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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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Pomáháme Ukrajině
Přinášíme opět praktické 
rady i tipy, jak lidem u nás 
i na Ukrajině co nejvíce po-
moci.

Více na str. 11

Kde voják Švejk

udělal 

chybu?

Str. 6
 a 7

PLAYOFF
HOKEJOVÉ EXTRALIGY VSTUPENKY

NA WWW.HCSPARTA.CZ
GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

Foto: Kateřina Fejk Lorencová

Petr Fejk: 
 Zoo nebyla 
jen radost 
ze zvířat
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Trh s energiemi v Evropě 
prochází restartem, proto je 
i nadále potřeba počítat s tur-
bulentními cenami elektřiny 
a plynu. Uživatelé, kteří se 
nechají zlákat nabídkou spo-
lečností nabízejících „výhodný“ 
plyn a slibujících nezávislost po 
odpojení od centrálního zdroje, 
se mohou velmi lehce stát 
rukojmími extrémních výkyvů 
cen plynu na světových trzích, 
jak se tomu stalo již v někte-
rých pražských částech. 

Systém dálkového vytápě-
ní je stabilní a do velké míry 
i nezávislý na dodávkách 
zemního plynu z Ruska. Jeho 
výhodou je totiž flexibilita paliv, 
kdy může fungovat v rozma-
nitém energetickém mixu. 
Teplo může být vyráběno 
kogenerací při výrobě elektřiny, 
z komunálního odpadu, štěpky 
či z likvidace kalů anebo lze 
třeba využívat odpadní teplo 
z čistíren odpadních vod. Navíc 
umožňuje vyrábět teplo cent-
rálně ve vzdálených ekologizo-
vaných zdrojích a snižovat tak 
emisní zátěž ve městech.

Klimatický plán v metropoli
Velkou roli v rozhodování o bu-
doucím zdraví obyvatel hraje 
způsob, jakým budeme v met-
ropoli vytápět své domácnosti. 
V Pražské kotlině energii rozvádí 
tepny teplárenské soustavy 
Pražské teplárenské ze skupiny 
Veolia, které jsou napojeny na 34 
kilometrů dlouhý externí tepelný 
napáječ. Pro Prahu to znamená 
čistý vzduch a stovky komí-
nů, které nikdy nemusely být 
postaveny. Praha je napojena na 
dálkové vytápění, které je cestou, 
jak splnit do budoucna klima-
tický plán, který do roku 2030 
připravil a prosadil náměstek 
primátora Petr Hlubuček /STAN/.

Pražské tepny
Klimatický plán dává Praža-
nům záruku, že budou dýchat 
čistý vzduch a Praha bude 

zdravým místem pro život. 
Teplárenskými tepnami v hlav-
ním městě už dnes proudí 
energie do domovů, kanceláří, 
výrobních budov, škol, nemoc-
nic i úřadů. V mnoha ohledech 
je tak naše hlavní město již 
dávno o mnoho let napřed 
i před jinými evropskými met-
ropolemi. 

„Hlavním zdrojem tepla pro 
Prahu je elektrárna v Mělníce 
ze skupiny ČEZ, která pokrývá 
přes 90 procent potřeb hlav-
ního města. Dalším je Zařízení 
na energetické využití odpa-
du (ZEVO) v Malešicích, které 
zajistí pět až sedm procent 
tepla. Naše špičkové zdroje 
pak zapínáme v době, kdy se 
teploty začnou pohybovat až 
kolem nuly,“ říká Martin Brůha, 
ředitel Pražské teplárenské. 
Teplárenskými tepnami tak 
proudí významné procento 
energie z nerecyklovatelného 
odpadu, který by jinak skončil 
na skládkách. ZEVO Malešice 
ročně smysluplně zpracuje 

31 tisíc vagónů komunálního 
odpadu z celé Prahy a díky síti 
teplárenských tepen jím vyhře-
je 20 tisíc domácností a něko-
lik průmyslových areálů.

Patříme k největším
Systémy dálkového vytápění 
najdeme ve většině vyspělých 
metropolí. Jsou klíčové pro spl-
nění klimatických plánů všech 
velkých aglomerací. Síť tepen 
zásobujících naše hlavní město 
patří k těm největším a nejvý-
znamnějším.

Kromě Prahy najdeme sítě 
dálkového tepla například ve 
Skandinávii. Do rozvoje dálko-
vého tepla výrazně investovalo 
v posledních letech Dánsko, 
kde je tímto způsobem vytá-
pěno zhruba 50 procent všech 
domácností, v Kodani pak 
dokonce více než 90 procent. 
Rozvinuté jsou i systémy dálko-
vého tepla ve Finsku, Švédsku, 
Německu, Rakousku či Itálii. 
Více se dozvíte na  
www.praha-cista.cz

V Praze dýcháme čistý vzduch 
díky tomu, že jsme zvolili 
správný způsob vytápění

 Evropu zasáhly neo-
čekávané geopolitické 
změny a přímá cesta 
k ekologickému vytápě-
ní se velmi zkomplikova-
la. Řešení však existuje. 

Teplo proudí do Prahy z Mělníka mohutným napáječem.

O společnosti
-

ská a.s., která se již téměř 30 
let stará o Pražskou tepláren-
skou soustavu a dodává teplo 
a teplou vodu pro Prahu a její 
blízké okolí, je součástí skupi-
ny Veolia Energie ČR. 

je ekologickým a bezpečným 
způsobem budovat a provozo-
vat energetickou infrastruktu-
ru a zařízení pro města a obce. 

-
vá do 560 tisíc domácností 
a průmyslových objektů. 

domy, průmyslové závody a ko-
merční areály, jejichž cílem je 
optimalizovat spotřebu energie, 
využívat alternativní zdroje 
a přinášet tak úsporu nákladů.

působí již od počátku 90. let. 
Energetická divize skupiny 
Veolia je předním českým vý-
robcem a dodavatelem tepla 
a elektrické energie v koge-
neraci a je prvním nezávislým 
provozovatelem sítě chladu 
na českém trhu.
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TAK SI MYSLÍM...

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

KOMENTÁŘ

Bude máslo za 80 a chleba za 60 korun?
Současná vlna infl ace a všeobecné-
ho zdražování zasáhla asi všechny. 
Zdražování se přitom očekávalo, 
zejména poté, co v minulém roce 
stouply skokově ceny energií. 
Důvodů je samozřejmě více, ale 
tím největším je podle mnoha 
ekonomů a analytiků evropská 
zelená politika, tzv. Green Deal. 
Cena elektřiny je vinou různých 
omezení, emisních povolenek 
a regulací astronomicky předra-
žená. Následuje dominový efekt, 
kdy se drahé vstupy přenášejí dále. 
Zdražil nebývale i zemní plyn, kte-
rý k výrobě potřebuje průmysl. 

V Evropě dochází k ohromným 
přesunům kapitálu. O tom, že se 
zavírají v důsledku cen vstupů 

továrny na hnojiva, se mluví více 
než rok. Ty, co zůstaly, logicky 
zdražily. Bez hnojiv nejsou potra-
viny ani maso. Základní suroviny 
nejsou ale prakticky nikde. Není 
ocel, dřevo, papír. Zajímavé je 
v této souvislosti sledovat dnes 
už legendární tiskovky sloven-
ské chemičky Duslo Šala, kde 
manažeři slovensky osobitým 
způsobem popisují současný stav. 
Řvou, křičí, varují. Nikdo zodpo-
vědný je ale neposlouchá. Začíná 
to připomínat socialismus.

Do toho EU vyhlásila skandální 
rozhodnutí, že se tento rok musí 
snížit spotřeba masa na osobu 
o 15 kg/rok. V Německu dokon-
ce mají v některých spolkových 

státech nedostatek rýže a mouky 
a obchody to řeší provizorním 
přídělovým systémem, jeden 
zákazník jeden sáček. Začali 
občanům také rozdávat plošný 
příspěvek 300 euro na drahé 
energie. Někteří komentátoři 
to nazývají almuženky. U nás 
přitom šéf Madety oznámil, ať se 
připravíme na máslo za 80 korun 
a chleba za 60 Kč.  

Člověk by očekával, že v takto 
krizové situaci vedení EU pře-
hodnotí svou dosavadní politiku 
a regulace, které zdražují energie, 
zruší. Že tuto potřebu začnou hro-
madně požadovat vlády členských 
států EU, protože ekonomika 
kolabuje a určité skupiny obyva-
telstva už fakticky nemají na jídlo 
a topení. Že pravicové vlády, 

podporované 
průmyslem, 
řeknou DOST, 
už to šílenství 
stačilo, zastav-
te to. Neděje se 
ale nic. Z EU 
naopak zazní-
vají hlasy, že 
naopak je třeba 
přitvrdit. 

Nevím, na co se tedy čeká? Jestli 
vláda okamžitě razantně nezasáh-
ne a socialistické přerozdělování 
a zásahy do ekonomiky nezruší, 
čeká nás bída a veliké sociální 
pnutí ve společnosti. Je poslední 
šance tomu zabránit a vrátit se 
do vlaku bezpečí a prosperity.   

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz

Sezona přívozů opět začala, pro HolKu je poslední
 Od soboty 26. března se k celoročním přívozům P1 a P2 a výlukově letos dříve zprovozněnému 

přívozu P6 připojí i ostatní sezonní přívozy, které budou v provozu do 30. října. Na těchto přívozech 
však došlo oproti předchozím letům k několika změnám.

