
NAŠE  PRAHAJediný 
čtrn

áctid
eník 

v Praze 9

9
ČM   Vysočany   Hloubětín   Kyje   Prosek   Střížkov   Libeň   Letňany 1 9 .  8 .  2 0 2 2

REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

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

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ U PROFESIONÁLŮ?
SAMOZŘEJMĚ.

Kontaktujte Vladislava Potočníka, 
775 040 697, VPotocnik@obchod.rsts.cz

Půjčky na bydlení a na rekonstrukce
Půjčky na družstevní bydlení

Půjčky téměř na cokoliv
Nezávazné konzultace a modelace

Inzerce Potocnik 45x30 5_2022.indd   1 23.05.2022   14:19
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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Vyhrajte vstupenky 
na VyšeHrátky
Devatenáctý ročník proběhne 
od 1. do 4. září v prostorách 
Knížecí a královské akropole. 
A vstupenky můžete vyhrát 
v naší soutěži! Více na str. 10

let jsme 
s Vámi

Natálie 
Kovářová: 
Chci být 
mladou 
maminkou! 

Foto: Miss České republiky

LÉTO JEDINĚ
SE SPARTOU
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2inzerce

Víte, co pijete? Jaká je kvalita  
kohoutkové vody v Praze?
Obliba kohoutkové vody je v Praze 
velmi vysoká. Průzkum ukázal, 
že osm Pražanů 
z deseti pije vodu 
z vodovodu ať už jen 
samotnou, s citronem, 
nebo jako součást 
domácí limonády. 
Pražská kohoutková 
vyhovuje nejpřísnějším 
limitům nejen v rámci EU, 
ale i celosvětově. 

V současné době je Praža-
nům dodávána voda ze tří 
velkých úpraven vody s do-
statečnou zásobou vody. 
V roce 2021 byla dokončena 
rekonstrukce úpravny vody 
Podolí, kdy byla do techno-
logie úpravny vody doplněna 
filtrace přes granulované ak-
tivní uhlí a i tato úpravna vody 
dodává kvalitní pitnou vodu 
splňující přísné limity dané 
vyhláškou MZ ČR 252/2004 
Sb. v platném znění.

Dalším významným zdrojem 
pitné vody pro hlavní město 
Prahu je úpravna vody Želivka, 
která metropoli zásobuje ze  

66 %. Pitnou vodu do města 
dopravuje štolový přivaděč 
dlouhý téměř 52 km. 

Úpravna vody Želivka využí-
vá ke zpracování vodu z blízké 
vodárenské nádrže Švihov, je-
jíž kapacita je 266,57 mil. m3 
vody. Voda z úpravny v Kára-
ném, která leží blízko soutoku 
Labe s Jizerou, je proti Želivce 
tvrdší a zásobuje především 
sever hlavního města. Pod-
zemní pitná voda v Káraném 
je získávána ze soustavy 680 
vrtaných studní podél řeky Ji-
zery. Část nejkvalitnější káran-

ské vody je z ar-
téských zdrojů, 
která po odželezně-
ní vyhovuje požadav-
kům jakosti na vodu 
pro přípravu kojenec-
ké stravy. Další část 
vody z Káraného 
je voda z úpravny vody 
Sojovice, která využívá 
unikátní technologii umělé in-
filtrace. Z Káraného je dodává-
no 27 % z celkového množství 
distribuované vody. 

Mapa kvality vody 
Jaká je ale kvalita kohoutkové 
vody u vás doma? Získat tyto 

informace je dnes díky inter-
netové aplikaci snadné. Stačí 
navštívit webové stránky Praž-
ských vodovodů a kanalizací 
www.pvk.cz a na hlavní strán-
ce zvolit aplikaci Mapa kvality 
vody. Po zadání adresy vaše-
ho domu se vám po kliknutí 
zobrazí hodnoty vybraných  
19 ukazatelů kvality pitné 
vody, která vám doma teče 
z kohoutku. „Ze skupiny mik-
robiologických a chemických 
ukazatelů, jež v pitné vodě 
analyzujeme a sledujeme, 
jsme vybrali ty ukazatele, na 

Aplikace samotná nebyla nákladná –  
byla realizována s rozpočtem několika  
desítek tisíc korun. Náročnější ale bylo  
správně přiřadit adresy do zásobních 
pásem, aby bylo možné sledovat hodnoty  
pro každou jednotlivou nemovitost.
Petr Mrkos, generální ředitel PVK

Legenda:
Legenda:

Oblast zásobovaná z ÚV Káraný

které se nás naši zákazní-
ci nejčastěji dotazují a které 
jsou pro ně z různých důvodů 
zajímavé,“ upřesňuje Lenka 
Vavrušková, manažerka útva-
ru kontroly kvality vody spo-
lečnosti Pražské vodovody 
a kanalizace (PVK). Na mapě 
zjistíte například tvrdost vody 
pro nastavení domácích spo-
třebičů, obsah chloru nebo 
často diskutované dusičnany. 
Kontrolovat zde můžete rovněž 
mikrobiologickou kvalitu své 
vody. 

„Ročně odebereme přes 
patnáct tisíc vzorků pitné vody, 
u nichž analyzujeme široké 
spektrum různých paramet-

rů. Ukazatele dostupné v naší 
webové aplikaci jsou jen část 
z našeho dohledu nad kvalitou 
pitné vody. Přesto věříme, že 
tento výběr je natolik reprezen-
tativní, aby uspokojil naše od-
běratele, kterým kvalita pitné 
vody není lhostejná,“ doplňuje 
Lenka Vavrušková.

Mapa kvality vody je velmi 
podrobná. Umožňuje zobraze-
ní aktuálních údajů v konkrét-
ním domě na příslušné adrese. 
Kaž dý týden pak probíhají ak-
tualizace naměřených hodnot. 

Mapa kvality vody  
dle zdrojů
Vzhledem k tomu, že Pražské 
vodovody a kanalizace chtějí 
poskytovat svým zákazníkům 
kompletní informace o kvalitě 
dodávané pitné vody, tak byly 
webové stránky PVK nově do-
plněny o výsledky „úplných“ 
rozborů pitné vody, kde jsou 
uvedeny hodnoty všech pravi-
delně sledovaných ukazatelů. 

Tato data se nachází v sekci 
Kvalita vody (Vše o vodě › Pitná 
voda › Kvalita vody), kde je za-
řazena nová sekce „Kvalita pit-
né vody dle typu zdroje vody“. 
Zde je formou Výpisu kvality 
vody v rozsahu úplného rozboru 
informace o kvalitě pitné vody 

v dané oblasti dle typu zdroje 
vody. V Praze je možné distri-
buovat v jednotlivých lokalitách 
čistou vodu ze Želivky, Kára-
ného nebo směsi jednotlivých 
zdrojů vody Želivka a Podolí, 
Želivka a Káraný a také směs 
všech tří zdrojů Želivka + Kára-
ný + Podolí.

Kontrola u spotřebitelů
Je možné, že některý z výsled-
ků rozboru vzorků vody pochá-
zí i z kohoutku u vás doma. Při 
odběrech vzorků PVK využívá 
síť pravidelných míst odběru. 
Jedná se především o veřejné 
instituce, ale i další lokality. 

Část odběrových míst je pak 
třeba obměňovat, aby byla za-
jištěna kontrola kvality vody 
v celé Praze. Z tohoto důvodu 
se může stát, že pracovníci 
PVK zazvoní také u vás doma 
a požádají o možnost odběru 
vzorku pitné vody přímo z ko-
houtku ve vaší domácnosti 
nebo provozovně. 

Pracovníci mají vždy k dis-
pozici služební auto s logem 
společnosti PVK a průkaz s fo-
tografií ke své identifikaci. PVK 
děkují všem, kteří i v této době 
umožní odběr vzorku vody pro 
kontrolu její kvality na cestě od 
úpravny vody až po kohoutek.

TVRDOST VODY  
V PRAZE  
PODLE ZDROJŮ
(údaj za leden až červen 2022)

•   Káraný 2,46 mmol/l
•   Káraný  

1,90 mmol/l
1,08 mmol/l

 
1,15 mmol/l

 
2,06 mmol/l

Pravo 08_2022 Celostrana 205x270.indd   1 11.08.2022   17:57:32
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TAK SI MYSLÍM...

