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Problémy 
s nepřizpůsobivými 
sousedy neustávají. 
Nadějí pro slušné lidi 
jsou volby

Naše Praha již několikrát 
psala o problémech s nepři-
způsobivými lidmi, kteří od 
pražského magistrátu získali 
do pronájmu byty a staro-
usedlíkům, většinou starším 
občanům či rodinám s dětmi, 
tak ze života učinili peklo. 
Nyní se podobný scénář opa-
kuje v Praze 10.

 Více na str. 6 a 7

Vyhrajte přípravky 
s chytrou houbou
Mikrobiologická kontaminace 
v uzavřených prostorách je 
stálou součástí vzduchu a ob-
sahuje bakterie, plísně a viry. 
Pokud chcete mít svoje domá-
cí či kancelářské prostředí co 
nejzdravější, měli byste vy-
zkoušet tuzemský přípravek 
fi rmy Biopreparáty. A některé 
její produkty můžete vyhrát 
v naší soutěži!

Více na str. 10
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Pitterova 2878/5, 130 00 Praha 3
tel.: 271 770 723 (tenis), tel.: 702 157 153 (fi tness)

Sportovní Centrum SK Žižkov
• fi tness • tenis • kuželna • sauna •
• posilovna • restaurace • masáže •

www.skzizkov.cz
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KOMPLEXNÍ REALIZACE  
HASÍCÍCH SYSTÉMŮ

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

www.sprinklergroup.cz
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TAK SI MYSLÍM...

redaktor: 
Jan Bělohubý 
tel.: 603 20 66 33 
jan.belohuby@-
ceskydomov.cz

Projekt Rok Dvojky letos přinese program 
ve všech čtyřech částech Prahy 2

 Magické datum plné dvojek 22. 02. 2022 oslavila druhá městská část velkolepě. V 02:22 spustila 
nové stránky a přímo před dvojkovou radnicí 22 minut po poledni symbolicky odstartovala projekt 
Rok Dvojky. Občané i návštěvníci Prahy 2 se tak po zbytek roku mohou těšit na desítky kulturních, 
společenských a sportovních akcí. Na své si přijde každý. Je připraven program pro všechny věkové 
generace a odehraje se ve všech čtyřech částech Prahy 2.
Jan Bělohubý

Praha 2- Bezprostředně po slav-
nostním zahájení Roku Dvojky si 
mohli první návštěvníci pro-
hlédnout venkovní panelovou 
výstavu Dvojka pro každého, 
která je přehlídkou pestrého ži-
vota na dvojce. Na náměstí Míru 
je výstava k vidění až do 
22. března. Dvojka také ocenila 
významné osobnosti Prahy 2 
a udělila titul čestných občanů 
desítce laureátů. Mezi oceně-
nými byli: malíř Karel Benetka, 
geograf Ivan Bičík, architekt Petr 

Franta, vědec Ivan Havel (in me-
moriam), skladatel Jan Klusák, 
zpěvačka Jana Koubková, hereč-
ka Hana Maciuchová (in memo-
riam), choreografka a tanečnice 
Eva Rejšková, akademický malíř 
Rudolf Riedlbauch a herec Tomáš 
Töpfer. 

„Udílení čestných občanství 
má u nás v Praze 2 dlouhou 
tradici. Žije zde celá řada vý-
znamných osobností, které jsou 
s touto městskou částí spjaty 
a zasloužily se jak o celospo-
lečenský přínos, tak o rozvoj, 
prospěch a dobré jméno druhé 

městské části. Je na nás a na bu-
doucích generacích, abychom si 
jejich práce nejen vážili a připo-
mínali jejich odkaz dál, ale také 
vytvářeli životní podmínky, 
díky kterým mohou mezi námi 
svobodně vyrůstat další vý-
znamní, vzdělaní a tvůrčí lidé,“ 
uvedla u příležitosti udílení 
čestných občanství starostka 
Prahy 2 Alexandra Udženija 
(ODS). Čestná občanství radnice 
Prahy 2 uděluje od roku 2004, 
titulem bylo k dnešnímu dni 
oceněno celkem 48 významných 
osobností. 

KVŮLI COVIDU jsou masopusty dvou 
uplynulých let omezeny, či dokonce 
rušeny! Foto: P3

Musím pochválit pražské 
politiky. Za to, že nevidí konfl ikt 
Rusko/Ukrajina černobíle. Že 
netvrdí, že každý Ukrajinec je 
anděl či naopak ďábel má vždy 
podobu Rusa. Nebo aspoň to tvr-
dí, ovšem já jim v tomto ohledu 
věřím. Mám totiž totožný pohled.
Iniciativa, kterou zaštiťuje 
primátor, zdůrazňuje odlišnost 
slov Rusové a Putin. Neuplatňuje 
princip kolektivní viny. V Rusku, 
ve světě i u nás v České repub-
lice totiž žije obrovské množství 
demokraticky a svobodomyslně 
smýšlejících Rusů, kteří s reži-
mem Vladimira Putina nesou-
hlasí, nebo proti němu dokonce 
protestují a vystupují. „Netre-
stejme je nespravedlivě kvůli 
jejich původu,“ napsal Zdeněk 
Hřib v prohlášení a pokračoval: 
„Dost často jsou u nás právě 
proto, aby mohli žít ve svobodné 
zemi a svoboda je jim vlastní. 
Ruští studenti na zdejších ško-
lách nebo prodavačky v ruských 
delikatesách nemohou za zlo-
činnosti Putinova režimu a jeho 
válku. Neobracejme svůj hněv 
na ty, kdo uprchli ze své vlasti 
v naději za lepším životem.“ 
Já ta slova plně podepisuju.

KOMENTÁŘ

Tip na výlet: kde se ukrývaly korunovační klenoty?
Venku už začíná jaro, a proto 
je potřeba se připravit, kam 
vyrazit s rodinou na sobotní 
výlet. Mám pro vás svůj tajný 
tip, kam jsem rodinu vytáhl 
já. Ojvín (něm. Oybin) je pro 
Čechy zapomenutá národní 
památka, hodinku a něco jízdy 
z Prahy. Tajuplná atmosféra 
zde silně připomíná fi lmové 
záběry z Pána prstenů nebo 
hru Skyrim. Nedobytný hrad 
na pískovcové skále postavil 
Jindřich z Lipé, maršálek krále 
Jana Lucemburského, zvelebení 
se ale dočkal od Karla IV., který 
nechal vystavět honosný císař-
ský palác a zejména impozantní 
gotickou katedrálu. Katedrála 

ne náhodou připomíná zmenše-
ninu pražského sv. Víta. Sta-
vitelem totiž nebyl nikdo jiný 
než Petr Parléř. Při katedrále 
Karel IV. založil klášter řádu 
celestýnů na Ojvíně, který se 
o hrad a klášter po staletí staral. 
Hrad leží na území Německa, 
ale do Čech je to doslova co by 
kamenem dohodil. Na hranici 
je to vzdušnou čarou necelé dva 
kilometry. Do Žitavy zhruba 
šest kilometrů. 

Ojvín je významem a rozsa-
hem vlastně takový zchátralý 
Karlštejn. Když v Praze vy-
pukly husitské nepokoje, čeští 
správci pro zachování českých 
korunovačních klenotů nevy-

brali nejistý Karlštejn, ale právě 
Ojvín, kde byly v bezpečí. Ojvín 
měl jen tu smůlu, že na rozdíl 
od Karlštejna neprošel v 19. sto-
letí romantickou rekonstrukcí. 
Němci k němu vztah zřejmě 
neměli. Oproti svému středo-
českému protějšku je to ruina. 

S rekonstrukcí hradu se začalo 
v roce 1991 a mnohé se už poda-
řilo obnovit. Ojvín je nádherný. 
Jsou zde také instalovány roz-
sáhlé expozice ze života Karla IV.
na hradě. Výlet na Ojvín by měl 
patřit do povinné vlastivědné 
výbavy každého Pražana. I díky 
tomu, že se k němu dopraví-
me velmi pohodlně po dálnici 
na Liberec, která je prodloužena 

až do Žitavy. 
Pak už je to 
jenom pár 
kilometrů 
romantic-
kou silnicí 
podél říčky 
Goldbach. 
Ojvín skýtá 
ještě jednu 
krásnou atrakci. Historickou 
úzkokolejku pro parní vlaky, 
která vede do Žitavy. Výlet se 
dá tedy ozvláštnit parkingem 
v Žitavě a cestou na Ojvín a zpět 
parní lokálkou, což jistě ocení 
nejmenší návštěvníci.  

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz

Co dobrého nabídnou farmáři?
Žižkov - Letos se Praha 3 opět 
tradičního žižkovského maso-
pustu nedočká, ale připravují se 
speciální farmářské trhy. Oproti 
tradičním trhům budou mít 
prodlouženou otevírací dobu do 
18.00 hodin a k běžnému sor-
timentu nabídnou zabijačkové 
dobroty, celozrnné a bezlepkové 
pečivo, maďarský fazolový guláš 
a jako sladkou tečku koláčky 
nebo koblihy. Dále třetí městská 
část připravila speciálně pro 
tuto příležitost s Vinohradským 
pivovarem limitovanou edici 

masopustní 12° . A když to situ-
ace dovolí, je připravena i další 
zábava pro malé i velké. (běl)OCHUTNÁTE masopustní speciál?