Praha - Podolský přívoz P3 
vyplul v nové kratší trase, kterou 
umožnilo zprůchodnění části 
Žlutých lázní (volně přístupný 
areál Dvorce). Díky tomu jsou 
místo původního Veslařského 
ostrova novým pravobřežním 
přístavištěm Dvorce s výrazně 
lepší dostupností dalších stej-
nojmenných zastávek tramvají 
a autobusů. Přívoz P3 tak může 
být vítanou alternativou při blížící 
se rekonstrukci Barrandovského 
mostu, kdy lze očekávat negativní 
vliv na provoz autobusových linek 
vedených přes most. Výhodou je 
i zkrácení intervalů linky P3 – 
z původních 20 minut na 15 minut 
a v ranní špičce na 10 minut.

Výtoňský přívoz P5 nově pluje 
celodenně v kratším intervalu 20 
minut a zajišťuje i obsluhu přísta-
viště Kotevní (do loňska obslu-
hováno samostatnou linkou P4, 
nově ale v režimu „na znamení“). 
Tím došlo k potřebnému posílení 
kapacity mezi ostrovem Císařská 
louka a Výtoní, současně je zacho-
váno i výrazně méně poptávané 
spojení na levý břeh Vltavy.

Holešovicko-karlínský přívoz 
P7 (HolKa) ve své poslední sezoně 
již neobsluhuje ostrov Štvanice, 
protože východní cíp ostrova je od-
říznut záborem staveniště Štvanic-

ké lávky, která od podzimu přívoz 
plně nahradí. Nyní jezdí po přímé 
trase Rohanský ostrov – Pražská 
tržnice. Více o přívozech PID: htt-
ps://pid.cz/privozy/.  Zdroj: ROPID

seznam pražských přívozů

P1 Sedlec – Zámky: v provozu denně do 20.00 h., 
v pracovní dny od 5.25 h., o víkendech od 6.45 h. 
P2 V Podbabě – Podhoří: v provozu denně do 22.00 h., 
v pracovní dny od 5.25 h., o víkendech od 6.30 h.
P3 Lihovar – Dvorce: v provozu denně do 22.00 h., 
v pracovní dny od 7.00 h., o víkendech od 8.00 h.
P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň: v provozu denně od 8.00 

do 19.00 až 21.00 h. podle denního světla.
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany: v provozu denně do 19.00 až 
21.00 h. podle denního světla, v pracovní dny od 7.00 h., 
o víkendech od 8.00 h.
P7 Pražská tržnice – Rohanský ostrov: v provozu denně 
do 19.00 až 22.00 h. podle denního světla, 
v pracovní dny od 7.00 h., o víkendech od 8.00 h.

PŘÍVOZ P7 neboli HolKa začal svoji poslední sezonu. Pak bude nahrazen lávkou. Foto: MČ 
Praha 7

Běž domů, Ivane! Nebo drsněj-
ší – Rusáci a uzený, nejlepší jsou 
studený. Takové nápisy psali bílou 
křídou po domovních zdech naši 
otcové, dědové, babičky a ma-
minky v roce 1968, kdy se do naší 
země začaly valit tanky „spřá-
telených armád“ pod vedením 
tehdejšího Sovětského svazu.
Nevím, co po ruinách svých 
bývalých domů píší nyní na Ukra-
jině, ale dovolím si tipnout, že 
to budou mnohem horší nápisy. 
Vždyť ruská agrese nebere 
ohledy na civilisty, a co je nejhor-
ší, ve válce umírají i děti. Právem 
se ukrajinskou národní hrdinkou 
stala starší žena, která z metro-
vé vzdálenosti křičela na rus-
kého vojáka: „Vezměte si tahle 
semínka a dejte si je do kapes, ať 
z vás aspoň vyrostou slunečnice, 
až tady všichni zdechnete!“
Jenže pouhá statečnost Ukrajin-
ců zřejmě stačit nebude. My mu-
síme alespoň pomáhat uprchlí-
kům, kteří se u nás rozhodli najít 
domov. Rok 1968 přece není zas 
tak vzdálený a za tehdejší  čes-
ko-slovenskou emigrační vlnu 
směr Západ bychom nyní mohli 
splatit náš dluh.
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Pád Trojské lávky je stále s otazníky
  Trojská lávka se zřítila 2. prosince 2017. Dva roky po havárii byly na základě vyšetřování a znaleckého posudku obžalovány dvě fy-

zické osoby. Obžaloba obvinila profesora inženýra Jiřího Stráského, DSc., a inženýra Antonína Semeckého, který pracoval pro Technic-
ké správu komunikací Praha (TSK), že z nedbalosti zapříčinili havárii. 

Ivan Kuptík

Troja -  Jako příčinu pádu viděla 
obžaloba vady v projektu. Před-
stavitelé České komory autori-
zovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (ČKAIT) ale 
už od počátku upozorňovali, že 
je obžaloba účelová a zmatečná. 
Ani soudní znalci nebyli schop-
ni po téměř 40 letech provozu 
prokázat kauzální spojitost mezi 
údajnými chybami v projektu, 
jeho realizaci a správou lávky.

Soudní znalec bez odbornosti?
„Nikdo se například nezabýval 

mírou poškození, kterou na Troj-
ské lávce spáchaly dvě velké 
povodně. I proto jsme od počátku 
považovali obvinění a posléze 
i obžalobu za absurdní a nebez-
pečně precedentní pro de facto 
jakékoliv starší stavby v České re-
publice,“ uvedl šéf ČKAIT Robert 
Špalek. Komora za zvláště závažný 
považuje argument, že původní 
projektant nemohl od dokončení 
lávky nijak ovlivňovat její opravy 
a údržbu. A zároveň upozor-

ňuje na již překonanou praxi, 
kdy soudní znalci nemuseli mít 
inženýrskou autorizaci v oboru 
staveb, jejichž posudky pro soudy 
zpracovávali. Přesně to nastalo 
i v případě Trojské lávky.

Odvolá se státní zástupce? 
Ostatně lávka byla monito-

rována a čidla oznamovala stav 
mostu v rozmezí několika vteřin, 
takže pád sice zaznamenala, ale 
nebyly tu žádné varovné signály, 
že by mohlo k pádu dojít. Za ne-
dbalostní obecné ohrožení hro-
zilo oběma mužům dva až osm 
let vězení. K obžalobě se připojilo 
i hlavní město Praha a žádalo 
o náhradu škody ve výši více 
než osm milionů korun. Verdikt 
zatím není pravomocný, státní 
zástupce Mgr. Šimon Vavrečka, 
který pro oba stavební inženýry 
žádal podmíněné tresty, si pone-
chal lhůtu pro případné odvolání.

Stále se hledá příčina
Pád tedy nebyl podle názoru 

odborníků způsoben nějakou 
skrytou vadou projektu, která 

by kdykoli po dokončením lávky 
mohla způsobit její destrukci. 
„Stalo se neštěstí a my musíme 
udělat vše proto, abychom zjistili 
skutečné důvody pádu lávky, aby 
se podobná tragédie neopakova-
la. Je škoda, že příčiny havárie 
neprošetřila nezávislá komise 
a její vyšetření bylo svěřeno 
znalci, který není autorizovaný 
inženýr v oborech Mosty a in-
ženýrské konstrukce a Statika 
a dynamika staveb. Navíc ještě 
před zahájením soudního sporu 
bylo torzo konstrukce lávky 
zlikvidováno, a tak nyní nemů-
žeme stoprocentně určit bezpro-
střední příčinu kolapsu. Podle 
mého názoru je opravdu potřeba 
zajistit, aby podobná neštěstí 
vyšetřovali opravdoví odborní-
ci,“ upozornil profesor Stráský.

Nerealizované doporučení
Dále uvedl, že v srpnu 2017 

Institut plánování a rozvoje hlav-
ního města Prahy (IPR) požádal 
Stráského projekční kancelář 
o zhodnocení stavu lávky. „Stav-
bu jsem navštívil a po prohlídce 

jsem ihned doporučil zesílení 
konstrukce vnějšími kabely,“ 
řekl profesor Stráský. „Pokud by 
vyšetřování a obžaloba byly zpra-
covány s náležitou odbornou péčí, 
nemusel by se státní zástupce 
v závěrečné řeči odvolávat na in-
formace, které o konstrukcích 
z předpjatého betonu našel na Wi-
kipedii. Odhalení skutečných 
příčin havárií je jedinou cestou, 
jak zabránit jejich opakování,“ 
sdělil Radim Loukota, který 
z pověření ČKAIT soudní líčení 
sledoval od samého počátku.

Omezené pravomoci 
Druhý obžalovaný Antonín 

Semecký byl v době pádu lávky 
už osm let v důchodu. Dlou-
holetý šéf Oddělení mostů TSK 
měl omezené pravomoci, neboť 
nemohl rozhodovat o tom, která 
z mnoha mostních konstrukcí je 
ve špatném až havarijním stavu 
a zda se má uzavřít. Nerozhodo-
val ani o fi nančních prostřed-
cích na opravy, neboť to spadá 
do kompetence vedení hlavního 
města Prahy.