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

Válka na Ukrajině zuří už přes půl 
roku a stala se pro nás něčím, 
na co jsme si již zvykli. Zprávy 
z bojišť příliš nešokují a mnozí si 
přejí, ať už to skončí bez ohledu 
na výsledek. Navíc počáteční 
nadšení pro pomoc uprchlíkům 
a lidem zasaženým válečným 
konfl iktem ochablo a náš život se 
zase vrátil do zajetých kolejí. 
A pak se člověk potká se syrovou 
realitou, jako se to stalo mně. Při 
exkurzi v jedné menší mimopraž-
ské továrně, zaměstnávající asi 
deset Ukrajinek, které vinou hlo-
mozu strojů musí po celou směnu 
nosit špunty v uších, ani na chvíli se 
nezastaví a jejich plat je 20 000 Kč 
hrubého, jsem byl svědkem lidské 
tragédie. Jedné z nich přišla zpráva, 
že její manžel padl na frontě. Ten 
zdrcený uplakaný pohled a na-
prosté zoufalství  ženy, která se 
během okamžiku stala vdovou, 
a zhroucenou ji musely kolegyně 
podepřít a odvést do šatny, mi jen 
tak nevymizí z paměti.
Válka je vůl, to už nazpívala 
v roce 1968 tuzemská skupina 
Synkopy 61. Nezbývá nic jiného 
než se pod její text i v 21. století 
podepsat…

Hrdlořezy se bouří proti vlakovému přemostění
  Státní organizace Správa železnic připravila mnohamiliardové přemostění dvou železničních 

mostů v jednom z nejmalebnějších pražských zákoutí a oblíbeném rekreačním místě Pražanů - 
přírodním parku Smetanka v Hrdlořezích. Proti zamýšlené stavbě se bouří místní občané a vznikla 
i petice, která má za několik týdnů již stovky podpisů.

Hrdlořezy - Proti plánované vý-
stavbě má námitky i MČ Praha 9, 
naopak magistrát podle sdělení 
náměstka Adama Scheinherra 
(Praha sobě) sdružení Hrdlo-
řezská zvonička stavbu podpo-
ruje. Své znepokojení nicméně 
naopak vyjádřili pražští senátoři 
Marek Hilšer a David Smoljak, 
kteří přislíbili pomoc v prosa-
zení projednání tohoto záměru 
na příslušném senátním výboru. 

Chystaná stavba ve své navr-
hované podobě způsobí podle 
petentů nevratnou devastaci 
unikátního pražského přírod-
ního parku, naruší stav tohoto 
cenného území a je v rozporu 

se zákonem o ochraně přírody 
a krajiny č. 114/1992 Sb. Příroda 
přijde o 3000 stromů a tisícovky 
keřů, ale ohroženy budou zcela 
vážně i chráněné druhy zvířat 
a rostlin a toto jedno z nejmaleb-
nějších celopražských přírod-
ních zákoutí bude nenávratně 
zničeno. 

Nové přemostění (které se má 
tyčit do výšky 40 metrů nad 
přírodním parkem) nad dvěma 
existujícími železničními mosty 
je koncipováno jako dvoukolejné 
mimoúrovňového křížení trati 
s deklarovaným cílem stavby 
odstranění kapacitního hrdla. 
„Nové dvě koleje ale zhruba 

po kilometru ústí do jednoko-
lejného tunelu (tzn. povedou 
k němu koleje tři). I naprostému 
amatérovi musí být jasné, že bez 
odpovídajícího zkapacitnění na-
vazujícího tunelu je tento důvod 
naprosto irelevantní. Zkapa-
citnění tunelu je sice aktuálně 
teoreticky zamýšlené, neexistují 
pro něj však žádné plány, řešení, 
studie, rozpočty… prostě nic!“ 
tvrdí oponenti této stavby.

Petici proti stavbě lze nyní 
podepsat i elektronicky na adre-
se: https://e-petice.cz/petitions/
petice-proti-nekoncepcnimu-
-premosteni-prirodniho-parku-
-smetanka.html. (red)

VIZUALIZACE navrhovaného přemostění. Zdroj: HZ

KOMENTÁŘ

Banky se topí v penězích, lidé nemají na maso
Tak nám umírá na rohu ve Straš-
nicích řeznictví. Říkali, že lidé 
jsou už v takové krizi, že přestali 
kupovat maso. Nemají na to. 
Životní náklady jdou v Praze 
rapidně nahoru a oni si nemohou 
dovolit zvýšit zaměstnancům 
platy, tedy také odcházejí. Takže 
asi zavřou nadobro. Je to zají-
mavý příběh. Táta bydlel jako 
dítě nedaleko a říkal mi, že tam 
fungovali už za první republiky, 
přežili Hitlera, Stalina, Gottwalda, 
porevoluční privatizace, všechny 
běsy, kterými naše země prošla. 
Zabili je až ti, co jsou tam teď. 

Současná bída, způsobená dra-
hými energiemi a hyperinfl ací, je 
jedna z nejhorších krizí, kterou 

naše země zažila. Neexistuje 
přitom jediný objektivní důvod, 
abychom byli v krizi. Naše země 
není ve válce, nestala se žádná 
přírodní katastrofa. Vinu nesou 
pouze a jenom katastrofi cká 
politická rozhodnutí zlomyslných 
politiků a nenažranost fi nan-
čních spekulantů a světových 
korporací. 

Říkají nám, že se s tím nedá nic 
dělat, ale přitom naše elektrárny 
stále vyrábějí 1MWh za 250 korun. 
ČEZ nám ji ale prodává za 13 000 
korun. Rusko prodává plyn stále 
za 5,80 Kč/m3, ale naše vláda jej 
nakupuje od překupníků za 
37 Kč/m3. Na burze se ropa prodá-
vá za 90-100 dolarů barel, což je 

stejná cena jako v roce 2008, ale 
tehdy stál benzín kolem 32 korun. 
Dnes platíme neuvěřitelných
45 korun a více. Vše se samozřej-
mě v ekonomice jako sněhová 
koule nabaluje a ceny letí raketově 
nahoru. Elektrárenské společ-
nosti a banky vykazují historicky 
rekordní zisky. Topí se v penězích 
a lidé nemají ani na maso. 

Do toho se z policejních odpo-
slechů dozvídáme o neskutečné 
korupci vládního STAN. Jed-
nou ukradl „Slepičák“ městské 
pozemky za 400 milionů, tamhle 
„Mončičák“ za 300 milionů, 
támhle s „Mišákem“ tunelovali 
dopravní podnik za 2-3 miliardy 
korun ročně. Člověku se z těch 

čísel točí hlava. 
Korunu všemu 
nasadili Piráti, 
když po republice 
jezdili ve volební 
kampani s vězeň-
ským autobusem, 
aby nakonec 
v něm zůstali je-
jich koaliční part-
neři. Nově jmenovaný šéf civilní 
rozvědky Petr Mlejnek se dokonce 
bezelstně přiznal, že s „Mišákem“ 
Redlem čile komunikoval, protože 
jako „tehdejší obchoďák potřebo-
val získat veřejné zakázky“. Takže 
to vypadá, že nakonec v tom 
autobusu zůstane vedle Slepičáka 
a Mišáka i Vykulenec a Vyhulenec. 
A takhle si tu žijeme…    

Jan Čížek, pražský patriot
 jan@cizekjan.cz
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Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík: 
Investujeme do školství a zeleně 

  Slovo patriot sedí jak ulité na starostu MČ Praha 9 Tomáše Portlíka (ODS). V Praze 9 se narodil, 
od roku 2006 je zdejším zastupitelem a radním a v loňském roce byl zvolen starostou. Devítka je 
zkrátka jeho srdcová záležitost a jejímu rozvoji se věnuje už více než 16 let.
Martin Dudek

Začněme náš rozhovor v pozitiv-
ním duchu. Co se vám dle vašeho 
názoru v Praze 9 za poslední čtyři 
roky nejvíce povedlo?
Jen málokterou velkou inves-
tici se podaří realizovat během 
jednoho volebního období. A to 
tím spíše, že poslední čtyři 
roky jsme museli řešit problémy 
spojené s pandemií covidu a nyní 
s důsledky války na Ukrajině, 
uprchlíky a drahé energie. Ale 
ani v tomto období, kdy většina 
na investiční záměry rezigno-
vala, jsme nepřestali přemýšlet 
o nových projektech a pracovat 
na nich. Mohli jsme například 
otevřít od základů zrekonstruo-
vaný objekt U Brabců, který je 
restaurací a zároveň komunit-
ním místem, po kterém volali 
obyvatelé starého Proseka, když 
si přáli zchátralou budovu za-
chránit. Dalším projektem, který 
realizujeme v úzké spolupráci 
s obyvateli devítky, je prodlou-
žení proseckého parku Přátelství 
na střížkovské pozemky. Před 
lety zhrozilo, že je developer 
zastaví, ale podařilo se nám je 
koupit a nyní v nové části parku 
fi nišují poslední práce. Na 4. září 
plánujeme slavnostní předání 
střížkovské části do užívání 
obyvatel Prahy 9 a přiznávám, že 
park Přátelství a všechno kolem 
něho je mou srdeční záležitostí. 
Ve Vysočanech nám také zdárně 
roste nová základní a mateřská 
škola U Elektry pro 700 dětí, 
po třiceti letech první takto vel-
ká škola stavěná v číslovaných 
městských částech (Praha 1-22). 
Hotová je hrubá stavba.