Více informací na www.nasepraha.cz 4praha centrum

V parcích Prahy 2 přibude 65 nových stromů
  Rada městské části Praha 2 na svém pondělním jednání roz-

hodla o zajištění náhradní výsadby 65 stromů v parcích na území 
městské části Praha 2. Nové stromy se objeví do konce května 
hned v osmi lokalitách.

Jan Bělohubý

Praha 2 - Tato centrální měst-
ská část je nadměrně zatížena 
dopravou. Přesto podílem zeleně 
na svém území výrazně převy-
šuje celopražský průměr.  A aby 
tomu tak bylo i nadále, radnice 
každoročně investuje do údržby 
zeleně a parků minimálně 20 
milionů korun. Chceme, aby se 
u nás občanům dobře žilo, aby 
měli lepší a zdravější prostředí. 
Proto je také obnova a výsad-
ba stromů pro nás na dvojce 
naprostou prioritou,“ řekla 
starostka Alexandra Udženija 
(ODS). „Pravidelná každoroční 
obnova zeleně je nezbytná. Nově 
vysazené dřeviny nahradí ty, 
které byly odstraněny z důvodu 

poškození nebo onemocnění. 
K výsadbě do parků jsou vybí-
rány takové druhy dřevin, které 
jsou přizpůsobivé a schopné 
přežívat i v podmínkách měst-
ského tepelného ostrova. Stromy 
hrají ve městě čím dál větší roli, 
proto o účelnosti vynaložených 
prostředků nemám nejmenší 
pochyby,“ dodal místostarosta 
Václav Vondrášek (ODS), který 
má oblast životního prostředí 
ve své gesci.

Na nové stromy se mohou těšit 
návštěvníci parků a odpočinko-
vých zón: Karlovské předmostí, 
Folimanka, Havlíčkovy sady, 
Riegrovy sady, sady Svatoplu-
ka Čecha, sady Bratří Čapků, 
Perucká stráň nebo park nad 
Bělehradskou ulicí. 

do projektu nových stromů půjde téměř milion korun

Mezi novou výsadbou se objeví například javory, lípy, višně, habry, ale také jasany 
nebo jehličnaté modříny, borovice a jedle. Společnost Gartensta Plus rovněž zajistí 
následnou péči o všechny nově vysazené dřeviny po dobu pěti let. Městská část 
v této souvislosti počítá s náklady ve výši cca 917 tisíc korun.

tramvajová trať nebude tak hlučná

„Nutná oprava tramvajové tratě je ideální příležitostí pro rekonstrukci celé ulice. 
Starou trať nahradíme moderní konstrukcí, které nebude hlučná. Posuneme také 
zastávku Viktoria Žižkov, aby byla blíž k Vysoké škole ekonomické, a díky nové 
poloze bude také snadnější přestup na linku 101 směrem na Vinohrady a do Vršovic,“ 
doplňuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

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)

„PROTOŽE RÁDA FOTÍM to, co vidím na ulici, zasílám svůj úlovek, který mě velmi 
nadchnul. Nachází se v jedné libeňské ulici v Praze 8 a jsou to myši na zdi,“ napsala 
naše čtenářka Jindřiška Kopecká. My za úlovek děkujeme a jen nás napadlo, zda se 
někde na pražské zdi vyskytují  třeba i sloni?

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

Nové koleje, méně hluku a hospodaření s dešťovkou. 
Žižkovské ulice dostanou nový kabát

  Jak uvedl v tiskové zprávě pražský magistrát, městská rada posvětila plány na budoucí podobu jedné z nejvýznamnějších žižkov-
ských ulic – Seifertovy. Úpravy však čekají i ulici Táboritskou a Jičínskou. Hovořilo se o tom již v roce 2019. V ulicích se totiž chystá 
rekonstrukce tramvajové trati, což je příležitost k celkové proměně veřejného prostranství. 
V Seifertově ulici a okolí by pak 
mělo dojít k pilotnímu uplat-
nění principů modrozelené 
infrastruktury a hospodaření 
s dešťovou vodou. Příprava plánů 
na proměnu se dělí na dvě části. 
První úsek se týká Táboritské 
ulice a východní části Seiferto-
vy ulice. Na tu je již koncepční 
studie z dílny IPR hotová. Druhá 
etapa se zabývá ulicí Seiferto-
vou od Sladkovského náměstí 
po křižovatku Bulhar. „Práce 
na koncepční studii tohoto dru-
hého úseku probíhají, dokončení 
předpokládáme letos v červnu 
a těšíme se, že výsledek předsta-
víme veřejnosti,“ říká ředitel IPR 
Ondřej Boháč. Dopravní podnik 
hlavního města Prahy (DPP) již 
pracuje na podrobné projektové 
dokumentaci prvního úseku 
a nyní potřebuje řešit i projekt 
tramvajové trati v celé délce 
Seifertovy, tedy až k Bulharu. 
Z toho důvodu byla již v rám-

ci probíhajících prací na studii 
stabilizována poloha kolejí.

Cesta podchodem 
bude pohodlnější
„Seifertka a její tramvajová trať 
jsou hlavní tepnou Žižkova, 
občas se „devítce“ dokonce pře-
zdívá žižkovské metro. Bohužel 
je trať ve špatném technickém 
stavu a tramvaje jsou na betono-
vých panelech hlučné. Město již 
několik let připravuje architek-
tonickou koncepci ulice, která 
dokonce umožní i ve stísněných 
podmínkách doplnění stromo-
řadí. Nyní se naplno rozjíždí 

projektová příprava, včetně 
rekonstrukce tramvajové trati. 
Zastávka Viktoria Žižkov se na-
víc přesune blíž k novému pod-
chodu na hlavní nádraží, cesta 

z Žižkova na vlak tak bude zase 
o něco pohodlnější,“ říká Petr 
Hlaváček, náměstek primátora 
pro územní rozvoj. Koncepční 
studii východní části Seifertovy 
a Táboritské vypracovali pro 
IPR edit! architekti, na studii 
dolní část Seifertovy pak pra-
cuje architektonická kancelář 
Archum architekti. Tým odbor-
níků společnosti Aqua procon 
pak souběžně připravuje studii 
srážko-odtokových poměrů 
povodí Seifertovy ulice, která 
má za úkol jednak navrhnout 
využití dešťové vody v území pro 
stromy a další vegetaci a zároveň 
připravit opatření proti zaplavo-
vání křižovatky U Bulhara při 
extrémních srážkách. Jedná se 
o první typ takové koordinova-
né spolupráce, která přináší pro 
hlavní město nové poznatky pro 
hospodaření s dešťovými voda-
mi v prostředí husté zástavby 
centra.

SEIFERTOVA ULICE. Vizualizace: edit architects 
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Městská knihovna na Pohořelci 
opět získala fi nanční podporu radnice

  I v letošním roce odsouhlasila radnice Prahy 1 poskytnutí účelové dotace pro Městskou knihovnu, 
pobočku Hradčany. Finanční podpora je ve výši půl milionu korun na tento rok. 

Jan Bělohubý

Pohořelec - „Naše městská část 
každoročně přispívá na fungo-
vání pobočky Městské knihovny 
na Pohořelci částkou ve výši 
500 000 korun. Pobočku pod-
porujeme již od roku 2008, což 
vnímáme jako podporu literatu-
ry a lásky ke knihám, ale i jako 
podporu místního komunitního 
života,“ komentoval poskytnu-
tí účelové dotace starosta Petr 
Hejma (STAN). Knihovna, která 
byla založena již v roce 1905 jako 
první pobočka Městské knihovny 
v Praze, zajišťuje samoobsluž-
né půjčování i vracení knih. Je 
významným místem setkávání 
a místního komunitního života. 
Můžete se zde zúčastnit zajíma-
vých kulturních akcí, jako jsou 
například besedy, vernisáže nebo 
přednášky, v současné době sa-
mozřejmě probíhající za dodržení 
platných pandemických opatření. 
Mezi oblíbené a navštěvované 

akce patřily v loňském roce křty 
knih a setkání s autory, které 
bývají doplněny hudebním vy-
stoupením i projekcí. Kulturním 
a vzdělávacím pořadům pro do-
spělé včetně seniorů jsou vyhra-
zeny středeční podvečery od 17:17 
hodin. V případě větší nabídky 
pořadů se akce konají také v úterý 
nebo ve čtvrtek ve stejný čas.

Oblibě se těší také tvořivé 
dílny Dagmar Volencové, které 
probíhají jednou až dvakrát 
do měsíce po celý školní rok. 
K oblíbeným technikám patří 
práce s papírem, plstění za sucha 
a šití dekorativních předmětů 
z plsti. Knihovna zve k návštěvě 
do knihovny také děti z blízkých 
mateřských škol.

