. Znečištěný vzduchový 
fi ltr může zvýšit spotřebu paliva 
až o 10 %.

Když víte, že už nebude 
mrznout, nedolévejte zbyteč-
ně zimní směs do ostřikovačů. 
S teplejším počasím se vyrojí 
různý hmyz, ve vzduchu bude 
poletovat pyl a s obojím si na 
předním skle mnohem lépe 
poradí letní směs. Ta vytvo-
ří navíc na skle fi lm, který 
pomáhá rychle a dobře odvádět 
déšť. Zimní a letní směs nedo-
poručujeme míchat. Nejlepší je 
tu starou spotřebovat a směsi 
navzájem neředit.
Víte o výměně oleje 
v převodovce?
Před motoristy poněkud utajo-
vanou informací je, že by měli 
také po najetí určitého počtu 
kilometrů vyměnit olej v pře-
vodovce. „Někteří výrobci vo-
zidel předepisují výměnu oleje 
každých 60 000 až 120 000 km, 

jiní vůbec. Faktem ale je, že 
stejně jako se opotřebovává 
motorový olej, opotřebovává 
se i olej automatické převodov-
ky,“ vysvětluje Pavel Augustín 
ze společnosti Automatické 
převodovky Praha. „Problémy 
působí otěr z lamel a třecích 
ploch a degradace oleje vlivem 
vzdušné vlhkosti. Vzniklé pev-
né částice (otěr) brání volnému 
proudění oleje jednotlivými 
hydraulickými komponenty, 
instalované fi ltry je nedokáží 
zachytit a tyto částice nad-
měrně opotřebovávají agregát 
celkově.“ Pokud se na vašem 
automobilu objevují závady jako 
problémy s řazením, cukání při 
rozjezdu, prokluzy, řazení ve 
vyšších otáčkách či problémy 
s akcelerací, je doslova za mi-
nutu dvanáct a měli byste oka-
mžitě navštívit specializovaný 
autoservis. Jinak hrozí mecha-
nické poškození převodovky 
či její úplné selhání a následná 
cena opravy, nebo dokonce 
výměna celé převodovky, a to 
především u starších vozidel, 
může převýšit cenu auta…
Ani klimatizaci nepodceňujte
V zimě jste si na ni ani nevzpo-
mněli, ale v létě budete rádi, že 
ji máte a že vám funguje. Nechte 
si ji také zkontrolovat. Alespoň 
jednou ročně by se u ní měl 
měnit kabinový fi ltr a případně 
doplnit chladicí médium. Na tuto 
naši radu si určitě vzpomenete, 
až budete v letních měsících 
stát v dlouhých prázdninových 
kolonách. Horko, trvá-li několik 
dní, se každoročně podepisuje na 
kondici řidičů, kteří se rychleji 
unaví, ztrácejí koncentraci a bý-
vají podrážděnější. Vliv únavy 
z horka srovnávají odborníci 
s účinkem alkoholu a říkají, že 
v některých případech dosahuje 
až do intoxikace ve výši jednoho 
promile alkoholu v krvi. Takže 

Máme tu jaro. Je na něj vaše vozidlo 

Lišty stěračů nebývají po zimě 
v dobrém stavu. Myslete na jarní 
lijáky, kdy budete potřebovat 
stírat perfektně!

205 / 60 R16 92 H
205: šířka pneumatiky v milimetrech 
– musí přesně souhlasit s vaším technic-
kým průkazem.
60: výška pláště pneumatiky neboli profi l 
– musí přesně souhlasit s vaším technic-
kým průkazem.
R16: průměr disku v palcích – musí 
přesně souhlasit s vaším technickým 
průkazem.

92: nosnost pneumatiky – hodnota není 
v žádných jednotkách, jde jen o index. Pokud 
máte v technickém průkazu údaj 92, můžete si 
koupit pneumatiky s nosností 92 nebo vyšší.
H: rychlostní index – každá pneumatika 
má značenou svoji maximální rychlost, 
údaj uvedený v technickém průkazu je 
minimální rychlostní index. Můžete tedy 
bez problémů používat i pneumatiky 
s vyšším rychlostním indexem. (Například 
H znamená maximální rychlost 210 km/h.)

co znamenají údaje na pneumatice

NEMÁTE-LI KOLA dobře vyvážená, nebude vaše jízda komfortní, protože vám při 
vyšších rychlostech bude vibrovat volant. Ilustrační foto: Pixabay
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pozor, abyste nezavinili doprav-
ní nehodu jen kvůli nefunkční 
klimatizaci.
Mrkněte do autolékárničky
Pokud jste si právě pořídili 
novou autolékárničku, je její 
expirační doba čtyři roky. Dříve 
jsme ji museli kupovat vždy 
znovu, podle nejnovější vyhláš-
ky už ji ale po uplynutí této doby 
není nutné měnit celou, pokud 
její součásti nejsou porušené 
nebo jinak znehodnocené. V lé-
kárničce musíte mít povinně 
hotový obvaz s polštářkem, ho-
tový obvaz se dvěma polštářky, 

cívku hladké náplasti, škrticí 
obinadlo, latexové rukavice, 
izometrickou fólii (minimální 
rozměr 200 × 140 cm) a nůžky. 
Povinnou součástí již nejsou 
trojcípý šátek, rouška a náplast 
s polštářkem, zároveň ale nikdo 
nezakazuje, abyste je s sebou 
vozili – můžou se hodit. Obsah 
lékárničky byste před létem 
měli doplnit o léky proti bolesti, 
na horečku a na alergie.
Přemýšlíte o jiném vozidle?
Kdysi se říkalo, že výhodnější 
je koupit automobil na jaře, a to 
z toho důvodu, že silnice nejsou 

již prosolené, a nečistoty tak 
nepoškodí vozidlo. Potvrzuje to 
i Dalibor Slivinský, který řídí 
automobilové dealerství v Pra-
ze-Stodůlkách: „V letech před 
pandemií covidu-19 bylo vr-
cholem prodejní sezony období 
duben–červen a pak srpen, ten 
dokázal být nejsilnějším měsí-
cem roku. Podzim byl obecně 
prodejně slabší, narostl však 
výrazně podíl SUV. V letech 
covidu-19, speciálně na podzim 
2021, byla poptávka po nových 
vozech výrazně vyšší a silnější 
než loňské jaro.“

Pokud se vydáte koupit si nový 
vůz, ověřte si – třeba pomocí 
internetových recenzí – serióz-
nost obchodníka a jeho solidnost 
ohledně příslibů a dodržování 
dodacích lhůt či řešení reklamací 
(dostupnost dílů). „Nové vozy 
dokážou překvapit z hlediska 
výbavy. Některé značky/modely 
mají hodně naděleno již v zákla-
du, u jiných se připlácí téměř i za 
volant a nádrž. Také fi nancování 
a pojištění může znamenat úspo-
ru či naopak extra výdaj v řádu 
desítek tisíc korun,“ upozorňuje 
Dalibor Slivinský. Zákazník by 

si proto měl dát pozor hlavně na 
vlastní automatické předpoklá-
dání, že „to tak přece určitě je“. 
Ne, ptejte se, ověřujte, ujistěte se. 

Ojeté vozy se doporučují 
kupovat pouze u renomovaných 
prodejců a nejlépe s nezávislým 
odborníkem, který je schopen 
posoudit technický stav vozu. 
„Doporučujeme také prověřit 
stav najetých kilometrů a pro-
dělané havárie v systému Ce-
bia,“ uzavírá Dalibor Slivinský.

Pneumatiky samozřejmě nejsou všechny stejné a liší se v mnoha směrech.
 podle třídy – na ekonomické, střední a premium. Ekonomická třída je nejméně kva-
litní a premium je nejkvalitnější.
 podle typu vzorku– ten může být symetrický, asymetrický a směrový. Každý má 
svoje výhody a nevýhody a váš automechanik či v pneuservisu vám poradí, který je 
pro vás nejvhodnější. V případě, že jezdíte převážně ve městě, tedy na kratší vzdále-
nosti, je nejlepší volbou pneu se symetrickým vzorkem.
 podle velikosti a indexu – tyto parametry najdete ve velkém technickém průkazu 
vašeho vozidla, jsou určeny výrobcem a měli byste je respektovat. Používání pneu-
matik s nižším indexem zatížení a rychlosti je nejen nebezpečné, ale i trestné.

kterou si vybrat?

Povinná výbava: výstražný trojúhel-
ník, refl exní vesta, autolékárnička, 
rezervní kolo nebo prostředky na 
opravu (lepicí sada), klíč na kola, zve-
dák. V Chorvatsku musíte mít s sebou 
dokonce náhradní žárovky a hasicí 
přístroj (terénní vozidla).
Doporučená výbava: hasicí přístroj, 
refl exní vesta i pro spolujezdce 
(pozor, na Slovensku a v Rakousku 
jsou refl exní vesty povinné pro řidiče 
a všechny spolujezdce), tažné lano, 
startovací kabely, alkohol tester, 
baterka nebo svítilna, formulář zázna-
mu o dopravní nehodě.

máte v autě všechno?

kvalitně připraveno?

inzerce
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Nový Hyundai TUCSON N Line.
Vždy středem pozornosti.