Na co jste osobně hrdý?
Když už jsem přiznal park Přá-
telství, musím zmínit také nový 
park Zahrádky ve Vysočanech, 
kde máme pro děti i vysočanské 
mirakulum – malou obdobu toho, 
které stojí v Milovicích. Teď se 
nám navíc podařilo získat sou-
sední pozemky k jeho rozšíření.
Opravdu pyšný jsem na to, 
že jsme letos v zastupitelstvu 
schválili dvanáct návrhů změn 
územního plánu, které mění 
stavební pozemky na pozemky 
nestavební se zelení. V Praze 
tyto změny bohužel většinou 
probíhají v opačném gardu. 
Tímto krokem jsme dali obyva-
telům devítky jistotu, že v blíz-

kosti jejich domovů zůstane 
zeleň a nevyrostou tu dvanác-
tipodlažní domy. Změny se 
týkají nejen pozemků, na které 
rozšiřujeme park Přátelství, ale 
i pozemků ve vnitroblocích, 
které byly historicky vedeny 
jako stavební. Daří se nám také 
získávat pozemky v rozvojo-
vě stabilizovaných lokalitách, 
takže můžeme účinně bránit 
v zahušťování stávající zástavby 
uvnitř dotvořených sídlištních 
celků na Střížkově a Proseku, ale 
i v zástavbě ve Vysočanech nebo 
Libni. Od roku 2014 jsme takto 
získali pozemky o výměře 375 
tisíc m² v ceně nejméně 1,65 mld. 
korun.

Kdybych to měl tedy shrnout, 
jsem hrdý na to, že jako rodák 
z Proseka mohu už od roku 2006 
ovlivňovat změny, které ze čtvrti 
továren a šedého sídliště dělají 
lepší místo pro život.

Nechystá se rozšíření služeb 
na Poliklinice Prosek či výstavba 
nového zdravotnického domu?
Naše Poliklinika Prosek je dobře 
fungující a prosperující zdravot-
nické zařízení, které své služby 
rozšiřuje průběžně. Například 
jsme rozšířili služby rehabilita-
ce, spolupracujeme s Fakultní 
nemocnicí Bulovka, významně 
jsme posílili domácí péči. Poli-
klinika získala poloviční podíl 
na základním kapitálu akciové 
společnosti A PLAZMA, která 

v její budově provozuje plasma-
feretické centrum, tj. centrum 
pro odběr krevní plazmy s mra-
zicím boxem. Připravujeme se 
na dostavbu budovy Polikliniky 
Prosek a modernizaci prostor.

Naší snahou je přinejmenším 
udržet a zaručit stávající rozsah 
a kvalitu služeb i v současné 
situaci, kdy rostou náklady 
na provoz, řada lékařů a dalších 
zdravotnických pracovníků 
odchází do starobního důchodu 
a nové není snadné získat. Ale 
mít vlastní, kvalitní zdravot-
nické zařízení je velká výhra, 
což se ukázalo především během 
covidové pandemie. Na Polikli-
nice Prosek jsme zřídili jedno 
z prvních testovacích míst a oč-
kovací místo tu dobře fungovalo 
už v době, kdy ještě byl nedosta-
tek vakcín na covid-19.

Co nevidět začne nový školní rok. 
Potýká se Praha 9 s přeplněností 
základních a mateřských škol 
vinou uprchlické vlny z Ukrajiny? 
Vzhledem k tomu, že se na de-
vítce staví nejvíce bytů v Praze, 
řešíme problémy s kapacitou 
ve školství průběžně. Od roku 
2010 vzrostl počet míst v našich 
školách o polovinu, za posled-
ní čtyři roky jsme do školství 
investovali 771 milionů korun. 
Stavíme novou školu U Elektry 
ve Vysočanech, na sousedním 
pozemku už plánujeme výstavbu 
další školy U Elektry II a nová 

škola vyroste v Hrdlořezích. 
Rodiče dětí z deváté městské 
části mohu ubezpečit, že místa 
ve školách a mateřských školách 
máme. 

Vaše jméno je na dvou kandidát-
ních listinách, pro volby do Za-
stupitelstva MČ Praha 9 a i do Za-
stupitelstva hl. m. Prahy. Když 
jsem si pročítal tiskové zprávy 
za uplynulé roky, vyšlo mi z toho, 
že jste nejvíce kritizoval nečinnost 
magistrátu při přípravě výstavby 
pražského okruhu a řízení dopra-
vy v metropoli jako takové. Jaký 
další vroubek má u vás současná 
vládnoucí koalice Piráti, Praha 
sobě a Spojené síly pro Prahu?
Nekompetentnost v dopravě 
je vidět nejvíce a všem nám 
komplikuje život. Dostavbou 
Městského a Pražského okruh 
a radiál by se Praze výrazně ule-
vilo. Pak bychom mohli konečně 
realizovat úpravy komunikací 
a veřejných prostranství tak, 
aby vnesly do ulic mnohem více 
klidu a zeleně. Přechody a cy-
klopruhy na magistrále můžete 
malovat, až když svedete auta 
mimo centrum. 

V jednom z rozhovorů jste zmí-
nil, že jste již v šesti letech psal 
na úřad Prahy 9, aby zřídil v místě 
vašeho bydliště cyklostezku. Dnes 
jich je po Praze více než dost, ale 
pro mnoho motoristů jsou spíše 
k vzteku. Jste stále vášnivým pod-
porovatelem cyklojízd po městě?
Na kole jezdím moc rád, ale 
stejně jako drtivá většina Pra-
žanů trávím mnohem více času 
za volantem auta. Bohužel vede-
ní Prahy se v posledních letech 
chová, jako by v hlavním městě 
bylo více cyklistů než automobi-
listů. Ve svém důsledku to zne-
příjemňuje život oběma stranám, 
nemluvě o tom, že často při tom 
jde až o život. Přitom stačí málo: 
racionálně zvážit poměr těch, 
kterým mé rozhodnutí pomůže, 
a těch, které omezí. A pak se 
přiklonit k řešení, jež je lepší pro 
většinu, i kdyby patřila do kate-
gorie, kterou nemám vzhledem 
ke svému světonázoru rád. 

V Praze 9 jste se narodil. Zkuste 
trochu popustit uzdu fantazie 
a prozraďte, jak by měla devá-
tá městská část vypadat v roce 
2030, pokud byste měl možnost 
její rozvoj ovlivňovat po dalších 
osm let z pozice starosty nebo 
primátora…
Věřím, že v roce 2030 již budou 
i ze zbývajících brownfi eldů 
obytné čtvrtě s kvalitní moderní 
architekturou a zelení a devítka 
bude i nadále bezpečnou měst-
skou částí pulzující životem.

Pokračování rozhovoru najdete 
na www.nasepraha.cz

„DŮLEŽITÉ JE NEPLÉST SI CYKLOSTEZKY s cyklopruhy namalovanými na silnici. Když 
je cyklostezka správně postavená, cyklisté a řidiči o sobě ani nemusí vědět,“ má jasno 
starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Foto: archiv
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STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

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

„POSÍLÁM FOTKU 
Z PARKU u vršovického 
nádraží. Je to pomník 
zahrádkářské kolonii 
Na Slatinách,“ napsal nám 
Jan Diviš a dovysvětlil: 
„Nouzové kolonie v oblasti 
Michle, Záběhlic i Strašnic 
vznikaly po připojení 
těchto čtvrtí k Velké Praze 
roku 1922. Město Praha 
umožnilo legionářům 
postavit si zde na měst-
ských pozemcích domky. 
Na strašnické straně 
železniční trati jsou zase 
rozsáhlé železničářské 
kolonie zahrnující katego-
rie od slušných rodinných 
domků až po nouzové 
stavby.“ Za pěknou foto-
grafi i i exkurzi do historie 
Naše Praha děkuje.

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

Zbytek prázdnin lze prožít na vinici
Prosek – Vedle bobové dráhy se na adrese Prosecká č. 36 rozpro-
stírá vinice Máchalka, která je pro veřejnost otevřena od středy 
do pátku (16.00–19.00 hod.) a v sobotu 14.00–18.00 hod. V uvede-
ných časech si tu můžete dopřát například Ryzlink rýnský 2021 
suchý, Müller Th urgau 2020 polosuchý nebo Rulandské modré 
2021 - labín (klaret) polosuchý. (red)

Hudební podvečery vás potěší
Praha 9 – Prosek a Vysočany. Dvě místa, kde přes léto zní vážná 
hudba. Cyklus komorních koncertů v proseckém parku Přátelství 
je naplánován na každé prázdninové úterý od 18.00 hod. Naopak 
hudební čtvrtky (od 18.00 hod.) vás  čekají ve vysočanském parku 
Zahrádky. (red)

Vyberte barvu lávky u Rajské zahrady 
Černý Most - Praha připravuje 
stavbu nové lávky pro pěší, která 
propojí stanici Rajská zahrada 
s nově vybudovanou železniční 
zastávkou. Ta povede přes ulici 
Chlumecká a propojí zastávku 
i s ulicí Borská, čímž umožní 
snazší průchod územím a usnad-
ní přestup mezi vlaky a metrem.