Výstava na Jiřáku 
připomene milníky 
Ukrajiny
Vinohrady - Venkovní expozice 
Dlouhá cesta k samostatnosti 
představí události spojené s boji 
za ustavení a udržení samostat-
ného ukrajinského státu.
Od 26. února je k vidění na ná-
městí Jiřího z Poděbrad v Pra-
ze 3. Ústav pro studium to-
talitních režimů připravil 
ve spolupráci s městskou částí 
Praha 3 výstavu Dlouhá cesta 
k samostatnosti, která provede 
návštěvníky geopolitickými 
a mocenskými okolnostmi 
vzniku ukrajinské státnosti 
ve 20. století a zároveň ukáže 
důležité milníky dějin Ukrajiny 
až do současnosti. „Výstava je 
jedním ze způsobů, jak můžeme 
Ukrajině vyjádřit svou podpo-
ru. Ukrajinci se statečně brání 
a v podstatě bojují i za nás. Mo-
mentálně připravujeme kapacity 
pro ubytování lidí, kteří budou 
před válkou utíkat,“ dodává 
starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Panelová výstava je k vidění 
do 15. března. (běl)  

JE TO VÝRAZNÁ POMOC, když Městskou knihovnu, jejímž zřizovatelem je magistrát, 
fi nančně každoročně podporuje i radnice Prahy 1. Ilustrační foto: Pixabay.
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 Naše Praha již několikrát psala o problémech s nepřizpůsobivými lidmi, kteří od pražského magistrátu získali 
do pronájmu byty a starousedlíkům, většinou starším občanům či rodinám s dětmi, tak ze života učinili peklo. 
Jak přes kopírák se podobný scénář opakuje.

Redakce Naše Praha

Někteří obyvatelé Prahy 10 zaží-
vají vinou bytové politiky místní 
radnice horké chvilky. Radni-
ce jim totiž do bytových domů 
stěhuje nové nájemníky, tzv. 
nepřizpůsobivé. Ti pak vyvolá-
vají konfl ikty a násilí je téměř 
na denním pořádku. „SOS. 
Dnes jsem měla konfl ikt s feťáky 
v bytě Ruská 194. Šla jsem za-
chránit brečící děti z bytu, neboť 
tam došlo ke konfl iktu feťáků 
a jiných dospělých osob. Zbili 
mne a shodili ze schodů, nyní 
jsem se vrátila z pohotovosti,“ 
napsala nám do redakce zou-
falá paní Lenka T., která obývá 
jeden z bytů na Ruské ulici č. 194 
v Praze 10.

Problémy v domě začaly před 
dvěma lety, kdy sem radnice 
přestěhovala rodinu nepřizpů-
sobivých na základě nových 
kritérií pro přidělování bytů. 
Piráti s Vlastou přes nesou-
hlas opozice prosadili novou 
bodovací tabulku přidělování 
bytů, která zvýhodňuje občany 
v sociální tísni, osoby pobíra-
jící sociální dávky a zdravotně 
znevýhodněné. To jsou také 
drogově závislí nebo tzv. nepři-
způsobiví. 

Bodovací tabulka (dotazník) 
je skutečně zajímavý výmysl 
současné vládnoucí koalice Pra-
hy 10. Žadatel o obecní byt může 
získat v dotazníku 89 bodů. Plus 
ještě členové bytové komise 
mohou libovolně udělit 12 bodů, 
celkem je tedy ve hře 101 bodů. 
Zkusili jsme do dotazníku zadat 
hypotetickou žadatelku, matku 
samoživitelku, která je slušná, 
nedělá žádné problémy a řádně 
se stará o své dítě. Říkejme jí 
paní Zuzana. Žije v Praze 10 přes 
deset let se svou dcerou a chodí 
do práce. Výsledek? Její maxi-
mální bodové skóre je 26 bodů (!) 
z 89 možných. Může dostat ještě 
bonus 12 bodů od členů bytové 
komise, ale i tak je ze hry. Jak 
prohlásil radní Prahy 10 Petr 
Beneš (Piráti), radnice chce 
upřednostňovat především so-
ciálně slabé.

Fetuješ? Buď u nás vítán!
Cvičně jsme si do dotazníku 
zadali skutečnou osobu žáda-
jící o byt, paní P. (říkejme jí 
Petra). Ta od své puberty fetuje 
a je závislá na pervitinu. V Pra-
ze 10 bydlí odmalička, základní 
školu nedokončila. Má malou 
nezaopatřenou dceru, se kterou 
žije. Potloukají se po ubytov-

nách. Petra má ve třiceti letech 
vinou drog podlomené zdraví, 
pobírá invalidní důchod a so-
ciální dávky na dítě. Nikdy 
nepracovala. Petra dostává plný 
počet 89 bodů, navíc získává 
přízeň členů bytové komise a za-

nedlouho má v kabelce klíče od 
obecního bytu…

„Problém je, že nemají (vlád-
noucí Vlasta, Piráti, ODS) žád-
nou bytovou a sociální koncepci. 
My jsme postavili bytový dům 
na Bohdalci (Sedmidomky), kde 
byla nonstop služba a sociálka tu 
měla kancelář, která s podobný-
mi lidmi, jako je Petra, praco-
vala. Konfl ikty se řešily hned. 
Lidé se vedli k řádnému životu, 
a teprve když byli připraveni, 
získali obecní byty. Problé-

my pak nebyly. Teď mají slušní 
nájemníci v některých obecních 
bytech ze života peklo,“ popsal 
situaci bývalý starosta Prahy 10 
Bohumil Zoufalík (bezpartijní). 
„Byty se také pronajímali pouze 
obyvatelům Prahy 10. Ale nyní 

mám pocit, že se do Prahy 10 
sváží nepřizpůsobiví z celé 
republiky, některá místa jsou už 
skutečně nebezpečná,“ dodává 
Zoufalík.

Musí se změnit systém
Jak z této situace ven? Za sou-
časného politického složení na 
radnici Prahy 10 to nepůjde, jak 
nám potvrzují opoziční hlasy: 
„Víme, co se v některých do-
mech děje, ale dokud se nezmě-
ní zásady přidělování bytů, tak 

Slova politiků potvrzuje i zdravotní sestřička Jana Karkovská z Prahy 10. „Já si 
byla zažádat o byt a bylo mi řečeno, že byť dělám ve zdravotnictví, tak bych ho 
mohla mít, ale je zádrhel v tom, že nedělám ve státním sektoru, ale v soukromém, 
tak už by to bylo na dlouho. Trochu nechápu, jaký je v tom rozdíl, ale když tak na to 
koukám a čtu, asi raději zůstanu v nájmu tam, kde jsem,“ podělila se o své zkuše-
nosti paní Karkovská.

neúspěšná žadatelka slova politiků potvrzuje

Problémy s nepřizpůsobivými sousedy neustávají. 

FOTKY POŘÍZENÉ v jednom z bytů v Ruské ulici ukazují absolutně zdemolovaný byt, kde noví nájemníci strávili pouze dva roky života. Podle radnice Prahy 10 stála rekonstrukce 
před nastěhováním něco přes milion korun. Nyní se může rekonstruovat znova a opět za peníze daňových poplatníků. Zdroj: Naše Praha

OBYVATELKA PRAHY 10 paní L. T. z domu na Ruské ulici po útoku nepřizpůsobivých. Kon-
fl ikty jsou zde na denním pořádku. Radnice totiž zoufalým občanům nijak nepomohla. Piráti 
a Vlasta prosadili novou bytovou politiku, jak vidno, to škodí slušným lidem. Zdroj: Naše Praha
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Nadějí pro slušné lidi jsou říjnové komunální volby
to takto půjde stále dál. A jako 
opoziční zastupitel nemohu 
v této věci reálně nic udě-
lat.“ Jedinou nadějí pro týrané 
obyvatele Prahy 10 jsou říjnové 
volby, kdy mohou současnou 
vládnoucí koalici Piráti – Vlasta 
– ODS odstavit od válu a zvolit si 
politiky, kteří s tímto nebezpeč-
ným sociálním experimentem 
skoncují. Jinak hrozí, že jejich 
peníze, které odvádí v daních, 
opět budou použity na rekon-
strukce vybydlených bytů. Což 
potvrzuje i desítkový patriot Jan 
Čížek: „Lidé by si měli uvědo-
mit, že opravy a rekonstrukce 
zničených bytů a společných 
domovních prostor platí všich-
ni obyvatelé Prahy 10. Proto 
zvyšovali Piráti a Vlasta daň 
z nemovitosti o 100 %, aby měli 
na tyto výdaje. Řešení je jediné. 
Okamžitě předělat tabulkový 
systém přidělování bytů tak, 
aby byli upřednostněni slušní 
obyvatelé Prahy 10 a nepřizpů-
sobiví se k bytům vůbec nedo-
stali. Tito lidé nemohou bydlet 
mezi slušnými obyvateli a ničit 
jejich životy. Všechny, kteří se 
nechovají slušně, okamžitě vy-
stěhovat do Sedmidomků, kde 

je neustálá ostraha a sociální 
pracovníci.“

Radnice prý situaci monitoruje
Naši Prahu samozřejmě zajímal 
také pohled viníka součas-
né situace, tedy městské části 
Praha 10. „Sousedské problémy 
evidujeme v souvislosti s ně-
kolika jednotkami přidělených 
bytů, tedy v kontextu celkové-

ho množství přidělených bytů 
ve velmi malém množství (jen 
ve výše zmíněném dvouletém 
období jsme pronajali 267 jedno-
tek, celkem MČ Praha 10 vlastní 
více než 3300 bytů). V těchto 
případech situaci řešíme na 
pravidelných schůzkách zá-
stupců odboru bytů a nebyto-
vých prostor, odboru sociálního 
a politiků,“ uvedl tiskový mluvčí 