Hyundai - Autocentrum Dojáček s.r.o. 
U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 – Vršovice
dojacek.hyundai.cz

Nový AUTOSALON a SERVIS
PRODEJ NOVÝCH VOZŮ:  tel.: 601 698 880, prodej.hyundai@dojacek.cz    SERVIS:  tel.: 720 039 496, servis.hyundai@dojacek.cz   

TUCSON – kombinovaná spotřeba 1,5–7,8 l / 100 km, emise CO2 34,9–178 g/km.

S novým Hyundai TUCSON N Line nikdy nezůstanete bez povšimnutí. A to nejen díky dravému zevnějšku, ale i sportovní podstatě s až 265 koňmi pod kapotou. Široká paleta 
moderních pohonných jednotek zahrnuje vedle benzinu a dieselu i verze Mild Hybrid, Hybrid a Plug-in Hybrid. Snadno si tak vyberete svou vlastní cestu do budoucnosti.
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  Jaro už je cítit ve vzduchu – nejvyšší čas naplánovat přezutí zimních pneumatik na letní. Tím ale příprava auta 
na léto nekončí. Podívejte se s námi, co všechno byste měli na svém vozidle po zimě zkontrolovat.
Anna Hořicová

Nechceme nijak zpochybňovat, 
že je zimní období pro automo-
bily v mnohém náročnější než 
to letní. Nicméně ani přípravu 
auta na léto se nevyplácí pod-
cenit. Za prvé se na jeho stavu 
mohlo podepsat mrazivé počasí 
a sůl ze silnic, za druhé možná 
budete během teplejších měsíců 
jezdit více a dál. Proto je dobré 
nejen vyměnit pneumatiky, ale 
podívat se například i na stav 
karosérie, zkontrolovat podvo-
zek, vyměnit či doplnit některé 
kapaliny a také zjistit stav kli-
matizace či lékárničky.
Neváhejte a přezouvejte
Nejdůležitější při přípravě auta 
na léto je přezutí pneumatik. 
Zákon nařizuje, že byste zimní 
pneumatiky měli mít v období 
od 1. listopadu do 31. března. To 
ale platí jen tehdy, když je na 
vozovce souvislá vrstva sně-
hu, ledu nebo námrazy. Začít 
přezouvat na letní tedy můžete, 
už když je venku teplo, tím se 
myslí dlouhodobě nad 7 °C. Je-

zdíte-li pravidelně do zahraničí 
nebo se tam zrovna chystáte, 
raději si zjistěte, jak jsou na tom 
se zákonným přezouváním tam. 
„Třeba v Rakousku byste měli 
jezdit na zimních pneumatikách 
až do 15. dubna. A tam, kde 
jsou silnice pokryty sněhem, 
třeba i rozbředlým, nebo ledem, 
můžete dostat od rakouské 
policie pokutu i mimo zákonem 
dané zimní období,“ radí ze své 
zkušenosti profesionální řidič 
Pavel Zeman. A proč byste měli 
přezout ze zimních na letní? 
Minimálně za čtyř důvodů: 
brzdná dráha letních pneumatik 
je kratší, dokážou lépe reagovat 
na teplém asfaltu, mají nižší 
hlučnost a vozidlo bude mít 
díky nim nižší spotřebu.

Ať už přezouváte svého čtyř-
stopého miláčka sami, nebo 
v pneuservisu, neměli byste 
při výměně pneu zapomenout 
na vyvážení kol. To by měli 
provádět pouze odborníci se 

speciálním vybavením. Jez-
dit na nevyvážených kolech je 
nejen nebezpečné, ale riskujete 
i poškození podvozku nebo 
ložisek kol, což vás může přijít 
poměrně draho.

A ohledně pneumatik po-
slední rada – nebuďte škud-
lilové! Letní pneumatiky je 
nutné vyhodit, když je hloubka 
jejich vzorku nižší než 1,6 mm, 
protože jezdit na takových 
pneumatikách je trestné. „Pne-
umatiky byste měli z bezpeč-
nostních důvodů vyměnit, už 
když dosáhnete hloubky vzorku 
tři milimetry,“ radí například 
v Autoservisu Bílá Hora.
Jarní prohlídka musí 
být důkladná
V zimě vám mohlo v autě 
všechno sloužit bezchybně, to 
ale neznamená, že bude i v létě. 
Při jarní prohlídce byste měli 
zkontrolovat stav chladicí 
a brzdové kapaliny a také brzdy 
(včetně těsnosti brzdového 
vedení a hadiček) a tlumiče. 
Nezapomeňte ani na baterii, 
jestli po zimě vykazuje dosta-
tečné nabití. Automechanik by 
se měl podívat i na palivový 

a vzduchový fi ltr a případně je 
vyměnit. Znečištěný vzduchový 
fi ltr může zvýšit spotřebu paliva 
až o 10 %.

Když víte, že už nebude 
mrznout, nedolévejte zbyteč-
ně zimní směs do ostřikovačů. 
S teplejším počasím se vyrojí 
různý hmyz, ve vzduchu bude 
poletovat pyl a s obojím si na 
předním skle mnohem lépe 
poradí letní směs. Ta vytvo-
ří navíc na skle fi lm, který 
pomáhá rychle a dobře odvádět 
déšť. Zimní a letní směs nedo-
poručujeme míchat. Nejlepší je 
tu starou spotřebovat a směsi 
navzájem neředit.
Víte o výměně oleje 
v převodovce?
Před motoristy poněkud utajo-
vanou informací je, že by měli 
také po najetí určitého počtu 
kilometrů vyměnit olej v pře-
vodovce. „Někteří výrobci vo-
zidel předepisují výměnu oleje 
každých 60 000 až 120 000 km, 

jiní vůbec. Faktem ale je, že 
stejně jako se opotřebovává 
motorový olej, opotřebovává 
se i olej automatické převodov-
ky,“ vysvětluje Pavel Augustín 
ze společnosti Automatické 
převodovky Praha. „Problémy 
působí otěr z lamel a třecích 
ploch a degradace oleje vlivem 
vzdušné vlhkosti. Vzniklé pev-
né částice (otěr) brání volnému 
proudění oleje jednotlivými 
hydraulickými komponenty, 
instalované fi ltry je nedokáží 
zachytit a tyto částice nad-
měrně opotřebovávají agregát 
celkově.“ Pokud se na vašem 
automobilu objevují závady jako 
problémy s řazením, cukání při 
rozjezdu, prokluzy, řazení ve 
vyšších otáčkách či problémy 
s akcelerací, je doslova za mi-
nutu dvanáct a měli byste oka-
mžitě navštívit specializovaný 
autoservis. Jinak hrozí mecha-
nické poškození převodovky 
či její úplné selhání a následná 
cena opravy, nebo dokonce 
výměna celé převodovky, a to 
především u starších vozidel, 
může převýšit cenu auta…
Ani klimatizaci nepodceňujte
V zimě jste si na ni ani nevzpo-
mněli, ale v létě budete rádi, že 
ji máte a že vám funguje. Nechte 
si ji také zkontrolovat. Alespoň 
jednou ročně by se u ní měl 
měnit kabinový fi ltr a případně 
doplnit chladicí médium. Na tuto 
naši radu si určitě vzpomenete, 
až budete v letních měsících 
stát v dlouhých prázdninových 
kolonách. Horko, trvá-li několik 
dní, se každoročně podepisuje na 
kondici řidičů, kteří se rychleji 
unaví, ztrácejí koncentraci a bý-
vají podrážděnější. Vliv únavy 
z horka srovnávají odborníci 
s účinkem alkoholu a říkají, že 
v některých případech dosahuje 
až do intoxikace ve výši jednoho 
promile alkoholu v krvi. Takže 

Máme tu jaro. Je na něj vaše vozidlo 

Lišty stěračů nebývají po zimě 
v dobrém stavu. Myslete na jarní 
lijáky, kdy budete potřebovat 
stírat perfektně!

205 / 60 R16 92 H
205: šířka pneumatiky v milimetrech 
– musí přesně souhlasit s vaším technic-
kým průkazem.
60: výška pláště pneumatiky neboli profi l 
– musí přesně souhlasit s vaším technic-
kým průkazem.
R16: průměr disku v palcích – musí 
přesně souhlasit s vaším technickým 
průkazem.