NOVÁ TROJSKÁ LÁVKA prošla řádnou zatěžkávací zkouškou. Koláž: Ivan KuptíkPŘI PÁDU TROJSKÉ LÁVKY se zranili čtyři lidé, z toho dva vážně . Foto:

V Bubnech se p ostaví podjezd pro tramvaj
  Pražští radní souhlasili se záměrem stavby v lokalitě Bubny-Zátory, kde by měl současně s modernizací vlakové trati vzniknout 

podjezd pro tramvaje. 
Holešovice - Jelikož se do budoucna počítá 
s rozvoje celé lokality včetně vybudová-
ní bytů, kanceláří nebo například budovy 
fi lharmonie, Správa železnic a hlavní město 
společně koordinují jednotlivé záměry. 
Do budoucna by zde měla vést nová tramva-
jová trať, přičemž pozdější práce by vzhle-
dem ke složitosti území a další zástavbě byly 
komplikované, popřípadě i nemožné. 

„Tramvajový podjezd Bubny potřebu-
jeme vybudovat v předstihu pro chystané 
přeložení tramvajové trati v uzlu Vltavská. 
Ten se úplně promění během stavby Vltav-
ské fi lharmonie. Tramvajová trať nepovede 
v současné trase na Bubenském nábřeží, ale 
nově tramvaje pojedou novým širokým pod-
jezdem, který bude zároveň sloužit jako po-
hodlné pěší propojení tramvajové zastávky 

na Vltavské s ulicí Argentinská,“ vysvětlil 
náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast 
dopravy Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Termín zahájení stavby není v tuto chvíli 
jasný, záměr musí mimo jiné schválit praž-
ské zastupitelstvo. Práce by po jejich započe-
tí měly trvat asi 18 měsíců a předpokládaná 
hodnota je přibližně 300 milionů korun bez 
DPH. (red)
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KRÁTCE ZE SEDMIČKY

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)

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

Pomozte uklidit 
Bubenské nábřeží

Holešovice - V sobotu 
2. dubna v 9 hodin se u schodů 
na jižní straně Libeňského 
mostu sejdou dobrovolní-
ci, kteří budou společně se 
zástupci radnice uklízet 
vytipované cesty pro pěší 
a vltavské břehy kolem Bu-
benského nábřeží. Vhodné 
oblečení na úklid a pevnou 
obuv s sebou. Připraveny 
budou pracovní rukavice 
a pytle na odpadky. Zájemci 
o zapojení do úklidu organi-
zovaného radnicí Prahy 7 se 
mohou přihlásit v události 
na stránkách Ukliďme Česko 
(uklidmecesko.cz): Ukliďme 
Bubenské nábřeží - [Praha 7 
(městská část Praha)] - číslo 
akce 33313. (red)

Tusarova proti č. 5 11. 4.
U Průhonu x Na Maninách 11. 4.
Letohradská x U Letenského sadu 25. 4.
Tusarova před č. 52 25. 4.
U Vody x Jankovcova 4. 4.
Šimáčkova, proti domu č. 8 4. 4.
Pplk. Sochora, proti domu č. p. 14 5. 4.

Noční můra se zhmotnila 
u stanice metra Vltavská

Připomínky k brownfi eldu 
Bubny-Zátory
Holešovice - Změna územního 
plánu, která se nyní na území 
Bubny-Zátory pořizuje, vstoupi-
la do fáze veřejného projednání 
a veřejnost má možnost se k ní 
vyjádřit, a to do 6. dubna. Násled-
ně budou připomínky vypořádány 
a studie bude předána Zastupitel-
stvu hl. m. Prahy ke schválení. (red)

Foto: Wikipedie

Noční můra přetvořena v sen je název nové instalace Adama Hudce a Adama Novotníka 
u stanice metra Vltavská v rámci Galerie Vltavská. Instalace zkoumá, jakým směrem 
by se vydala architektura, pokud by jiné formy života, které se objevují na zemském 
povrchu, dostaly pozornost, jakou si zaslouží. Výstava má silné propojení na lokalitu 
a pracuje se vzorky biopatiny – mechu, řas, lišejníků a hub – odebraných z konstrukce 
schodiště Vltavské a přilehlé magistrály.  Instalace je k vidění do 10. června. (red) Foto: 
Ondřej Besperát

Motýli budou poletovat skleníkem
 Už 8. dubna se skleníkem Fata Morgana opět rozletí krásní mo-

týli. Botanická zahrada hl. m. Prahy připravuje 19. ročník oblíbené 
výstavy a tentokrát, jak už napovídá název Motýli, zaostřeno 
na detail, půjde o detaily motýlího těla. 
Troja - Výstava poodhalí tajem-
ství stavby jejich křídel, ukáže, 
jak vypadají například oči, nohy 
nebo tykadla u housenek i do-
spělých jedinců. Do Prahy jako 
každoročně doputuje na 5500 
kukel z motýlí farmy ve Strat-
fordu nad Avonou a z nich se 
ve skleníku Fata Morgana vy-
líhnou krasavci několika desítek 
druhů. Nebudou chybět nádher-
ní Morpho peleides s blankytně 
modrými křídly, stěhovavý 
monarcha (Danaus plexippus) 

nebo Methona confusa – baboč-
ka s průsvitnými křídly. Součástí 
výstavy bude unikátní model 
nočního motýla Attacus atlas 
v nadživotní velikosti. Zájemci 
také mohou prostřednictvím 
kanálu YouTube botanické 
zahrady on-line sledovat proces 
líhnutí motýlů z kukly. Foyer 
skleníku Fata Morgana letos 
ozdobí výtvarné aranže a díla, 
které v rámci svých workshopů 
připravila Galerie hl. m. Prahy. 
(red)

ZE STOVEK anglických kukel se již brzy 
v tropickém skleníku Fata Morgana vylíh-
nou nádherní motýli. Foto: BZHMP

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
Velkoobjemové kontejnery 
jsou přistavovány v uve-
dených termínech vždy od 
16.00 do 20.00 hodin. Sou-
částí přistavení je obsluha, 
která koordinuje ukládání 
odpadů tak, aby se maxi-
málně využil celý objem 
těchto kontejnerů. (red)

„KRÁČEJÍCÍ BASU či kytaru 
jsem potkal ve stanici metra 
I. P. Pavlova. Jak se později 
ukázalo, nožičky patřily 
útlé asijské dívce, zřejmě 
z Japonska, která k nám 
s největší pravděpodob-
ností přijela předvést svoje 
hudební nadání,“ napsal nám 
k zaslané fotografi i Jindřich 
Neposlušný z Prahy 14. 
Za snímek děkujeme 
a za Naši Prahu jsme rádi, že 
se naše metropole  opět tu-
risticky i hudebně probouzí.
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Co se skrývá na Malém náměstí
Pražské domy se prý příliš nemění, ale staré 
fotografi e ukazují, že to není stoprocentní pravda. 
V publikaci Průvodce národopisnou výstavou 
českoslovanskou z roku 1895 jsme našli sní-
mek Malého rynku (Malého náměstí) s budovou 
železářství U Rotta. V letech 1896–1897 byl dům 
přebudován v novorenesančním duchu a získal 
i malby navržené Mikolášem Alšem. 

Vedlejší dům U Bílého lva, kde najdete noční 
klub, je významný tím, že tu v roce 1487 byla 
založena nejstarší pražská tiskárna, kde Severýn 
Kramář, Jan Pytlík a další vydali kompletní text 
Bible (tzv. pražské). Dům U Anděla, kde se dnes 
v přízemí prodávají jiskřivé krystaly a v patře 
sídlí Polský institut, byl znám i pod jménem Pa-
lác Ericsson (sídlilo tu zastoupení fi rmy). Majitel 
domu z doby Karla IV. Ital Angelo z Florencie 
(proto U Anděla) byl zakladatelem první bota-
nické zahrady v Praze (Hortus Angelicus v místě 
dnešní hlavní pošty). Podle spisovatele Arnošta 
Vašíčka mohl být díky svým znalostem také au-
torem tajemného Voynichova rukopisu, záhadné 
ilustrované knihy, napsané neznámým písmem 
v neznámém jazyce.

Není botka jako botka

Kdo by to byl řekl, že v místě, 
kde je dnes v ulici U Lužického 
semináře muzeum slivovice, 
bydlívala od 60. let minulého 
století slavná česká hereč-
ka Slávka Budínová. Dům se 
nazýval U Bílé botky (nebo 
také Kuželka), ale nepleťte si ho 
s domem U Bílé botky, který se 
nalézá v ulici Na Kampě č. 13. 

Dům je významný tím, že je 
to poslední památka na osadu 
s názvem Rybáře, která se roz-
prostírala u bývalého kostela sv. 
Petra v místech Klárova a ná-
plavky u Mánesova mostu. Byl 
původně postaven pro katolické 
studenty z Lužice, ale skuteč-
ný Lužický seminář (v budově 
sídlí Hórnikova lužickosrbská 
knihovna) najdete na opačném 
konci ulice u Karlova mostu. 
Původně renesanční dům byl 
barokně upraven a památkáři 
si zvlášť cení barokní brány. 
V roce 2002 se prohnala domem 
povodeň, od té doby chátral. 
Herečka Slávka Budínová dům 
věnovala příteli Rudolfu Pří-
hodovi, který ho nakonec, přes 
všechny sliby, prodal za 60 mi-
lionů. Rekonstrukce si vyžádala 
poměrně velké investice, kolem 
domu vznikly hluboké stěny, 
které ochrání dům před spodní 
vodou při povodních. Proto také 
může být v podzemí v částečně 
dochovaném sklepě i archiv de-
stilátů a společenské prostory.