Prahy 10 Jan Hamerník a po-
kračoval: „Na místě provádíme 
šetření a nájemníci jsou zváni na 
úřad k řešení stížností. Zároveň 
kontaktujeme sociální pracovní-
ky, kteří s nájemníky spolupra-
cují, aby s nimi stížnosti řešili. 
Problémy v sousedském soužití 
se občas objeví jak u bytů pro-
najatých podle ‚losovacích‘, tak 
podle ‚bodovacích‘ pravidel. Ve 
vzácných případech, kdy nájem-
ník zůstává v bytu i po výpovědi 
a výzvě k vystěhování, využívá-
me samozřejmě všech zákonných 
prostředků. Pokud je vyčerpáme, 
případ je ukončen až na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu. 
Pokud žalovaný/á nesplní povin-
nost danou soudem, je přistoupe-
no k výkonu rozhodnutí exeku-
torem. Městská část ale nikoho 
nemůže vystěhovat, pokud o tom 
nerozhodne soud.“

Jinými slovy – máte-li v domě 
velice problematického souseda, 
rozlučte se s myšlenkou, že jeho 
vystěhování proběhne co nejdří-
ve. Bude to otázka měsíců, možná 
roku, záleží na rychlosti našich 
soudů. A víme všichni, že některé 
z nich postupují dle pořekadla co 
se vleče, neuteče…

BODOVÉ HODNOCENÍ žadatelů o obecní byt na radnici Praze 10. Slušný člověk nemá 
šanci na obecní byt dosáhnout. Zdroj: Naše Praha
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Martin Dudek

Máte hezký monogram MM, 
který ve světě již proslavila jiná 
herečka. Myslíte si, že s Marilyn 
Monroe můžete mít i přes rozdíl 
desítek let něco společného? Nebo 
je vám bližší tuzemská herečka 
a vaše starší jmenovkyně Marie 
Málková?
S Marilyn mám opravdu společ-
né asi jen to povolání herečky 
a zmiňovaný monogram. Životní 
příběh je to ale velmi zajímavý 
a přiznávám, že mám doma asi 
dvě její biografi e. Viděla jsem 
jedno představení od Vandy 

Hybnerové, která propojila ži-
voty pěti geniálních žen a jed-
nou z nich byla právě Marylin. 
Výborná černá komedie, byla 
jsem z toho představení nadšená. 
Třeba přijde někdy příležitost 
zahrát si ji, mám v divadle ráda 
ztvárnění reálných postav. V di-
vadle v Řeznické hraji čerstvě 
Almu Mahlerovou nebo v divadle 
Rokoko jsme měli 100. reprízu 
Čapka, kde hraju Olgu Schein-
pfl ugovou. A s paní Málkovou 
mám v současné době společné 
jak to jméno, tak i Vršovické 
divadlo MANA, kde obě hrajeme 
v různých inscenacích.

Jak jste se k herectví dostala, 
když nikdo z vašeho blízkého okolí 
tomuto kumštu nepropadl?
Byla to vlastně velká náhoda. 
Chodila jsem na základní škole 
do dramaťáku, ale to, že existuje 
nějaká konzervatoř, jsem vůbec 
netušila. Pocházím totiž z malé 
vesničky na Podblanicku. Jen 
jsem věděla, že mě hraní baví, 
a když mi pak řekli, tak to zkus, 
a ono to vyšlo, už jiná volba ani 
nebyla.

Filmoví diváci vás asi hlavně za-
znamenali ve fi lmu Fotograf, kde 
jste hrála bývalou partnerku Jana 

Saudka. Zanechala ve vás tato 
role či celý fi lm nějakou stopu?
Zanechala ve mně určitě vzpo-
mínku na krásné natáčení, 
skvělou hereckou příležitost 
a hlavně na setkání s vynikající 
režisérkou Irenou Pavlásko-
vou. Měla jsem teď možnost s ní 
po letech znovu spolupraco-
vat na natáčení fi lmu Vánoční 
příběh, který půjde do kin ale až 
příští podzim.

Začátkem února proběhla ve Vr-
šovickém divadle MANA světová 
premiéra napínavé hry Mléčné 
sklo, ve které hrajete s Marti-

nem Dejdarem. 
Přiblížíte, o čem 
představení 
pojednává? 
Děj prozrazo-
vat nemůžu, 
ale určitě bych 
chtěla pozvat 
čtenáře na Mar-

kem Epsteinem skvěle napsanou 
detektivku. Diváci se zúčastní 
vyšetřování v přímém přenosu. 
Jsem zvědavá, jaké emoce to 
bude budit. Komu diváci sami 
budou věřit a naopak. 

Co bylo na zkoušení tohoto před-
stavení nejtěžší? 
Nejtěžší, pokud budu mluvit 
za sebe, bylo rozmotání celého 
příběhu a všech indicií a zá-
pletek. Zjistit, co je pravda, 
polopravda a lež. Rozklíčovat 
všechny motivace, abychom vě-
děli, jak každá postava přemýšlí 
a pak fi ktivně jedná, a hlavně se 
snažit, abychom všemu rozuměli 
my herci a nezmátli poté diváka. 
Na druhou stranu nás na příběhu 
bavilo „že tady není nic jisté“, 
jak říká hlavní postava detek-
tiva v podání Martina Dejdara, 
a „musíte prostě začít věřit vše-
mu a všem“.

V představení se odehrává hra 
pravdy a lži a probírá se otázka 
morálky. Jaké poselství tedy chce-
te divákům předat? 
Hra je výborně napsaná, tak-
že každý si může odnést to, co 
k němu prostřednictvím příběhu 
osobně promluví. Je v něm mno-
ho rovin, každá postava nese 

jiný životní pohled na svět, jiný 
lidský osud. Pravda je mnohdy 
subjektivní záležitost a každý 
s ní zachází jinak. 

Sledujete ráda kriminální příběhy, 
nebo raději vyhledáváte jiný žánr?
Nejraději mám pohádky, v nich 
najdete všechno (úsměv).

Na kterém jevišti vás mohou 
Pražané ještě vidět kromě divadla 
MANA?
V divadle Viola, v Řeznické, 
v Ypsilonce, v komorním divadle 
Kalich, v létě pod Žižkovskou 
věží nebo na letní scéně divadla 
Ungelt ve hře „Kdokoli může 
dělat cokoli“ v krásném prostře-
dí Nového Světa.

Stále platí, že pokud si chcete 
od herectví odpočinout, vyhoup-

nete se do sedla koně nebo se 
potopíte hluboko do moře?
Přesně tak to je. Za ta léta je to 
nejvíce prověřený relax.

Bydlíte pár desítek kilometrů 
za Prahou, ve zděděném domě 
po babičce. Ani na minutu jste ne-
uvažovala o tom, že byste se do  
metropole přestěhovala natrvalo?
Ono to bylo přesně naopak. 
Po trvalém pobytu v Praze jsem 
prostě jen změnila směr dojíž-
dění. 

Říká se, že kdo má chalupu, má 
prd… v kalupu. Jak jste na tom vy, 
co se týče manuální práce v domě? 
Mám pocit, že pořád něco dělám 
a nikdy nic není hotové, ale to 
k tomu asi patří. Na zásadní věci 
si samozřejmě najímám profesio-
nály. Styl „každý kamarád umí 

Máša Málková: Nezvykejme si na diva 
 Na hereckou dráhu se Marie (Máša) Málková (39), 

okatá dívka z Podblanicka, vydala na základě pobídky 
„tak to zkus!“ Zkusila, uspěla a dnes si její tvář mnozí 
vybaví při vyslovení názvu fi lmu Fotograf či z několika 
her na scénách pražských divadel.

Nejraději mám 
pohádky, v nich 
najdete všechno

„PRO MĚ JE DIVADLO živý organismus, který je zavislý na interakci hlediště s jeviš-
těm,“ říká Máša Málková. Foto: Alena Hrbková
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profi l

Marie (Máša) Málkovádlo online!
něco“ jsem vzdala hned na za-
čátku (smích).

Když zavítáte do hlavního města, 
která jeho část je pro vás nejkrás-
nější? A vyhýbáte se nějaké čtvrti?
Nevyhýbám se žádné, jsem 
naopak potěšena, když v Praze 
poznám něco nového. Jsem ráda, 
že mám všechna divadla v cent-
ru, v podstatě v pěší vzdálenosti 
od sebe a v krásném prostředí 
Starého Města. Pokud mám ale 
jmenovat favorita, je to kouzelný 
Nový Svět.