Pražané mohou v průběhu 
srpna hlasovat na Portálu Pra-
žana, jakou výslednou barvu 
ocelová lávka bude mít. Hlasování 
je možné po přihlášení do Portálu 

Pražana pomocí Identity obča-
na (například prostřednictvím 
bankovní identity, NIA ID nebo 
mobilním klíčem eGovernmentu), 
případně datovou schránkou. Více 
informací  je k dispozici na portal-
prazana.cz/jak-se-prihlasit. (red)

Zdroj: zdopravy.cz

HLEDÁME OSTŘÍLENÉ OBCHODNÍKY!
Český Domov, hledá do svých řad zkušené 
obchodníky na pozici Manažera inzerce pro 

celorepublikové sítě lokálních titulů.

Nabízíme:
• nadstandardní finance 

• školení obchodních dovedností

Požadujeme:

Pokud Tě nabídka zaujala pošli nám 
životopis na mail: kancelar@ceskydomov.cz

a my Tě pozveme na pohovor

HLEDÁME SCHOPNÉHO 
TEAMLEADRA PRO PRAHU!
Tvým úkolem bude vedení pražského týmu obchodníků 

a zodpovědnost za výkon týmu. 
Prodej reklamního prostoru tištěné inzerce a online produktů 

stávajícím i novým zákazníkům z řad malých a středních 
podnikatelů ve Tvé lokalitě, ale i celé ČR. Naše média jsou všude.

Nabízíme: 
• kompletní zaškolení, nebudeš hozen do vody. Pod vedením 

•  
které nemají strop. Superprovize za vedení teamu. Dobrý 

• fixní mzdu
• 

• 

Požadujeme:
• 

• 
• 

• 
•  

Pokud Tě nabídka zaujala pošli nám 
životopis na mail kancelar@ceskydomov.cz 

a my Tě pozveme na pohovor.

Media House s.r.o.
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NOVÁ KRČ a její veřejný prostor. Zdroj: MHMP POHLED na nové veřejné prostranství se supermarketem. Zdroj: MHMP

POHLED na Nádraží Krč od západu. Zdroj: MHMP

Metro D je v současnosti nejdů-
ležitější infrastrukturní stavbou 
na území Prahy. Díky ní se lépe 
propojí jižní část města s jeho 
centrem. V této době se Praha 
potýká mimo jiné s krizí bydlení, 
a právě projekty v okolí budou-
cích stanic metra mají potenciál 
tento problém zmírnit. IPR měl 
na starosti územní studie lokalit 
Nové Dvory a Libuš, kterou 
zpracovali UNIT architekti. 

Od Krče až po Písnici vznikne 
více než 6000 bytů, z nichž část 
zůstane městu a bude sloužit do-
stupnému bydlení. „Samozřej-
mostí jsou nové parky, náměstí, 
obchody, ale i poliklinika, škola 
či školka,“ říká Ondřej Boháč, 
ředitel Institutu plánování a roz-
voje hl. m. Prahy (IPR).

Podle Petra Hlaváčka (Spoje-
né síly pro Prahu), I. náměstka 
primátora pro územní rozvoj, 

se nikdo nemusí bát bezbřehé 
výstavby bez mantinelů v oko-
lí nových stanic. „Zatímco se 
projektanti a stavební fi rmy 
soustředili ‚na podzemí‘, my 
jsme pracovali nad nimi. S ma-
jiteli pozemků jsme připravovali 
urbanistické a územní studie 
a změny územního plánu tak, 
aby nové čtvrti dávaly hlavu 
a patu, mluvily s okolní výstav-
bou, myslely na veřejnou vyba-

venost a rozhodně nezapomněly 
na školy, náměstí a parky. Zá-
roveň máme příležitost ukázat, 
že hlavní město dokáže stavět 
podobně jako třeba Hamburk. 
Tam, kde vlastníme pozemky, 
což jsou zejména Nové Dvory, 
bude nový development kom-
pletně pod naší taktovkou," do-
plňuje náměstek Petr Hlaváček.

Představme si tedy blíže pro-
měnu jednotlivých lokalit.

Co nového se chystá v blízkém okolí 
 Stavba metra D je již zahájena a spolu s ní město plánuje rozvoj okolí jednotlivých stanic. Novou tvář dosta-

nou lokality v blízkosti Nádraží Krč i Nemocnice Krč, téměř celé nové čtvrti zase vzniknou v Nových Dvorech 
a v Libuši. První souprava metra by směrem do Písnice měla vyjet v roce 2029. 

Nádraží Krč
• Rozloha: 6 hektarů
•  Podlahová plocha, která bude 

postavena: 62 500 m2

•  Počet administrativních budov: 3
•  Veřejná vybavenost: hotel, ob-

chody, restaurace, kanceláře, 
kavárna

•  Investor: Refl ecta Development
• Kdy se začne stavět: 2025
• Kdy bude dokončeno: 2030

Stanice metra Nádraží Krč je 
umístěna v parku s rybníkem 
a v jejím okolí vzniknou tři nové 
administrativní budovy a hotel. 
Zároveň vznikne nové vlakové 
nádraží Krč a přestup na ex-
presní linku 125 na Jižní spojce. 
Součástí proměny lokality bude 
i nové záchytné parkoviště P+R.

Nemocnice Krč
• Rozloha: 16 hektarů
•  Podlahová plocha, která bude 

postavena: cca 163 800 m2

• Počet nových obyvatel: 2500
• Počet bytů: 1400
•  Veřejná vybavenost: poliklini-

ka, obchody
•  Investor: Refl ecta Develop-

ment, Central Group
• Kdy se začne stavět: 2025
• Kdy bude dokončeno: 2032

V lokalitě u Th omayerovy ne-
mocnice vznikne nová městská 
čtvrť se 1400 byty, novou poli-
klinikou a víceúčelovou budo-
vou, ve které bude umístěn také 
vestibul metra. V přízemí pak 
vznikne velké náměstí, v jehož 
okolí bude několik obchodů. 
Horní patra budovy budou slou-
žit jako kanceláře.

Libuš
• Rozloha: 47 hektarů
•  Podlahová plocha, která bude 

postavena: cca 210 000 m2

• Počet nových obyvatel: 2900
• Počet bytů: 1300
•  Veřejná vybavenost: super-

market, obchody, pošta, 
lékařské ordinace, lékárna, 
školka, kulturní centrum

• Investor: Centrum Nová Libuš
• Kdy se začne stavět: 2027

• Kdy bude dokončeno: 2034
Okolí budoucí stanice metra D 

Libuš na pomezí městských částí 
Praha 12 a Libuš projde proměnou. 
Dostupnost do centra zajistí kromě 
metra i prodloužení tramvajové 
trati z Modřan. V lokalitě vznikne 
kromě více než tisíce bytů také 
supermarket, drobnější obchody, 
pošta, školka i ordinace. Počítá se 
i s novým kulturním centrem.
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NOVÉ DVORY budou mít nejen nové obchodní centrum, ale také základní školu. Zdroj: MHMP

trasy metra D?
Nové Dvory
• Rozloha: 49 hektarů
•  Podlahová plocha, která bude 

postavena: cca 400 000 m2

• Počet nových obyvatel: 5000
• Počet bytů: 2400
•  Veřejná vybavenost: 1 základ-

ní škola, 2 mateřské školy, 
kulturní centrum, poliklinika, 
zařízení pro seniory, pošta, 
obchody, sportovní vybavení 
a služby

•  Investor: Pražská developerská 
společnost 

• Kdy se začne stavět: 2027
• Kdy bude dokončeno: 2034

V Nových Dvorech vznikne 
zastávka metra a nově sem také 
povede tramvaj. V blízkosti této 
stanice vznikne polyfunkční cen-
trum s obchody, školkami, ško-
lou, kulturním centrem a dalšími 
službami. Přípravu celé lokality 
má na starosti Pražská develo-
perská společnost a vzniknout by 
zde mělo až 2000 městských bytů 
s množstvím náměstí a parků.

