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INZERCE

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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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217 SC
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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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INZERCE

Zpěvačka 
Annabelle: 
Život v Praze je 
klidný, to mne 
trochu uspává

let jsme 
s Vámi

Rozhovor na stranách 8 a 9
Foto: Štěpán Svoboda

Umělci se bouří! 

Kdo jim
 nedal 

peníze? 

Stra
na 12
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V Í C  N E Ž  H O K E J .  V E Z M I  KÁ M O Š E  A  P Ř I J Ď !

HCSPARTA.CZ/VSTUPENKYGENERÁLNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA

Praha v proměnách 
času. Co nenávratně 
zmizelo?
Naše metropole má za sebou, 
jako každé velké město, 
zásadní architektonickou 
proměnu. Ta začala po vel-
kých pražských povodních 
ve 40. letech 19. století, kdy 
se stavěly nábřežní zdi, které 
radikálně reformovaly podo-
bu města. Jak moc se Praha 
za zhruba 200 let změnila, to 
ukazuje výstava v Jindřišské 
věži.

Více na str. 6 a 7
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Pepo, ty ses zul?Pepo, ty ses zul? To je puch!To je puch!

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

Chytrou houbu s mikroorganismem Pythium oligandrum 
dostanete v lékárnách. 
Více informací na www.chytrahouba.cz 
nebo na infolince 728 814 202

Nohou si začínáme všímat až tehdy, když jsou cítit, svědí a pálí. Mezi prsty                       
je kůže rozmáčená nebo rozpraskaná a o ztvrdlých do krve puklých patách ani 
nemluvě. 
Plíseň je infekce a mohli jsme se nakazit například ve společné sauně, bazénu, 
sprše, ale i při půjčování bačkor návštěvám,… 
Napadení nohou plísní si hned nevšimneme, ale plíseň začne postupně dráždit 
pokožku, ta se brání zvýšenou potivostí, což je příhodné prostředí pro růst plísní              
a s nimi v symbióze žijícími bakteriemi. Ty způsobují zápach. 
Ignorujeme-li příznaky, může se infekce šířit na další části těla nebo nakazit 
naše blízké. Ochrana ale je. Použitím chytré houby – Pythium oligandrum.
Mikroorganismus Pythium oligandrum proniká svými vlákny do buněk 
parazita (plísně nebo kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky. 
Tím eliminuje plísně přímým parazitismem Zatím je ale asi jediný, který 
kromě plísní není schopen napadnou jiné buňky, proto mu můžeme právem 
říkat chytrá houba a je odborníky považován za nejbezpečnější technologii 
dostupnou na současném trhu. 
Pod nehty s mykózou proroste chytrá houba z krajů nehtu                       
a tam působí, dokud původce onemocnění zcela nevysaje. Tím 
nevznikají odolnější druhy ani rezistence (genetické mutace) 
patogenních plísní.
Po vyčerpání parazita ustává aktivita chytré houby a odrůstá                   
z nehtem  nebo pokožkou. 

Pro nohy a nehty náchylné k výskytu plísní jsou přípravky z řady Biodeur: 
Biodeur 3x1g, specialista na nehty Chytrá houba Pythie Biodeur Nail, 
proti zápachu a potivosti nohou Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent Foot 
powder a pro prevenci Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent. Přípravek 
Biodeur se vyrábí i v biokvalitě Chytrá houba Pythie Bio Biodeur.
„Přehlušoval jsem zápach nohou voňavkami                         
a ani mytí třikrát denně mi nepomáhalo“, přiznává 
pan Josef, který měl dlouhodobé problémy se 
ztvrdlými patami a pronikavým zápachem. „Teď 
preventivně používám Biodeur 3x1g s chytrou 
houbou. Ztvrdlá kůže z pat zjemněla a odpadla, na 
návštěvě se nestydím, kvůli zápachu vyzout boty                     
a žena konečně nereptá.“
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Ruzyně - Terminál bude stát 
v rozvojovém území poblíž 
vzletové a přistávací dráhy le-
tiště, obchodního centra Šestka 
a Pražského okruhu. „Vytvoří 
důležité propojení železnice se 
silniční dopravou, městskými 
i příměstskými autobusy a vý-
hledově i tramvajemi. Poskytne 
parkoviště P+R, které významně 
rozšíří infrastrukturní výba-
vu širšího území letiště a uleví 
komunikacím Prahy 6,“ uvedl 
Jiří Svoboda, generální ředitel 
Správy železnic. 

Parkoviště P+R jsou navržena 
s mnohými ekologickými prvky, 
včetně stromů. Architekto-
nická studie počítá i s možnou 
potřebou navyšovat kapacitu 
parkoviště v budoucnu až na 
přibližně 2100 stání, a to postup-
ným nahrazováním jednotlivých 
částí úrovňového parkoviště až 
sedmi čtyřpatrovými parkovací-
mi domy. (red)

 �Správa železnic připravuje železniční trať na pražské letiště, 
součástí je i návrh nového dopravního uzlu Dlouhá Míle. Společně se 
zpracovatelem projektu společností AFRY a autory architektonic-
kého řešení Pavlíček Hulín architekti představila, jak bude vypadat.

Terminál Dlouhá Míle zná svoji podobu

DOMINANTOU budoucího moderního a plně bezbariérového terminálu je jeho zastřešení. 
Výška střechy se mění podle funkcí jednotlivých částí objektu, nejvyšší bod intuitivně 
povede cestující ke vstupu. Zdroj: AFRY

TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor: 

Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@-
ceskydomov.cz
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TAK SI MYSLÍM...

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

„Švanďák“  pořádá Den otevřených dveří
 V sobotu 17. září se ve Švandově divadle uskuteční tradiční Den otevřených dveří. Ten se letos 

poprvé propojí s akcí Zažít město jinak. 

Smíchov - Dění v divadle tak 
doplní sousedské slavnosti ode-
hrávající se zejména na blízkém 
Arbesově náměstí. „Od 11.00 
do 17.00 hodin se v divadle usku-
teční celkem sedm prohlídek 
s našimi herci a herečkami začí-
najících v každou celou hodinu, 
připravena bude i krátká scénka 
na jevišti věnovaná divadelním 
profesím,“ zve do Švandova diva-
dla jeho ředitel Daniel Hrbek. Pro 
návštěvníky budou připraveny 
soutěže, slevové akce na vstupen-
ky i divadelní stánek. „Děti a jejich 
rodiče zároveň zveme na festival 
Pohádková Kinského zahrada na-
šich stálých hostů, souboru Buchty 
a loutky. Festival bude probíhat 
jen pár kroků od nás, v Kinského 

zahradě,“ dodává. Od 18.30 hodin 
se pak ve foyer Švandova divadla 
uskuteční vernisáž nové Výtvar-
né zdi: autorkou velkoformátové 
malby s divadelní tématikou je 
vizuální umělkyně Adéla Kostka-
nová. Ta v divadle pracuje také 
jako výtvarnice a grafi čka.
Tichý dvůr se promění
Sousedský charakter, pojímají-
cí divadlo jako živé společenství 
a místo pro setkání, bude mít i nové 
komunitní centrum v ulici Elišky 
Peškové č. 7. „Ve spolupráci s měst-
skou částí Praha 5 a s Hlavním měs-
tem Praha chceme centrum otevřít 
už v této divadelní sezóně. V chát-
rajícím zadním traktu domu vznikl 
po rekonstrukci pěkný komorní sál 

a zkušebna. Překvapivě tichý dvůr 
teď nabídne zázemí pro divadlo, 
hudbu i setkávání se ve volném 
čase,“ líčí Daniel Hrbek razantní 
proměnu Domu Romanetto, kolem 
jehož zaprášených oken a počmára-
né fasády kolemjdoucí v posledních 
letech raději přidávali do kroku. 