Už dva roky nás všechny trápí 
covid-19 a mnozí divadelníci se 
uchýlili k divadlu online. To ale 
podle vás nefunguje. Proč si to 
myslíte?
Pro mě je divadlo živý organis-
mus, který je závislý na interakci 
hlediště s jevištěm. Je to vzá-
jemný dialog herce s divákem 
a jedno bez druhého neposkytne 
plnohodnotný zážitek. Online 
přenosy to prostě nelze nahradit. 
Netýká se to jen představení, ale 
celé přípravy. Uděláte si v určitý 
den volno, těšíte se, hezky se ob-

léknete. Musíte také přijít včas, 
navíc většinou nejdete sám, 
vezmete s sebou někoho, kdo je 
vašemu srdci milý, a představení 
si užijete v plném sále podobně 
naladěných lidí. Synchronicita 
okamžiku. Pro mě je to prostě 

kouzlo, které je na obrazovku 
nepřenositelné. Nemám nic 
proti záznamům představení, 
ale nemělo by se tím divadlo na-
hrazovat. Nezvykat si na to, že si 
divadelní hru pustím ze zázna-
mu jako alternativu.

Jedním z vašich koníčků jsou 
léčivé minerály. Ty v boji proti 
pandemii asi nehrají velkou roli, 
nebo se pletu?
„Víra tvá tě uzdraví!“ A tak je to 
v mnohém, čemu člověk věnuje 
svou pozornost, jak v kladném, 
tak i v záporném slova smyslu. 
A pokud jsou to kameny, příroda 
nebo cokoli jiného, záleží, zda 
tomu věříte a dokážete to vní-
mat. Někomu to fungovat může 
a jinému vůbec.

DIVADLO MANA uvádí i hru o rodinných vztazích Máma říkala, že bych neměla, ve které 
Máša Málková vystupuje se Sandrou Černodrinskou. Foto: Alena Hrbková

narozena 24. 8.  1983
herectví vystudovala na pražské kon-
zervatoři
první angažmá získala ve Východočes-
kém divadle v Pardubicích, poté hosto-
vala v několika pražských divadlech
za roli v inscenaci Chopin v porcelánu 
(Komorní činohra) byla nominována 
na Cenu Th álie
v televizi debutovala v roce 2004 hlavní 
rolí v pohádce Kouzelný přítel, potom 
si zahrála v seriálech Ulice, Ordinace 
v růžové zahradě či Stopy života
nejvýraznější fi lmovou roli dostala 
ve fi lmu Fotograf, za kterou byla nomi-
nována na cenu Český lev

INZERCE

Popis pozice:

Požadujeme:

Nabízíme:

Své životopisy posílejte na email nabor@ceskydomov.cz

HLEDÁME MANAGERA 
OBCHODNÍHO TÝMU

Jedno z největších vydavatelství v České republice, působící 
na trhu 20 let, sdružující 52 novin a časopisů, hledá 
energického kolegu pro svůj obchodní tým v Praze.
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Možná o tom ještě nevíte, ale 
zvýšený výskyt kontaminace 
vzduchu může vyvolat mno-
ho nežádoucích zdravotních 
problémů, od nevolností a alergií 
až po záněty či dýchací potíže. 
Tím se přetěžuje náš organismus 
a oslabuje imunitní systém, který 
pak nemusí mít dostatečnou sílu 
na boj se závažnějším onemocně-
ním, zvláště nyní v době chřipek. 

Hygienický limit znečištění 
ovzduší vnitřního prostředí je 
podle evropské směrnice stano-
ven do 500 KTJ (kolonie tvoří-
cích jednotek)/m3. Větší konta-
minace může ovlivnit zásadním 
způsobem zdraví u lidí s výrazně 
poškozeným imunitním sys-
témem, případně rozhodovat 
i o jejich životě!

Firma Biopreparáty proto vyvi-
nula biologický biocidní přípravek 
BIOREPEL® s chytrou houbou Py-
thium oligandrum. Jeho používání 
umožňuje předcházet zdravotním 
rizikům, která mají na svědomí 
plísně v obytných prostorách. 

Plísně totiž vystřelují do ovzduší 
řádově miliony až miliardy spór, 
které jsou původcem nejrůznějších 
zdravotních potíží. V období růstu 
plísně uvolňují svými metabo-
lickými procesy do okolí ketony, 
aldehydy, étery a další nebezpečné 
látky, které mohou způsobovat 
alergické reakce, bolesti hlavy, 
únavu, záněty průdušek, záněty 
spojivek a eventuálně jiné zdra-
votní potíže. A právě BIOREPEL® 
pomáhá snižovat zmíněnou kon-
taminaci ovzduší. 

Prokazatelné výsledky 
stanovila laboratoř
Například při jednom testu odbor-
níci z firmy Biopreparáty odebrali 
vzorky spadů v obytných místnos-
tech a odvezli je do svojí laboratoře, 
aby zjistili kontaminaci ovzduší na 
jednom metru kubickém. Násled-
ně BIOREPEL® ve spreji preven-
tivně aplikovali formou postřiku 
na všechny zdi v místnostech. 
Laboratorní výsledky měření 
před aplikací stanovily rozmezí 

kontaminace 629 až 4718 mikro-
organizmů na m3. Další laboratorní 
měření spadů po sedmi dnech od 
aplikace, kdy místnosti byly běžně 
v provozu, stanovily rozmezí 
kontaminace 31 až 236 mikroor-
ganizmů na m3. Poslední měření 
spadů v ošetřených místnostech 
po dvanácti týdnech od aplikace 
ukázalo rozmezí kontaminace 8 až 
47 mikroorganizmů na m3.

Výhodou přípravku BIOREPEL® 
je, že jej lze používat v místnos-
tech, kde aktivně bydlíme či pra-
cujeme, a nemusíme odcházet, 
nebo dokonce v místnosti nějaký 
čas nebydlet nebo nepracovat.

Přípravek BIOREPEL® 
s chytrou houbou - Pythium 
oligandrum si můžete koupit 
v prodejnách barev, v řetěz-
cích v odděleních s barvami 
nebo v drogeriích prodávajících 
barvy. Máte-li nějaké otázky či 
připomínky, můžete je zavolat 
na telefonní infolinku 728 814 
202 a napsat na e–mail klimes@
biopreparaty.eu. Více informací 
na www.biorepel.cz.

Soutěž o balíčky  
s chytrou houbou
I pro humánní použití jsou 
na trhu přípravky s chytrou 

houbou, které jsou prospěš-
né našemu tělu. Zapojte se do 
soutěže Naší Prahy a vyhrajte 
10 balíčků, které obsahují: pří-
pravek BIO PLUS, který zesla-
buje mikrobiální a chemické 
faktory podmiňující vznik aft 
a zánětů + Pythie Biogama olej 
na pokožku + Pythie Biogama 
jemná mast na suchou pokož-
ku. Soutěžní otázku najdete na 
www.nasepraha.cz. (red)

Soutěž Naší Prahy o přípravky s chytrou houbou
 Mikrobiologická kontaminace v uzavřených prostorách je stálou 

součástí vzduchu a obsahuje bakterie, plísně a viry. Pokud chcete 
mít svoje domácí či kancelářské prostředí co nejzdravější, měli byste 
vyzkoušet tuzemský přípravek firmy Biopreparáty.

Praha - Problémy s koloběž-
kami, jak je vidět na fotografii 
z dobového časopisu Naše Praha, 
nejsou vůbec dnešního data. 
Už za 1. republiky se policejní 
vyhlášky o dopravě týkaly také 
koloběžek, v té době se jim ale 
říkalo rychloběžky. 

V Naší Praze z roku 1927 se 
v článku o dopravě objevilo i toto 

upozornění: „Jezdci na rychlo-
běžkách, pozor! Ani vy nesmíte 
jezdit po chodníku, nýbrž pěkně 
v jízdní dráze, jak vidíte na 
obrázku.“ Pod obrázkem malého 
chlapce je půvabný popisek: 
„Karlík s rychloběžkou“. Přes 
všechna upozornění ale dnes 
stejně jezdí koloběžkáři, jak se 
jim zlíbí. (tík)

Potíže s koloběžkami?  
Nic nového!

BIOREPEL je účinným bojovníkem proti 
plísním v obytných místnostech. Foto: BARD

KARLÍK dodržel tehdejší dopravní předpisy. Nyní si s nimi nikdo moc hlavu neláme, i když 
je jízda po kolejích zakázána. Koláž: Ivan Kuptík a časopis Naše Praha

Praha - Modernizace se po více než čtyřech desítkách let provozu 
dočká systém osvětlení v tunelech a navazujících částech stanic 
metra Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad a Flora trasy A. Projekt vý-
měny zastaralých světel za moderní LED svítidla odsouhlasili radní 
hlavního města. 

Osvětlovací soustavy, které se budou měnit, sloužily od uvede-
ní stanic do provozu, tedy od konce 70. let minulého století. Jejich 
nahrazení moderním zařízením přijde na téměř 87 milionů korun, 
přičemž 85 procent potřebných výdajů uhradí pražský operační 
program Praha – pól růstu ČR. Odstranění starých a montáž no-
vých svítidel se uskuteční bez omezení běžného provozu. Práce na 
výměně potrvají do května příštího roku a završí je potřebné revize 
a zkušební provoz. (red)

Na „áčku“ vám posvítí úsporné osvětlení 

Praha - Rada hl. m. Prahy na 
návrh radních za hnutí STAN 
schválila nařízení, kterým se od 
1. března zakazují některé formy 
prodeje zboží a poskytování slu-
žeb v energetických odvětvích. 
Smyslem tohoto opatření je, aby 
hlavní město ochránilo Pražany 
před tzv. „energošmejdy“, kteří 
často nutí seniory, matky sa-
moživitelky a další obyvatele do 
uzavírání nevýhodných smluv.