Tehdy a dnes. Zajímavé srovnání známých 
 Naše hlavní město v průběhu desítek let měnilo svou tvář, ale některá místa či pražské stavby jsou téměř 

jako egyptské pyramidy – zdají se být věčné a stojí ve stejné podobě, jakou jim kdysi navrhla známá architekto-
nická jména. Pojďme je společně blíže prozkoumat a odhalit něco z jejich historie.

Jak jdou dohromady dluhy, tržnice, Ukrajinci a husité?

Mnoho pražských kostelů má 
ve své historii i temné strán-
ky. V josefínských dobách jich 
v Praze totiž bylo zrušeno 37 
a využívaly se hlavně komerčně. 
Takový osud potkal i kostel sva-
tého Mikuláše na Staroměstském 
náměstí, který vyniká skvělou 
akustikou i výzdobou. 

Pro benediktiny, kteří kostel 
vlastnili, ho upravil z gotické 
podoby stavitel Kilián Ignác 
Dienzenhofer v letech 1732–1737. 
Jenže benediktini nebyli schopni 

zaplatit dluhy, které přestavbou 
vznikly. Navíc roku 1785 byl 
kostel zrušen i s klášterem, který 
stál v sousedství. Kostel koupil 
roku 1791 pražský magistrát za 
1600 zlatých a provozoval tu 
svoji registraturu.

Koncertní sál? Ale ne!
Na lepší časy se blýsklo až v roce 
1865, kdy zazněla v kostele 
hudba. Měl se totiž stát kon-
certním sálem. Konec byl ale 
hořký. Svatý Mikuláš se změnil 

v tržnici, „v níž prodávány vše-
liké nádoby, lžíce, houně a jiné 
věci, které muselo dříve město 
dodávati pruské posádce,“ píše 
se ve Vilímkově publikaci Letem 
českým světem 1898. Když došly 
válečné přebytky, brány kostela 
se uzavřely.

Ruský, nebo ukrajinský? 
Dobročinný slovanský komitét 
(dnes by se řeklo aktivistická 
proslovanská neziskovka) ho 
ale pronajal pro rozkolnickou 
církev, která je spíše známá pod 
názvem starověrci. Starověrci se 
vydělili v 17. století z pravoslav-
né církve a zachovávali tradiční 
rituály. Až do roku 1905 byli 
v Rusku pronásledováni jak ka-
cíři. Kostelu se pak dlouho říkalo 
ruský, i když by mu spíše patřilo 
přízvisko ukrajinský. Proč? 
Starověrci se soustředili ve vsi 
Bělaja Krinica na západní Ukra-
jině. Vedení církve tam vzniklo 
v carské době, protože obec 
ležela v habsburské říši, mimo 
dosah carského pronásledování. 
Kostel starověrcům sloužil od 
roku 1871. Po první světové válce 
v roce 1920 byla právě v tomto 
kostele vyhlášena nová Církev 
československá husitská, která 
v kostele působí dodnes.

POROVNEJTE FOTO z Vilímkova Letem českým světem s dnešním stavem. Kolik najdete 
rozdílů? Koláž: Ivan Kuptík DŮM U BÍLÉ BOTKY nebo též Kuželka, 

jak ho snad správně nazvali v časopise 
Světozor z roku 1909, se vzhledově příliš 
nezměnil. Zdroj: časopis Světozor 1909 a Ivan Kuptík

NEPŘÍLIŠ KVALITNÍ FOTO z Průvodce národopisnou výstavou 
českoslovanskou z roku 1895 ukazuje domy na Malém rynku 
před úpravami, které vidíte na snímku Ivana Kuptíka.
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Osudná náplavka nadporučíka Lukáše
Náplavka u Mánesova mostu je hodně stará, minula ji regulace 
břehů v 90. letech 19. století a je to jediný přístup k vodě, odkud 
lze v centru spustit lodě na vodu. Proto ji dnes využívá organizátor 
Svatojánského Navalis (těšte se 15. 5.) a tudy vplouvají do Vltavy 
benátské a chorvatské lodě, které jsou ozdobou této historické 
slavnosti. Náplavka si zahrála i ve Švejkovi, jen vzpomeňte, jak 

Švejk ohlupuje služku, která venčí knírače Maxe, jehož majitelem 
je plukovník Kraus von Zillergut. Pes, s nímž jde nadporučík Lukáš 
na procházku, pak změní oběma osud, protože jsou za trest vyslá-
ni na frontu. Nicméně hlavně v minulém století náplavka sloužila 
jako dílna k opravě rybářských lodí i loděk z nedalekých půjčoven 
a voněl tu především roztopený asfalt. Připravil Ivan Kuptík

pražských staveb

V POZADÍ staré fotografi e vidíte klášter křížovníků s červenou hvězdou ještě v původním vzhledu. Tvář na nové fotografi i získal klášter křížovníků až v roce 1909. Zdroj: pub-
likace Kronika královské Prahy z roku 1898 a Ivan Kuptík
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Vločkami nebo 
zrním mě neuctíte

Martin Dudek

Válka na Ukrajině má mimo jiné 
devastující účinky i na zoologické 
zahrady. Z vašeho pohledu bý-
valého ředitele pražské zoo, jaké 
druhy zvířat jsou podle vás nejvíce 
ohroženy? A lze jim nějak účinně 
pomoci?
Pokud vím, do dnešního dne ne-
došlo k přímému ohrožení žádné 
zoo na Ukrajině, takže zatím 
jde o druhotné účinky války. 
Zahradám docházejí peníze, 
krmivo a veterinární prostřed-
ky. Lidé i zvířata jsou v nich pod 
permanentním stresem. Navíc 
se hromadně děje to, že prchající 
obyvatelstvo svěřuje zvířata ze 
svých domácích chovů právě 
místním zoologickým zahra-
dám. Je to neúnosná situace, 
které nelze dlouhodobě čelit. 
Pokud by však došlo k přímému, 
devastujícímu zásahu bojových 
operací v zoo, následky by byly 
zcela nevyzpytatelné. To se týká 
především nebezpečných druhů 
zvířat.

O zvířatech pojednává i vaše nová 
kniha Jak se dělá zoo, na kte-
rou přispěly desítky lidí. Bylo 
pak těžké nezklamat očekávání 
dárců a shrnout do publikace vše 
zajímavé, co jste v zoo za více než 
deset let zažil? A psala se vám 
kniha lehce?
Psala se mi těžce. Se zoo je 
spjatých 13 nejintenzivnějších 
let mého života. Prožil jsem 
v ní věci jako málokdo, včetně 
přetěžkých začátků nebo boje 
s povodní. Bylo pro mě obtížné 
získat nad tím vším nadhled 
a psát o tom s lehkostí, čti-
vě a přístupně a přitom nebýt 
povrchní a složité věci příliš 
nezjednodušovat. Zoo není jen 
radost ze zvířat. Skrývá v sobě 
mnoho problémů, rozporů i stin-
ných stránek a já chtěl nezkres-
leně psát i o nich. Tím jsem si 
práci rozhodně neusnadnil. Snad 
se mi to ale nakonec podařilo, 
soudě podle dobrých čtenář-
ských ohlasů, které přicházejí.  

Která událost vám nejvíce utkvěla 
v paměti?
Nosím dodnes v hlavě i v srdci 
hromady událostí a vzpomínek. 
Nejsilnější asi souvisí s po-
vodněmi. Nikdy nezapomenu 
na šílenou evakuaci goril z jejich 
zaplaveného pavilonu. V životě 

jsem nezažil nic vypjatějšího. 
Byl to boj na život a na smrt. 
Zachraňovali jsme někoho, kdo 
dělal z paniky a strachu všechno 
pro to, aby se nám to nepodařilo. 
Dodnes se mi o tom nerovném, 
nervy drásajícím zápase zdá.  

Prozradíte, 
čím se mo-
mentálně 
zabýváte?
Jsem teď 
zce-
la nezávislý. Občas někomu 
pomůžu s nějakým projektem, 
občas přednáším. A naplno se 
starám o knihu. Vydal jsem si ji 
sám a sám si ji také prodávám. 
Na e-shopu www.petrfejk.cz 
a také při autorských čteních, se 
kterými teď objíždím celou re-
publiku. Je to takové velmi živé, 
akční promo turné. Zvou si mě 
knihovny, kulturní domy, školy. 
A neskutečně mě to baví.

Zhruba od roku 2015 jste se 
zmiňoval o záměru zamýšlené-
ho pražského zábavního parku, 
na jehož vzniku spolupracujete. 
Jaká byla původní vize a je tento 
projekt ještě aktuální?
Ten projekt byl už připravený 
v mašličkách a je na něm odve-

deno spousta práce. Šlo o velký 
volnočasový park pro rodiny 
s dětmi, který kombinoval zába-
vu, sport, divadlo a další formy 
rodinných zážitků. Nekoupili 
jsme žádnou cizí licenci, vše jsme 
si vymysleli a připravili sami. 

Obá-
vám se 
však, že 
mu není 
nakloně-
na doba. 
Nejdřív 

ho dal k ledu covid. Válka a růst 
cen všeho možného to ještě 
zhoršily. Jednou tu podobný park 
určitě vznikne. Kdy, kdo a za ja-
kých okolností to dokáže, je teď 
ale spíš ve hvězdách.