V PROSTORU vyznačeném na mapce vznikne nové náměstí. Zdroj: MHMP

Písnice
• Rozloha: 72 hektarů
•  Podlahová plocha, která bude 

postavena: cca 177 000 m2

• Počet nových obyvatel: 1800
• Počet bytů: 1100
•  Veřejná vybavenost: radnice, 

obchody, náměstí, park, pošta
• Investor: N/A
• Kdy se začne stavět: 2030
• Kdy bude dokončeno: 2038

Proměna Písnice je rozdělena 
na tři části: okolí budoucí stanice 
metra, sídliště Písnice a krajina 
mezi sídlištěm a starou Písnicí. 
V okolí stanice metra by mohlo 
vzniknout nové náměstí, rad-
nice i bytové domy. Mezi stanicí 
metra a starou Písnicí vznikne 
park, cyklostezky i další místa 
pro trávení volného času.

• výstavba úseku Pankrác – Nové Dvory by měla trvat zhruba 7,5 roku? Nejdéle se 
vzhledem ke geologickým  poměrům na pankrácké pláni a napojení na linku C bude 
stavět úsek Pankrác–Olbrachtova.
• metro D má být automatické, a tedy bez řidiče? Proto musí před jeho spuštěním 
dojít k úpravě drážního zákona, který v současné době automatizované systémy 
neobsahuje. (md)

věděli jste, že…

Politici selhali. Kdo zamezí hluku z koncertů?
 Celé letošní jaro Zastupitel-

stvo hl. m. Praha řešilo nutnost 
regulace hudební produkce 
v centru města. Po loňské zku-
šenosti a s vědomím blížícího se 
léta se na zastupitele obracela 
velká skupina občanů s akutní 
prosbou o řešení situace. 

Praha – Primárně šlo o hudeb-
ní produkci z Ledáren Braník, 
ale přidávaly se i další lokali-
ty, například okolí Letné nebo 
různá svatební a „party místa“. 
Problém ale sahá i daleko dále, 
nespokojení jsou také obyvatelé 
centra města, kteří jsou celoroč-
ně rušeni hlukem z tzv. alkotu-
ristiky a dalším. 

„Je na magistrátu, aby za-
jistil svým obyvatelům klid 
po 22. hodině, to je bez debat, 
alespoň z mého pohledu,“ říká 
pražský zastupitel a zastupitel 
MČ Praha 11 Ondřej Prokop 
(ANO 2011) a pokračuje: „Při-
tom zrovna řešení Ledáren 
Braník mohla už v průběhu 
roku najít radní pro kulturu 
Třeštíková. Bohužel nedokázala 
vyjednat kompromis mezi po-

řadatelem a občany, jak by se od 
političky očekávalo. A k situaci 
se čelem nedokázal postavit 
ani primátor Hřib, přestože na 
problém byl ze strany obyvatel 
Prahy 4 a 5 neustále upozorňo-
ván. Jeho zvyk neřešit nepo-
pulární témata bohužel pře-
vážil i v tomto případě. Řešení 

situace se tam pokusila najít 
radní Hana Marvanová Kordová 
návrhem vyhlášky upravující 
kulturní produkci v hlavním 
městě. Dočkala se však spíš 
nepochopení, mnohdy i urážek 
a aktivistických hesel o vypí-
nání kultury v Praze. Podpo-
ru nenašla napříč současnou 

koalicí a s prosazením vyhlášky 
jsme se ji snažili pomoct hlavně 
my z hnutí ANO 2011 ze strany 
opozice.“

Je nutné najít kompromis
Je ale nadmíru jasné, že se k té-
matu musí pražské zastupitel-
stvo znovu vrátit a začít ho řešit 
z celkového pohledu. Prostředí 
pro klidný spánek si zaslouží 
nejen obyvatelé okolí Ledáren 
a jiných míst, kde se konají 
kulturní akce, ale i občané v sa-
motném centru, kteří musí to-
lerovat hluk z restaurací a barů. 
Důkazem jsou například hod-
noty naměřené hlukoměrem, 
který do Dlouhé ulice nainsta-
lovala radnice Prahy 1. „Pama-
tujete si, jak s velkou pompou 
Praha sobě a pan Čižinský 
představil ‚nočního starostu‘, 
který to měl vyřešit? Kde je mu 
konec?!“ ptá se Ondřej Prokop 
a dodává: „Sám mám kulturu 
rád a se ženou rádi vyrazíme na 
pěkný koncert, zvlášť v létě. Ale 
i kultura se dá zorganizovat tak, 
aby se hudební fanoušek dočkal 
svého zážitku, okolní obyvatelé 
se mohli v klidu vyspat a v let-
ním horku otevřít okna. Jen 
musí být vůle hledat kompro-
misy.“ (md)

„PO 22. HODINĚ musí být klid, to by mělo být nepřekročitelným pravidlem jak v centru 
města, tak v okrajových částech Prahy,“ říká politik Ondřej Prokop. Foto: archiv OP
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Martin Dudek

Řekla byste o sobě, že jste trpělivý 
člověk?
Trpělivá jsem jak na co. Jelikož 
mám kolem sebe spoustu dětí, 
tak je trpělivost důležitá. Cel-
kově si myslím, že být trpělivý 
se vyplácí, a to zejména při práci 
s lidmi a aktuálně také při mém 
působení v Miss České repub-
liky. V rámci soutěže probíhají 
různá focení a akce, kterých se 
účastní spousta lidí a ti moji tr-
pělivost dost oceňují. Na druhou 
stranu nejsem vůbec trpělivá při 
běžných věcech, jako je čekání 
na jídlo, ve frontách a na kama-
rády. 

Ptal jsem se proto, že pracujete 
v soukromých česko-anglických 
jeslích a školce na pozici hlavní 
vychovatelky. A děti dokáží být 
pěkně rozjívené… Co vás na práci 
s malými caparty nejvíce baví?
Práce s dětmi mě velice naplňu-
je, a i když je to občas náročné, 
vždy mi předávají do života 
mnoho energie a radosti. Nejvíce 
mě baví, že je mohu každý den 
rozvíjet a předat jim nové zna-
losti a dovednosti. Vymýšlím pro 
ně celodenní program, vyrábíme 
různé předměty, cvičíme jógu... 
A děti moji snahu oceňují tím 
nejlepším, co mohou nabídnout 
– upřímnou radostí a úsměvem, 
což mě zase nabije na další dny. 

Myslíte si, že děti ve věku tří 
až pěti let už řeší, co kdo má 
na sobě?
Holčičky rozhodně ano. Vidím 
to u nás ve školce, kdy je ma-
minky ráno přivedou a v šatně 
stráví většinou dlouhou dobu. 
Dívenky chtějí upravit vlásky, 
jedna potřebuje culík, druhá 
dva, další by chtěla zapletený 
copánek. Často je také převlé-
kám, protože si třeba v půlce 
dne holčička uvědomí, že už 
se jí nelíbí ty růžové šaty, co jí 
maminka ráno oblékla, ale že by 

ráda sukni s květinami. Ve škol-
ce se opravdu člověk nenudí, ale 
co mi vyprávěla moje maminka, 
i já jsem už v tomto věku také 
řešila, co mám na sobě, a byla 
jsem schopná se kvůli tomu dost 
rozčilovat. 

Netajíte se tím, že máte opravdu 
velice pozitivní vztah k dětem 
a chcete být mladou maminkou. 
To je váš mateřský pud tak silný?
Ano, je to tak. Děti opravdu 
miluji a mým životním cílem je 
šťastná a zdravá rodina. Chci 
mít spoustu energie na své 
děti, abych jim mohla předat to 
nejlepší, naplno se jim věnovat 
a dělat jim každý den krásný. 

Myslím si, že 
porodit děti 
je to nejhez-
čí, co ženu 
může v ži-
votě potkat, 
a já už se 
na to velice 
těším. 

A jak do toho všeho zapadá Miss 
České republiky? 
Už delší dobu jsem tuto soutěž 
sledovala a obdivovala jsem kaž-
dou dívku, která se přihlásila. 
Vždy mě velice zajímala móda, 
líčení a focení, nicméně jsem se 
do Miss bála přihlásit. Postupem 
času jsem ale začala být sebe-
vědomější a uvědomila jsem si, 
že pokud chci něco zkusit, tak 
do toho mám jít, ať už to dopadne 
jakkoliv. Jednou takhle cestou 
na výlet jsem poslala přihlášku 
na casting a tím začala moje ces-
ta v Miss České republiky. 