Nově vzniknuvší centrum plá-
nuje nabízet pravidelný kulturní 
program včetně workshopů a dí-
len pro rodiny s dětmi. Vzniknout 
by tu měla i veřejná truhlářská 
a keramická dílna a samoobslužná 
kavárna. „Z pražírny kávy, která 
se ve dvoře dřív nacházela, by se 
tak mohlo stát místo pro rodinná 
i přátelská setkávání, kde se lidé 
mohou stát diváky, ale i účinkují-
cími,“ uzavírá Daniel Hrbek. (red)

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Švandově divadle zve herec Robert Jašków. Foto: Richard Moučka

Od roku 2002 měl řidič Č. prakticky 
nepřetržitý zákaz řízení a opako-
vaně jej porušoval. Naposledy mu 
odebrali řidičský průkaz na pět 
let. Během této doby ho policie 
za volantem přistihla dvakrát a zá-
kaz řízení mu prodloužila do roku 
2027. Přesto opět usedl do auta 
a koncem srpna zabil dva chodce. 
Od nehody pak zbaběle ujel. Někdy 
stačí jen pár řádek zpravodajského 
textu a v těle mi začne vřít krev. 
Že je řidič Č. osoba, která za volant 
rozhodně nepatří, je zjevné. Jenže 
současné zákony jsou na podobná 
nebezpečná individua krátké, 
a teprve když se stane podobné 
neštěstí, naši zákonodárci se 
probudí a začnou vymýšlet novelu. 
Kdepak prevence… Sakra!
Řidič Č. už by nikdy neměl used-
nout za volant, jeho auto by mělo 
okamžitě propadnout státu, 
a pokud by se přece jen po odpy-
kání trestu za volantem objevil, 
měla by ho čekat okamžitá cesta 
do vězení, klidně i na několik let. 
Jen podobné tresty mají smysl, 
a ne nějaké bezzubé zákazy 
řízení, ze kterých si bezohlední 
motoristé dělají pouze legraci. 
A nevinné lidi stojí životy…

KOMENTÁŘ

Je v Praze blaze? 
Spolu s blížícími se komunální-
mi volbami je čas na vystavení 
vysvědčení dosavadní koalici 
na magistrátu, kterou poslední 
čtyři roky tvořili Piráti, Praha 
Sobě, Lidovci, STAN a TOP 09. 
Nepodléhejme emocím a před-
volebnímu marketingu a pojď-
me si v klidu položit pár otázek, 
jak nám vládli. 

Položím první otázku. Zlepšil 
se nám za poslední čtyři roky 
v Praze život? Odpověď zní: ne-
zlepšil. Za čtyři roky tato koalice 
hospodařila s rozpočtem 500 
miliard korun. Já tyto ohrom-
né peníze v Praze nevidím. 
Nevidím jedinou stavbu, která 
by stála za řeč, nevidím opra-

vené silnice, chodníky, parky, 
lavičky, MHD. Vidím rozbořený 
Barrandovský most, neopravený 
Libeňský most, dopravní zácpy, 
nedostatek bydlení. Vidím zvý-
šené daně z nemovitosti, obecní 
nájmy, všemožné poplatky, 
zdraženou MHD. Na silnicích 
plno omezení, která k ničemu 
nevedou, cyklostezky, které jsou 
nebezpečné pro řidiče i cyklisty.

Snížila se na magistrátu 
korupce? Odpověď zní: nesní-
žila. Záběry radních za STAN 
v poutech, které vedou do vazby 
za korupci, jsou notoricky zná-
mé. Bohužel tím příběh nekon-
čí. Kdo viděl televizní duel mezi 
Janem Čižinským z Praha Sobě 
a Hanou Marvanovou na CNN, 
musel být zhrozen. Diskuse se 

vedla ve stylu, jestli my krade-
me, tak vy ještě víc! Konkrétně 
Marvanová obvinila Čižinského 
z přijetí úplatku milion korun 
za přenechání městských po-
zemků developerovi a Čižinský 
spolustraníky Marvanové z po-
dobného činu obvinil také. 

Zvýšila se míra politické 
kultury na magistrátu? Odpo-
věď zní: nezvýšila. Kdo zažil 
zasedání zastupitelstva magis-
trátu, nestačí zírat, co je mož-
né. Sprosté urážky, vzájemné 
osočování, vyhrožování. Někdy 
člověk neví, jestli existuje koali-
ce, protože se koaliční politici 
napadají mezi sebou, jindy útočí 
koalice na opozici, jako kdyby 
v radě města seděli oni. Je to 
zoufalé, co prožíváme. Já osobně 

bych byl rád, aby na magistrátu 
vládli politici, kteří Pražanům 
zajistí lepší život bez korupce 
a věčných hádek. 

Měl by dostat příležitost 
někdo jiný? Odpověď zní: ano, 
měl!       

Jan Čížek, pražský patriot
 jan@cizekjan.cz

Liboc - Diakonie ČCE – Středis-
ko křesťanské pomoci v Praze 
pořádá 22. září od 17.30 hodin 
již čtvrtý ročník „Běhu proti 
násilí“. Startovné půjde na pod-
poru projektu „STOP NÁSILÍ“ 
SOS centra Diakonie ČCE - SKP 
v Praze, který nabízí terapeu-
tickou pomoc všem, kteří mají 
potíže se zvládáním agrese 
a vzteku ve vztazích. 

Závod se poběží v lesoparku 
obora Hvězda. Trasa bude dlouhá 
pět kilometrů a je možné ji zdolat 
během i chůzí. Závodu se mohou 
zúčastnit děti i dospělí. Na místě 
bude zajištěno občerstvení, šatny 

i hlídání dětí. Těšit se tak můžete 
nejen na zážitek z běhu, ale i na 
odměnu za účast a diplom, který 
dostane každý účastník. Pro první 

tři nejlepší běžce z každé kategorie 
jsou připraveny věcné ceny. V le-
tošním roce bude možné využít 
masáže před během i po něm.. 
Registrace na www.stopnito.cz 
nebo přímo na místě. (red)

V oboře Hvězda se poběží proti násilí 

ZÁVODU se mohou zúčastnit děti i dospělí. Ilustrační foto: Pixabay

Od roku 2002 měl řidič Č. 
prakticky nepřetržitý zákaz 
řízení a opakovaně jej porušoval. 
Naposledy mu odebrali řidičský 
průkaz na pět let. Během této 
doby ho policie za volantem 
přistihla dvakrát a zákaz řízení 
mu prodloužila do roku 2027. 
Přesto opět usedl do auta a kon-
cem srpna zabil dva chodce. Od 
nehody pak zbaběle ujel. Někdy 
stačí jen pár řádek zpravodaj-
ského textu a v těle mi začne vřít 
krev. Že je řidič Č. osoba, která 
za volant rozhodně nepatří, je 
zjevné. Jenže současné zákony 
jsou na podobná nebezpečná 
individua krátké, a teprve když 
se stane podobné neštěstí, naši 
zákonodárci se probudí a za-
čnou vymýšlet novelu. Kdepak 
prevence… Sakra! 
Řidič Č. už by nikdy neměl used-
nout za volant, jeho auto by mělo 
okamžitě propadnout státu, 
a pokud by se přece jen po odpy-
kání trestu za volantem objevil, 
měla by ho čekat okamžitá cesta 
do vězení, klidně i na několik let. 
Jen podobné tresty mají smysl, 
a ne nějaké bezzubé zákazy 
řízení, ze kterých si bezohlední 
motoristé dělají pouze legraci. 
A nevinné lidi stojí životy…



Dejvice - Jeden z nejvýznam-
nějších příkladů českého 
modernismu, prvorepubliková 
funkcionalistická vilová ko-
lonie Baba, byla vystavěna na 
přelomu 20. a 30. let minulého 
století jako český ekvivalent 
zahraničních experimentál-
ních výstav moderního by-
dlení. Z funkcionalistických 
osad patří Baba k těm nejza-
chovalejším, jelikož obdobné 
vídeňské a německé kolonie 
byly poškozeny za 2. světové 
války. Lokalita je od roku 1993 
městskou památkovou zónou 
a v roce 2020 získala společně 
s dalšími funkcionalistickými 
koloniemi Werkbundu značku 
Evropské dědictví (European 
Heritage Label).

I když je dnešní sídliště Baba 
z hlediska urbanismu i veřejných 
prostranství stabilizovaným 
územím, trápí jej špatný stav 
a umístění podzemních sítí, jako 
je kanalizace či vodovod. Chys-
tají se také další dílčí opravy, 
které nebyly dosud systematicky 
koordinovány. Praha proto za-
dala vytvoření koncepční studie 
revitalizace sídliště Baba, kterou 
nyní schválila Rada hl. m. Prahy. 