Pro někoho možná bude pře-
kvapující informace, že jste se 
vydal také na hereckou dráhu, 
a to po boku Jana Krause a Iva-
ny Chýlkové.  Jak jste se k této 
spolupráci dostal? A mohou vás 
naši čtenáři v nějakém pražském 
představení vidět? Nebo chystáte 
něco nového?
Já jsem dělal amatérsky divadlo 
už od studentských let. Mám tak 
v tom prostředí logicky i mnoho 
přátel. Jedni z nich, bratři Michal 
a Šimon Cabani, mě před časem 

oslovili, abych účinkoval v je-
jich představení Bond/Médea. 
Nakonec z toho byla role Jame-
se Bonda a mými hereckými 
partnery se stali Ivana Chýlková 
a Jan Kraus. Přišel jsem k tomu 
jako slepý k houslím a užil si 
dvě sezóny v divadle Studio 
DVA na Václavském náměstí. 
Ale i toto představení zastavil 
covid a už se hrát nebude. Teď 
jen občas přijmu nějakou roličku 
v různých televizních a fi lmo-
vých projektech. Nedávno třeba 
v seriálu Einstein v TV Prima 
nebo aktuálně s Janem Hře-
bejkem v jedné kriminálce pro 
Českou televizi.

Když se ještě vrátíme k součas-
nému dění na Ukrajině – jak si 
myslíte, že celý konfl ikt dopadne?
Železnou oponou. A to bych 
považoval ještě za optimistický 
výsledek. 

Hodně lidí skuhrá na neustále 
stoupající ceny energií, potravin či 
pohonných hmot. Jste připraven, 
jak už vláda nejednou naznačila, 
na případné zchudnutí? Dokážete 
se třeba obejít bez každoroční 
dovolené u moře?
Vždycky může být hůř, ale já 
popravdě moc velký poten-

Petr Fejk:  Zoo nebyla jen radost ze zvířat
  Jméno Petr Fejk (57) mají mnozí lidé stále zafi xované ve spojitosti s pražskou zoologickou zahradou. Aby ne, její 

dlouholetý ředitel stál u proměny areálu v celosvětově uznávané zoo a podílel si i na jeho renovaci po ničivých zápla-
vách. O tom všem vypráví vzpomínková kniha Jak se dělá zoo, kterou Petr Fejk sepsal a vlastním nákladem i vydal.

PRAŽSKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA je jeho doživotního láskou. Foto: Lukáš Hanusek
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PETR FEJK na autorském čtení ze svojí 
knihy. Foto: Zdeněk Dryák

ciál k chudnutí nemám. Maje-
tek nula, na účtu malá rezerva, 
drahými věcmi se neobklopuji 
a ani po nich netoužím. Včetně 
dovolených u moře. Mrzelo by 
mě jen, kdyby moje děti měly 
trpět nějakou nouzí. To bych si asi 
neodpustil a udělám v každé době 
maximum pro to, aby se tak ne-
stalo. Jinak umím být skromný. 

Žijete v Praze. V jaké její části a co 
se vám v ní (ne)líbí? 

Pocházím sice z Mostu, ale 
Praha je už od vysoké školy můj 
domov. Miluju její variabilitu, 
historii, parky, kulturní zázemí. 
A cítím se v ní naprosto bezpeč-
ně. Posledních 12 lež žiju na Zvo-
nařce na Vinohradech a nemám 
tu jediného člověka, se kterým 
bych měl špatné vztahy. Rád si 
povídám se sousedy, pošťačkou, 
pejskaři, zametači ulic. Chodím 
do oblíbených kaváren, restau-
rací, knihkupectví, čistírny. 
A všude se rád chvilku zdržím 
a prohodím pár slov. To je pro 
mě domov. Pocit, že sem patřím, 
a kde to funguje. Praha 2 je podle 
mě dobré místo pro život.  

Věříte na horoskopy či výkla-
dy karet? Nebo na léčivou sílu 
kamenů?
Vůbec. Jsem k tomu skeptický. 
Člověk věří rád lecčemu a ještě 
ochotněji zapomíná, že by se 
měl o svá přání také sám trochu 
přičinit.

Mnoho lidí propadlo zdravému 
životnímu stylu. Patříte mezi ně, 
například nepijete alkohol a jíte jen 
vločky apod., nebo jste masožra-
vec, kterému zjihnou oči při pohle-
du na dobře propečený steak?
V tomto směru platí, že nic 
lidského mi není cizí. Mám rád 
doutníky, dobré rumy, maso, 

smažený sýr i třeba hambur-
gery. Vločkami nebo zrním mě 
neuctíte. Celý život jsem ale také 
rád sportoval. Hrál jsem basket-
bal a vášnivě běhal dlouhé tratě. 
Ovšem jen do té doby, než jsem 
si v kolenou zlikvidoval všechny 
menisky a chrupavky. Teď už 
považuji za úspěch, když donesu 
na zádech synka do školky. 

Velice módní je už několik let 
tetování. Nenechal jste si nějaké 

během vaší zoologické kariéry 
také udělat, třeba obrázek lva?
Ne. A nikdy mě to popravdě ani 
nenapadlo.

Co očekáváte, že vám letošní rok 
přinese?
V dnešní době už nemůžeme svá 
očekávání nijak přehánět. Dějí 
se věci, které by mě nenapadly 
ani v nejhorších snech. Takže mi 
ke štěstí bude bohatě stačit, když 
nebude hůř. 

V INSCENACI studia DVA si zahrál neohroženého britského agenta Jamese Bonda. Foto: 
Studio DVA

Rychlé množení kožních bun k a jejich nedostate né dozrání se 
projevuje nadm rným šupinat ním suché k že, asto doprovázeném 
úporným sv d ním s n kdy do krvava rozpraskanými ložisky. 
D vod, pro  nemoc k že vzniká, stále není objasn n, ale jsou 
známy vlivy prost edí, autoimunity, d di nosti, zdravotních faktor  
a životních návyk , které mohou projevy zhoršit.
Psoriáza, i když není nakažlivá, dokáže lov ku zhoršit komfort 
života a m že výrazn  ovlivnit jeho fyzické, psychické a sociální 
za azení ve spole nosti nebo ho z ní vymezit až na kraj, pop ípad  
zp sobit silná psychická traumata.
Na zklidn ní sv divosti ložisek s nadm rným šupinat ním 
blahodárn  p sobí enzymy produkované mikroorganismem 
Pythium oligandrum. Tyto enzymy dávají možnost nevyzrálým 
kožním bu kám zpomalit jejich nadm rné množení, dozrát                               
a p ed asn  se nešupinatit.
Na drobná ložiska je vhodná mast Biogama. Pro v tší ložiska nebo ložiska ve vlasové ásti 
je lepší p ípravek Biodelta používaný ve form  koupelí nebo zábal .
Atopický ekzém na rozdíl od lupénky je podmín ný sníženou ochranou bariérou pokožky 
a neurohumorální dysbalancí, která m že vyvolávat silné sv divé projevy. Pak pokožka 
neadekvátn  reaguje i na b žné alergeny z prost edí.
Pro posílení obranyschopnosti pokožky je vhodný p ípravek Pythie Biogama jemná 
mast, který zklid uje projevy sv d ní a promaš uje pokožku. P i koupelích                          
je možné použít do vody p ípravek Pythie Biogama olejová koupel. 

Co na psoriázu a atopický ekzémCo na psoriázu a atopický ekzém
Lupénka provází lidstvo již od starov ku. 

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

www chytrawww chytra
BBAAARDRD, s.r.o.

P ípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárn . 
Vaše otázky rádi zodpovíme na infolince: 773 773 970 
e–mail: pythium@pythium.cz  
informace na: www.chytrahouba.cz
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Martin Dudek

Aquapark na adrese K Barran-
dovu 8 byl slavnostně otevřen 
v roce 2006 a ještě v témže roce 
se stal vítězem národní soutěže 
Bazén roku o nejlepší veřejně 
přístupný bazén. Není divu, 
nový plavecký areál byl velkým 
lákadlem a do jeho vody se mě-
síc co měsíc nořilo okolo  
10 000 osob.

Za více než 15 let existence 
aquapark prošel samozřejmě 
nezbytnou modernizací a dnes 
nabízí oproti roku 2006 mno-
hem větší paletu volnočasových 
zážitků. Návštěvníci mohou 
využít celkem tři bazény: vnitřní 
rekreačně-závodní o délce 25 
metrů, jehož jednu dráhu si lze 
třeba i zarezervovat; menší ven-
kovní pro dospělé plavce a ven-
kovní bazének s brouzdalištěm 
pro děti. Zejména dospívající 
generace vyhledává zábavu jíz-
dou na dvou tobogánech, z nichž 
ten delší se vine v úctyhodné 
délce 115 metrů. Kdo nechce jet 
takovou dálku, ujede ve druhém 
tobogánu 62 metrů. 

Dalšími lákadly jsou vířivka 
s masážními funkcemi, masážní 
vodní trysky a relaxační vodní 
lehátka či parní komory, pro 

zdatnější plavce je připravena 
divoká řeka s umělým proti-
proudem. K dispozici je rovněž 
opalovací louka s beachvolejba-
lovým hřištěm a lehátky.