Nařízení výslovně uvádí, že 
„Podomní prodej zboží, pochůz-
kový prodej zboží a poskytování 

služeb prováděné mimo ob-
chodní prostory jsou při výkonu 
licencované činnosti držite-
lem licence nebo při výkonu 
zprostředkovatelské činnosti 
v energetických odvětvích dle 
energetického zákona v hlavním 
městě Praze zakázány. Za po- 
domní prodej zboží a poskytová-
ní služeb se pokládá prodej zboží 
a poskytování služeb, kdy je 
bez předchozí objednávky dům 
od domu, byt od bytu nabízeno 
a prodáváno zboží nebo nabízeny 
a poskytovány služby.“ (red)

Podomní prodej energie  
je nově zakázán
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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



18. března 2022

1. dubna 2022

22. dubna 2022

6. května 2022

20. května 2022

3. června 2022

17. června 2022

1. července 2022

5. srpna 2022

Praha 1 - Slovanská epopej 
Alfonse Muchy bude umístěna 
v projektu Savarin v soused-
ství pražského Václavského 
náměstí a ulice Na Příkopě. 
Společnou dohodu podepsali 
zástupci všech zinteresova-
ných stran – hlavního města 
Prahy, Nadace Mucha a společ-
nosti Crestyl, která pro cyklus 
dvaceti pláten vybuduje v pro-
jektu Savarin speciální pro-
story. Nově vznikající expozice 
bude koncipována jako cesta 
životem Alfonse Muchy a tím, 
jak tato pouť vedla k vytvoření 
tohoto díla.

Nová expozice přímo na míru 
Slovanské epopeji bude umístěna 
ve výjimečném výstavním pro-
storu v centru města. Vstup bude 
zajištěn z vnitrobloku přes nově 
vytvořené zahrady památkově 
chráněným objektem historické 
jízdárny, který bude středobo-
dem celého projektu Savarin. 
Dostupnost pro návštěvníky 
usnadní i nově vytvořený vstup 
do stanice metra.

Slovanská epopej je nyní 
vystavena na zámku v Morav-
ském Krumlově. Hlavní město ji 
sem zapůjčilo na pět let. V roce 
2026 se pak cyklus pláten vrátí 

zpět do hlavního města, kde 
v paláci Savarin nalezne domov 
na dvacet pět let s možností 
pětileté opce. Mezitím by Praha 
měla vystavět vlastní pavilon 

s důstojnými prostory, kde 
by do budoucna byla natrvalo 
vystavena všechna velkoformá-
tová plátna, jak si to jejich autor 
Alfons Mucha přál. (red)

Slovanská epopej konečně našla domov

SLOVANSKÁ epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterými malíř Alfons 
Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Cyklus vznikal v letech 1912–1926 v ateliéru na 
zámku Zbiroh. Foto: Ivan Kuptík

Praha – Loni v dubnu začala 
Správa železnic s restaurátor-
skými pracemi v interiérech 
Fantovy budovy hlavního 
nádraží. Prostory velkého sálu 
zaplnilo lešení, ze kterého 
restaurátoři obnovují bohatou 
štukovou výzdobu. V některých 
místech pokračuje dodatečný 
restaurátorský průzkum a ve 
sloupovém sále je položena první 
vrstva podlahy. Restaurováním 
projdou čekárny, kulturní sál 
i zázemí pro personál. Měla by tu 
vzniknout i nová restaurace. (tík)

Vnitřek Wilsonova  
nádraží se proměňuje

PRÁCE mají skončit v příštím roce a odha-
dem budou stát 300 milionů korun. Koláž: 
Ivan Kuptík
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Praha 1 – Ve čtvrtek 10. března 
po dlouhé době vystoupí v diva-
dle Broadway a svým podmani-
vým hlasem zazpívá ty největší 
hity své více než padesátileté 
hudební kariéry. Jen málokdo 
si nevybaví takové šlágry jako 
Plakalo bejby, Dáma při těle či 
Josefína. Tušíte ale, kdo k nej-
většímu hitu Až mě andělé složil 
text či kolik má zpěvák dohro-
mady dcer?

Dětství jako  
z filmového dramatu
Jako válečné dítě si moc nevinné 
bezstarostnosti neužil. Tatí-
nek – nadaný klavírista - byl 
vězněn v koncentračním táboře 
Bergeb-Belsen, a o malého Petra 
a jeho bratra Jana se tak starala 
pouze maminka. Ani po konci 
války rodinu Spálených nečeka-
ly příliš radostné časy. Tatínek 
byl opět uvězněn, tentokrát 
komunistickým režimem, a to 

z naprosto nepochopitelného 
důvodu – vzhledem k tomu, že 
koncentrační tábor osvobodila 
britská armáda, byl považován 
za západního špiona. Smutný 
osud Petrova otce byl završen 
krátce po jeho propuštění v roce 
1960, kdy zemřel při výbuchu 
nádrže se čpavkem.

Stesk po domově zrodil šlágr
Díky působivé hudbě a do-
jemným slovům se píseň Až 
mě andělé stala hitem a jed-
ním z nejhranějších songů 
Petra Spáleného. Upřímný 
text, s nímž se chtějí mnozí 
naposledy rozloučit se svými 
blízkými, napsal Josef Fousek. 
Inspiraci získal při léčebném 
pobytu v Tatrách, kde ho často 
přepadaly neradostné myšlen-
ky a stesk po domově a rodině. 
Sám autor je stále překvapený, 
jak velké emoce jeho slova v li-
dech vyvolávají.

Obklopen ženami
Tři dcery, dvě manželky 
a nespočet věrných fanynek. 
Tak by se dala definovat dám-
ská bilance Petra Spáleného. 
Jeho medový baryton okouzlil 
nejednu ženu a dívku. On sám 
nejprve spojil svůj život s he-
rečkou a zpěvačkou Pavlínou 
Filipovskou, s níž má dvě dcery 
– Johanu Spálenou a moderátor-
ku Pavlínu Wolfovou. 
Při vystoupení v divadle Se-
mafor podlehl šarmu mladičké 
zpěvačky Milušky Voborníko-
vé. Se svou osudovou ženou se 
v roce 1981 oženil a narodila se 
jim dcera Barbora. V loňském 
roce spolu oslavili rubínovou 
svatbu.

Strmý pád
Své věrné fanoušky měl a stá-
le má. Onen pád tedy nebyl 
způsoben ztrátou popularity, ale 
nebezpečným uklouznutím na 
schodech v roce 2019, který mu 
zkomplikoval návrat ke koncer-
tování. To mu totiž již několik let 
předtím neumožňovaly zdravot-

ní komplikace – hlavně náročná 
operace páteře a výměna kyčle. 
Málokdo tak věřil tomu, že si 
Petr ještě někdy zazpívá na prk-
nech, co znamenají svět. O to víc 
se všichni těší na jeho březnový 
koncert. (red)

Kde vznikl nejhranější hit zpěváka Petra Spáleného?

PROFI zpěvákem se stal Petr Spálený díky 
záskoku za Karla Gotta, který v roce 1967 
odjel zpívat na půl roku do Las Vegas. Foto: ML

 Březen bude mít zpěvák Petr Spálený pořádně nabitý. Nejenže  
22. 3. oslaví své sedmdesáté osmé narozeniny, ještě předtím si pro 
své věrné fanoušky připravil dárek. 

Praha 1 - Světovou premiéru si 
na 16. března připravilo Studio 
DVA divadlo na Václavském 
náměstí. Komedii ze světa 
bulváru s názvem Beckham 
napsal Petr Zelenka a vrací 
diváky do roku 2004. Co se 
tehdy stalo mezi fotbalovou 
hvězdou Davidem Beckhamem 
a jeho sekretářkou Rebekou 
Loos? Byl to jen nevinný flirt? 
Možná. Jenže Max Clifford, 
šedá eminence britského bul-

váru, se rozhodne z toho udělat 
skandál století a udržet jej na 
titulních stránkách světového 
tisku dlouhé týdny. Co žene 
kupředu člověka, kterému není 
nic svaté? 

Hrají: Jaroslav Plesl, Elizave-
ta Maximová, Miroslav Hanuš 
/ Roman Štabrňák, Kryštof 
Hádek, Bohumil Klepl / Jiří 
Ployhar, Zuzana Stavná, Lucie 
Pernetová, Radim Madeja / Petr 
Pěknic, Petra Kosková. (red)

Co tenkrát provedl  
fotbalista Beckham?