Studie také doporučuje vy-
tvořit informační centrum spolu 
s naučným okruhem, který bude 
sloužit turistům, a to včetně 
navigačního systému a označe-
ní vil. Cílem je vytvořit takové 
zázemí pro návštěvníky sídliště, 
aby byli co nejméně rušeni míst-
ní obyvatelé. (red)
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Vilová kolonie Baba projde rekonstrukcí
 � Rada hl. m. Prahy schválila studii revitalizace sídliště Baba 

a okolí, kterou město zadalo v roce 2020 Institutu plánování a roz-
voje (IPR). Plánuje se obnova povrchů, rekonstrukce sítí technické 
infrastruktury i informační systém pro turisty. 

PO stavebních úpravách by se mělo také zkvalitnit pěší propojení Baby se sousedními 
částmi města. Zdroj: IPR

Praha 5/6/9 - Přibližně od začát-
ku příštího roku by měl v hlav-
ním městě platit zákaz tran-
zitu nebo zásadní omezení pro 
vozidla nad 12 tun v některých 
osídlených oblastech. Důvodem 
zavedení změn je minimalizace 
negativních dopadů těžké ná-
kladní dopravy na kvalitu života 
a zdraví obyvatel Prahy. 

Omezení vjezdu nákladních 
automobilů s celkovou hmotností 
nad 12 tun se bude týkat například 
ulice Evropská, Drnovská, Na Ra-
dosti, Karlovarská, Rozvadovská 
spojka, Poncarova, ve Strahov-
ském tunelu, v části ulice Kbel-
ská, části Plzeňské ulici nebo části 
Strakonické ulice. Cílem opatření 
je ochrana Pražanů v obydlených 
oblastech metropole, jako jsou 
Veleslavín, Střešovice, Dejvice, 
Zličín, Smíchov nebo například 
Černý Most. Zákaz provozu ná-
kladních vozidel pomůže mini-
malizovat negativní dopady na 
kvalitu života a zdraví obyvatel 

Prahy vlivem zvýšených koncen-
trací emisí znečišťujících látek 
a hluku do okolního prostředí.

Opatření obecné povahy je ak-
tuálně vyvěšeno na úřední desce 
magistrátu hlavního města a mělo 
by vejít v platnost od začátku roku 
2023. Tranzit (průjezd) náklad-
ních vozidel Prahou by měl nově 
směřovat pouze po obchvatových 
komunikacích (Pražský okruh, 
ul. Novopackou apod.), čímž 
by měl být eliminován průjezd 
těžkých nákladních automobi-
lů skrz zastavěné oblasti. Zákaz 
bude u exitů z Pražského okru-
hu (Ruzyně, Řepy, Třebonice, 
Jinočany, Chlumecká) a dále na 
mimoúrovňových křižovatkách 
Kbelská x Novopacká a Cínovec-
ká x Veselská. Na území za touto 
dopravní značkou budou smět 
pouze nákladní vozidla za účelem 
dosažení místa nakládky, vyklád-
ky, údržby nebo opravy vozidla, 
sídla, provozovny nebo obvyklého 
bydliště dopravce nebo řidiče. (red)

Praha omezí tranzit  
nákladních vozidel 

Praha - Festival Den architektury 
na přelomu září a října opět ote-
vře veřejnosti historické skvosty, 
moderní budovy i mimořádné 
stavby stojící v pozadí pozornosti 
a láká na objevné výpravy po 
známých i neznámých místech. 

Pestrý festivalový program 
nabízí od 30. září do 6. října přes 
300 akcí ve více než stovce měst 
a obcí v Čechách i na Slovensku. 
Mottem letošního dvanáctého 
ročníku festivalu je „Nebourej, 
transformuj!” a z velké části se 
tak zaměří na příkladná řešení 
rekonstrukcí a revitalizací. 

„Napříč republikou jsme svěd-
ky mazání naší historie a na-
ším cílem je ukázat, že jednou 
z cest k udržitelnosti jsou pro 
nás renovace staveb a odklon od 
zbytečného bourání. Letos tak 

v programu nabídneme pří-
kladná řešení, jak vdechnout 
budovám nový život,“ vysvětluje 
zakladatelka a ředitelka Dne 
architektury Marcela Steinba-
chová. Dalším cílem letošního 
ročníku je poukázat na význam 
zelené infrastruktury a nevy- 
užité možnosti zvyšování kva-
lity života ve městech. Festival 
také připomene osobnost Josipa 
Plečnika, od jehož narození 
uplynulo v letošním roce 150 let, 
a vzdá poctu letos zesnulé české 
architektce Aleně Šrámkové. 

Festivalový program je zdar-
ma, v některých případech je 
potřeba s ohledem na kapacity 
potřeba rezervace předem. Re-
zervace budou zahájeny 21. září. 
Více informací na www.denar-
chitektury.cz. (red)

Den architektury nabádá  
nebourat historické budovy

stanoviště velkoobjemových kontejnerů
Praha 6 - Kontejnery budou přistaveny v určeném termínu pouze na maximálně čtyři 
hodiny, v době od 16.00 do 20.00 hod. (red)
pondělí 19. 9.  
Arabská x Egyptská 
Kladenská x Nad Tratí

úterý 20. 9.  
Africká x Alžírská 
Tobrucká

čtvrtek 22. 9.  
Dělostřelecká x Slunná 
Macharovo náměstí

pondělí 26. 9.  
Na Bateriích 27 
Stamicova x Brixiho 

úterý 27. 9.  
Heyrovského náměstí 
Nad Alejí x Šantrochova

čtvrtek 29. 9.  
Brunclíkova x Nad Alejí 
Parléřova x Myslbekova

Praha – V anketě Alej roku pořádané spolkem Arnika nejsou v Praze 
nominovány zatím žádné aleje. Dosud soutěží 26 alejí z 10 krajů. Loni 
v Praze bodovala Třešňová alej u Rozcestí u tří kamenů a za celou 
republiku Klokotská alej. Pokud má být v soutěži i pražský zástupce, 
je potřeba ho nominovat do 26. října na www.alejroku.cz. (red)

Copak nemá hlavní  
město pěknou alej?
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INZERCE

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 e-mailu uveďte: Staňte se fo-
tografem. 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. (red)

NĚKOLIK KRÁSNÝCH FOTOGRAFIÍ z naší metropole zaslal pravidelný čtenář Naší 
Prahy Zdeněk Špaček. „Když má člověk splín a přemýšlí nad nesmrtelností brouka, 
je někdy lepší nechat se zavést tam, kam ho nohy samy zavedou,“ připsal ke sním-
kům, z nichž jsme vybrali noční pohled na Karlův most. Děkujeme a přejeme ještě 
mnoho  inspirativních nočních procházek.

ZA FOTOGRAFII ODMĚNA

SC
-5

01
34

2/
01

Přispějte na dobročinný bazar v nemocnici
Krč - Fakultní Th omayerova nemocnice připravuje na 6. až 8. října 
dobročinný bazar Centra podpůrné péče (CPP) Fakultní Th omayerovy 
nemocnice. Přijďte si nakoupit oblečení, hračky, knihy a další různo-
rodé věci. Čisté a nepoškozené věci můžete i věnovat (příjem ideálně do 
středy 5. 10. Kontakt: 603 553 951, 261 083 690, dobrovolnici@ftn.cz. (red )

Rozšíření Vídeňské se odložilo na neurčito
Praha 4 – Snížit kolony vozidel 
na minimum a usnadnit hladký 
průjezd autobusům hromadné 
dopravy či záchrance a hasi-
čům, takový byl plán projektu 
„buspruh Vídeňská“. 

„Původním záměrem bylo 
rozšířit a celkově upravit ulici 
Vídeňská od křižovatky s ulicí 
K Výzkumným ústavům až po uli-
ci Th omayerova, kde dnes třetí 
pruh začíná. Hlavním smyslem 
byla preference MHD, ale celkově 
se projekt zaměřoval i na ostatní 
složky dopravy včetně bezpečnos-
ti pěších a cyklistů,“ říká kunra-
tický zastupitel Ondřej Nováček, 
který dokumentaci bushpruhu 
zpracoval v rámci svojí bakalářské 
a diplomové práce a následně jako 
zakázku pro organizaci ROPID. 