Že při vodních hrátkách rychle 
vytráví, to rozhodně není žád-
nou překvapující zprávou. I na 
hladové plavce a malé mok-
ré uličníky jsou v aquaparku 
připraveni. Dospělí mají v oblibě 
vodní (mokrý) bar s občerstve-
ním, přístupný z plavecké haly. 
Něco na zub je možné zakoupit 
také při příchodu či odchodu 
v bufetu ve vstupním vestibulu.

Plavecká škola pro všechny
Aquapark Barrandov pravidelně 
pořádá či je partnerem různých 
speciálních akcí. Populární je 
slevový program AKČNÍ PON-
DĚLÍ, kdy návštěvníci mohou 
plavat sto minut a zaplatí jen  
139 Kč. V aquaparku je rovněž 
provozována plavecká škola pro 
děti i dospělé. A protože se blíží 
letní prázdniny, aktuálně jsou 
v nabídce tři příměstské tábory 
– dva v červenci a jeden v srpnu. 
Bližší informace o přihláškách na-
jdete na www.aquadream.cz. Ve 
spolupráci s městskou částí Pra-
hou 5 si na Barrandově dopřá-
vají blahodárné účinky plavání 

i senioři z páté městské části, a to 
v rámci projektu ‚Plavání pro 
seniory za zvýhodněné vstupné‘, 
pořádaném pod záštitou radní-
ho MČ Praha 5 Petra Lachnita 
(ANO 2011). Občané starší 60 let 
s trvalým pobytem v MČ Praha 5 
mohou od úterý do pátku (13.00-
15.00 hodin) plavat 100 minut za 
cenu 75 Kč. Pamatováno je také 
na maminky s dítětem, ty mají 
vstup za 55 Kč.

Možná někoho bude také 
zajímat, jaká je kvalita zdejší 
vody. Samozřejmě vyhovuje 
všem hygienickým nařízením. 
V aquaparku probíhá pravidelné 
čtyřfázové čištění vody, výkon 
vzduchotechniky je maximálně 
zvýšen a hodnota chloru je udr-
žována při horní hranici dané 

vyhláškou. Společné prostory 
v celém areálu se dezinfikují 
několikrát denně.

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku 
do 12. 4. 2022 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz, připojte svoji 
poštovní adresu a do předmětu 
e-mailu napište AQUADREAM. 
Celkem 15 výherců získá po 
jedné rodinné vstupence (pro až 
5 osob, z toho maximálně dva 
dospělí, na 120 minut).

Soutěž. Vyhrajte rodinnou vstupenku do Aquadream Barrandov
 Především obyvatelé sídliště Barrandov v Praze 5 a přilehlého 

okolí důvěrně znají Aquadream Barrandov. Moderní plavecký areál 
stojící v těsném sousedství dálniční spojky nabízí kromě plavání 
a vodních radovánek i celou řadu služeb. Pokud si je chcete na vlastní 
kůži vyzkoušet, zapojte se do soutěže časopisu Naše Praha.

K NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍM atrakcím patří jízda na tobogánu. Foto: Aquadream Barrandov

Soutěžní otázka

V jaké části Prahy 5 je Aquadream 

Barrandov umístěn?

a) Stodůlky b) Barrandov c) Jinonice

Praha – Radní hl. m. Prahy 
souhlasili se směnami pozemků 
v hodnotě asi 2,2 miliardy korun. 
Majetkem státu, o který by mělo 
zájem hlavní město, jsou v první 
směně Karlínské kasárny, po-
zemky Střední grafické školy na 
Malé Straně, areál na Bohdalci, 
pozemky u ZŠ Eden, areál v Zá-
běhlicích vhodný na výstavbu 
školského zařízení a také napří-
klad objekt Hybernská 2. „Za to by 
měl stát získat areál Nemocnice Na 
Bulovce, ale dvě budovy z areálu si 
Praha ponechá. Ve druhé směně by 
město dávalo do směny pozemky 
v areálu Nemocnice Na Homolce 
a objekt Faustova domu na Karlově 
náměstí. Metropole pak získá areál 
zámku Veleslavín, část zahrádkář-
ské kolonie na Balkáně a pozem-
ky, které jsou přičleněny Sokolu 
v Riegrových sadech,“ sdělil radní 
hl. m. Prahy pro oblast majetku 
Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu). 
O transakcích bude rozhodovat 
pražské zastupitelstvo. (red)

Získá Praha zámek?
Praha - Dopravní podnik Praha 
(DPP) provádí pravidelnou jarní 
údržbu lanové dráhy Újezd – 
Petřín. Lanovka opět vyjede 
v sobotu 9. dubna a v provozu 
bude od 8.00 do 23.00 hod.

„V rámci jarní revize je 
nezbytná kontrola drážního 
tělesa. Vzhledem k vlastnostem 
a pohybu petřínského kopce 
provádíme nová přesná geo-
detická měření jednotlivých 

prvků trati včetně rozchodu 
kolejí a dalších součástí kole-
jového svršku. Kromě toho se 
například vyčistí navíjecí ko-
mory či osvětlení tratě a stanic 
a před opětovným otevřením 
proběhne generální úklid celé 
lanovky, tj. dráhy, obou stanic 
a vozů,“ uvedl Pavel Kejha, 
vedoucí provozovny Lanové 
dráhy Petřín. Odstávky DPP 
využije také na pravidelná ško-
lení zaměstnanců Lanové dráhy 
Petřín. (tík)

Lanovka na Petřín pojede až v dubnu

NA HISTORICKÉM snímku z roku 1965 pracovníci dopravního podniku odváží vagon 
lanovky, protože se po dlouhotrvajících deštích posunul petřínský svah. Zdroj DPP

čísla z lanovky

Od obnovy provozu v červnu 1985 
(lanovka přestala jezdit po posunu svahu 
v roce 1965) do konce roku 2020 přepravil 
DPP na lanové dráze na Petřín celkem 
56.254.361 cestujících. V roce 2019 vyu-
žilo lanovku na Petřín 2.230.373 cestují-
cích, což je rekordní počet za celou dobu 
její existence. Covid-19 však zredukoval 
počet cestujících na polovinu.
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ČR - Do českých škol míří 
tisíce ukrajinských dětí, které 
se začleňují do běžných tříd
nebo vznikají ukrajinské třídy.
V souvislosti s aktuálním dě-
ním připravilo nakladatelství 
Větrné mlýny ukrajinsko-čes-
kou knížku, která může sloužit
pro děti také jako jazyková
pomůcka. 

Na vydání knihy Válka, kte-
rá změnila Rondo, sbírá pod-
poru prostřednictvím crowd-
fundingového portálu Hithit. 
Výtěžek je určen k pokrytí 
nákladů spojených s výrobou.
Veškerý zisk z kampaně a pro-

deje knihy umožní titul šířit 
do všech českých základních 
škol, ve kterých jsou a bu-
dou zřízeny ukrajinské třídy. 
Crowdfundingová kampaň
trvá až do 8. dubna. (red)

Chcete mluvit s dětmi o válce? 
Pomůže jim kniha Praha - Lidem, kteří utíkají před

válkou na Ukrajině, hl. m. Praha
poskytuje mimo jiné možnost 
parkování na území města.
Dotčeným osobám se v prvé řadě
doporučuje odstavovat bezplatně
vozidla na parkovišti P+R Černý

p j pp

Most II., které bylo pro tyto účely 
dočasně vyjmuto ze systému 
P+R.

Dále mohou tyto osoby využít
uliční parkování v zónách pla-
ceného stání (ZPS) stejně jako 
rezidenti. Žadatelům se vydává

( ) j j

rezidentní parkovací oprávnění 
na rok nebo kratší dobu, ov-

šem jen za předpokladu, že jsou
držiteli platného víza za účelem
strpění pobytu nebo záznamu
o udělení víza za účelem strpění.
Rozpoznávací znak tohoto víza 
oproti ostatním je jeho kód: D/
VS/U. Fyzická osoba musí také
mít místo přechodného pobytu
ve vymezené nárokové (resp.
rezidentní) oblasti ZPS. Místo

y (

přechodného pobytu je nutné
ověřit v registru obyvatel. Další 
informace na https://www.par-
kujvklidu.cz/cs/parkovani-pro-
-uprchliky-z-ukrajiny/. (red)

Jak je to s parkováním v Praze?