BULVÁRNÍ redakce si umí pohrát s fakty i lidmi… Foto: Jerry Háša

Holešovice - Svébytný sou-
bor Farma v jeskyni uvede 
15. a 16. března a 4. a 5. dubna 
v Centru současného umění 
DOX inscenaci Navždy spo-
lu! Strhující mnohovrstevnatá 
jevištní kompozice kombinuje 
pohybové divadlo s nevšedním 
využitím videoprojekce a živou 
hudbou. Přináší vizuální jízdu, 

která převrací běžné předsta-
vy o stárnutí a smrti naruby. 
Inscenace velmi invenčním 
způsobem ztvárňuje pohrdá-
ní stářím a odmítání smrti. 
Tato témata rezonují obzvláště 
v současné covidové době, která 
mnoho lidí uvrhla do izolace 
a osamělosti a odkryla zranitel-
nost starších lidí. (red)

Inscenace Navždy spolu!  
pohrdá stářím a smrtí

INSCENACI Navždy spolu! v režii Viliama Dočolomanského společně s pražskými seniory 
vytvořily performerky Hana Varadzinová a Eliška Vavříková, které v ní samy účinkují. 
Foto: Michal Hančovský
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3 OTÁZKY PRO… DALIBORA SLIVINSKÉHO

 Nestává se až tak často, aby ředitel automobilového salónu napsal ve svém volném čase knihu. 
Ale Dalibor Slivinský je živoucím důkazem toho, že rychlá kola a próza se mohou krásně skloubit.
Martin Dudek

Vaše knižní prvotina Všechny 
vaše životy má poněkud neob-
vyklou sci-fi  zápletku. Jak jste 
na tento námět přišel? Inspi-
rovala vás jiná kniha či seriál, 
například na Netfl ixu?
Nepřímou, leč zásadní inspirací 
se mi staly originální úvahy Jana 
Wericha o světě, v němž žijeme, 
a o životě smrtelného člověka. 
Werich je studnice nespoutaného 
myšlení. Proto je pro mě pokaždé 
oblažující zážitek pobýt u obrov-
ského platanu na Kampě těsně 
vedle Werichovy vily a hledět 
do jejích oken, jestli přeci jen 
nevykoukne plnovousatý bard 
a nemávne na mě, že mi hodí klí-
če, ať jdu dál, když už jsem tolik 
let jeho věrným obdivovatelem.  

Bylo těžké skloubit vaši profesi 
ředitele autodealerství a spiso-
vatele? Kolik času vám zabralo 
napsání knihy a byly třeba mo-
menty, kdy jste chtěl se psaním 
„praštit“?

Knihu jsem psal po večerech 
a o víkendech, trvalo to něco více 
než rok. Psaní je pro mě odměna 
po práci, takový večerní dezert 
po velkém hlavním denním jídle. 
Mám rád oba tyto neslučitelné 
světy - hektický program dea-

lerství s desítkami kolegů v řeči 
čísel, plánů, výkonů a okamži-
tých řešení a ten zcela opačný. 
V tichém soustředění rozběhnout 
fantazii a splétat příběhy a osudy 
aktérů s cílem pobavit a inspiro-
vat čtenáře.  

Pracovně se pohybujete ve Sto-
důlkách. Je to vaše nejoblíbenější 
část Prahy? 
Moje srdcová záležitost jsou Male-
šice s bydlením v rodinném domě 
pár kroků od Malešického lesa, 
kde nám ráno přes ulici přeběhne 
zajíc a budí nás datel, v kontrastu 
s dojezdem pár minut na řinčící 
Václavské náměstí. Levou rukou si 
míchám kávu na Staromáku a pra-
vou vedu psa v Malešickém lese, 
tak je to všechno blízko. Nejraději 
mám v Malešicích překrásnou 
botanickou zahradu, navrženou 
Františkem Th omayerem, brat-
rem věhlasného lékaře. Malešice 
doporučuji k příjemnému životu.

Odpovězte na soutěžní otázku 
do 11. 3. 2022 a pět z vás vyhraje knihu 
Dalibora Slivinského Všechny vaše 
životy. Odpověď s vaší korespondenční 
adresou zašlete na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz a do předmětu e-mailu 
napište heslo KNIHA.

Soutěžní otázka

Do které městské části spadají hlavně 
Malešice? 

a) Praha 8    b) Praha 9     c) Praha 10 

soutěž o knihy

„PSANÍ JE PRO MĚ ODMĚNA po práci, takový večerní dezert po velkém hlavním 
denním jídle,“ říká Dalibor Slivinský. Foto: archiv DS

Jak pozvat muže či ženu na kávu? 
  Eva Filipová, autorka knih o etiketě a odbornice na společenská pravidla, radí, jak můžeme s ele-

gancí pozvat muže či ženu na kávu a jaké zásady je při takové příležitosti vhodné dodržovat. 

Dřívější společenské bariéry, kdy 
bylo pozvání na kávu výhradně 
doménou mužů, už jsou dávno 
překonány a v dnešní moderní 
době může první krok samozřej-
mě učinit i žena. Některým mu-
žům se v takové situaci dokonce 
značně uleví a ocení, že nemusí 
čelit strachu z odmítnutí. Dámy 
by se proto rozhodně neměly 
bát vzít situaci pevně do svých 
rukou. Jedná-li se navíc třeba 
o pracovní schůzku, pozvání ze 
strany ženy je zcela na denním 
pořádku. 

Vyhněte se nejčastějším 
faux pas
„Pokud se k pozvání nakonec 
odhodlá žena, rozhodně to 
neznamená vybočení z pravi-
del etikety. Dáme-li si schůzku 
přímo v kavárně, může to často 
znamenat, že jeden z dvojice 
už sedí u stolu. Jestliže ke stolu 
zasedne první muž, při přícho-
du ženy vždy povstane a po-
může ženě s odložením kabátu 
a přisunutím židle ke stolu,“ říká 
Eva Filipová. Zvyklosti tohoto 
typu přitom rozhodně nepatří 

k přežitkům, ale k elementár-
ním zásadám slušného chování, 
na které bychom ani v dnešní 
době neměli zapomínat.

Při objednávání kávy je dobré 
dodržovat alespoň základ-
ní pravidla. Mezi jedno z těch 
nejdůležitějších patří bezpo-
chyby to, že si odpolední kávu 
dopřáváme zásadně bez mléka. 

Zatímco například cappuccino 
se perfektně hodí ke snídani 
nebo v dopoledních hodinách, 
odpoledne se stává přijatelným 
již pouze espresso. Nadále také 
platí, že zvyklosti v oblasti pití 
kávy určují Italové. A jelikož 
jsou požitkáři tělem i duší, kávu 
považují za božský nápoj a její 
popíjení vnímají jako rituál, 
kávě servírované v kelímku se 
vyhýbají jako čert kříži. 

„Za největší prohřešek při 
samotném pití kávy je považo-
váno olíznutí lžičky,“ podotý-
ká odbornice na společenská 
pravidla Eva Filipová a dodává: 
„Lžička se zkrátka neolizu-
je, a i ti nejčistotnější z nás se 
musí smířit s tím, že se špinavá 
pokládá na podšálek.“  Stejně tak 
nepřijatelné je pití kávy spo-
lečně se lžičkou v šálku. V pří-
padě, že kávu nepijeme u stolu, 
ale například v křesle, platí, že 
držíme hrneček společně s pod-
šálkem v dlani a při držení šálku 
zásadně neodtahujeme malíček. 
Takové gesto totiž může být čas-
to chápáno jako parodie na dobré 
chování. Zdroj: kavalor.cz

„LŽIČKU NEOLIZUJEME, malíček neod-
tahujeme!“ varuje před zlozvyky při pití 
kávy Eva Filipová. Foto: kavalor.cz

Pomoc Ukrajině

Praha - V hlavním městě vznikají 
informační kiosky, kde dobrovol-
níci poskytují informace oby-
vatelům Ukrajiny, kteří utíkají 
před ruskou agresí. Kiosky jsou 
umístěny například na hlavním 
nádraží Praha a na autobusovém 
nádraží Florenc. Tento týden má 
vzniknout i speciální asistenční 
centrum v Městské knihovně 
Praha, které bude poskytovat 
komplexní služby pro uprchlíky. 
Informace na https://metropo-
levsech.eu/cs/ nebo na https://
pomocukrajine.praha.eu/.  

Konsorcium nevládních or-
ganizací pracujících s migranty 
v ČR ve spolupráci s Česko.di-
gital připravilo webové stránky 
www.stojimezaukrajinou.cz, 
které mají za cíl poskytnout 
jedno centrální místo koordina-
ce pomoci pro současnou krizi 
na Ukrajině. 