Jenže současné vedení pražské-
ho magistrátu úpravu Vídeňské 
zrušilo. „Podle mých informací 
došlo k odložení s odůvodněním 
na pokračující přípravu metra 

D, což je za mě poněkud scestný 
důvod. Metro D není ani zdale-
ka v takové fázi, aby kompletně 
vyřešilo problémy na Vídeňské, 
navíc silná doprava, a to i autobu-
sová, bude na Vídeňské i nadále,“ 
myslí si projektant dopravních 
staveb Ondřej Nováček. 

Od projektu si jak městská část 
Praha – Kunratice, tak Praha 4 
slibovaly hladký průjezd auto-
busů až na Kačerov, což mohlo 
motivovat lidi nechat automo-
bily doma a omezit tak kolony 
vozidel, které se především 
v ranní dopravní špičce táhnou 
od Th omayerovy nemocnice až 
do Kunratic. Kupodivu bezpeč-
nost současným vedením Prahy 
protěžovaných cyklistů je asi 
na Vídeňské druhořadá, právě 
tak jako preference městské 
hromadné dopravy… Proto 
jak Kunratice, tak MČ Praha 4 
vyslovily zásadní nesouhlas se 
zrušením tohoto záměru.  (md)

Praha 6 má unikátní lampy  
připomínající stromy

Praha 6 - První zelenou lampu 
najdou Pražané u železničního 
přechodu poblíž výstupu z metra 
Hradčanská, druhou pak v ulici 
Dejvická nedaleko železniční 
stanice Praha-Dejvice. „Lokace 
pro umístění lamp byly vybrány 
z toho důvodu, že je na těchto 
místech velmi komplikovaná či 
skoro nereálná výsadba stromů. 
Cílem však není nahrazovat živé 
stromy, ale umisťovat zeleň tam, 
kde by to nebylo jinak možné,“ 
vysvětlila Martina Kaňáková 
(TOP P9), předsedkyně Komise 
životního prostředí MČ Prahy 6. 

Právě na základě požadavku 
městské části projekt vznikl.

Popínavé rostliny vypěstovala 
pro potřebu zelených lamp Česká 
zemědělská univerzita. Jedná se 
přitom o různé druhy – některé 
poskytnou stín, jiné stálou zeleň, 
voňavé a barevné květy nebo jedlé 
plody. V letošním roce je nejdůleži-
tější jejich správné zakořenění, aby 
v tom příštím mohly růst. Před-
pokládá se, že v průběhu příštího 
roku by zeleň měla popínat již ce-
lou konstrukci lampy. O její údržbu 
se bude po celou dobu pilotního 
projektu starat MČ Praha 6. (red)

 �V šesté městské části je od září o dva klasické stožáry veřejného 
osvětlení méně. Místo nich tam pilotně stojí tzv. zelené lampy, které 
jsou kromě svítidel osazeny dalšími prvky pozitivně zlepšujícími 
prostředí ve městě: květináči s popínavými rostlinami, lavičkou a také 
dnes populárními mlžítky, která ještě čeká napojení na vodní řad. 

PROJEKT zelených lamp, který zaštítila městská společnost Technologie hl. města 
Prahy, byl inspirován lampami ze Singapuru. Foto: THMP

Znepokojivé Mimikry Martina Salajky

JEDEN z nejvýraznějších expresivních malířů současné české výtvarné scény Martin 
Salajka (41) vystavuje do 2. října ve Ville Pellé v Bubenči. Na výstavě s názvem Mimik-
ry návštěvníky zaujmou obrazy plné barev, které jsou výjimečně výrazné i znepokoji-
vé, ale zároveň velmi srozumitelné. Foto: VP
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„Vzhledem k tomu, že sleduji historický 
vývoj Jindřišské věže až po současnost, 
napadlo nás s portálem Miluju Prahu takto 
srovnat i ostatní objekty Prahy. Za poslední 
dvě stovky let se v Praze přece odehrálo tolik 
významných změn,“ prozradila zákulisí 
vzniku této zajímavé expozice Lucie Dolfi , 
kastelánka Jindřišské věže.

Hlavní město skutečně prošlo několika zá-
sadními úpravami. Kvůli výstavbě nábřežních 
zdí se nedochovaly původní rybářské, pískař-
ské a plavecké osady a většinou ani středo-

věké stavby u vody. Výstavba nábřeží byla asi 
největším zásahem do vizuální podoby Prahy.

Ve druhé polovině 19. století vstoupila 
do města průmyslová revoluce. Na teh-
dejších periferiích – Smíchově, Košířích 
a Holešovicích - se stavěly továrny a další 
průmyslové objekty, které zásadně změni-
ly charakter města. Výstavba železničního 
spojení v polovině 19. století předznamenala 
také konec pražského opevnění. Pražské 
hradby postupně začaly mizet, neboť překá-
žely překotnému rozvoji města. Nejdříve se 

proměnily v městská korza a nakonec byly 
zcela zbořeny a rozebrány. 

Když se Praha v roce 1918 stala hlavním 
městem nové republiky a byl přijat zákon 
o Velké Praze, podle kterého se Praha roz-
šířila mimo historická pražská města, byla 
přeměna Prahy ve velkoměsto moderního 
rázu dokonána. Štěstím je, že si na mnoha 
místech uchovala své středověké a barokní 
kouzlo, čehož jsou obrazy malířů Vincence 
Morstadta a Václava Jansy a fotografa Tomá-
še Sysla důkazem. (red)

Praha  v proměnách času. Co nenávratně 
 Naše metropole má za sebou, jako každé velké město, zásadní architektonickou proměnu. Ta začala po vel-

kých pražských povodních ve 40. letech 19. století, kdy se stavěly nábřežní zdi, které radikálně proměnily podo-
bu města. Jak moc se Praha za zhruba 200 let změnila, to ukazuje výstava v Jindřišské věži.

NERUDOVA ULICE z radničních schodů. Nerudova ulice se dříve jmenovala Ostruhová. Ulice stoupá Malou Stranou k Hradčanům. Obraz Václav Jansa.

MALÁ STRANA A HRADČANY od Papouškových lázní. Na Smetanově nábřeží v místech, kde dnes stojí dům Bellevue, stávaly před výstavbou nábřežní zdi a řetězového mostu 
císaře Františka slavné Papouškovy lázně. Po dokončení stavby byly na nábřeží postaveny řady obytných nájemních domů podle projektu Bernarda Grubera z roku 1849. Koloro-
vaný lept od Vincenca Morstadta z roku 1825.
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 zmizelo?

POHLED ZE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ do Melantrichovy ulice. 
Na rohu Melantrichovy ulice byl obchod s módním zbožím Antonína Ho-
ráka. Dnes se v domě prodává káva nadnárodního řetězce Starbucks. 
Obraz Václav Jansa.

info
Výstava v Jindřišské věži je otevřena denně od 10.00 do 19.00 hodin až do 20. listopadu. Panely jsou v několika patrech a na chod-
bách. Vstup, který platí na celou věž, a nejen na výstavu, je 190 Kč dospělý, 110 Kč senior/student, dítě 70 Kč. Reprodukce si lze 
na základě domluvy koupit, také jsou v prodeji dva druhy kalendářů na rok 2023. 

JINDŘIŠSKÁ ZVONICE v roce 1900 už po novogotické přestavbě architektem Josefem Mockerem. 
Věž byla opatřena dlátovou střechou s nárožními věžičkami. Obraz Václav Jansa.