AUTORY knížky jsou Ukrajinci Romana 
Romanyšyn a Andrij Lesivj. Foto: Hithit

ROZPOZNÁVACÍÍ (viz červené 
kolečko). Foto: MHMP

ČR - Nakladatelství Unicorn Publishing připravuje digitální on-
-line kurzy pro ukrajinské děti (https://redmonster.net.ua), které
postupně pokryjí kompletní učivo pro základní školy. Kurzy
v ukrajinštině budou zdarma k dispozici všem ukrajinským 
dětem; těm, které opustily Ukrajinu, stejně jako těm, které na
Ukrajině zůstaly. Všechny kurzy vytvoří ukrajinští učitelé, kteří 
uprchli do České republiky před válečným konfliktem. Na portá

j y y y y j ,
-

lu redmonster.cz je navíc zdarma digitální on-line kurz českého 
jazyka pro Ukrajince. (red)

On-line kurzy pro výuku ukrajinských dětí

Za ubytování uprchlíka až 12 000 Kč
ČR – Vláda odsouhlasila příspěvek 3 000 korun/osoba/měsíc lidem, 
kteří ve své nemovitosti ubytují ukrajinské uprchlíky, a to po dobu
nejméně 16 dní nepřetržitě. Celkově může jedna domácnost získat
maximálně 12 000 korun měsíčně. Tato podpora se začne vyplácet
po 11. dubnu, zpětně i za březen. (red)

ČR - Aliance Pomoc zvířatům UA doručuje pomoc do válkou zasa-
žené Ukrajiny a koordinuje nabídky ubytování se zvířaty v České 
republice. Pokud byste věděli o nějakém útulku nebo místu, kde je
potřeba pomoci, kontaktujte alianci na jejích sociálních sítích (htt-
ps://m.facebook.com/pomoczviratumua/). Pomoc doporučuje alia-

j j j (

nce dobře zvážit, pejsek nebo kočička jsou živí tvorové, potřebují 
speciální péči a jsou závazkem na mnoho let. Aliance také zajišťuje 
koordinaci nabídek ubytování ukrajinským občanům, kteří k nám
přichází se zvířaty, do českých rodin. Nově i na lince v ukrajinštině 
(+420 739 447 358). (red)

Kde se ubytovat  
s kočkou či psem?

Ilustrační foto: APZUA

Nusle/Vysočany – Z Kongreso-
vého centra do bývalé budovy
Komerční banky ve Vysočanech 
se nejpozději do 14. dubna pře-
sune Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině (KACPU).

S ohledem na plánované akce 
v Kongresovém centru, kde asi-
stenční centrum aktuálně sídlí,
Praha dlouhodobě hledala jinou 
budovu či lokalitu. Členové kri

j
-

zového štábu hl. m. Praha proto 
doporučili přesunutí centra do
bývalé budovy Komerční banky
ve Vysočanech na nám. OSN 844, 
Praha 9. Celkem bylo za dobu 
fungování KACPU odbaveno již 
51 000 osob a ubytování bylo za-
jištěno pro více než 4 000 lidí.

Z jednání štábu také vyplynula
žádost o uvolnění finančních pro-
středků v souvislosti s migrační 
vlnou, které by měly být předlo-
ženy Radě hl. m. Prahy. Týká se 

stanovení příspěvku na ubytování 
uprchlíků ve výši 140 korun na 
osobu/ noc navíc ke státem garan-
tovaným 250 korunám. „Navý-
šení příspěvku celkově až do výše
390 korun na den na osobu nám
otevírá nové možnosti ubytování.
Již 21 městských částí zajistilo
ubytování pro ukrajinské uprch-
líky a další se přidávají. V režimu
nouzového ubytování máme 
zatím 750 lidí,“ uvedl náměstek 
primátora hl. m. Prahy Petr Hlu-
buček (STAN). Statistické údaje
v souvislosti s válkou na Ukrajině 
je možné sledovat na pražském
datovém portálu Golemio.

Krizový štáb hl. m. Prahy také
vzal na vědomí datum 9. dubna
jako termín ukončení dodávek
potravin z potravinové banky pro 
Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině, Hlavní nádraží, Florenc 
a Václavské náměstí 62. (red)

Krajské asistenční centrum  
pomoci se přesune do Vysočan
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Vršovice - Návod na přežití od 
amerického dramatika Mayo 
Simona se dotýká nejtěžších věcí 
našeho života. „Je jemně vtipná 
a nakukuje do životních situa-
cí dvou starších dam. Obě mají 
zdravotní problémy a snaží se 
je řešit. A každá po svém,“ říká 
Dana Kolářová, která si zahraje 
postavu Netty. Hra si s humo-
rem a okouzlujícím optimismem 
všímá toho, co čeká nás všechny. 
„Dvě rozdílné dámy spojuje pou-
ze jejich židovský původ a fakt, že 
jsou sousedky. Jinak jsou to na-

prosté protiklady. Lehce poplete-
ná Shprintzy, která se občas ztratí 
nejen na ulici, ale i v labyrintu 
vlastní mysli, zároveň okouz-
luje svou touhou po životě. A na 
druhé straně racionální, odhod-
laná Netty, rozhodnutá zvládat 
život bez cizí pomoci a zachovat 
si svou nezávislost a důstojnost,“ 
charakterizuje protagonistky 
dramaturgyně Věra Mašková. 

Právě na nejtěžších křižovat-
kách se ukazuje, jak důležité jsou 
lidská vzájemnosti a jak obrovskou 
síla má přátelství. Dámy docházejí 
k tomuto poznání skoro na konci 
své cesty. „I zmatená popleta, kte-
rá se tak trochu vnutí do vašeho 
uspořádaného života, může zcela 
změnit vaše hodnoty. Jsme rádi, 
že se obě herečky rozhodly tuto 
výzvu přijmout. Typově výborně 
odpovídají a hra v jejich podání 
bude opravdovým hereckým kon-
certem,“ slibuje Mašková. „Setká-
ní dvou starých žen je dobrodruž-
né a dojemné. A blízké nám všem. 
Prostě návod na přežití,“ doplňuje 
Lenka Termerová. (red)

Návod na přežití je o naději a síle přátelství 

V DOJEMNÉ tragikomedii o stáří a nemoci, ale hlavně o životním nadhledu a nezdolném 
optimismu se představí Daniela Kolářová a Lenka Termerová. Foto: Alena Hrbková

víte, že

k napsání hry Návod na přežití inspi-
rovala amerického dramatika Mayo 
Simona jeho maminka, aktivní, čino-
rodá dáma? Když v devadesáti letech 
oslepla, rozjela svou novou životní 
kariéru – namlouvala na diktafon knihy 
a stala se uznávanou autorkou. Příběh 
ale také popírá všechny teorie o tom, 
že nejdůležitější je naše osobní štěs-
tíčko, že smyslem života je naše vlastní 
sebeuspokojení.

Praha – Ikony slovenské hu-
dební scény vystoupí  
20. května ve Sportovní hale 
v Holešovicích. Igor Kmeťo 
mladší a starší, Pavol Hammel, 
Marián Čekovský, Peter Nagy, 
Vašo Patejdl a Richard Müller si 
připravili opravdu nabitý pro-
gram plný nejznámějších hitů. 

Část výtěžku z prodeje lístků 
bude použito na dobročinné 
účely nadace Nejlepší přítel, 
která zajišťuje financování 
psích útulků, pomáhá s výcvi-
kem asistenčních i záchranář-
ských psů a podporuje další 
dobročinné aktivity na podpo-
ru těchto němých tváří. (red)

Slovenský mejdan  
bude v Holešovicích

FRONTMAN legendární skupiny Indigo Peter Nagy rozproudí fanoušky svými ikonickými 
hity jako Aj tak sme frajeri, Kristínka iba spí nebo Láska je tu s námi. Foto: SM

Holešovice - Již rok se hraje 
v Divadle Na Maninách původní 
český muzikál Robinson Crusoe, 
ve kterém hlavní roli ztvárňují 
Daniel Hůlka a Radim Schwab. „ 
Jak už jsem mnohokrát zmí-
nil, hudba Zdeňka Hrubého je 
nádherná, on sám tvrdí, že mi ji 
skládal na tělo. Jsem z ní opravdu 
nadšený. S nadsázkou říkám, 
že Zdeněk, kterého jsem před-
tím neznal, je reinkarnovaný 
Karel Svoboda,” prozradil Daniel 
Hůlka. Na 15. a 16. dubna je pro 

diváky připraven bonus. K za-
koupené vstupence získají CD 
s písničkami z muzikálu zdarma. 
Vyzvednout si ho lze v den před-
stavení v divadle podle pravidla: 
jeden pár = jedno CD.

A v neděli 17. dubna budou 
mít děti do 15 let vstup zdar-
ma. Podmínkou je ale doprovod 
nejméně jednoho z rodičů, který 
si musí zakoupit vstupenku. Akce 
je omezena na dvě děti a jednoho 
z rodičů. Máte-li doma více dětí, 
musí dorazit i druhý dospělý. (red)

Hudbu k muzikálu složil  
reinkarnovaný Karel Svoboda!

DANIEL Hůlka účinkuje ve strhujícím příběhu o nezlomné síle lidského ducha, zoufalém 
boji o přežití a nekonečné věrné lásce. Foto: RC

 Návod na přežití je jednou z dubnových novinek vršovického 
divadla MANA, ve které se při premiéře 27. dubna potkají na jevišti 
skvělé herečky Daniela Kolářová a Lenka Termerová.
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3 OTÁZKY PRO... DANIELA FERENCE

  Rádio SPIN od dubna rozšiřuje svůj program i za hranice 
metropole. Nově si ho posluchači mohou naladit třeba v Liberci, 
Hradci Králové, Jihlavě, Českých Budějovicích či v Plzni, z čehož 
má samozřejmě moderátor rádia Daniel Ferenc velkou radost.