92: nosnost pneumatiky – hodnota není 
v žádných jednotkách, jde jen o index. Pokud 
máte v technickém průkazu údaj 92, můžete si 
koupit pneumatiky s nosností 92 nebo vyšší.
H: rychlostní index – každá pneumatika 
má značenou svoji maximální rychlost, 
údaj uvedený v technickém průkazu je 
minimální rychlostní index. Můžete tedy 
bez problémů používat i pneumatiky 
s vyšším rychlostním indexem. (Například 
H znamená maximální rychlost 210 km/h.)

co znamenají údaje na pneumatice

NEMÁTE-LI KOLA dobře vyvážená, nebude vaše jízda komfortní, protože vám při 
vyšších rychlostech bude vibrovat volant. Ilustrační foto: Pixabay
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Zbožňoval vůni 
nových knih, ale velice 
nerad je půjčoval

Martin Dudek

Divadlo Bez zábradlí chystá 
na duben jedinečnou kulturní 
akci, Festival Jiřího Menzela. 
Týden bude hrát jeho divadelní 
komedie a fi lmy, nabídne množ-
ství hereckých debat i jedinečnou 
fotografi ckou výstavu. Jak vznikl 
tento nápad?
Přišli s ním Nikol Heřmánková 
a Karel Heřmánek mladší, jimž 
Heřmánkovi Divadlo Bez zábra-
dlí nedávno předali. Divadlo to-
tiž vyrostlo na Jirkových hrách, 
nastudoval jich tam nejvíce a ně-
které se stále hrají. Přestavení 
Bez roucha ale nyní čeká derni-
éra a bude to zrovna v době, kdy 
by Jirka oslavil 84. narozeniny. 
A tak se divadlo rozhodlo hrou 
důstojně rozloučit. Od 23. do 28. 
dubna tak věnujeme prostor Jir-
kovi, jeho hrám a fi lmům, stejně 
jako dokumentům, které se ho 
týkají. V divadle proběhnou rov-
něž různé besedy a přednášky, 
kterých se zúčastní třeba i pro-
tagonisté jeho fi lmů, například 
Zdeněk Svěrák, Petr Brukner, 
Jan Přeučil, Magda Vašáryová 
a mnozí další. Do Prahy přijede 
také János Bán (Otík), otevřená 
je účast legendárního maďar-
ského režiséra Istvána Szabóa. 
V divadle bude rovněž k vidění 
úplně nová výstava Rozmarné 
cesty Jiřího Menzela.

Můžete i o ní prozradit více?
S Jirkou a dětmi jsme v posled-
ních letech hodně cestovali 
a jezdili na fi lmové festivaly. 
Dáme tedy nahlédnout i do na-
šeho soukromí. Jirka různě 
ve světě režíroval divadelní 
představení, a i k těm se tak 
vrátíme. Například jeho Dalibor 
s Evou Urbanovou na Sardinii 
byl velmi úspěšný a moc se o tom 
neví. Doma není nikdo proro-
kem a platí to speciálně v České 
republice. Pracoval třeba i v nor-
ském Národním divadle nebo 
v Sofi i, kde dodnes stále uvádějí 
v jeho režii Blbce k večeři, který 
má za sebou už stovky repríz. 
Také na výstavě budou třeba fot-
ky z audience u kambodžského 
krále. Zažili jsme toho spoustu. 

V rámci festivalu představíte také 
Nadační fond Jiřího Menzela. 
Čemu se bude věnovat?
Rozhodla jsem se shánět fi nan-
ční prostředky pro umělce, kteří 
se zasloužili o šíření dobrého 
jména naší vlasti jak v Česku, 
tak v zahraničí a dostanou se 
do podobně zdravotně složité 
situace, jako byl Jirka. Obecné, 
ale mylné povědomí je, že tito 
lidé jsou milionáři jen proto, že 
je na ně více vidět. Ale většinou 
je to velký omyl. Myslím, že díky 
tomu, co vykonali pro stát a jeho 
lidi, by měli mít možnost dožít 
konec života důstojně a třeba 
v domácím prostředí, tak jako 
jsem to umožnila Jirkovi. Každý 
by si patrně přál být doma mezi 
svými milovanými než trávit 
závěr života ve zdravotnickém 
zařízení mezi cizími lidmi. 
Takovéto neziskové společnos-
ti, fondy a nadace velmi dobře 
fungují v zahraničí, například 
v Maďarsku. Ale nikoliv u nás.

Jirka byl po tři roky odkázán 
na 24hodinovou péči druhých, 
dva roky strávil doma. Byla 

jsem si dobře vědoma toho, že 
kdybych nepracovala a nedařilo 
se mi a kdybychom nepoužili 
úspory, které měl Jirka pro holky 
na studia, tak tohoto komfortu 
nikdy nedosáhneme.

Jinak rozsah působení Nadač-
ního fondu Jiřího Menzela bude 
samozřejmě širší. Bude třeba 
podporovat začínající umělce 
a jejich projekty, pořádat seminá-
ře a přednášky a aktivity spojené 
s šířením jména Jiřího Menzela. 

Jak to bylo tehdy se setkáním 
s Woodym Allenem, které jste pro 
něj zorganizovala?
Přemýšlela jsem tehdy, co dám 
Jirkovi k 75. narozeninám. Bylo 
to s ním totiž těžké, co chtěl, to si 
koupil. Woodyho Allena jsme měli 
oba rádi, Jirka jeho fi lmy miloval. 

A tak jsem objednala ubytování 
v jednom z nejstarších hotelů 
v New Yorku, v Carlyle, kde každé 
úterý Woody Allen vystupuje se 
svou kapelou. Kam jedeme, jsem 
Jirkovi prozradila až na letišti, ale 
pořád nevěděl, na jaký koncert 
půjdeme. V hotelovém výtahu 

sice visel plakát, 
ale zakryla 
jsem ho zády, 
aby ho neviděl 
(smích). Večer 
jsme šli na kon-
cert a opravdu 
se mi to poda-

řilo utajit. A druhý den jsme se 
s Woodym Allenem setkali u něj 
ve studiu. Tehdy už se ale zna-
li, ve Vídni jsem totiž na jiném 
Allenově koncertu protlačila Jirku 
k němu do zákulisí. Ochrance 
jsem jen řekla, že je slavný český 
oscarový režisér a že by se chtěl 
s kolegou pozdravit. Oni byli tak 
zaskočeni, že nás pustili. Woody 
Allen tehdy zareagoval moc hez-
ky. Říkal, no jasně, já vás znám, 
Ostře sledované vlaky pro nás 
byly ikona. Ale když se vrátím 
k tomu newyorskému výletu, 
pokračovali jsme pak za Milošem 
a Martinou Formanovými. A i to 
bylo moc krásné, bylo to napo-
sledy, kdy se viděli. Ten večer byl 
úžasný, společně jsme sledovali 
předávání Oscarů a Miloš to celé 
náležitě komentoval.

Jiří Menzel natočil spoustu skvě-
lých fi lmů. Který máte nejraději?
Obecně na Jirkových fi lmech mi-
luju tu poetiku, jeho nezaměni-
telný rukopis, do kterého dokázal 
přetvářet knihy pana Hrabala. 
Chce se vám u nich plakat a smát 
se zároveň. Ale asi nejraději mám 
Postřižiny. Film o manželské 
lásce. Která existuje... 

V únoru letošního roku se vašemu 
manželovi dostalo na Berlinale 
mimořádné pocty v podobě spe-
ciální projekce zrestaurovaného 
fi lmu  „Skřivánci na niti“, který tu 
v roce 1990 získal Zlatého medvě-
da. Jaký to byl pro vás zážitek?
Berlinale Jirkovi fandí a mě to 
moc těší. Už několikrát se mu 
tady dostalo mimořádné pocty 
a i tentokrát patřil mezi velikány 
světového fi lmu. 

V Universal Production Part-
ners fi lm fantasticky zrestau-
rovali! Byla to radost pro oko 
a ještě větší radost byl zaplněný 
sál. Kvůli covidu byla možná jen 
poloviční obsazenost, ale byla 
do posledního místa využita. 
A to měl Jirka vždycky moc rád. 
Plné hlediště.
 
Uvedení fi lmu v prestižní sekci 
Classics, to je veliká pocta. Jak moc 
režisér Menzel na tyto věci dbal? 
Jirka byl ješitný a přiznával 
se k tomu, což je málokomu 

Olga Menzelová: Jirka miloval plné hlediště!
  Praha 5 je pro Olgu Menzelovou srdeční záležitostí. 

Prožila tady se svými dětmi a manželem, režisérem 
Jiřím Menzelem (†82), mnoho let a stále se sem vra-
cí. Svůj byt v Plzeňské ulici nyní poskytla jako pomoc 
ukrajinským občanům, kteří se vinou války dostali 
do složité životní situace. A žije přípravou na fi lmový 
festival, který uctí tvorbu jejího muže.