Odhaduji, že vaše životní plány 
jsou tedy následující: nejprve zís-
kat titul miss, pak rok poznávat 
svět a poté založit rodinu. A také 
podnikat. Je to tak?
Získání titulu miss České repub-
liky by bylo samozřejmě skvělé, 
jelikož je to můj dětský sen. Ve-
lice bych si titulu vážila a snažila 
bych se být i nadále soutěži co 
nejvíce prospěšná. Díky výhře 
bych se mohla dostat do větší-
ho povědomí lidí a byla by pak 
jednodušší propagace charita-
tivního projektu Počítače dětem, 
do kterého jsem zapojena. Dále 
bych také mohla více rozšířit 
své plánované podnikání, což 

bude fi rma na pořádání dětských 
oslav. Ráda bych podnikání spo-
jila s pomocí, z části vydělaných 
peněz chci pořádat oslavu pro 
děti z rodin, které se nacháze-
jí ve špatné životní situaci.
A i když bych se chtěla stát 
mladou maminkou, je pro mě 
samozřejmě důležité dostatečné 
fi nanční zajištění, abych mohla 
dětem dopřát to nejlepší. A poté 
bych ráda procestovala svět s ce-
lou rodinou.

Také milujete pohyb a letos jste se 
s vaší taneční skupinou probojo-
vala na mistrovství Evropy, které 

hostí Portugalsko. Věříte v zisk 
medaile?
V taneční škole Danceway 
jsem tento rok působila v malé 
skupince, se kterou se vydáme 
na mistrovství Evropy. Budeme 
soutěžit v tanečním stylu street 
dance a hip-hop. Čekají nás ještě 
tréninky a práce na soutěžní 
choreografi i. Věřím, že pokud se 
dostatečně připravíme a násled-
ně na tanečním parketě předve-
deme to nejlepší, můžeme doufat 
v medaili. 

Do soutěže Miss Česká republika 
jste se přihlásila sama. Bude vám 

Natálie Kovářová: Chci být mladou ma 
 V soutěži Miss České republiky se ještě nestalo, aby si 

vítěznou korunku nasadila dívka z hlavního města. Letos 
se pokusí přepsat historii a pro Prahu konečně získat 
titul krásy dětská vychovatelka Natálie Kovářová (21).

Věřím, že z tanečního 
mistrovství Evropy 
přivezeme medaili!

V SEMIFINÁLE soutěže Miss Česká republika  Natálie obstála. Podaří se jí to i ve fi nále? 
Foto: Jiří Šubrt
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Lipová alej v Hostavicích je vzácnou součástí místní 
přírody. Její význam potvrdil i pražský magistrát
Mezi přírodní krásy Prahy 14 
patří i  historická lipová alej 
v  Hostavicích. Není to leda-
jaké stromořadí, ale životem 
kypící domov mnoha druhů 
hmyzu, ptáků i savců, ze kte-
rého se těší jak arboristé, tak 
zdejší obyvatelé. V  loňském 
roce nechala městská část 
desítky starých stromů revi-
talizovat – samozřejmě citlivě 
a  s  úctou k  jejich hodnotě – 
čehož si všimli i  lidé ze Spol-
ku Hostavice Praha 14. 

-
-
-

-
-

-
-

-

Prestiž i ochrana 
před vandaly 

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-
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 minkou! 
v hledišti či u televizní obrazov-
ky držet palce nejen rodina, ale 
i přítel?
Jsem si jistá, že jak moje rodi-
na, tak i můj přítel budou držet 
palce přímo z hlediště. Už teď mě 
všichni velice podporují, stojí při 
mně a sdílí se mnou veškerou ra-
dost, snahu a celkovou přípravu 
na fi nálové kolo. 

Předvedete opět taneční hip-hop 
sestavu, se kterou jste uspěla 
i v semifi nálovém kole?
Rozhodně mám v plánu tanco-
vat, jelikož se tanci věnuji už té-
měř 13 let a je to důležitá součást 
mého života. V semifi nálovém 
kole jsem tancovala sama, ale 
na fi nálovém večeru bych se 
ráda představila se svou taneční 
skupinou. Na volné disciplíně 
si dám opravdu záležet a chci, 
aby to byl pro všechny skvělý 
zážitek. 

Díky Miss jste se zapojila do cha-
ritativního projektu Počítače 
dětem, který se od veřejnosti snaží 
získat starší techniku a po opra-
vě ji věnovat sociálně slabším 

rodinám a dětským domovům. 
Kam v Praze mohou lidé přinést 
dosluhující počítače?
V rámci charitativního projek-
tu Počítače dětem se snažíme 
sehnat starší IT techniku, která 
je následně repasována v in-
stalačním centru. To se nachází 
nedaleko stanice metra Opatov 
na adrese Horynova 2389/1. 
 
V jaké části Prahy žijete a jak 
na vás hlavní město působí? Co se 
vám v něm líbí, co byste změnila 
a co vás třeba rozčiluje?
Žiji v Chodově v Praze 11 a Praha 
je pro mě jedno z nejkrásnějších 
měst. Především centrum, kam 
se ráda a často chodím procházet 
po památkách a obdivovat his-
torická místa. Velice se mi také 
líbí pražská různorodost. Mohu 
být v centru dění, ale zároveň 
je tu také spousta klidných míst 
plných nádherné přírody.

„PORODIT DĚTI je to nejhezči, co ženu může v životě potkat, a ja už se na to velice 
těšim,“ svěřila se Natálie. Foto: archiv NK

profi l

Narozena 25. 5. 2001 v Praze
Letošní fi nalistka Miss České republiky
Absolventka SOŠ Praha, obor sociální 
činnost
Svobodná, bezdětná

Natálie Kovářová
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Praha 7 - Rekonstrukce Průmy-
slového paláce v areálu Výsta-
viště Praha je v plném proudu 
a nyní se dostává i na obnovu 
historicky cenných prvků. Již 
několik měsíců se deinstalují 
a renovují původní vitráže. Nyní 
však hlavní město také hledá 
fotografii malované vitráže ze 
štítu vyhořelého levého křídla od 
českého malíře Mikoláše Alše. 

Do záchrany historického od-
kazu se mohou zapojit i Pražané 
a návštěvníci, kteří by mohli po-
skytnout fotografie, na nichž by 
byla malovaná vitráž zachycena.

„Nejen Pražany proto prosíme, 
aby nám své fotografie posílali do 
konce letošního roku na e-mail 
HledaSeAles@navystavisti.cz. 
Jako odměnu za poslané fotografie 

nabízíme komentovanou prohlíd-
ku stavbou s architektem Vladi-
mírem Thielem,” doplňuje Tomáš 
Hübl, předseda představenstva 
Výstaviště Praha. Malovaná vitráž 
o rozměru 5,8 na 3,3 metru s ná-
zvem Orba a lov zobrazovala ženu 
s obilným snopem představující 

orbu a muže s oštěpem jako ale-
gorii lovu. Nyní je k dispozici jen 
zachovaná kresba, na jejíž motiv 
vznikne nová malba, kterou má na 
starosti umělecký sklář a vedoucí 
studia Kolektiv Ateliers Zdeněk 
Kudláček. Poskytnutá kvalitní 
fotografie pomůže tomuto odbor-
níkovi a jeho týmu určit přesné 
odstíny barev pro zhotovení nové 
malby. Původně se totiž jednalo 
o zcela detailní a vzácnou malbu 
do nejmenších podrobností. (red)

Základ divadelního programu 
festivalu budou znovu tvořit 
inscenace pořádajícího Studia 
Damúza. Hned první školní den 
se pobaví školáci a předškoláci, 
od pátku do neděle se v programu 
objeví také inscenace pro nejmen-
ší diváky od 10 měsíců do 3 let. 
„Na VyšeHrátky vždy vybíráme to 
nejlepší z naší tvorby, aby ná-
vštěvníci festivalu měli možnost 
v rámci prodlouženého víkendu 
na jednom místě vidět inscenace, 
které během roku hrajeme po celé 
České republice i v zahraničí,“ 
prozradila ředitelka Studia Damú-
za Zuzana Cajtlerová.

Workshop naučí znakový jazyk
Další linii festivalového progra-
mu, který vznikl za podpory Mi-
nisterstva kultury ČR, hlavního 
města Prahy, městské části Pra-
ha 2 a hlavního partnera festiva-
lu České pošty, tvoří workshopy 
nejrůznějšího zaměření. Pro ro-
diče s dětmi proběhne v rámci 
VyšeHrátek několik workshopů 
populární BabYogy, hned dva-
krát se v programu objeví také 
v loňském roce velmi oblíbený 
workshop znakového jazyka. 
Na festival zavítá i Aeroškola 
s animační dílnou, v rámci které 

si dětští návštěvníci budou moci 
vytvořit krátký animovaný film 
metodou klasické „stop motion“ 
animace. Chybět nebude ani 
hudební workshop tvůrců nové 
pohádky Studia Damúza Uši pro 
princeznu, uvedené na letošním 
ročníku festivalu Loutkářská 
Chrudim.

