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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

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

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

Vyhrajte vstupenky 
na VyšeHrátky
Festival pro děti a jejich rodiče 
VyšeHrátky se vrací na Vy-
šehrad. Devatenáctý ročník 
proběhne od 1. do 4. září 
v prostorách Knížecí a krá-
lovské akropole. A vstupenky 
můžete vyhrát v naší soutěži!

Více na str. 10

Co nového se chystá 
v blízkém okolí metra D?
Stavba metra D je již zaháje-
na a spolu s ní město plánuje 
rozvoj okolí jednotlivých 
stanic. Novou tvář dostanou 
lokality v blízkosti Nádraží 
Krč i Nemocnice Krč, téměř 
celé nové čtvrti zase vzniknou 
v Nových Dvorech a v Libuši. 
Prohlédněte si vizualizace, 
jak se Praha bude měnit.

Více na str. 6 a 7

let jsme 
s Vámi

Natálie 
Kovářová: 
Chci být 
mladou 
maminkou! 

Foto: Miss České republiky

LÉTO JEDINĚ
SE SPARTOU
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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

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

 Proměna „Jiřáku“ začne již za rok
  Jedno z nejvýznamnějších a nejživějších pražských náměstí – Jiřího z Poděbrad – je dlouhodo-

bě v nevyhovujícím stavu a o jeho proměně se mluví již více než dvacet let. Rada hl. m. Prahy nyní 
odsouhlasila fi nancování projektu, které navrhlo studio MCA atelier a do jehož podoby se zapojila 
i veřejnost. Proměna by měla začít v roce 2023. 

Vinohrady - Náměstí Jiřího z Po-
děbrad se tak po letech konečně 
dočká nové tváře. Přibydou nové 
stromy, zeleň, závlahový systém, 
který pracuje s dešťovou vodou, 
a bude obnovena i funkčnost 
fontány. Cílem proměny náměstí 
je vytvořit důstojný předpro-
stor kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně, ale také zlepšit průchod-
nost skrze náměstí i bezpečnost 
obyvatel. Před kostelem vznikne 
menší „náměstí“, které poslouží 
pro veřejné akce.

„Dlážděnou plochu před kos-
telem budou lemovat podélné 
aleje platanů. Součástí návrhu 
je také zlepšení způsobu za-
vlažování a zkvalitnění zele-
ných ploch včetně vybudování 
retenční nádrže. Vše pak bude 
respektovat městské standardy 
jak pro hospodaření s dešťovou 

vodou, tak pro stromořadí,“ 
dodává Ondřej Boháč, ředitel 
Institutu plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy.

„Hlavním lákadlem pro 
obyvatele jsou i tradiční trhy, se 
kterými se samozřejmě počítá. 
Ty se přesunou dále od základní 

školy. Dále se počítá i s obno-
vou dětského hřiště, které se 
rozšíří a bude mít nové herní 
prvky a vodní atrakce. Náměstí 
také doplní bezbariérový vstup 
do metra, který se již staví,“ 
podotkl Jiří Ptáček (TOP 09), 
starosta Prahy 3. (red)

PŘEDEVŠÍM SENIOŘI ocení dostatečné množství laviček. Zdroj: MCA atelier

VÝSLEDNÁ PODOBA proměny náměstí Jiřího z Poděbrad. Zdroj: MCA atelier

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…
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KRÁTCE Z CENTRA
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Vinobraní
na Grébovce  