DECHBEROUCÍ soukromá knihovna Jiřího Menzela, která podle odhadu čítá až 10 000 
publikací! Foto: archiv OM
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Od jara do podzimu je množství spór (semínek) plísní v bytech 
menší, než v okolním ovzduší. V zimě je množství spór v bytech 
větší. V létě více větráme a spóry plísní se s prouděním vzduchu 
usazují na stěnách, kde čekají na příhodné podmínky. Ty přicházejí                                                 
s podzimem a v zimě, kdy utěsňujeme domovy, nedostatečně 
větráme, tím vzniká vysoká vlhkost nebo se projeví místo s tepelným 
mostem.

Plísně nejčastěji rostou u oken, u dveří, na prochladlých stěnách, 
za skříněmi, závěsy, na hranici zdi a koberce... Mycelium plísně 
vidíme a většinou i cítíme. Ale nevidíme, že plísně vystřelují 
do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou způsobovat 
zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, záněty očí, vyrážky. Horší 
však je, že plísně při svém růstu a v důsledku svého metabolismu 
uvolňují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou 
alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu, záněty průdušek                                                                                                            
a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické 
alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy apod. Proto bychom                    
s plísněmi neměli kamarádit.

S likvidací plísní máme každý svou zkušenost a přinášet si do svého 
domova z přechemizovaného světa další jedy nechceme, zvláště 
když Evropa nastoupila cestu nahrazování nebezpečných účinných 
látek za bezpečnější se stejnou nebo vyšší účinností. Jednou z těchto 
nových účinných látek schválených pro EU je mikroorganismus 
Pythium oligandrum a přípravek BIOREPEL®, určený k odstranění 
plísní na zdech a k preventivnímu ošetření proti plísním.

Aplikace přípravku BIOREPEL® je jednoduchá a obdobná jako                                                                                                                                             
u běžných přípravků. BIOREPEL® můžeme používat i v 
místnostech, kde aktivně bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo 
dokonce v místnosti nějaký čas nebydlet.

BIOREPEL® je první přípravek na jiné než chemické 
bázi. Představení na světových veletrzích vzbudilo 
značnou pozornost a v současnosti probíhají jednání                                                   
s celosvětovými distributory. Tak jen věřme, že si ryze 
český přípravek nebudeme muset kupovat ze zahraničí.

Pythium oligandrum přímým parazitismem napadá 
jiné plísně a tvorbou enzymů potlačuje bakteriální růst. 
Takových mikroorganismů je více než tři sta, ale Pythium 
oligandrum je zatím jediné, kde je prokázáno, že kromě 
plísní nenapadá žádné jiné (lidské, zvířecí nebo rostlinné) 
buňky. Proto se také některé kmeny využívají pro nehty 
nebo pokožku se sklonem k plísním, pro dásně se sklonem 
k zánětům, v intimní hygieně pro místa náchylná k výskytu 
kvasinek, pro pokožku se sklonem k lupénce a atopickém 
ekzému nebo pro úpravu fyziologické mikrobiální  óry při 
hojení poškozené pokožky.

Výrobce: Biopreparáty spol. s r.o.

Přípravek BIOREPEL® s Chytrou houbou – Pythium oligandrum 
dostanete v prodejnách barev, v řetězcích v odděleních s barvami 
nebo drogeriích prodávající barvy. 
Chytrou houbu pro humánní použití dostanete ve své lékárně. 

Vaše otázky rádi zodpovíme na infolince: 728 814 202 
e–mail: klimes@biopreparaty.eu  nebo pythium@pythium.cz

Více informací naleznete též na webu: 
www.chytrahouba.cz

y p

ou – Pythium oligandrum

                                                

Od jara do podzimu je množství spór (semínek) plísní v bytech BIOREPEL® je první přípravek na jiné než chemické

Odplísněte domovy 
Budete zdravější
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vlastní. Zařazení „Skřivánků“ 
do sekce „Classic“ by mu bývalo 
udělalo velkou radost! Velmi se 
zajímal o kvalitu restaurování 
svých fi lmů. Tady v Berlíně, kde 
dostal v roce 2018 cenu, již třetí 
v pořadí (1989 Zlatý medvěd 
za Skřivánky na niti, 2007 cena 
FIPRESCI za Obsluhoval jsem 
anglického krále), za hlavní roli 
ve fi lmu Tlumočník, jsme měli 
slavit jeho 80. narozeniny. Bo-
hužel k tomu už nedošlo, protože 
vážně onemocněl.

Váš manžel byl pověstný také 
rozsáhlou knihovnou. Tušíte, kolik 
knih doma máte?
Jirka od dětství knihy miloval. 
V naší knihovně jich bude určitě 
přes deset tisíc.

A darovala jste mu nějaké knihy?
Dávat Jirkovi knížky bylo 
poměrně těžké. Kupoval si je zá-
sadně sám. A byl to hezký rituál. 
Jel do Academie na Václavské ná-
městí, většinou jsem ho pak vy-
zvedávala a on si nesl čtyři plné 
igelitky knížek. Musel být první, 
kdo si knížky očichá, kdo je jako 
první otevře. Nová kniha voní, 
Jirka to prožíval. Návštěvy se 
často ptali – a vy jste to všechno 
přečetl? A on říkal – ne, proboha, 
já knihy miluju, sbírám, a když 
cokoliv potřebuji k práci, mám to 

po ruce. Ta knihovna, to je Jirka. 
V tomhle bytě byl šťastný, milo-
val ho a nikdy už neměl potřebu 
se někam stěhovat. Pořád ho 
vidím zády opřeného u okna, jak 
si čte noviny a pije u toho víno. 
Jeho velké přání bylo, aby v něm 
jednou bydlely holky a byly tady 
šťastné. A to se mu splnilo. 

Neuvažujete o tom, že byste 
třeba knihovnu časem v rámci 
péče o odkaz Jiřího Menzela dále 
využila? 

V tuhle chvíli nevím, pořád je to 
pro mě hodně citlivé. Knihovna 
nikdy nebyla katalogizována, 
k tomu pomalu dochází. Je tu 
mnoho cenných knih, s věno-
váním pana Voskovce, pana 
Wericha… Jirkův tatínek občas 
zavítal mezi pátečníky, takže 
tu jsou knížky od Karla Čapka, 
kterého Jirka miloval a byl to 
pro něj velký vzor. Zatím je to 
ale hodně vzdálené… Je to jako 
kdybych kamsi dala kus Jirky 
samého.

Najdou se v knihách i nějaké po-
známky?
Je jich tam spousta, ale na vlože-
ných papírcích. Třeba v knihách 
Bohumila Hrabala, když právě 
podle nich psal fi lmové scénáře. 
V jedné Čapkově knížce je pak 
vzkaz pro mě: Vrať to! To už jsme 
spolu přitom bydleli, ale jistota je 
jistota (smích). Jirka totiž knížky 
hrozně nerad půjčoval.

V roce 2013 vyšly  paměti nazvané 
Rozmarná léta Jiřího Menzela. 
Nedopovíte teď ten příběh vy?
Jirka měl rozepsaný ještě druhý 
díl. Ten první byl totiž do jeho 
padesáti let. Já jsem s ním byla 
od jeho šedesáti a právě ten druhý 
díl se měl týkat jeho života, jehož 
jsem byla součástí. Přiznám se, 
že na to často myslím. Moc ráda 
bych dala všechny ty vzpomín-
ky a zážitky dohromady. Aby to 
byly takové společné paměti. Tak 
třeba se mi to časem podaří. 

Stále bydlíte v Plzeňské ulici 
v Praze 5?
Byt v Praze 5 jsem teď poskytla 
lidem z Ukrajiny, kteří se ocitli 
v nouzi a potřebují pomoc. Buď 
utíkají před válkou, nebo se 
naopak nemají už kam vrátit. 
Rozhodla jsem se téměř okamži-
tě. Stačila jen představa, že bych 
já neměla s dětmi kam jít...

JIŘÍ MENZEL byl nejšťastnější se svými nejbližšími v domácím prostředí. Foto: pro časopis 
Emma Lukáš Kimlička

Od jara do podzimu je množství spór (semínek) plísní v bytech 
menší, než v okolním ovzduší. V zim  je množství spór v bytech 
v tší. V lét  více v tráme a spóry plísní se s proud ním vzduchu 
usazují na st nách, kde ekají na p íhodné podmínky. Ty p icházejí                                                 
s podzimem a v zim , kdy ut s ujeme domovy, nedostate n  
v tráme, tím vzniká vysoká vlhkost nebo se projeví místo s tepelným 
mostem.

Plísn  nej ast ji rostou u oken, u dve í, na prochladlých st nách, 
za sk ín mi, záv sy, na hranici zdi a koberce... Mycelium plísn  
vidíme a v tšinou i cítíme. Ale nevidíme, že plísn  vyst elují 
do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou zp sobovat 
zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, zán ty o í, vyrážky. Horší 
však je, že plísn  p i svém r stu a v d sledku svého metabolismu 
uvol ují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou 
alergizovat, zp sobovat bolest hlavy, únavu, zán ty pr dušek                                                                                                            
a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické 
alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy apod. Proto bychom                    
s plísn mi nem li kamarádit.