„Zajímavostí letošního roční-
ku je workshop Pes - můj kama-
rád zaměřený na asistenční psy 
a canisterapii,” přibližuje jeden 
z workshopů koordinátorka do-
provodného programu festivalu 
Františka Jesenská a dodává: 
„Dětským návštěvníkům chce-
me v rámci tohoto workshopu 
předat základní pravidla, jak 
cizí čtyřnohé přátele správně 
pozdravit, pohladit, a zároveň 
jim přiblížit činnosti, kterými 
psi pomáhají lidem.“

Sbírka školních potřeb  
pro děti samoživitelů
Stejně jako v předchozích letech 
zahraje i na letošním ročníku 
kapela Bombarďák. Koncert plný 
divokých písní a ztřeštěných 
tanečků okořeněných inter-
aktivní komunikací s dětským 
divákem uzavře v odpoledních 
hodinách druhý festivalový 

den. Skvěle přijímaný koncert 
je určen dětem, ale díky mnoha 
slovním fórkům se nebude nudit 
ani dospělý doprovod.

Mimo víkendový program 
proběhne ve všední dny od 

5. do 14. září divadelní bojovka 
pro školní skupiny, tentokrát 
na téma Okupace. „Vzhledem 
k aktuálním událostem, které 
se odehrávají nedaleko od nás, 
jsme se rozhodli v rámci vzdě-
lávací části VyšeHrátek zaměřit 
na temnou událost naší historie 
a přiblížit ji dnešním žákům, pro 
které se s postupem času čím dál 
více stává rok 1968 jen letopoč-
tem v učebnici. Zároveň si uvě-
domujeme, že současná situace 
za hranicemi naší země pro nás 
není jen připomínkou historie, 
ale také výrazně ovlivňuje náš 
aktuální život a finanční situaci. 
Proto v rámci festivalu uspo-
řádáme sbírku školních potřeb 
pro samoživitelky a samoživite-

le, které po skončení VyšeHrá-
tek darujeme nadačnímu fondu 
Šatník,“ doplňuje ředitel festiva-
lu Jakub Philipp. Více informací 
na www.vysehratky.cz.

Soutěž o vstupenky  
na VyšeHrátky
Zašlete do 30. 8. 2022 na e-mail: 
soutez@ceskydomov.cz odpo-
věď na soutěžní otázku, připište 
do předmětu e-mailu VYŠE-
HRÁTKY a deset výherců získá 
rodinnou vstupenku na jedno 
z divadelních představení festi-
valu vybrané pořadatelem  
(2 rodiče + 2 děti). (red)

Vyhrajte rodinné vstupenky na devatenácté VyšeHrátky 
 Festival pro děti a jejich rodiče VyšeHrátky se vrací na Vyšehrad. 

Devatenáctý ročník proběhne v termínu od 1. do 4. září jako vždy 
v prostorách Knížecí a královské akropole. Tradičně se v programu 
objeví divadelní představení pro děti všech věkových kategorií od 
batolat až po předškoláky, workshopy, výtvarné dílny a koncert ka-
pely Bombarďák. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut nebo je můžete 
vyhrát v naší soutěži!

BĚHEM festivalu se děti naučí i základy znakového jazyka. Foto: Tomáš Cindr

soutěžní otázka

Uskutečnila se v některém z minu-

lých ročníků VyšeHrátek bojovka Po 

stopách Karla IV.?

a) ano b) ne

Volební fígl.  
Změní Hřib bydliště?

Praha 10 - Na 
budoucí skan-
dál si zadělali 
pražští Piráti. 
Ti nominova-
li primátora 
Zdeňka Hřiba 
na 42. místo 
kandidátky do 
Zastupitelstva 
MČ Praha 10. 

Háček je v tom, že primátor 
fakticky bydlí se svou rodinou 
v Praze 11, jak dokládají fotografie 
z jeho sociálních sítí. Trvalé byd-
liště ale má vedeno v Praze 10. 
V případě zvolení by se tak musel 
dle zákona buď mandátu zastu-
pitele Prahy 10 vzdát, nebo se 
od rodiny odstěhovat na adresu 
trvalého bydliště, kde se podle 
svědků nezdržuje. (red)

Pražané, pomozte historikům.  
Hledá se důležitá fotografie

Koláž: Naše Praha

 Foto: Piráti
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Praha 1 - Židovská obec v Pra-
ze mnoho let upozorňovala na 
podezřelý původ dlažby v dol-
ní části Václavského náměstí. 
Významné indicie naznačovaly, 
že dlažební kostky, použité za 
minulého režimu k vydláždění 
náměstí, jsou vyrobené z rozře-
zaných hřbitovních náhrobků. 
Při obnově dolní části Václav-

ského náměstí se v roce 2020 
rozřezané náhrobky skutečně 
našly a nebylo jich málo. Zatím 
bylo objeveno na 6 000 kostek 
o celkové váze sedm tun.

Díky memorandu, které Praha 
a Technická správa komunika-
cí podepsaly s Židovskou obcí, 
bylo možné obci dlažební kostky 
z náhrobků vrátit. Židovská obec 

nechtěla zbytky nalezených 
náhrobků nechat ležet někde ve 
skladu, a proto se rozhodla po-
stavit památník Návrat kamenů, 
jehož autory budou Lucie a Jaro-
slav Rónovi. Sestavení stabilní 
a bezpečné konstrukce z dlažeb-
ních kostek bude velice náročné. 

Žižkovský hřbitov, z něhož 
zbyl po stavbě Žižkovské věže 
jen malý kus, si stále udržuje 
svou tajemnou atmosféru a po-
divuhodnost. Právě zde, na trav-
natém palouku mezi vzrostlými 

stromy, bude památník umístěn. 
Umělci jej navrhují jako hori-
zontální kruhovou čočku z 200 
dlažebních kostek se zbytky 
hebrejských i českých nápisů. 
Od této čočky se budou do kruhu 
jako sluneční paprsky rozbíhat 
nízké zdi nestejné výšky. Stře-
dová kruhová čočka symbolizuje 
Stvořitele, coby centrálního 
hybatele. Slavnostní odhalení 
pomníku, na jehož výstavbu 
se vybraly peníze díky portálu 
HitHit, proběhne 7. září. (red)

Vznikne památník z pošlapaných židovských náhrobků 
 Dva dny stačily Židovské obci v Praze na to, aby získala peníze 

na vznik pietního památníku z rozřezaných náhrobků, které tvořily 
dlažbu v dolní části Václavského náměstí. Lidé po náhrobcích nevě-
domky šlapali více než čtvrtstoletí.

PO těchto rozřezaných kusech náhrobků jsme mnoho let šlapali… Foto: HH

VIZUALIZACE vznikajícího pietního památníku. Foto: HH

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 28. 6. – 2. 9. 2022shakespeare.cz

hlavní partneři spolupořadateléhlavní mediální partneřigenerální partner předprodej

pořadatelpartneři mediální partneři
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PRAHA – DIVADLO BROADWAY  | WWW.TOPKONCERTY.CZ

JAVORY  BEAT 

PRAHA – RUDOLFINUM  | WWW.TOPKONCERTY.CZ

25. 10.
2022

Hana a Petr Ulrychovica

3. 9.
2022
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Praha - V současné době jsou 
nejzákeřnější útoky typu vishing, 
kdy se pachatelé vydávají za 
bankéře nebo policisty, kteří 
se snaží vystrašit klienty růz-
ných bank legendou o napadení 
jejich účtu a nutností učinit další 
bezpečnostní kroky pro záchranu 
finančních prostředků. Pachatelé 
klientům bank telefonují ze spoo-
fovaných čísel, která se tváří jako 
regulérní telefonická čísla bank 
a Policie ČR. Klient je instruován, 

aby si do svého zařízení stáhnul 
program na vzdálený přístup, 
potom přístup povolil falešnému 
bankéři a přihlásil se do online 
bankovnictví. Pachatel pak pro-
vede převody finančních pro-
středků na připravené bankovní 
účty, které jsou často legalizáto-
rů. Ti finanční prostředky dále 
předají pachateli v hotovosti nebo 
ve virtuálních měnách. 

Pachatelé také své oběti instru-
ují, ať si vezmou maximální možné 
úvěry. A pak své veškeré úspory 
a vypůjčené finanční prostředky 
z banky vloží do vkladomatů na 
virtuální měny. Tento typ útoku 
je velmi nebezpečný, protože pa-
chatelé ovládají češtinu i bankovní 
terminologii a navíc je jejich jed-
nání výrazně manipulativní. Své 
tvrzení potvrzují ještě zasíláním 
různých dokumentů, digitálních 
vizitek a QR kódů s implemento-
vanými logy bank. Navíc pachatelé 
často dopředu znají citlivé infor-
mace o lidech, kterým volají.