Praha musí hledat způsob, jak udržet své obyvatele nad vodou!
  Tak a je to konečně tu! Praha začne pomáhat všem svým obyvatelům, které zasáhla současná ekonomická krize, stále se zvyšující 

infl ace a ceny energií. 
„Od ledna jsme říkali, že je potře-
ba pomoci. Od ledna nosila naše 
Marta Gellová na zastupitelstvo 
materiály, které měly za cíl jediné: 
pomoct těm nejohroženějším sku-
pinám obyvatel metropole. Těm, 
kteří se ocitli na hranici chudoby,“ 
říká pražský zastupitel a zastupi-
tel Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO 
2011) a pokračuje: „Zkraje se naše 
magistrátní zastupitelka dočka-
la jen výsměchu, její materiály 
nebyly zařazovány na program 
jednání, současná koalice ne-
připouštěla ani diskuzi k tomuto 
tématu. Jako by byli hluší a slepí. 
Jako kdyby nečetli noviny a netu-
šili, co se děje kolem nich.“ 

Marta Gellová ve svém úsilí ale 
nepolevila a s buldočí vytrvalostí 
přinášela měsíc co měsíc znovu 
návrh na takzvaný balíček pomoci 
Pražanům. A s blížícími se volba-
mi se konečně povedlo. „Nedě-
lám to často, ale musím uznat, že 
první, kdo se přidal k našemu po-
žadavku, byl Jan Čižinský a Praha 
Sobě. Díky tomu se v květnu ko-
nečně podařilo materiál prosadit. 
Ano, v květnu. Doufal jsem, že 
pomoc už bude rychlá, když jsme 
předtím ztratili zbytečně několik 

měsíců. Marně. Magistrátu trvalo 
další čtyři měsíce, než schválené 
usnesení začal uvádět do praxe. 
Další cenné měsíce, které některé 
domácnosti stály možná zbytečné 
nervy a obavy,“ konstatuje trpce 
Ondřej Prokop.

Nyní Praha rozdělí dotace 
a fi nanční podporu v celkové 
hodnotě 266 milionů korun v le-
tošním roce a dalších 514 milionů 
je připraveno na rok 2023. „Za to 
jsem opravdu rád. Snad se uleví 
co nejvíce lidem. Musíme si ale 
uvědomit, že v době, kdy jsme 
balíček navrhovali, byla situace 
jiná. Zdražuje se snad vše, kam se 
podíváte. Čím dál tím víc lidí má 
obavy, z čeho budou žít příští mě-
síc a jak zaplatí vše, co potřebují. 
Proto i my musíme toto téma co 
nejdříve otevřít a co nejdříve hle-
dat a najít další cesty, jak našim 
obyvatelům ulevit. S obavami sle-
duji, jak nejistá, váhavá a pomalá 
je v pomoci lidem vláda. Nedá se 
nic dělat, když lidem nepomůže 
stát, musí jeho roli převzít město 
nebo kraj. A to se i postupně děje. 
A my v hnutí ANO uděláme vše, 
abychom pomohli co nejvíc,“ 
uzavírá Ondřej Prokop. (red)

ONDŘEJ PROKOP (vlevo) věří, že balíček pomoci Pražanům fi nančně uleví desítkám 
domácností. Foto: archiv 
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MALÁ STRANA A HRADČANY od Papouškových lázní. Na Smetanově nábřeží v místech, kde dnes stojí dům Bellevue, stávaly před výstavbou nábřežní zdi a řetězového mostu 
císaře Františka slavné Papouškovy lázně. Po dokončení stavby byly na nábřeží postaveny řady obytných nájemních domů podle projektu Bernarda Grubera z roku 1849. Koloro-
vaný lept od Vincenca Morstadta z roku 1825.
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  Jen těsně jí nedávno unikla účast v mezinárodní hudební soutěži Eurovize, nyní vydala svoje debutové album 
a připravuje se na říjnový koncert v Karlíně. Zpěvačka Annabelle (21) se letos  rozhodně nenudí.

Martin Dudek

Na úvod našeho rozhovoru se 
nemůžu nezeptat, zda váš pseu-
donym Annabelle má co do činění 
se jménem panenky z amerického 
hororu?
(Smích) Ano, je to tak. Zrovna se 
to tak sešlo, když jsem si vy-
mýšlela pseudonym, že dávali 
Annabelle 3 v kinech a já si řek-
la, proč ne. Možná máme něco 
společného.
 
Máte vůbec ráda hororové či akční 
fi lmové snímky? Nebo se doma 
díváte pouze na hudební klipy či 
muzikály?
Akční fi lmy ráda mám, ale ho-
rory vůbec. Jsem v tomhle mezi 
kámoši trochu taková babička 
(smích). Věřím, že všechno, co 
člověk vidí, se někde v mozku 
ukládá a navždycky se to tam 
zanese. Takže raději dám před-
nost nějaké komedii. 

 Co je vlastně pro vás domov? Je 
to Praha, nebo jste světoběžnice 
a domov je pro vás místo, kde ráno 
právě snídáte?
Praha je určitě můj domov, miluji 
to tady. Ale pořád mě to táhne 
ven a jsem schopna si udělat 
domov kdekoli. Vždycky jsem 
hodně cestovala a ve fi nále jsou 
pro mě domovem spíše lidé než 
konkrétní města. 
 
Bydlela jste v Londýně i v Berlíně, 
tedy v kosmopolitních městech. 
Chtěla byste v některém z nich 
zůstat natrvalo?
V obou dvou jsem chtěla žít delší 
dobu, ale vždycky se něco zvrtlo 
a já se musela vrátit do Prahy. 
Natrvalo si umím představit 
třeba spíš Los Angeles, přestože 
jsem tam nikdy nebyla, ale to 
klima a oceán by mi vyhovovalo 
víc než deštivý Londýn. V Ber-
líně se mi líbilo, je to o trochu 
více západnější město, ale lidé 

mi tam úplně nepřirostli k srdci, 
bohužel. V Londýně zase vládne 
velký pocit svobody a to miluji, 
ale nedostatek slunce u mě vedl 
bohužel nevyhnutelně k depresi 
(úsměv). 
 
V Londýně jste jako servírka 
obsluhovala anglického prince 
Harryho. Odpovězte upřímně – 
pokud by nebyl princ, myslíte si, 
že je to sexy chlap?
Ano, připadá mi jako sexy 
chlap, dokonce nezávisle na jeho 
původu. On si ode mě ale tehdy 
beztak nemohl nic vzít, protože 
královská rodina údajně na ta-
kových akcích nejí a snad ani 
nepije. Je to královský bonton.

Když ještě srovnáte Londýn, Berlín 
a Prahu - je z vašeho pohledu naše 
metropole „uprděné“ město, nebo 
pulsující aglomerace?
Určitě nechci nazvat Prahu 
uprděnou. Je spíš klidná, a to je 

pro život velice příjemné, ale mě, 
jako mladého člověka, to trochu 
uspává, proto si raději hledám 
stimuly ve větších městech. Pra-
ha je čistá, krásná a poklidná, 
což jsem si uvědomila až po ži-
votě v Londýně a Berlíně. Tam 
úplně cítíte to napětí a soutěži-
vost ve vzduchu, což je motivují-
cí, ale zároveň vyčerpávající.
 
Jste rozená Pražačka. Kde jste 
prožila mládí a která část města je 
pro vás nejoblíbenější, popřípadě 
kterou naopak příliš nemusíte?
Těch lokalit bylo víc. Jako mini 
člověk jsem zahájila svoji životní 
dráhu ve Stodůlkách, většinu 
puberty prožila v Troji, do školy 
jsem chodila do Dejvic a do Vy-
sočan, ale nejvíc jsem si potom 
oblíbila Holešovice a Letnou, 
kde jsem měla první dospělácký 
byt. Sice ve spolubydlení, ale už 
to bylo nějakým způsobem moje 
teritorium. Teď bydlím v Karlí-

Zpěvačka Annabelle: Život v Praze je  

K JEJÍ IMAGE patří nalepovací tetování na obličeji. Foto: Maria Michopulu
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klidný, to mne trochu uspává
ně, který také miluju, ale musím 
přiznat, že když si dávám někde 
schůzku, je to spíš Letná. Kromě 
Kasáren Karlín samozřejmě, to je 
moje nejoblíbenější místo! 

Už 20. října budete vystupovat 
na sólovém koncertu ve zmíně-
ných Kasárnách Karlín. Co jste si 
pro fanoušky připravila?
Strašně se na to těším! Mám 
úžasnou kapelu, se kterou jsme 
teď „zabili“ letní sezonu, jak 
se říká. Mám skvělé ohlasy 
na debutové EP „KIDNAP ME 
PLS“, které pokřtíme a zahra-
jeme songy z něj. A navíc právě 
v Kasárnách Karlín, nejlepším 
místě na světě (úsměv). Je to tam 
úžasné a vím, že si lidé užijí jak 
koncert, tak lokaci.  