S likvidací plísní máme každý svou zkušenost a p inášet si do svého 
domova z p echemizovaného sv ta další jedy nechceme, zvlášt  
když Evropa nastoupila cestu nahrazování nebezpe ných ú inných 
látek za bezpe n jší se stejnou nebo vyšší ú inností. Jednou z t chto 
nových ú inných látek schválených pro EU je mikroorganismus 
Pythium oligandrum a p ípravek BIOREPEL®, ur ený k odstran ní 
plísní na zdech a k preventivnímu ošet ení proti plísním.

Aplikace p ípravku BIOREPEL® je jednoduchá a obdobná jako                                                                                                                                             
u b žných p ípravk . BIOREPEL® m žeme používat i v 
místnostech, kde aktivn  bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo 
dokonce v místnosti n jaký as nebydlet.

BIOREPEL® je první p ípravek na jiné než chemické 
bázi. P edstavení na sv tových veletrzích vzbudilo 
zna nou pozornost a v sou asnosti probíhají jednání                                                   
s celosv tovými distributory. Tak jen v me, že si ryze 
eský p ípravek nebudeme muset kupovat ze zahrani í.

Pythium oligandrum p ímým parazitismem napadá 
jiné plísn  a tvorbou enzym  potla uje bakteriální r st. 
Takových mikroorganism  je více než t i sta, ale Pythium 
oligandrum je zatím jediné, kde je prokázáno, že krom  
plísní nenapadá žádné jiné (lidské, zví ecí nebo rostlinné) 
bu ky. Proto se také n které kmeny využívají pro nehty 
nebo pokožku se sklonem k plísním, pro dásn  se sklonem 
k zán t m, v intimní hygien  pro místa náchylná k výskytu 
kvasinek, pro pokožku se sklonem k lupénce a atopickém 
ekzému nebo pro úpravu fyziologické mikrobiální � óry p i 
hojení poškozené pokožky.

Výrobce: Biopreparáty spol. s r.o.

P ípravek BIOREPEL® s Chytrou houbou – Pythium oligandrum 
dostanete v prodejnách barev, v et zcích v odd leních s barvami 
nebo drogeriích prodávající barvy. 
Chytrou houbu pro humánní použití dostanete ve své lékárn . 

Vaše otázky rádi zodpovíme na infolince: 728 814 202 
e–mail: klimes@biopreparaty.eu  nebo pythium@pythium.cz

Více informací naleznete též na webu: 
www.chytrahouba.cz
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Letňany - Na celý tento nezapo-
menutelný zážitek si vyhraďte 
alespoň 1,5 hodiny. Po příjezdu 
do Hurricane Factory Prague 
na adrese Tupolevova 736 se na 
recepci přihlásíte k letu, poté 
se vás ujme instruktor a zapůjčí 
vám veškeré potřebné vybavení 
(kombinézu, přilbu, brýle). Takto 
ustrojeni se odeberete na školení, 
kde vám instruktor vysvětlí, jak 
se pohybovat v proudu hurikánu. 
Dozvíte se, co při létání dělat, na 
co si dávat pozor a také jakými 
signály s vámi bude instruktor 
při letu komunikovat.

Jakmile jste vybaveni po-
třebnými informacemi, vydáte 
se přímo do větrného tunelu, 
abyste konečně zažili hurikán 
na vlastní kůži. Minimum létání 
jsou tři minuty a instruktor je 
s vámi po celou dobu, takže se 
vám nemůže nic stát. Větrný 
tunel je navíc vybaven kamero-
vým a fotosystémem a z celého 
zážitku si lze odnést videozá-
znam nebo fotografie. 

Firemní večírek? Žádný problém
Letová komora větrného tunelu 
Hurricane Factory je prosklená 
a je umístěna uprostřed galerie 
pro diváky, proto vás mohou 
vaši blízcí či přátelé sledovat po 
celou dobu letu. O váš zážitek 
se tak můžete bezprostředně 
podělit s rodinou či přáteli. Ved-
le letové komory je prosklená 
restaurace, takže (nejen) vaši 
blízcí mohou vaše adrenalino-
vé počínání sledovat od šálku 
s kávou.

Pokud létání po první 
návštěvě propadnete, mů-
žete později využít nabízené 
produkty Sportflight. Ty jsou 
určeny všem, kteří již mají 
s létáním ve větrném tune-
lu či skydivingem předchozí 
zkušenosti a věnují se mu na 
sportovní úrovni. Popřípadě 
můžete přemluvit svého šéfa, 
aby v Hurricane Factory Prague 
uspořádal firemní akci. S nimi 
tu mají bohaté zkušenosti, pro-
tože létání ve větrném tunelu 

je neopakovatelným zážitkem, 
který odbourává zábrany a od-
lehčuje atmosféru. 

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku 
do 25. 3. 2022 na e-mail: sou-
tez@ceskydomov.cz, připiš-

te vaši poštovní adresu a do 
předmětu e-mailu HURIKÁN. 
Deset výherců získá dva lety ve 
větrném tunelu po dobu tří mi-
nut, péči zkušeného instruktora 
a zapůjčení veškerého vybave-
ní. Soutěžní otázku najdete na 
www.nasepraha.cz. (red)

10velká Praha

Soutěž Naší Prahy: zažijte sílu hurikánu!
 �Hurricane Factory Prague je místo, kde fyzikální zákony už dále 

neplatí! Můžete se zde podívat do tváře skutečnému přírodnímu 
fenoménu prostřednictvím jediného tuzemského větrného tunelu 
o průměru 4,2 metru a výšce 14 metrů. Pokud zkusíte štěstí v sou-
těži časopisu naše Praha, můžete se pak pokusit zkrotit vítr až o síle 
270 km/h, což v Beaufortově stupnici odpovídá síle hurikánu. 

letCůM přímo v letové komoře asistuje zkušený instruktor. Foto: Hurricane Factory

Praha - Před rokem začala 
rekonstrukce Staroměstského 
jezu, která mu má vrátit jeho 
historickou podobu. Rekon-

strukce si vyžádá náklady ve 
výši 112 milionů a má trvat do 
jara roku 2024. Možná se ter-
mín zkrátí, stavbařům pomoh-

la letošní mírná zima. Proto 
se mohlo pracovat od ledna 
a v prvním březnovém týdnu se 
objevily pontony s automíchač-

kami, které vozily na stavbu 
beton. Stavbaři Metrostavu 
betonovali zbytek podkladu le-
vého pole na druhé z pěti částí 
Staroměstského jezu. „Druhá 
část rekonstruovaného jezu, 
by měla být kompletně hotová 
v průběhu jara,“ uvedl mluvčí 
státního podniku Povodí Vlta-
vy Petr Dušek. 

Jez se opravoval už v letech 
1964 až 1969, bohužel byly histo-
rické kamenné desky vyměněny 
za jednolitý beton. Rekonstrukce 
nyní obnovuje dubové roštové 
konstrukce včetně tesařských 
spojů v původní podobě a rov-
něž žulovou výplň oken roštové 
konstrukce. (tík)

Rekonstrukci Staroměstského jezu přeje počasí

PRACOVNíCi metrostavu obnovují původní vzhled jezu včetně dubové konstrukce. Foto: Metrostav

o staroměstském jezu
Jde o tzv. pražskou konstrukci, a i když 
není známo přesné datum vzniku, je 
zaznamenáno dokončení v roce 1241. 
Jez nebyl sice v Praze prvním, ale 
stal se vzorem pro další stavby nejen 
v Čechách, ale i v okolních státech. 
Jez sloužil k pohonu mlýnů, vodárnám 
a také k plnění příkopu u staroměst-
ského opevnění. 
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Praha – Do evakuace civilistů 
z války postižené Ukrajiny se 
také zapojily České dráhy svým 
humanitárním vlakem, který pře-
váží ženy, děti a seniory. Vlaky ve 
směru na Ukrajinu už přepravily 
desítky tun humanitární pomoci. 
Tu lze i nadále nosit na 63 želez-
ničních stanic, v Praze je sbírka na 

smíchovském nádraží v prostorách 
bývalého kadeřnictví (GPS sou-
řadnice 50.0614224N, 14.4087250E) 
a je otevřena od 10.00 do 20.00 
hod. Telefonní kontakt je +420 721 
165 766, ale volání omezte na mini-
mum, linka je přetížená. Aktuální 
info na www.zeleznicepomaha.cz 
a www.cd.cz.