aneb „P ij te na Dvojku“  

Pátek 23. 9. 
Program – moderuje Jan Musil 

14.15 Úvodní slovo zástupců MČ Prahy 2

14.30–18.30 Cimbálová muzika  Rozhovory s vinaři 

o předpokládané kvalitě vína roku 2022  Vystoupení dětí z Domu dětí 

a mládeže Praha 2  ZUŠ Ilji Hurníka, lidový smyčcový soubor Kolíček

  19.00 THE VALENTINES – účastníci českého kola Eurovize 

 Sobota 24. 9.
Hlavní stage – moderuje Jan Musil

13.00 EDDIE STOILOW  14.00 Uvítání návštěvníků

 14.05 Slavnostní zahájení a vyhlášení výherců Vinohradnického 

kvízu novin Prahy 2  Zvonění k zahájení vinobraní  Křest věnce vinné 

révy burčákem z „Grébovky“  14.30 Brněnský rozhlasový orchestr 

lidových nástrojů BROLN  15.30 Wild Sticks – bubenická a brass 

band show  16.45 Silent music  19.00 Petr Rezek s kapelou

  20.45 Děda Mládek Illegal Band

Dolní areál Grébovka 
moderuje Michaela Dolinová 

  15.00 Hudební interaktivní pohádka „Jak se Barborka zatoulala“ 

(hrají herci Hudebního divadla v Karlíně) 

součástí představení jsou také písničky J. Uhlíře a Zdeňka Svěráka 

16.00 Ukázka aktivit DDM Slezská – mažoretky, 

ukázky tanečních vystoupení 

16.30 Loutkové divadlo Kozlík

17.15 Sněhánky Míši Dolinové 

18.30 Ukončení programu

Grotta
13.50 Tradiční vinařské městečko

Rodinná
stezka

Aktivity

Vstup 
zdarma

Facebook.com/grebovka
www.vinobraninagrebovce.cz

PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNER: POŘADATEL: PRODUKCE:
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 Svítící koule budou v novém kabátě

Přeměna Smetanova 
nábřeží pokračuje 

  Praha plánuje pokračovat v revitalizaci prostoru Smetanova 
nábřeží na protější straně nové promenády a nejen tam. Úpravou 
by měl projít úsek od Mánesa, okolo Karlova mostu přes Křižov-
nické náměstí, a dále Křižovnickou ulicí až k náměstí Jana Palacha. 
Staré Město - Druhá etapa se 
zaměří především na prostor 
u Křižovnického náměstí, kde 
se tramvajová a automobilová 
doprava kříží s Královskou ces-
tou, po které v letních měsících 
proudí až 100 tisíc chodců denně. 
Podmínky pro ně zlepší široká 
pěší promenáda směrem k Ná-
rodnímu divadlu s ikonickým 
výhledem na Hradčany.

„Doplníme odjezdové pane-
ly, obnovíme povrchy a dáme 
je do pražské mozaiky, jaká je 
už na široké pěší promenádě. 
Komunikaci doplníme o oddě-

lený cyklopás, ať se dá bezpečně 
a pohodlně jezdit na kole. Díky 
úzké spolupráci architektů s pa-
mátkáři jsme našli pro cyklopásy 
takové povrchy, které jsou ze 
speciální řezané tryskané dlažby 
skládané těsně u sebe, aby jízda 
byla bez drncání a za deště ne-
klouzala. Rozšíříme také tram-
vajový ostrůvek na Staroměstské 
směrem z centra,“ vypočítal dal-
ší ze změn náměstek primátora 
hl. m. Prahy pro oblast dopravy 
Adam Scheinherr (Praha sobě). 
Úpravy by měly skončit v roce 
2024. (red)

Divadelní kroužek pracuje s příběhy pamětníků
Staré Město - Ve druhé polovině září se v Divadle v Dlouhé opět 
otevře divadelní kroužek, který připravuje Post Bellum z.ú. Je 
určen zájemcům ve věku 12–18 let, kteří divadelně ztvárňují pří-
běhy našich pamětníků. Semestr obsahuje 15 setkání a je zakon-
čen společným vystoupením. Informace a přihlášky najdete na: 
divadlo.pametnaroda.cz. (red)

U Vltavy vznikne nový bulvár
Nové Město - Rada hl. m. Prahy schválila dokončenou studii 
na proměnu ulic Na Příkopě, 28. října a Jungmannovo náměstí. 
Souvislé území vedoucí od mostu Legií ke Štefánikovu mostu by 
se mělo stát novým bulvárem a obchodní třídou a s úpravami se 
má začít za dva roky. (red)