Ve svých písničkách často vy-
právíte o niterných pocitech. Jak 
byste sama sebe defi novala – jste 
rozená optimistka s občasnými 
depresemi, nebo vidíte všechno 
černě a necháte se občas životem 
mile překvapit?
Myslím, že to mám takové 
fl uidní. Jak kdy. Pokouším se 

o to první, ale někdy je to vzhůru 
nohama. Snažím se být šťast-
ná a připomínat si, že cesta je 
cíl, ale občas se do toho člo-
věk trochu moc namočí a pro 
stromy nevidí les. Pak mi okolí 
musí připomínat, co všechno už 
jsem dokázala a kolik toho ještě 
dokážu, abych se zase postavila 
na nohy. 
 
Za váš největší dosavadní úspěch 
lze považovat účast ve fi nále 
národní nominační soutěže pro 
Eurovizi. Jaké máte další plány?
Pracovala jsem teď na EP a s ním 
ještě nějaké další plány mám. 
Potom si chystám singly s feata-
ma = s hosty, a to jak českými, 
tak zahraničními. Jinak pracuji 
na tom, abych s kapelou začala 
jezdit hrát do zahraničí. To je 
momentálně pro mne také velká 
priorita. 
 
K vaší image patří nalepovací 
„tetovačky“ na obličeji. Dáváte 
si je na tvář podle momentální 
nálady, nebo máte propracovaný 
systém, kterou a kdy zvolit?
Podle nálady, ale poslední do-

profi l
Annabelle (vlastním 
jménem Anna Žitniková)

narozena 16. května 2001 v Praze
česká zpěvačka a rapperka
fi nalistka národního kola soutěže Euro-
vize 2022
držitelka ocenění České hudební aka-
demie v kategorii Objev roku za rok 
2021
svobodná, bezdětná

VIDEOKLIP, v němž je Annabelle zavěše-
na hlavou dolů z jeřábu, si můžete pustit 
na YouTube. Foto: Antonín Zerzán

bou se kloním k jednotnějšímu 
a jednoduššímu stylu. Používám 
jenom černou a maluju si pod 
oko takové obrácené áčko. Už 
mi to ale fanoušci na koncertech 
vyčetli (smích). Že přišli s barev-
nými nalepovacími tetovačkami 
a já mám jen černý obrázek. 

Foto: Naty Th eninja
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První stanice metra  
v nových barvách

JE nová grafická podoba navigační cedule pro vás dobře čitelná a srozumitelná? Svůj 
názor můžete sdělit prostřednictvím e-mailu: info@pid.cz. Foto: ROPID

Praha - Ve dnech 23. a 24. září 
otevře na 200 fitness center 
a dalších sportovišť po celé ČR 
zdarma své brány veřejnosti! 
V rámci akce #BEACTIVEDAY 
se zapojí do projektu Evropský 
týden sportu a vy se můžete 
zúčastnit celé řady sportovních 
aktivit určených pro všechny. 
A to zcela zdarma!

Co můžete například zažít? 
V Balance Club Brumlovka do-
stanete jedinečnou šanci vy-
zkoušet si jedno z nejluxusnějších 
fitness a wellness v Praze. Tyto 
dva dny budou mít hosté členů 
(tedy nečlenové) možnost přijít 
do klubu zdarma. Aquapalace 
Praha Fitness nabízí volný vstup 
do fitness a kondiční plavání pro 

všechny, kteří na recepci oznámí 
heslo #BEACTIVEDAY. Dům jógy 
v Praze pořádá zdarma lekce 
jógy pro zdravá záda, relaxač-
ní, protahovací a klidné. Form 
Factory Pankrác zve na speciální 
workshop zaměřený na sestavení 
správného jídelníčku. LC Smí-
chOFF poskytne vstup zdarma 
pro všechny pohybové nadšence 
od 3 do 12 let a jejich dospělý 
doprovod. Užijete si bouldering, 
lezení na samonavijácích a pro-
lézačky v nově otevřené dětské 
hale BouldříkOFF. Připraven 
bude i průvodce, který dětem 
i dospělým poradí, jak a co lézt, 
a jak se při aktivitě chovat bez-
pečně. Info na na www.dnyfit-
ness.cz (red)

„Fitka“ zvou na dny otevřených dveří!

„Bez kolagenu by na světě ni-
kdy nevznikl život a potřebu-
jeme ho stejně jako vzduch,“ 
říká Eva Sojková.

Proč je kolagen pro naše tělo tak 
důležitý?
Kolagen ovlivňuje nejen rych-
lost stárnutí organismu, ale 
i délku a kvalitu života. Rozho-
duje o stavu kostí, kloubů, po-
jivových tkání, kvalitě zraku, 
pokožky, vlasů i nehtů. Hraje 
důležitou úlohu v kvalitě cév 
a určování cévního věku, který 
je v dnešní době změřitelný. 
Vypovídá o skutečném biolo-
gickém věku celého organismu, 
ale ten se často nemusí shodo-
vat s naším skutečným věkem. 
Proto bychom neměli mít ko-
lagen pouze za přípravek, který 
nás chrání před vráskami, ale 
vnímat ho ve všech souvislos-
tech.

Slovo kolagen na náš útočí ze 
všech možných reklam, ale 

není prý kolagen jako ko-
lagen…
Největší zmatek nastal, když se 
vedle hydrolyzovaných kolagenů 
objevil nový pojmem – hydrát 
kolagenu – živý kolagen nové 
generace. Ten vznikl po 14le-
tém výzkumu a doslova přepsal 
historické dějiny tradiční výroby 
hydrolyzovaných kolagenů. 
Nastartoval totiž výrobu hydrátu 
kolagenu třetího řádu technologií 
Triple Helix Formula – extrakcí 
čistého, přírodního kolagenu do 
vodného roztoku hydrátu. 

Co je tedy na živém kolagenu tak 
výjimečného?
Tento 100 % přírodní kolagen 
je téměř identický s lidským ko-
lagenem. Prokazatelně ovlivňu-
je buněčnou obnovu a regene-
raci kolagenu v tkáních. Tělo ho 
přijímá jako látku sobě vlastní. 
Dokáže obohatit mezibuněčnou 
tkáň ve všech vrstvách pokožky 
o cenné aminokyseliny. Tím po-
siluje aktivitu fibroblastů k zno-

vuobnovení produkce vlastního 
kolagenu a spuštění omlazují-
cích a regeneračních procesů. 
Účinně doplňuje kolagen do těla 
a dlouhodobě oddaluje přiroze-
né procesy stárnutí. 
Soutěž o 10 batůžků  
s produkty Nezestarni.cz
Odpovězte na soutěžní otáz-
ku do 30. 9. 2022 na e-mail: 

soutez@ceskydomov.cz, 
připište do předmětu e-mailu 
KOLAGEN a deset z vás získá 
modré batůžky s produkty 
Nezestarni.cz.

Soutěžte a vyhrajte kosmetiku se živým kolagenem

HYDRÁT kolagenu má vědecky potvrzené účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlast-
ního kolagenu v tkáních i v pokročilém věku. Foto: Nezestarni.cz

Soutěžní otázka
Kde má sídlo firma Nezastarni.cz?
a) Hradec Králové b) Praha c) Kladno

 � Před více než třiceti lety založila Eva Sojková poradenské centrum 
Wellness klub NEZESTÁRNI.CZ a začala především ženám pomáhat 
v boji proti přibývajícím vráskám. Oním kouzelným pomocníkem jsou 
produkty se živým kolagenem, které můžete vyhrát v naší soutěži.

Palmovka - Projekt jednotného 
informačního a navigačního sys-
tému Čitelná Praha získává první 
reálné obrysy. Ve stanici metra 
Palmovka začalo pilotní testování 
nové grafiky. Lidé si mohou již 
nyní prohlédnout první navigač-

ní cedule na nástupišti a v zá-
padním vestibulu stanice. Druhá 
polovina stanice zůstává pro 
možnost srovnání v dosavadní 
podobě. Po následném uživatel-
ském testování se nový systém 
rozšíří do dalších stanic. (red)

PŘEMÝŠLÍTE o józe? Přichází čas si ji bezplatně vyzkoušet. Foto: Pixabay
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HLEDÁME OSTŘÍLENÉ OBCHODNÍKY!
Český Domov, hledá do svých řad zkušené 
obchodníky na pozici Manažera inzerce pro 

celorepublikové sítě lokálních titulů.

Tvým úkolem bude prodej reklamního prostoru tištěné 
inzerce a nových online produktů stávajícím i novým 
zákazníkům z řad malých a středních podnikatelů ve 

Tvé lokalitě. Poslední volná místa v Praze! 