Podle posledních informací 
místní nejvíce postrádají:
Lůžkoviny: spacáky, deky, kari-
matky, izotermické fólie.
Jídlo: rychlý zdroj energie v podo-
bě proteinových tyčinek, hrozno-
vého cukru a čokolády. Instantní 
jídla (lehké na přepravu a snadné 
na přípravu, např. čínské polévky 

a těstovinové pokrmy) a termo-
sky na čaj (10 litrů a více), dětská 
strava pro nejmenší (1–2 roky).
Oblečení: teplé bundy, mikiny, 
fl ísové čepice, svetry, rukavice, 
nákrčníky (nic jiného z oblečení 
nenoste).
Elektronika: nabité powerbanky 
+ univerzální kabely k nim, sví-
tící baterie + baterky, čelovky.
Zdravotnické prostředky: autolé-
kárničky, náplasti, individuál-
ně balené obvazy, analgetika 
a protizánětlivé léky, černé uhlí, 
kapky do očí, rukavice, termo-
fólie, sterilní krytí, dezinfekce, 
vitamíny / minerály a hygienic-
ké prostředky.
Další: elektrické ohřívače, ply-
nové kartuše.

AKTUÁLNĚ NENÍ TŘEBA: balené 
vody, krmení pro zvířata, dětské 
hračky, oblečení a potraviny, 
které nejsou na seznamu.
Koordinační kontakt pro dobro-
volníky a informace o potřebné 
materiální pomoci je na infolin-
ce +420 721 134 987. Volejte jen 
v nutných případech, linka je 
přetížená. Pokud chcete pomá-
hat jako dobrovolníci, sledujte 
facebookovou skupinu Vlak na 
Ukrajinu – dobrovolníci. (red)

Humanitární vlak. Co lidé aktuálně potřebují? 

VLAKY ve směru na Ukrajinu už přepravily desítky tun humanitární pomoci. Foto: ČD

Praha - Zejména menší chovatelská 
zařízení na Ukrajině volají o pomoc. 
Ta k nim směřuje přes polskou Lodž 
a ukrajinský Lvov. Přispěje k ní 
i Zoo Praha spolu s dalšími českými 
a slovenskými zoologickými za-
hradami, a to krmivy a materiálem 
zakoupeným ze speciálního pod-
účtu sbírky „Pomáháme jim pře-
žít“. Pomoci můžete i vy, a to zaslá-
ním libovolné částky na číslo účtu 
43-6804660247/0100, variabilní 
symbol: 2022, zpráva pro příjemce: 
Ukrajina. 
S dalším nápadem, jak získat 
fi nanční prostředky na podporu 
ukrajinských zoo, přišli sami 
chovatelé: zájemce budou ve 
skupinkách o maximálně deseti 
účastnících provázet po svých 
úsecích, a kde je to možné, vez-
mou návštěvníky i do zázemí. 
Cena jedné zhruba hodinové 
prohlídky je 1 000 Kč a zakoupit 
ji lze na e-shopu Zoo Praha: htt-
ps://eshop.zoopraha.cz/poma-
hame-ukrajinskym-zoo.html.
Vybírat lze z následujících mož-
ností:
Procházka v Darwinově kráte-
ru (ďábli medvědovití, vombat 
obecný, klokani a další). Data 
a čas konání: 18., 21., 21., 25., 28. 
a 31. března od 16.00 h.

Výprava za šelmami (vlci eurasijští, 
hyeny čabrakové, levharti man-
džuští, tygři ussurijští). Data a čas 
konání: 18., 22., 25. a 29. března od 
16.00 h. Prohlídkový okruh zahr-
nuje i provozní cestu, kam se jinak 
návštěvníci nemají šanci podívat.
Návštěva Údolí slonů. Data a čas ko-
nání: 20., 22., 23., 24., 27. a 30. března 
od 16.00 h. Zahrnuta je i prohlídka 
jinak nepřístupného zázemí.
Vycházka za ptáky (dle domluvy 
a počasí – například dravci či 
obyvatelé Rákosova pavilonu). 
Data a čas konání: 18., 21., 28. 
a 29. března od 13.00 h.
Schůzka s primáty (gorily a oby-
vatelé Opičích ostrovů). Data 
a čas konání: 22., 23., 29. a 30. 
března od 13.30 h.

Zachraňte zvířata

Holešovice - Ukrajinští občané 
prchající před válkou mohou 
přicházet do Šatníku v Pražské 
tržnici pro materiální pomoc 
– na místě je zdarma k dispo-
zici oblečení, obuv, hygienické 
potřeby, vybavení pro děti nebo 
základní trvanlivé jídlo. Šatník 
se nachází v hale 13 a má otevře-
no každý den kromě neděle od 
10.00 do 17.00 hodin. 

Sbírka oblečení je nyní už po-
zastavena, stále je ale možné da-

rovat potřeby pro osobní hygienu 
nebo trvanlivé jídlo, zejména: 
zubní pasty a kartáčky, mý-
dla, šampony, mýdla na praní, 
deodoranty, kapesníky, vlhčené 
ubrousky, dámské hygienické 
potřeby, toaletní papír, trvanlivé 
jídlo, přesnídávky a kapsičky 
pro děti, konzervy, rýži, těsto-
viny apod. Aktuální informace 
ke stavu sbírky naleznou zájemci 
na stránkách Pražské tržnice či 
facebooku Šatníku. (red)

Do Šatníku už nenoste oblečení, 
ALE TRVANLIVÉ POTRAVINY

Praha - Chytrá karanténa a její linka 1221, kterou provozuje minis-
terstvo zdravotnictví, začala pomáhat lidem přijíždějícím z válkou 
postižené Ukrajiny. Pod číslovkou 8 je nyní nově volba v ukrajin-
ském i ruském jazyce, která nabízí poskytnutí informací o zdra-
votní péči pro občany Ukrajiny. Po stisknutí číslice 8 je volající 
přesměrován na ukrajinsky hovořícího operátora či tlumočníka, 
který dokáže poradit především s informacemi o zdravotní péči, ale 
případně i pomoci s další agendou. Na lince je připraveno i přepojení 
na akutní psychologickou pomoc. Stejně tak se na ni můžou obrá-
tit lékaři, kteří potřebují asistenci v dorozumění se s ukrajinským 
pacientem. (red)

Chytrá karanténa poradí uprchlíkům

VEŠKERÝ výtěžek z benefičních prohlídek 
jde na podporu ukrajinských zoo. Na foto-
grafii vrchní chovatel Martin Vojáček při 
krmení chápanů středoamerických. 
Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

pomáháme Ukrajině
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INZERCE

3 OTÁZKY PRO… VLASTIMILA VONDRUŠKU
 Neuvěřitelných 29 knih s jedním hrdinou a téměř milion prodaných výtisků. To je fenomén 

Oldřicha z Chlumu, kterého stvořil spisovatel Vlastimil Vondruška. Jeho poslední kniha má název 
Morový testament.

Proč se kniha jmenuje Morový 
testament? V době, kdy se příběh 
odehrává, přece mor v českých 
zemích neřádil…
To je pravda, ale řádil jinde, 
kromě jiného v severní Itálii. 
Sebedůmyslnější zločinec totiž 
nemůže předvídat náhodu. 
A když se do věci ještě vloží Ol-
dřich z Chlumu a jeho pomocní-
ci, nemá naději svou hanebnost 
dokončit. A to i v případě, že 
právo stojí zdánlivě na jeho 
straně, protože Oldřich z Chlu-
mu umí vždycky najít trik, jak 
obejít byrokratická nařízení.

Už v předchozím příběhu Králo-
vražda na Křivoklátě jste zkom-
plikoval osobní život panoše Oty. 
Chystáte se v tom nyní pokračovat?
Panoš Ota si život komplikuje 
do té míry, jak mu ho kompli-
kují samy dívky. Na takové věci 
musí být totiž vždycky dva. 
Nový román Morový testament 
se odehrává mnohem dříve než 

zmiňovaný příběh z Křivoklátu, 
to ale neznamená, že v něm od-
soudím panoše Otu k celibátu. 
Právě naopak, pátrání se týká 
jisté hezké dívky.

Tentokrát hrají ve vašem vyprá-
vění roli italští učenci. Proč jezdili 
studovat do Čech?
Středověká vzdělanost byla 
univerzální, jejím základem 
byla křesťanská víra. Jenže 
každý učenec si vytvářel vlastní 
myšlenkový svět a hlásal svůj 
výklad poznání a víry. Protože 
neexistoval knihtisk ani jiné 
sofi stikované komunikační 
techniky, bylo třeba za těmito 
učenci jet, strávit v jejich pří-
tomnosti jeden či dva semestry 
a pak pokračovat na jinou školu 
za dalším věhlasným profeso-
rem. V době Přemysla II. Ota-
kara působilo v Praze několik 
učenců a je logické, že se za nimi 
žáci vydávali i z ciziny. Roli totiž 
hrálo i to, jaké hmotné zabezpe-
čení ta která škola nabízela. (red)

Odpovězte na soutěžní otázku do 2 9. 3. 
2022 na e-mail: soutez@ceskydomov.cz, 
připište svoji poštovní adresu a do před-
mětu e-mailu TESTAMENT. Tři výherce 
budeme kontaktovat e-mailem.