SVÍTÍ PRAŽANŮM i návštěvníkům metropole na cestu, navíc dodávají centru Prahy 
historický ráz. Řeč je o neobvyklých svítidlech veřejného osvětlení, u nichž se zdroj 
světla nachází v kovem opletené kouli v barvě mléčného skla. Ty jsou však léty opotře-
bované, a proto správce pražského veřejného osvětlení, Technologie hlavního města 
Prahy (THMP), začal s jejich obnovou. Během ní postupně vymění přibližně tisícovku 
svítidel za nové koule. Foto: THMP
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TROJCE ZÁLEŽÍ
PROTOŽE MI NA

Iva
Vojtková
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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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INZERCE

profi l

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

Natálie Kovářová 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
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MUZEUM V PRAZE!
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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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JAVORY  BEAT 
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25. 10.
2022

Hana a Petr Ulrychovica

3. 9.
2022
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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
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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
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Zapijete hmyzí speciality 
velkopopovickým pivem?
Velké Popovice – Asijské delikate-
sy, čerstvé ryby, šťavnaté burgery, 
exotická masa i hmyzí speciality, 
sladké španělské koblihy churros, 
rolovaná zmrzlina a poctivé vel-
kopopovické pivo. Den ve společ-
nosti dobrého jídla a pití můžete 
prožít na Street Food Festivalu, 
který se koná v pivovaru Velké 
Popovice nedaleko Prahy v sobotu 
20. srpna od 10.00 do 17.00 hodin. 
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 vhod-
né pro postavení v samém srdci 
Prahy, až do 30. září na e-mail: 
info@taiko.cz. Nutné je přiložit 
i fotografi i. Vítěz obdrží tradičně 
symbolickou fi nanční odmě-
nu. (red) Ilustrační foto: Ivan Kuptík

Poslední šance získat dotaci na nový kotel
Praha – Hlavní město vyhlásilo 
v pořadí již čtvrtou, ale současně 
poslední výzvu na příjem žá-
dostí o tzv. kotlíkové dotace pro 
své občany. Pražané mohou své 
žádosti 
podávat 
průběž-
ně až do 
31. srp-
na. 

Výměna 
se týká sta-

rých kotlů, které jsou na pevná 
paliva 1. a 2. emisní třídy nebo 
byly vyrobeny před 1. březnem 
2000 a nacházejí se v rodin-
ných domech, včetně trvale 
obývaných staveb pro rodinnou 
rekreaci, nebo v bytových jed-
notkách bytových domů. Pokud 
tedy zájemci topili výše specifi -
kovaným kotlem na uhlí (koks) 
s ručním přikládáním, který se 
teprve chystají nahradit, budou 
mít na vlastní realizaci dva roky.

V této výzvě jsou však dota-
ce určeny pro nízkopříjmové 
skupiny domácností, které tvoří 
senioři, sociálně slabí, studen-
ti apod., s celkovým čistým 
ročním příjmem do 170 900 Kč 
na člena domácnosti. Dotace po 
předložení žádosti bude násled-
ně poskytnuta ve výši 95 % ze 
způsobilých výdajů.

Veškeré informace jsou pro 
žadatele k dispozici na portalzp.
praha.eu/jnp/. (red)

Vzpomínka na povodně
Praha – Hlavní město si v těchto 
dnech připomíná výročí od mo-
hutných záplav, které se v srpnu 
2002 prohnaly metropolí. Velká 
voda se rozlila na více než 5,8 pro-
centa rozlohy města. Evakuováno 
bylo 48 470 osob a celková výše 
škod činila téměř 30 miliard Kč. 
Naštěstí nikdo nepřišel o život. 

V souvislosti s 20. výročím při-
pravilo hlavní město pro Pražany 
i návštěvníky metropole volně pří-
stupnou výstavu velkoformátových 
fotografi í v parku Kampa. Výstava 
je k vidění až do 22. září, poslední 
zářijový týden pak bude umístěna 
v areálu Výstaviště Praha. (red)
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