Nabízíme:
• nadstandardní finance 

– možnost výdělku více než 80 000 Kč
• školení obchodních dovedností

• tembuldingové akce
• práce na ŽL

• práce v regionu Praha

Požadujeme:
• zkušenosti s obchodem 
• SŠ vzdělání s maturitou
• smysl pro zodpovědnost

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

a my Tě pozveme na pohovor

INZERCE

Monička, 5 let  
Od října 2020 se potýká s leukémií.

www.dobryandel.cz

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Během 10 let pomohli  
dárci více než 2 400 
onkologicky  
nemocným  
dětem.

0405-2021_DA_inzerce_92x130.indd   10405-2021_DA_inzerce_92x130.indd   1 28.01.2022   9:3628.01.2022   9:36

Martin Dudek

Vaše nedáv-
no vydaná 
kniha Su-
detský dům 
odkazuje 
na odsun 
Němců. 
Napadá mne 
tedy otázka, 
zda je vůbec 
možné najít 
ve spojitosti 
s Krušnými 
horami jiné 
téma?

Zcela určitě je možné najít 
jiná témata. Odsun původ-
ních obyvatel po roce 1945 
měl na budoucnost regionu 
zásadní vliv, nicméně historie 
nabízí mnoho dalších kruš-
nohorských příběhů. Osídlení 
pohoří prvními horníky, kteří 

zde dobývali rudy. Doba pro-
sperity a rozmachu hornictví 
a následný úpadek po třice-
tileté válce. Pak pro změnu 
překotný rozvoj řemesel, 
především krajkářství, hrač-
kářství nebo výroby hudeb-
ních nástrojů. Již zmíněná léta 
národnostních třenic mezi 
Čechy a Němci a následný 
odsun. A nakonec devastace 
životního prostředí a pracovní 
lágry za komunistického reži-
mu. To všechno jsou příběhy 
Krušných hor. 

Co vás konkrétně na pováleč-
né situaci v této lokalitě nejvíce 
zaujalo?
Když čtu příběhy té doby a po-
slouchám svědectví posledních 
pamětníků, vždycky si uvědo-
mím tu paralelu s dnešní do-
bou, s naším světem. Problém 
nastává vždy, když přestaneme 

lidi dělit podle jejich charakte-
ru, ale děláme to podle jazyka, 
barvy pleti, víry... Právě na 
tuto strunu tak rádi brnkají 
různí lumpové a hochštapleři, 
kteří tak rádi přinášejí jedno-
duchá řešení. A my, obyčejní 
lidé, je často prokoukneme 
příliš pozdě. 

Nepřipravujete další knihu, jejíž 
hlavní děj by se pro změnu ode-
hrával třeba v hlavním městě? 
Uvažuji o tom. Mám totiž 
k Praze velký vztah, narodil se 
v ní můj dědeček. Jeho rodina, 
Hodkovi, v ní žije od nepaměti. 
Můj pradědeček kdysi postavil 
dům v ulici Na Valech v Praze 6,
kam jsem jako dítě často jezdí-
val. Ostatně všechny tři moje 
dosud vydané knihy se alespoň 
zčásti odehrávají v hlavním 
městě. 
Soutěžte a vyhrajte knihu
Zodpovězte soutěžní otázku do 
30. 9. 2022, odpověď zašlete na 
e-mail soutez@ceskydomov.cz 
a připište do předmětu e-mailu 
SUDETY. Tři výherci získají po 
knize Sudetský dům z naklada-
telství MOBA.

3 OTÁZKY PRO... SPISOVATELE ŠTĚPÁNA JAVŮRKA
 � Štěpán Javůrek pochází ze severních Čech, po studiích ho 

život zanesl pod Krušné hory nedaleko Karlových Varů do obce 
Chodov, kde s rodinou a svým psem žije, pracuje a tvoří dodnes. 
Tento kraj, a Krušné hory zejména, se pro něj stal srdeční záleži-
tostí, což se také odráží v jeho díle.

Soutěžní otázka
Kde se Štěpán Javůrek narodil?
a) Most b) Ústí nad Labem c) Děčín

„PROBLÉM nastává vždy, když přestaneme 
lidi dělit podle jejich charakteru, ale děláme 
to podle jazyka, barvy pleti či víry,“ říká 
Štěpán Javůrek. Foto: MOBA
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Praha - „Na 
zastupitel-
stvu města už 
mnohokrát 
zaznělo, že 
zpracova-
né slovní 
anonymní 
hodnocení 
grantů se 
vyznaču-
je velkými 

protiklady a mnohdy poškozuje 
dobré jméno organizace před 
veřejností. Tato hodnocení se 
tak v konečném výsledku stávají 
zcela netransparentní a nedů-
věryhodná. Umělecká kvalita 
těchto akcí je doložena v tisku 
odbornou veřejností a v reálu 
vysokou návštěvností (za rok 
2019 165 tisíc návštěvníků). Ze-
jména v době pandemie došlo ke 
krácení jejich podpory ze strany 
hlavního města Prahy o 85% až 

100%. Za takové situace nejsou 
schopny své udržitelnosti a další 
kvalitní činnosti, natož svého 
rozvoje,“ uvádí se v prohlášení, 
které podepsali ředitelé sedm 
nejvýznamnějších pražských 
kulturních akcí. 

Konkrétně byly vyškrtnu-
ty akce jako United Island of 

Prague, České doteky hudby, 
Festival spisovatelů Praha, Světy 
české animace, divadlo Rock 
Opera nebo Kašpárkovo diva-
dlo. Zkrátka přišly i Svatojánské 
slavnosti Navalis. Například 
United Island of Prague nedostal 
z požadované částky pět milionů 
korun nic, stejně jako České do-
teky hudby, divadlo RockOpera 
a Kašpárkovo divadlo. Podle 
umělců jsou nyní městem plně 
podporovány komunitní akce, 
které ale mají platit městské čás-
ti, kterých se dotýkají. Naopak 
festivaly světové úrovně by měla 
financovat Praha. „Uvedené 
velké festivalové akce jsou zá-

roveň pro návštěvníky finančně 
dostupné. Přivádějí turisty. Vel-
kou část grantové podpory vrací 
městu v nájmech za užívané či 
pronajímané prostory a služby,“ 
uzavírají umělci. 

Stížnosti na práci radní 
Třeštíkové se valí i z filmové 
branže. Podle našich informací 
byl vyškrtnut z grantové pod-
pory také Febiofest. Již dříve se 
ohradil proti netransparentnosti 
Pražského filmového fondu pod 
vedením Třeštíkové hollywood-
ský producent Rick McCallum, 
který produkoval mj. Hvězd-
né války nebo Mladý Indiana 
Jones. (red)

Umělci: Třeštíková netransparentně rozděluje granty, kultura trpí 
 �Milovníci pražské kultury přijdou letos asi zkrátka. Magistrát se 

totiž rozhodl zrušit svoji podporu pro pražské filmové, hudební, literár-
ní, animační a divadelní festivaly. Konkrétně se na Prahu obrátili umělci 
z různých oborů s dopisem, kde si stěžují, že jim hlavní město zastavilo 
financování. Podle nich je současné hodnocení grantů netransparentní, 
vinu kladou radní pro kulturu Haně Třeštíkové (Praha Sobě).

Co je podle vás řešení současné 
energetické krize? Mají Pražané 
šanci se z vysokých cen energií 
vyhrabat? 
Ano, mají. Je ovšem potřeba 
udělat zásadní změny, na které 
musí být politická odvaha. Za 
prvé, pražské energetiky, tedy 
zejména Pražská plynárenská 
a Pražská energetika, musí pře-
stat nakupovat předražené ener-
gie na burze a sjednat si dodávky 
napřímo u dodavatelů. To jde. Za 
druhé, musí pomoci i vláda a vy-
stoupit z evropského Green Deal. 
Tam se jedná především o tzv. 
emisní povolenky, které dnes 
energie neúměrně předražují. ČR 
má levné zdroje elektřiny, není 
jediný důvod platit tak vysoké 
sumy. Plyn lze nakoupit levně 
přes Maďarsko. SPD už zahájilo 
s Viktorem Orbánem první jed-
nání. Možnosti samozřejmě jsou. 
Nevidím ale u politiků, napříč 
politickým spektrem, vůli co-
koliv řešit. Lidé už mají prázd-
ných vět dost, chtějí činy. SPD je 
připraveno, máme řešení. 