Soutěžní otázka
Oldřich z Chlumu je…?
a) rytíř   b) panoš   c) baron

soutěž o knihy

„KRÁSA LITERATURY je v bezprostřed-
nosti a napětí. Čtenář prožívá příběh 
a netuší, jakým směrem se budou posta-
vy ubírat a jaké radosti či starosti budou 
prožívat,“ říká spisovatel Vlastimil 
Vondruška. Foto: Monika Navrátilová

Zveme Vás do zdravotnických potřeb 
HARTMANN-RICO na Praze 4

Zdravotnické potřeby
Nám. Bratří Synků 477/10
140 00  Praha 4
tel.: +420 724 671 108

Otevírací doba: 
Po–Pá   09.00–18.00 h
www.prodejna-hartmann.cz

Nabídka našeho sortimentu:
• Zdravotní a ortopedická obuv Varomed, Santé, Bama, Protetika, Leons
• SVORTO – ortopedické pomůcky a speciální vložky do bot, korektory, podpatěnky
•  Módní, vycházková a volnočasová obuv Rieker, Piccadilly, Looke, Manitu a další
• MAXIS, Avicenum – speciální kompresní punčochy, podkolenky, ponožky
•  Inkontinenční pomůcky Molicare (Lady, Men), TENA, Depend, iD, ABENA
• Kneipp, RYOR – přírodní a pečující kosmetika pro pleť, tělo a vlasy
•  Sortiment pomůcek zn. Solingen pro manikúru a pedikúru, chirur. nástroje a jiné
•  Ortopedické pomůcky - ortézy, bandáže, límce MAXIS-MEDI, Sanomed, Thuasne
• Veroval tlakoměry, teploměry Thermoval, fonendoskopy a jiné přístroje
• Krytí např. Hydrotac, Atrauman, desinfekce Cutasept, náplasti a tejpy Cosmos
• Rehabil. a kompenzační pomůcky (chodítka, berle, polštáře), pomůcky na jogu beUnik

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Nalaďte si PRAHA TV
a nic pražského vám neunikne

Kde nás najdete:
televize 46. kanál, UPC, O2-TV, www.prahatv.eu, 

inzerce
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ivan kuptík

Kdysi mi na otázku, proč se 
nepáchá sebevražda utopením, 
odpověděl psychiatr Miroslav 
Plzák, odborník na sebevraždy: 
„Skákalo se z mostu do Vltavy 
proto, že lidé neuměli plavat, 
takže více méně měli jistotu, že 
zemřou. Ten, kdo umí plavat, byť 
chce ztratit život, nepočítá s tím, 
že pud sebezáchovy je daleko 
silnější než jeho touha po smrti.“
Pražský světový unikát
Vltavské plovárny se tedy staly 
prevencí před sebevraždami 
a nebylo jich málo. A právě 
Praha se může pyšnit světo-
vým unikátem. V roce 1810 
vznikla první vojenská škola 
na světě, která učila plavat 
vojáky. Prameny uvádějí, že 
to bylo na staré lodi kotvící Na 
Františku, později. Když loď 
již nestačila, vznikla plovoucí 
plovárna umístěná u Křížov-
nického kláštera. Školu založil 
Ernst Heinrich Adolf von Pfuel 
(1779–1866), v té době setník, 
později pruský generál. Von 
Pfuel byl také inovátorem pla-
vecké techniky prsa. Smutné 
je, že některé zdroje tvrdošíjně 
opakují, že zakladatelem byl 
Arnošt z Pfuolu, což je zkomo-
lenina generálova jména, který 
byl mimochodem i krátký čas 
pruským ministerským před-
sedou.

Oblíbené byly sirky
Miroslav Plzák ale upozornil, 
že sebevražda utopením nebyla 
rozhodně jediným způsobem, 
jak sejít ze světa: „Asi nejčastěji 
citované sebevraždy v dobovém 
tisku byly sebevraždy páchané 
pomocí sirek. V počátcích se totiž 
sirky vyráběly z bílého fosforu, 
který byl jedovatý. Služtička z ne-
šťastné lásky naškrábala hlavičky 
sirek, rozpustila ve vodě, vypila 
a zemřela v ukrutných bolestech.“ 
Sirky s bílým fosforem chytaly 
škrtnutím o cokoliv, později je 
výrobci nahradili fosforem červe-
ným, který není jedovatý.
Slavný zachránce z kampy
K sebevrahům patří i jejich 
zachránci. Oblíbeným místem 
sebevrahů byl v 19. i ve 20. století 
Karlův most. Na Kampě bydlíval 
Josef Rousek (1872-1942), obuvník, 
který provozoval i půjčovnu loděk 
a měl za sebou neuvěřitelně velké 
množství zachráněných lidí. Bylo 
jich údajně přes 80, které vytáhl 
na břeh, z nich 56 bylo živých. Prý 
to byly většinou ženy. 
O sebevrazích bez slitování
Dnešní doba GDPR, kdy policejní 
zdroje o obětech i pachatelích 
uvádějí nic neříkající údaje, se 
výrazně liší od dob Josefa Rouska. 
Posuďte sami. České slovo ve své 
černé kronice 24. června 1910 
napsalo tklivý příběh sebevraha: 
„Včera večer pokusil se 56letý 

pekařský pomocník Soldát Josef 
o sebevraždu. Z Karlova mostu 
vrhl se do Vltavy a málem hleda-
nou smrt také nalezl, kdyby mu 
nebyli přispěli včas ku pomoci 
obuvník Josef Rousek, truhlářský 
pomocník Jan Jiroušek, malíř-
ský pomocník František Bureš 
a pekařský pomocník Karel Tůša, 
kteří v loďce se k němu přiblížili 
a jej z vody vytáhli. Ovšem již 
v bezvědomí. Po prvním lékař-
ském ošetření byl dopraven do 
Všeobecné nemocnice. Soldát, 
jak bylo udáno, byl dlouho bez 
zaměstnání a tato příčina dohna-
la ho asi k zoufalému činu.“
Život za necelou korunu?
Josef Rousek zachraňoval nejen 
sebevrahy. Lovil z Vltavy rozdo-
váděné studenti, kteří se převrhli 
u Staroměstského jezu, jindy 
vojenského dobrovolníka, který 
plaval od vojenské plovárny Kar-
lovu mostu, ale u jezu ho opustily 

síly a začal se topit. V roce 1910 
při opravě Karlova mostu spadlo 
lešení s pracujícími lidmi. Šest 
z nich Josef Rousek dopravil do 
bezpečí. Policejní rada napsal 
Rouskovým jménem žádost na 
magistrát, aby odměnili jeho pří-
kladnou odvahu. Po dlouhém če-
kání přišlo rozhodnutí. Magistrát 
mu přiznal odměnu čtyři koruny. 
Není divu, že dopis Rousek prostě 
roztrhal. Na vysvětlenou a pro 
ilustraci - kilogram másla tehdy 
stál dvě až tři koruny… K vyzna-
menání došlo až v roce 1921, kdy 
ho pražské policejní ředitelství 
ocenilo za záchranu 52 lidí. V roce 
1925 uvedl časopis Světozor, že  
J. Rousek zachránil už 76 lidí.
Všimli si ho i filmaři
Josef Rousek byl skutečně slavný 
a stal se inspirací také pro filmaře. 
Poprvé se objevil ve filmu Písnič-
kář z roku 1932, který pojednává 
o Karlu Hašlerovi. Je to skutečný 
Josef Rousek, který se na zlomek 
vteřiny objeví při hledání uto-
nulého. Film režiséra Vladimíra 
Slavínského z roku 1942 s Vlastou 
Burianem Ryba na suchu je kome-
die inspirovaná právě Rouskovým 
životem, i když je scénář hodně 
vzdálený skutečnosti. To Moska-
lykovo Panoptikum Města praž-
ského už představuje skutečného 
Rouska (hraje Zdeněk Kutil), který 
spasí Karla Heřmánka a Hanu Ma-
ciuchovou z kalných vod Vltavy.

Utopit se není v módě. Mohou za to plovárny

JOSeF rousek, pražský obuvník a provozovatel půjčovny lodiček, zachránil desítky lidí před 
smrtí. zdroj: Wikipedia

 � Byly doby, kdy Vltava patřila sebevrahům. Sebevraždy se 
páchaly skokem z mostu, nejlépe z Karlova. To bylo v 19. století, nyní 
skákají z pražských mostů hlavně opilci.