Dalším velmi rozšířeným typem 
útoku jsou tzv. reverzní inzertní 

podvody, kdy pachatelé reagují na 
různé inzeráty na inzertních por-
tálech. Osloví prodávajícího s tím, 
že mají o zboží zájem a zboží uhra-
dí skrze platební bránu dopravce. 
Jediným cílem pachatele je donutit 
svou oběť, aby do platební brány 
napsala citlivé údaje o své platební 
kartě, případně přístupové údaje 
ke svému online bankovnic-
tví, včetně potvrzovacích kódů. 
Pachatelé potom mohou vniknout 
do bankovnictví či ztokenizují 
platební kartu do připraveného 
mobilního telefonu s NFC čipe. 

Legalizátoři následně provádějí 
výběry v bankomatech a finanční 
prostředky předávají pachatelům. 
Legalizátoři často pocházejí z post 
sovětských republik a v některých 
případech vůbec netuší, že se 
dopouštějí něčeho protiprávní.

Policisté se rovněž setkávají 
s nárůstem investičních podvodů, 
kdy je výhodná investice často je-
nom lákadlem, pro to, aby se vám 
pachatel skrze vylákaný vzdálený 
přístup dostal do vašeho zařízení 
nebo z vás vyláká citlivé údaje 
z vaší platební karty. Zdroj: Policie ČR

Znáte podvody jménem phishing, vishing či smishing?
 Policie České republiky zveřejnila informace o nebezpečných úto-

cích na naše peníze prostřednictvím internetu. Pokud se nechcete 
stát další z obětí, pečlivě si přečtěte následující řádky.

co je co?

Phishing je typ internetového podvodu, 
při kterém se z vás někdo snaží vylákat 
osobní údaje.
Smishing je forma phishingu. Jedná se 
také o podvodnou praktiku, která má za cíl 
vylákat z cílové osoby citlivé údaje, ale na 
rozdíl od phishingu využívá nejčastěji SMS. 
Vishing je telefonní podvod, kdy 
pachatel obvolává své oběti. Předsta-
vuje se jménem banky (nebo jiných 
společností) a sděluje, že účet volaného 
je napaden a on mu může pomoci 
zachránit jeho peníze.

jak se bránit podvodníkům?

 V případě prodeje zboží nikdy neuvádějte citlivé údaje z vaší platební karty. V ČR 
pro příjem finančních prostředků stačí sdělení čísla bankovního účtu.

 Banky nikdy nechtějí, abyste peníze z vašeho účtu převáděli na jiný účet pod vidi-
nou záchrany finančních prostředků před kyber útokem, a už vůbec nepožadují, ať 
si vezmete půjčku a vkládáte peníze do vkladomatu na virtuální měny.

 Nikdy nikomu neznámému, komu nedůvěřujete, neumožňujte vzdálený přístup do 
vašeho zařízení.

 Dejte si pozor na spoofing. Pachatelé dokáží napodobit nejen odesílatele e-mailu, 
ale zejména i tel. číslo volajícího.

 Nenechte se zlákat výhodnou investicí se zaručeným ziskem.
 Nikdy se nenechte zastrašovat a nerozhodujte se v časové tísni.
 Dávejte si pozor na legendy s neočekávaným dědictvím, výhrou apod.
 Nikdy nikomu v rámci komunikace nesdělujte kódy, které vám přišly v SMS zprávě na 
váš telefon. Může vám být odcizen účet na soc. síti, e-mail či peníze v rámci m-plateb.

 Kde to jde, tak si nastavte dvoufaktorové ověření.
Zdroj: Policie ČR
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3 OTÁZKY PRO… LENKU KOENIGSMARK

  Její práce je snem mnohých dospívajících, především děvčat. Usměvavá Lenka Koenigsmark se 
totiž jako marketingová manažerka mezinárodní korporace Mattel pro ČR, SR a Maďarsko pohy-
buje ve světě plném hraček, ve kterém dominuje nestárnoucí panenka Barbie.

Martin Dudek

Když se řekne Mattel, lidem se asi 
vybaví hlavně panenka Barbie. 
Čím to je, že se už několik deseti-
letí drží na vlně popularity?
Barbie je úspěšná, protože jde 
s dobou a podporuje holčičky 
v jejich snech. Dřív to byly spíše 
sny o princeznách a balerínách, 
v dnešní době Barbie říká dí-
venkám, že mohou dokázat vše, 
co si přejí, že nic není nemožné. 
Že mohou být kosmonautky, 
vědkyně, chránit přírodu nebo 
se třeba stát prezidentkou.

Nabízíte také hračky pro kluky či 
pro celé rodiny?
Ano, máme velmi široké portfo-
lio. V rámci panenek Barbie, ale 
také Enchantimals nebo Polly 
Pocket, pro kluky fenomenální 
Hot wheels, angličáky, kterých 
se každý rok prodá v rámci ČR 
milion kusů, pro nejmenší Fis-
her Price hračky. Nabízíme také 

stolní hry jako je nepřekonatel-
ný Scrabble či novější Pictionary 
Air.

Na podzim kandidujete v Praze 6 
do Senátu ČR. Proč by vás Pra-
žané měli zvolit?
Protože přinesu energii do Sená-
tu. Věřím, že každý hlas by měl 
být slyšet. A já jsem 
nejen manažerka, ale 
také matka dvou dětí, 
jednoho z nich těžce 
postiženého. Vím velmi 
dobře, jak rychle se 
z vás může stát žebrák 
a jak často ti nejslabší 
nejsou slyšet. A civili-
zace je tak silná, jak se 
umí postarat o nejslab-
ší. Zároveň si myslím, 
že v politice je velmi 
málo žen, konkrétně 
v Senátu ani ne 
15 %. To je velká škoda, 
protože nejlépe fungují 
smíšené týmy. 

Odpovězte na soutěžní otázku do 
31. 8. 2022 na e-mail: soutez@cesky-
domov.cz, připište svoji poštovní adre-
su a do předmětu e-mailu HRAČKA. 
Tři autoři či autorky správné odpovědi 
získají po jedné stavebnici MegaBloks 
Tlapková patrola. O výhře budou infor-
mováni e-mailem.

Soutěžní otázka:
Je Tlapková patrola rovněž název 
seriálu?

a) ano     b) ne 

soutěž

LENKA KOENIGSMARK chce vyměnit 
pohádkový svět za politické kolbiště. Foto: 
archiv LK 

S TLAPKOVOU 
PATROLOU se 

zabaví hlavně menší 
děti. Foto: Mattel
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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

 • „Hodinář sběratel koupí veškeré hodin-
ky, hodiny, budíky, mechanické nataho-
vací 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,  GLASHUTTEi jiné. Koupím též 
drahé zlaté hodinky v jakémkoliv stavu. 
Koupím i  celou pozůstalost po hodináři, 
hodinky, součástky, nářadí, sklíčka 
plastová i skleněná, soustruh apod. 
Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 
kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. Sluš-
né a seriozní 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
 • OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVI-

TOSTÍ. Exekuce a dluhy ihned vyplatíme.  
www.evykupnemovitosti.cz VOLEJTE 
NONSTOP: 608 212 217

 • VÝKUP BYTŮ, chat, chalup, pozemků. 

Možnost nemovitost nadále užívat. 
TEL.: 739 665 455

 • VÝKUP VOZIDEL, pojízdných, nepojízd-
ných a havarovaných. Tel.: 739 665 455

 • STĚHOVÁNÍ. Vyklízení domů, bytů, 
sklepů. Likvidace pozůstalostí. Autodo-
prava. Tel.: 739 665 455

 • PRONAJMU zařízený pokoj pro 1 osobu. 

Cena 10 tis. Kč/měs. včetně. Praha 9. 
Tel.: 607 219 600
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Zapijete hmyzí speciality 
velkopopovickým pivem?
Velké Popovice – Asijské deli-
katesy, čerstvé ryby, šťavnaté 
burgery, exotická masa i hmyzí 
speciality, sladké španělské 
koblihy churros, rolovaná zmrz-
lina a poctivé velkopopovické 
pivo. Den ve společnosti dobré-
ho jídla a pití můžete prožít na 
Street Food Festivalu, který se 
koná v pivovaru Velké Popo-
vice nedaleko Prahy v sobotu 
20. srpna od 10.00 do 17.00 ho-
din. Vstup je zdarma. (red)

Hledá se vánoční 
strom pro Prahu 
ČR – Česká metropole opět hledá 
strom pro největší Vánoční trhy 
na Staroměstském náměstí. 
Zájemci mohou zasílat svoje tipy 
na jehličnany, které jsou vhodné 
pro postavení v samém srdci 
Prahy, až do 30. září na e-mail: 
info@taiko.cz. Nutné je přiložit 
i fotografi i stromu. Vítěz obdrží 
tradičně symbolickou fi nanční 
odměnu ve výši 10 000 ko-
run. (red) Ilustrační foto: Ivan Kuptík
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SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 

PRÁZDNINPRÁZDNIN

 KONCERTY, SOUTĚŽE, 
ADRENALIN
I RELAXACEI RELAXACE

aquapalace.cz
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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
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