V čem spatřujete hlavní důvod 
energetické krize? 
Američané mají takové heslo – 
„follow the money“, tedy sleduj, 
kam tečou peníze. Všechny 
podobné projekty, jako je Green 
Deal nebo Pražský klimatic-
ký plán, jsou výsledkem práce 
lobbyistů na prosazení svých 
zájmů. Je to ideální šance, jak 
vysávat veřejné rozpočty a peně-
ženky občanů. Jako člověk, co se 
v energetice pohybuje, mohu po-
tvrdit, že tzv. obnovitelné zdroje 
jsou ekonomicky nevýhodné. 
Nebýt současného zdražení, ban-
kám by se nezaplatily. Klimatické 
plány Prahy za 200 miliard pak 
zase přitahují různé Hlubučky 
a Rédly. Jde i o vodu a Veolii. Ta 
také neustále zdražuje, i když lidé 
šetří spotřebu, jak mohou. Oni 
chtějí své peníze. Bohužel, SPD je 
jediná strana, která je připrave-
na problém řešit, bouchnout do 
stolu a říci - dost. Žádné umělé 
zdražování nepřipustíme. Teď jde 
o všechno, voliči musí rozhod-
nout, co chtějí. 

Jaký volební výsledek potřebujete, 
abyste všechno mohli udělat? 
Potřebujeme získat tolik hlasů, 
abychom vytvořili funkční koali-

ci, která bude mít společný zájem 
zlevnit lidem v Praze život. Teď je 
poslední šance něco změnit, jestli 
se to nepovede, bude moc zle. (red)

Milan Urban: Je poslední šance něco změnit!
 � Podle preferencí je jedním z vážných kandidátů na primátora 

Prahy Milan Urban (SPD/Trikolora), rodák z pražských Vinohrad. 
Jako někdejší předseda dozorčí rady Pražské plynárenské má 
dokonalý přehled o energetice. 

OSOBNÍ účastí na protivládní demonstraci na Václavském náměstí Milan Urban vyjádřil 
nespokojenost s drahými energiemi a vládní nečinností. Řešení existuje, vláda by ale 
musela chtít, říká. Foto: archiv

Hana Třeštíková
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Žijeme v naprosto zničující době, která vyžaduje mimořádná a okamžitá řešení. Rostoucí ceny energií 
a všudypřítomná drahota neznamená pouhé ohrožení, ale přímou likvidaci rodin a firem. Není čas 
na  odklady a nereálné sliby! Musíme začít zachraňovat teď hned. Všem, kteří dnes tvrdí, že se musí 
počkat, vzkazuji: 
MUSÍME KONAT, ABYCHOM PŘEŽILI TUTO KATASTROFU!

Nemůžeme řešit problémy v okolních evropských zemích, musíme se postarat především sami o sebe! 
Proto jsem se rozhodl kandidovat a jako primátor vám nabídnout tato řešení:

1.  Plyn a elektrická energie – zajistíme ceny tak,  
aby byly energie dále dostupné občanům a firmám v Praze

2.  Voda – současná krize se nesmí dotknout cen vody

3.  Praha potřebuje jednu parkovací zónu

4.  Postavíme nová parkovací místa

5.  Rozšíříme MHD 

6.  Zvýšíme počet strážníků v ulicích, potlačíme prodej drog,  
pouliční kriminalitu a výskyt žebráků

7.  Zahájíme stavbu nájemního bydlení zejména pro učitele, zdravotníky, hasiče,  
řidiče MHD, pracovníky v sociálních službách, městské strážníky 

Stejně jako při povodních nebo pandemii covidu. Jsme v mimořádné situaci, která vyžaduje mimořádná 
řešení a zkušené krizové manažery.

Jsem tady proto, abych to spolu s hnutím PRAHA BEZ CHAOSU vyřešil.

Vím, jak na to! 

Volte číslo 3, PRAHA BEZ CHAOSU!

Ing. Jaroslav Ďuriš

Kandidát na primátora hl. m. Prahy 
PRAHA BEZ CHAOSU

www.pbch.cz

UKONČEME VLÁDU AMATÉRŮ  
A NOVODOBÝCH SVAZÁKŮ!

LETAK PBCH A4 2022 205x270.indd   1LETAK PBCH A4 2022 205x270.indd   1 08.09.2022   17:50:2108.09.2022   17:50:21



Vydává Český domov Media House s.r.o., s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Martin Dudek, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz • Manažer inzerce: Zdeněk Mejstřík, tel.: 724 160 416, 
e-mail: zdenek.mejstrik@ceskydomov.cz • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci  
na tel.: 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz • náklad 42 998 výtisků • Neoznačené fotografie: archiv redakce • Vychází 16. 9. 2022 • MK ČR E 21860 VY

DA
VA

TE
L Č

AS
OP

IS
U 

 
JE

 D
RŽ

ITE
LE

M

14inzerce

 • !!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 hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 
i nefunkční a poškozené náramkové 
i kapesní, české, ruské i světové PRIM, 
OMEGA, LONGINES, ORLIK, TISSOT, ULY-
SSE NARDIN, VACHERON CONSTANTIN, 
JAEGER LE COULTRE, SPARTAK, SCHA-
FFHAUSEN, 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, součást-
ky, nářadí, sklíčka plastová i skleněná, sou-
struh apod. Po telefonické dohodě s Vámi 
přijedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. 
Slušné a seriozní jednání. Tel.: 777 311 101

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

 • OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVITOSTÍ. 
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme. www.
evykupnemovitosti.cz VOLEJTE NON-
STOP: 608 212 217

 • Formulář pro podání inzerátu najdete na 
www.nasepraha6.cz/inzerce. Cena inze-
rátu je od 350 Kč

řádková inzerce
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HLEDÁME ŠIKOVNÉ WEBEDITORY!
Jsme ryze české vydavatelství Český Domov Media 

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

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

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

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

● před odchodem z práce si připravíte vydání na následující den 
● koordinujete externisty a podcasty

KOHO HLEDÁME:
● zkušenosti z vydavatelství nebo marketingu jsou podmínkou, 

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

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

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

Prostě být in. Znalost online aplikací.

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

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

(bowling, laser game, večírky)
● sídlíme v Praze – Strašnicích, v duchu rodinných kanceláří  
- není problém si vzít do práce pejska, děti či jiné mazlíčky

● osobní přístup, pomoc, pochopení
Honorovaná práce na ŽL.

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

Media House s.r.o.
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MUZEUM V PRAZE!

w w w. m u z e u m f a n t a s t i c k y c h i l u z i . c z

Vodičkova 31, Praha 1

N E J Z Á B A V N Ě J Š Í

MFI inzerce 98x132 3_2022.indd   4FI inzerce 98x132 3_2022.indd   4 31.03.2022   15:2231.03.2022   15:22
Výtažková azurováýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

DENNÍ NOVINKY ● ZPRÁVY 
KULTURA ● VOLNÝ ČAS 

NÁZORY ČTENÁŘŮ
ROZHOVORY ● SOUTĚŽE

Jedná se o unikátní síť 9 pražských webů Naše Praha: 
www.naseprahacentrum.cz, www.nasepraha3.cz 

www.nasepraha4.cz, www.nasepraha5.cz, 
www.nasepraha6.cz, www.nasepraha7.cz
www.nasepraha8.cz, www.nasepraha9.cz 

www.nasepraha10.cz. 

UMÍME UNIKÁTNĚ ZACÍLIT NA LOKÁLNÍHO ČTENÁŘE V PRAZE 

WWW.NASEPRAHA.CZ

SLEDUJTE NÁŠ WEB 
NASEPRAHA.CZ
SLEDUJTE NÁŠ WEB 

NASEPRAHA.CZ
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DIVADLO HYBERNIA
praha

Října Října 

28-2928-29

WWW.ARTPARTNER.CZ
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SOUBOR

OZBROJENÝCH
SIL UKRAJINY

100 UMĚLCŮ NA PÓDIU

S programem
"BOJOVNÍCI SVĚTLA"

15./16.PROSINCE
19:00

PRAHA

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

WWW.ARTPARTNER.CZ 