Martin Dudek

Rádio SPIN je městskou hu-
dební stanicí, která se zamě-
řuje na mladší cílovou skupinu 
poslouchající hip hop, rap a r´n´b. 
Který z těchto hudebních stylů je 
vašemu srdci nejbližší?
Já poslouchám hip hop 
od mala, takže se mi líbí 
všechny žánry, které do něj 
spadají. To, co poslouchám, se 
odvíjí podle mojí nálady nebo 
co zrovna prožívám za životní 
situaci. Když jsem třeba po-
blázněný z nějaké slečny nebo 
jsem po rozchodu, poslouchám 
RnB, když jedu někam na party 
s přáteli, posloucháme v autě 
„tvrdej“ rap. Občas můžete 
poslouchat „tvrdej“ rap jako 
třeba Zlatokopky od Rytmuse 
i při rozchodu, to také pomá-
há (smích). A přesně tohle je 
na rádiu super. Ať už má člověk 
v autě jakoukoliv náladu, 

v našem playlistu si najde svou 
skladbu každý…

V rádiu moderujete už devět 
měsíců, máte tedy zkušenosti 
s posluchači. Už vás nějaký 
zaskočil svým dotazem? Nebo 
jste třeba některý z dialogů 
s posluchačem „přetavil“ jako 
námět do stand-upového vy-
stoupení?
Nějakou historku ze SPINu 
do standupu určitě dám, protože 
v našem studiu se neustále 
děje nějaký bizár, jak v éteru, 
tak i mimo něj. Jsme asi jediné 
rádio, které má v tuzemsku tak 
úzké vazby s posluchači. Když 
to tak vezmu, jsme vlastně jed-
na velká rodina. Děláme spolu 
ankety, hry, dokonce nám naši 
posluchači hlásí, kde stojí poli-
cie a měří rychlost nebo v jaké 
tramvaji jsou zrovna revizoři. 
A proto jsem rád, že se naše 
rodina rozroste o několik měst. 

Myslím si, že na tuhle chvíli 
čekali všichni fanoušci hip hopu 
po celé ČR několik let… 

Pocházíte ze severních Čech, by-
dlíte v Praze. Co se vám v metro-
poli nejvíce líbí?
V Praze bydlím už asi rok a půl 
a mám to tu rád. Líbí se mi, 
kolik možností mi Praha nabízí, 
a i to, že je tu neustále co dělat. 
Samozřejmě Ústí je Ústí, je to 
domov a tady jsem bez rodiny 
a přátel, ale tohle všechno mi 
vynahrazuje právě práce pro 
rádio. Je to něco, co mě moc 
baví a na čem mi záleží. Ten, 
kdo ještě neslyšel naše vysílání, 
nemůže pochopit, jak moc jsme 
jedineční (úsměv).

Odpovězte na soutěžní otázku 
do 11. dubna 2022 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz a do předmětu e-mai-
lu napište SPIN. Pět výherců získá 
od rádia SPIN batoh.

Soutěžní otázka:

Kolikáté narozeniny oslavilo rádio 
SPIN?

a) 10   b) 15   c) 20

soutěž

INZERCE

„NAŠI POSLUCHAČI jsou jedineční!“ 
říká moderátor rádia  Daniel Ferenc. Foto: 
archiv SPIN

HLEDÁME ŠIKOVNÉ WEBEDITORY!
Jsme ryze české vydavatelství Český Domov Media 

House s.r.o., které je na trhu již přes 23 let. Pro rozšíření 
pražského týmu aktuálně hledáme do svých řad sympatické 

a dynamické lidi na pozici webeditor www.nasepraha.cz.

JAKÝ BUDE VÁŠ PRACOVNÍ DEN V NAŠEM TÝMU:
 začínáme ranní kávičkou a krátkou poradou s týmem o úkolech dne

 editujete zprávy dne a s redaktory řešíte aktuality. 
Telefonujete a píšete/editujete zprávy na web. 

 před odchodem z práce si připravíte vydání na následující den 
 vedete redakci, koordinujete externisty a podcasty

KOHO HLEDÁME:
 zkušenosti z vydavatelství nebo marketingu jsou podmínkou, 

máme systém zaškolení, vše naučíme
 smysl pro povinnost a systém, pracovitost, otevřenost, 

iniciativu, samostatnost a tah na branku
 reprezentativní vystupování. Úsměv vždy na tváři 

a pozitivní nálada by pro vás měla být samozřejmostí.
 ochotu se vzdělávat v oblasti marketingových a mediálních novinek. 

Prostě být in. Znalost online aplikací.

S ČÍM U NÁS MŮŽETE POČÍTAT:
 kompletní zaškolení, vše ochotně vysvětlíme, naučíme

 notebook, to je samozřejmost
 nejsme jen kolegové, setkáváme se i na mimopracovních aktivitách 

(bowling, laser game, večírky)
 sídlíme v Praze – Strašnicích, v duchu rodinných kanceláří  

- není problém si vzít do práce pejska, děti či jiné mazlíčky
 osobní přístup, pomoc, pochopení
HONOROVANÁ PRÁCE NA ŽL

Máte-li o uvedenou pozici zájem, napište na e-mail: 
martin.dudek@ceskydomov.cz a domluvíme si 
termín osobního pohovoru u nás v kanceláři.

Media House s.r.o.
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      601 526 025        775 065 565        zadosti@dsvysocany.cz

Bassova 14, Praha 9 

www.dsvysocany.cz

specializace na Alzheimerovu  
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty
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řádková inzerce

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

 • Vyklizení pozůstalostí ZDARMA za staré 
věci. Tel.: 773995221

 • Poskytneme sídlo v Praze pro SRO, 
OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. www.
sidloprofi rmupraha.cz, Tel.: 728 991247

 • 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 při-
jedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. 
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

 • !! 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. 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

 • OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVITOSTÍ. 

Exekuce a dluhy ihned vyplatíme.

www.evykupnemovitosti.cz 

VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217
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CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU
6.4.

PETR JANDA
JAROSLAV HUTKA
BŘETISLAV TUREČEK

13.4.
JAN RAK
MAREK HOLEČEK
RADOSLAV GROH
MARKÉTA KUTILOVÁ

www.livingstone.czCK

www.ceskydomov.cz

Ohrada–Palmovka: dočasné 
přerušení provozu tramvají
Praha – Až do května potrvá 
rekonstrukce mostu a tramvajové 
tratě Ohrada–Palmovka a opravy 
mají za následek přerušení tram-
vajového provozu mezi kolejovými 
křižovatkami horní Palmovka 
a Ohrada. V úseku Palmovka–
Krejcárek–Ohrada je zavedena 
náhradní autobusová doprava X10.

Změny tras tramvajových linek
Linka číslo 1 je ve směru od Sídli-
ště Petřiny ze zastávky Palmovka 
odkloněna přes zastávky Bulovka, 
Ke Stírce, Kobylisy a Ládví do 
obratiště Sídliště Ďáblice.
Linka číslo 6 je denně přibližně 
od 6.15 hodin do 21.30 hodin ve 
směru od Kubánského náměstí ze 
zastávky Palmovka prodloužena 
přes zastávky Balabenka, Diva-
dlo Gong a Nádraží Vysočany do 
zastávky Vysočanská.
Linka číslo 10 je ve směru od Síd-
liště Řepy ze zastávky Biskupcova 
odkloněna přes zastávky Ohrada, 
Vozovna Žižkov a Chmelnice do 
obratiště Spojovací.

Linka číslo 11 je ve směru od 
Spořilova zkrácena do obratiště 
Olšanské hřbitovy.
Linka číslo 13 je ve směru od 
Čechova náměstí ze zastávky 
Olšanské hřbitovy prodloužena 
přes zastávky Želivského, Nákla-
dové nádraží Žižkov a Ohrada do 
zastávky Vozovna Žižkov.
Linka číslo 14 je ve směru od 
Spořilova ze zastávky Vysočanská 
prodloužena přes zastávky Kol-
benova a Hloubětín do obratiště 
Lehovec.
Linka číslo 19 je ve směru od 
Pankráce ze zastávky Biskupcova 
odkloněna přes zastávky Ohrada, 
Vozovna Žižkov a Chmelnice do 
obratiště Spojovací.
Linka číslo 95 je ve směru od 
Ústředních dílen DP ze zastáv-
ky Biskupcova odkloněna přes 
zastávky Ohrada, Vozovna 
Žižkov a Chmelnice do obratiště 
Spojovací.

Podrobnější informace na 
www.dpp.cz/omezeni-a-mi-
moradne-udalosti/detail/12491. (red)

Vepřové hody v pivovaru Velké Popovice

Velké Popovice – Jedenáctý ročník oblíbené akce se koná v sobotu 
9. dubna od 10.00 do 16.00 hodin v pivovarském parku. Nenechte 
si ujít neodolatelné speciality, zpestřené prohlídky pivovaru a jízdu 
retro vlakem, který vás z pražského hlavního nádraží doveze rov-
nou do Velkých Popovic. O příjemnou náladu se postará živá muzika 
a čepované pivo Velkopopovický Kozel světlý a černý. Během hodů 
si můžete prohlédnout pivovar se školou čepování a ochutnávkou. 
A samozřejmě nebude chybět živý maskot pivovaru, kozel Olda. (red)

ZRUČNÍ MISTŘI ŘEZNÍCI připraví jitrnice, prejty, polévky, tla-
čenku, guláš, škvarky a další nejen zabijačkové dobroty. Foto: VP

NAŠE PRAHAZ
V

E  NA V Ý L E T
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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

22. dubna 2022

6. května 2022

20. května 2022

3. června 2022

17. června 2022

1. července 2022

5. srpna 2022

19. srpna 2022

2. září 2022
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INFOLINKA: 731 840 806, PRAHA@LEVNEOPRAVY.CZ, WWW.LEVNEOPRAVY.CZ
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