PRUSký generál von pfuel založil, zřejmě po pražském vzoru, v Berlíně v roce 1817 říční koupaliště. Šlo o první vojenskou výukovou 
plovárnu, do které, na rozdíl od pražské plovárny, měli civilisté a zejména školní mládež od počátku přístup. snímek je z oslav 50. výro-
čí vzniku této instituce. zdroj: Wikipedia

tahal zavražděné povstalce
Ferdinand Platil (1910–1993) byl další 
legendou pražských plavčíků a záchra-
nářů. Pracoval přes 60 let na Občanské 
plovárně, naučil plavat celé generace 
Pražanů a zachránil také desítky životů. 
Asi nejtragičtějším okamžikem v jeho 
životě bylo Pražské povstání, ve kterém 
němci postříleli povstalce na Starém 
Městě a naházeli je do vody. Platil je 
pak vytahoval na druhém břehu, jak 
vzpomínal v jednom z rozhovorů pro 
Večerní Prahu. Jeho syn mimo jiné sloužil 
u Poříčního útvaru pražské policie.



 • !!Odvoz starého nábytku na skládku!! 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Stěhování-doprava. 
Volejte: 773 484 056

 • prohlídky, čištění, opravy a nátěry 
okapů, střech a fasád horolezeckou 
technikou, zábrany proti ptactvu, 
zastřešení světlíků. Dlouholetá  
praxe, vysoká kvalita a osobní  
přístup. Tel. 606649809;  
www.vyskovepracepraha.cz

 • Úklid - čištění koberců, mytí oken, pře-
věšování záclon. Dlouhá praxe, vysoká 
kvalita, osobní přístup, profesionální 
vybavení. Tel. 606649809;  
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 
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 přijedu kam-
koliv nebo můžete Vy ke mně. Slušné 
a seriózní jednání. Tel. 777 311 101

 • poskytneme sídlo v Praze pro SrO, 
OSVČ od czK 149 Kč/měsíc. www.
sidloprofirmupraha.cz, Tel.: 728 991247

 • koupím sklo, porcelán, knihy a další. 
zároveň vyklidím a vystěhuji.  
Tel.: 608 203 342

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

 • Formulář pro podání inzerátu najdete 
na www.nasepraha10.cz/inzerce. cena 
inzerátu je od 350 kč

řádková inzerceřádková inzerce
inzerce

Vydává Český domov Media House s.r.o., iČ 257 929 20 • šéfredaktor: Martin Dudek, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz • odpovědný redaktor: Jan Bělohubý • Manažeři inzerce: renata Čížková  
tel.: 777 114 473, e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz, iveta Šavelová tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz• Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Praha 10 – Strašnice, Pod Altánem 99/103, 
tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci na tel.: 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz • náklad 60 108 výtisků • neoznačené fotografie: archiv redakce. • Vychází 18. 3. 2022 • MK Čr e 21860 VY
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CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU
23.3.

JANEK LEDECKÝ 
ALENA ZÁRYBNICKÁ
ALExANDR MItRofANov 
JAN HoMoLA (woHNout)

30.3.
StEfAN MILKov
PEtR NIKL
ALExANDR voNDRA
JAKuB RYBA (RYBIčKY48)

www.livingstone.czCK
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EUROPAPIER-BOHEMIA
Velkoobchod s papírem

- Praha 10, přátelský kolektiv
- Nástupní mzda 23.500 Kč 
 + možnost přesčasů
- Po 3 měsících 3.800 měsíční odměna
- 13. mzda + další mimořádné odměny
- Flexipassy 1.500Kč/kvartálně
- Stravenky 135 Kč, 5 týdnů dovolené
- Průkaz na VZV/retrak zdarma

SKLADNÍK

Petr Šubrt tel.: 602 489 051
p.subrt@europapier.cz

www.europapier.cz
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PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ          MUZIKÁL ZE VSI

Zdeněk Troška a Petr Markov      Karel Vágner      Ondřej G. Brzobohatý
HUDBA, TEXT A LIBRETOFILMOVÁ PŘEDLOHA FILMOVÁ HUDBA

       VYPRODÁNO!

PR̆IDÁVÁME LETNÍ TERMÍNY!
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Dotace na energie pro pražská sportoviště
Praha – V souvislosti s pokračujícím zvyšováním 
cen energií a s tím spojeným nárůstem provozních 
nákladů pražských sportovišť vyhlašuje hlavní 
město dotační program, který má za cíl zmír-
nit ekonomické dopady na energeticky náročná 
sportovní zařízení. Pro tyto účely bude z rozpočtu 
Prahy poskytnuto 25 milionů korun.

Dotace je určena na mimořádnou podporu 
provozu sportovních zařízení, která jsou posti-
žena zvýšením cen energií alespoň o 50 % oproti 
období předcházejícímu roku 2022. Konkrétně se 
má jednat o plavecké bazény s minimální délkou 
25 metrů, zimní stadiony i další sportovní zařízení 
na území hlavního města. Musí však být přístupné 
veřejnosti a zároveň sloužit k pravidelné orga-
nizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí 
a mládeže. Další podmínkou potom je, že provoz 
zařízení musí být zajištěn celoročně s výjimkou 
nezbytných technických odstávek. 

Hlavní město stanovilo na jednu žádost mini-
mální požadovanou částku způsobilých nákladů, 
a to 50 tisíc korun. Naopak maximální výše dotace 
pro jednoho žadatele jsou tři miliony korun. Lhůta 

pro podání žádostí je od 7. do 30. dubna 2022. 
Veškeré informace k programu včetně formu-
lářů a dalších náležitostí budou k dispozici na 
www.praha.eu. (red) Foto: Pixabay

Městská knihovna 
rozšířila otevírací dobu 
Praha – Městská knihovna 
pomyslně vrátila čas o dva 
roky zpět a má opět otevře-
no podle běžných otevíracích 
dob jednotlivých poboček, 
jak byli čtenáři zvyklí. Roz-
šíření otevírací doby se týká 
většiny poboček v síti městské 
knihovny. Nejvíce znát to bude 
na otevíracích dobách velkých 
poboček (Opatov, Smíchov, 
Korunní), které budou mít 
otevřeno v pracovních dnech 
od 9.00 do 19.00 hodin. Ob-
novily se i některé sobotní 
provozy, například v Domě 
čtení (Praha 10). Ke své běžné 
otevírací době od 9.00 ho-
din se vrátila také Ústřední 
knihovna. Aktuální otevírací 
doby všech poboček najdete 
www.mlp.cz/pobocky. (red)

f/nasepraha10
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Pečujete o člověka se syndromem demence? 

NEBUĎTE NA TO SAMI!
Zveme Vás na vzdělávací skupiny, kde můžete sdílet problémy 

a situace, které přináší péče o blízkého trpícího demencí. Setkáte 
se s lidmi s obdobnou zkušeností a své dotazy můžete konzultovat 

s terapeuty a aktivizačními pracovníky. Pomůžeme Vám nalézt 
vhodná řešení i osvojit si dovednosti nezbytné pro domácí péči. 

Budete si je moct i nasimulovat prostřednictvím virtuální reality. 
Jak efektivně zvládnout péči, jak bezpečně uspořádat byt, jak si 
poradit se stravováním a hygienou, kde a jak zažádat o finanční 
pomoc – na tyto a mnohé další otázky zde naleznete odpověď 
a získáte návod jak nejlépe pomoct Vašemu blízkému i jak se 

vyhnout vyčerpání.

ÚČAST NA NAŠICH SETKÁNÍCH JE BEZPLATNÁ. 
Kurzy probíhají v Palatě na Praze 5. 

Bližší informace a registraci na kurz najdete na 

www.palata.cz

inzerce11 Více informací na www.nasepraha.cz velká Praha

Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):

Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Cena 350 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si 
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena 
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 350 Kč (6x 700 Kč nebo 
6x 1050 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE 
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech, 
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).

Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
 NAŠE PRAHA CENTRUM NAŠE PRAHA 6 NAŠE PRAHA 9

 NAŠE PRAHA 4 NAŠE PRAHA 7 NAŠE PRAHA 10

 NAŠE PRAHA 5 NAŠE PRAHA 8 

 všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)

Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.

Uvedené ceny jsou s DPH. Platí obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: 
Český Domov Média House, s. r. o., řádková inzerce, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice, tel.: 734 580 087, e-mail: podklady@ceskydomov.cz. V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v přípa-
dě, pokud obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu A 
nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČ nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Český Domov Média House, s. r. o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice  

Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Firma/jméno: ………………….......................................               Tel.: .…………………...….................
Adresa: ………………………....................................        Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČ: ..............………..……….       E-mail: ...................……………….     Podpis: ………....……………………..

350 Kč

700 Kč

1050 Kč

NAŠE  PRAHA



1. dubna 2022

22. dubna 2022

6. května 2022

20. května 2022

3. června 2022

17. června 2022

1. července 2022

5. srpna 2022

19. srpna 2022



KOMPLEXNÍ REALIZACE  
HASÍCÍCH SYSTÉMŮ

Hlavním  
předmětem  
naší činnosti je 
projekce, servis, 
výroba a realizace 
stabilního  
hasicího  
zařízení. 

SPRINKLER GROUP

www.sprinklergroup.cz
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