Velvyslanectví Ukraji-
ny zřídilo účet na okamžitou 
pomoc pro obranu Ukrajiny: 
304452700/0300. (red)
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řádková inzerce

 • !! 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 svět-
líků. Dlouholetá praxe, vysoká kvalita 
a osobní přístup. Tel. 606 649 809; 
www.vyskovepracepraha.cz

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

 • Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 
i nefunkční a poškozené náramkové 
i kapesní, české, ruské i světové PRIM, 
OMEGA, LONGINES, ORLIK, TISSOT, 
ULYSSE NARDIN, VACHERON CON-

STANTIN, JAEGER LE COULTRE, SPAR-
TAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, 
ROLEX, LEMANIA, MOVADO, HELVETIA, 
CERTINA, SEIKO, HEUER, GUB, PATEK 
PHILIPPE,  GLASHUTTE i jiné. Koupím 
též drahé zlaté hodinky v jakémkoliv 
stavu. Koupím i celou pozůstalost 
po hodináři, hodinky, součástky, nářadí, 
sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi při-

jedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. 
Slušné a seriózní jednání. Tel. 777 311 101

 • Poskytneme sídlo v Praze pro SRO, 

OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. www.
sidloprofi rmupraha.cz, Tel.: 728 991247

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

 • Vyklizení pozůstalostí ZDARMA 
za staré věci. Tel.: 773 995 221
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CESTOVATELSKÉ STŘEDY

V NÁRODNÍM MUZEU

9.3. MILAN KNÍŽÁK USA 
 IVAN FÍLA JESENÍKY
 PAVLÍNA BRZÁKOVÁ
 SIBIŘ A ŠAMANI
16.3. ANTONÍN KRATOCHVÍL
  KONGO 
 DANIELA DRTINOVÁ
 MEXIKO
23.3. JANEK LEDECKÝ 
 JAPONSKO
 ALENA ZÁRYBNICKÁ 
 CYKLO ALPY

www.livingstone.czCK

Popis pozice:

Požadujeme:

Nabízíme:

Své životopisy posílejte na email nabor@ceskydomov.cz

HLEDÁME MANAGERA 
OBCHODNÍHO TÝMU

Jedno z největších vydavatelství v České republice, působící 
na trhu 20 let, sdružující 52 novin a časopisů, hledá 
energického kolegu pro svůj obchodní tým v Praze.

Zprávy • Kultura • Zdraví • Rozhovory • Soutěže • Tipy

www.nasepraha.cz SC-501034/01

Chybí vám zahrádka? Požádejte o podporu
Praha – Zahradničení je vyzkou-
šeným lékem na stres a jeho pozi-
tivní dopady na psychickou poho-
du a fyzickou kondici pravidelně 
dokazují četné vědecké studie. 
Radost z vypěstovaných bylinek 
nebo vlastní kytice na stůl si díky 
komunitním zahradám mohou 
užít i další Pražané. Pomoci jim 

v tom může společnost Kaufl and 
a Nadace Via v rámci projektu Už 
to roste, už to klíčí. O příspěvek až 
do výše 100 000 Kč mohou požádat 
existující komunitní zahrady, ale 
i začínající nadšenci, kteří chtějí 
založit zcela novou zahradu, do 
15. března na www.nadacevia.cz/
fond-kaufl and/zahrady/. (red)

Najděte si svou pražskou procházku
Praha – Projekt Kroky ke zdraví si dal za cíl zmapovat a unikátně 
popsat 70 tras pro Nordic walking (NW) na území Prahy včetně 
zhodnocení energetické náročnosti a zdravotního dopadu. Na pesi-
stezky.cz/vypis-pesich-cest/ jsou popsány trasy, které vedou růz-
nými pražskými částmi a vždy začínají i končí na zastávkách MHD.

Projekt Kroky ke zdraví, podpořený z titulu Praha Evropské hlav-
ní město sportu, organizuje VŠTJ Medicina Praha. V rámci projektu 
pořádá tréninky NW se zkušeným instruktorem, po přihlášení je 
možné zapůjčit si NW hole. (red)

RECEPT: TELECÍ SVÍČKOVÁ S LIŠKAMI NA ČERVENÉM VÍNĚ

Suroviny potřebné pro přípravu:

750 g telecí svíčkové, 150 g čerstvých 
lišek, petržel, tymián, demi glace, 
česnek, 300 g pastináku, 1 kg brambor, 
150 g smetany, brusinkový kompot, 
0,6 l červeného vína, 100 g cukety, sůl, 
máslo, hovězí vývar, rostlinný olej, 
barevný pepř drcený

Postup přípravy:

Telecí svíčkovou odblaníme, osolíme, 
opepříme a opečeme po všech 
stranách na oleji spolu s tymiánem 
a drceným česnekem, přidáme 

máslo a přeléváme po opečeném 
mase. Maso necháme odpočinout. 
Na další pánvi restujeme čerstvé 
lišky spolu s nakrájenou cuketou na 
menší kousky. Osolíme, opepříme 
a dáme stranou na teplo. Brambory 
a pastinák uvaříme v osolené vodě, 
ale každé zvlášť, doměkka. Vodu 
scedíme, přidáme máslo a rozšlehá-
me spolu se smetanou do hladkého 
pyré. Dochutíme solí a uchováme 
teplé ve vodní lázni. 
Pánev z výpeku od masa zastříkáme 
červeným vínem s trochou vývaru, 

vložíme snítku tymiánu, opečený 
česnek (od masa), necháme zre-
dukovat a přidáme demi glace. Po 
redukci přidáme brusinkový kompot. 
Stáhneme z ohně a přidáme ztuhlé 
máslo a lehce vmícháme do omáčky. 
Servírujeme tři nastříkané pyré spolu 
s liškami a cuketou a naporcovaným 
válečkem telecí svíčkové s omáčkou 
a plocholistou petrželí.

Recept poskytl Michal Kljajič ze 
Střední školy podnikání a gastronomie 
v Praze 9, účastník „středoškolského“ 

pořadu TV Prima Prostřeno!
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Je skutečně každý autista geniální Rain Man?
 O každém onemocnění kolují mezi lidmi různé fámy a nepravdy. Ty o lidech s poruchou autistického spektra (PAS) uvádí na pravou 

míru Irena Vítovcová, předsedkyně Občanského sdružení ProCit.

1. mýtus: Typický autista 
jedná jako Rain Man
Za svou roli místy geniálního 
autisty Raymonda ve fi lmu Rain 
Man sice získal Dustin Hoff man 
Oscara, ale realita vypadá jinak. 
Člověk s autismem je ve většině 
případů mentálně retardovaný, 
a tím pádem se u něj nevyskytuje 
žádná výjimečnost ani genialita. 
„Výjimeční bývají někteří lidé 
s Aspergerovým syndromem, 
ti mohou být v jedné oblasti 
nadmíru geniální. Ovšem zá-
roveň v jiných oblastech mohou 
mít defi cit takového charakte-
ru, že jim způsobuje problémy 
v běžném životě,“ uvedla Irena 
Vítovcová. V praxi to znamená, 
že lidé s poruchami autistického 
spektra mají geniální schopnosti 
pouze výjimečně.

2. mýtus: Děti s autismem 
nerady objímají, nemají rády 
city a emoce. 
„Máme v ProCitu mnoho dětí 
s autismem, které projevují city 
velice dobře. Rády nás objímají, 
pusinkují a drží se některých 
lektorů jako klíště. My je naopak 
v rámci nácviků sociálních 

dovedností učíme vhodnému 
sociálnímu chování.“ 

3. mýtus: Děti s poruchou 
autistického spektra chodí 
po špičkách
Po špičkách v určitém období 
chodí i spousta zdravých dětí. 
„Z praxe máme mnoho zku-
šeností s dětmi a mohu říct, že 
žádné není stejné. Autistické 
děti mají stejně jako ostatní svůj 
osobitý vývoj, projevy i po-

stup v časové lince. Není proto 
možné označit některé sympto-
my autismu za typické. Napří-
klad to, že některé děti chodí 
po špičkách, ještě neznamená, 
že mají PAS.“

4. mýtus: Lidé s autismem 
neudrží oční kontakt
Je to u každého jedince jiné. 
Někdo očima uhýbá a naopak 
některé autistické děti kou-
kají tak intenzivně, až uhnou 
pohledem ostatní. Zde se opět 
jedná o nácvikové aktivity, které 

jsou součástí terapií ve sdružení 
ProCit. „Spousta takových dětí, 
které u nás za 11 let odrostly 
a jimž je teď 20 let, se naučila 
správnému očnímu kontaktu,“ 
uzavírá Irena Vítovcová.

5. mýtus: Pokud se dětem 
s autismem nasadí bezlepková 
nebo bezlaktózová dieta 
či veganství, tak se vyléčí.
Je to velký omyl, protože auti-
smus je vrozená psychiatrická 
vada. Z autismu se nedá vylé-
čit, pouze jde zmírnit některé 
příznaky. Samozřejmě platí, že 
některý člověk s autismem je 
hyperaktivnější. Pokud se mu 
sníží přísun cukru, tak se stejně 
jako zdravý člověk zklidní, 
avšak nevyléčí. Zdroj: ProCit

Občanské sdružení ProCit bylo založe-
no již v roce 2010 se záměrem posky-
tovat a zajišťovat bezpečný prostor 
pro setkávání rodin s dětmi s poruchou 
autistického spektra (PAS). V současné 
době nabízí nejen zázemí, ale i odbor-
nou podporu rodinám s dětmi s PAS 
a informace široké veřejnosti. Info 
na www.autismusprocit.cz.

info

FILMOVÝ AUTISTA RAYMOND (Dustin Hoff man, vlevo) uměl „počítat karty“ a vyhrál 
s bratrem (Tom Cruis) v kasinu spoustu peněz. Tato scéna je ale ve skutečnosti velice 
nepravděpodobná. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Studio

I KDYŽ AUTISTICKÉMU DÍTĚTI snížíte ve stravě přísun cukru, z onemocnění ho nevy-
léčíte. Ilustrační foto: Pixabay

JEDEN ze symbolů autismu.  Foto: Pixabay

Zprávy • Kultura • Zdraví • Rozhovory • Soutěže • Tipy
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