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VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

 na stavu a stáří nezáleží!
    Tel.: 604 868 055
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KDY:  PO: 27. 3., ÚT: 28. 3., 
ST: 29. 3., ČT: 30. 3.  10 – 17 HOD.

VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA,
PLATINY A STAROŽITNOSTÍ

KDE: NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH

 (bývalý Kulturní dům železničářů)
Náměstí Míru 9, 

Praha 2 – Vinohrady
Metro A – stanice Nám. Míru

JEDINÁ AKCE V BŘEZNU!
VÍCE INFORMACÍ NA ZADNÍ STRÁNCE

V nemocnici nešlo 
o nájem, ale o jistoty

Nemocnice Na Bulovce koneč-
ně podepsala smlouvu s hlav-
ním městem Prahou o nájmu 
Bulovky, táhlo se to léta.
  více na straně 3
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V Nemocnici Na Bulovce nešlo ani 
tak o nájem jako o jistoty

 Nemocnice Na Bulovce 
podepsala smlouvu s hlav-
ním městem Prahou o nájmu 
Bulovky, která je z velké 
části v majetku města.

Oskar Kuptík

Libeň – „Prožíval jsem zále-
žitosti kolem nájmu Bulovky 
14 let a jsem rád, že to skon-
čilo,“ uvedl nynější ministr 
zdravotnictví a dříve pražský 
zastupitel a ředitel FN Motol 
Miloslav Ludvík (ČSSD). Co 
se tedy stalo? Dříve platila 
Nemocnice Na Bulovce městu 
symbolický nájem ve výši 
10.000 korun, což město už ne-
chtělo akceptovat. Úvahy byly 
vysoké, v průběhu let se spe-
kulovalo až k hranici 100 mi-
lionů korun za rok. Do nájmu 
se dříve nakonec promítaly 
i nutné opravy majetku města. 
Ale od nynějška platí smlouva 
na 28 milionů korun ročně. Co 
to pro nemocnici znamená?

„Je to stabilizace na 20 plus 
10 let, takže máme 30 let jistoty, 
že s majetkem můžeme zacházet 
tak, jak nám vyhovuje. Změnila 

se i výpovědní lhůta ze tří mě-
síců na dva roky a i fi xace nájmu 
a jeho navyšování vždy po pěti, 
bude podmíněno auditem, 
který řekne, co se událo, co se 
splnilo, či nesplnilo. Takže nejde 
ani tak o těch 28 milionů nájmu 
jako o jistoty,“ řekla Naší Praze 
ředitelka Nemocnice Na Bulovce 
Andrea Vrbovská.

Není ovšem na místě dojem, 
že se na Bulovce nic nedělo. Pra-
ha zrekonstruovala pavilon č. 
8 za 400 milionů, nicméně nej-

méně další tři pavilony potřebují 
akutně úpravy. „Je to interna, 
smíšené obory a chirurgický 
pavilon, přičemž u chirurgic-
kého pavilonu je už vypsáno 
výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci, takže budou 
upraveny nejen vnitřky, které 
spravujeme my, ale také fasády, 
střechy, stoupačky atd. A to je 
stejně důležité pro chod nemoc-
nice jako vnitřní vybavení,“ 
uvedla Andrea Vrbovská.

Nemocnice i přes všechny 
letité spory kolem nájmu také 
investovala. Viditelná je napří-
klad nová lékárna, přibyl nový 
vjezdový systém, nová potrub-
ní pošta tolik důležitá pro on-
kologické pacienty, vyměnila 
se vzduchotechnika v pavilonu 
13 (ortopedie) za 30 milionů 
korun a je podepsána smlouva 
na vytvoření nového centrální-
ho emergenci příjmu v hodnotě 
40 milionů korun.

Vjezd od Nemocnice  Na Bulovce
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U NÁS NA OSMIČCE

redaktor: 
Oskar Kuptík 
tel.: 604 242 958
oskar.kuptik@-
ceskydomov.cz

Podnikejte 
na Osmičce
V celorepublikovém srovnáva-
cím výzkumu Město pro byznys 
se Praha 8 loni umístila z 22 hod-
nocených městských částí na 
třetím místě, letos je první. Ti, co 
výzkum provádějí, konstato-
vali, že první místo je především 
zásluhou vynikajícího výsledku 
v oblasti přístupu veřejné správy. 
Výborné výsledky v hodnocení 
kapitálových výdajů, úspěšné 
čerpání dotací, velký rozsah 
úředních hodin. Součástí výzku-
mu je i poptávání se na úřadu, 
co je a není možné, od fiktivního 
podnikatele. A právě porota 
zaznamenala skvělý výsledek 
v testu elektronické komunika-
ce, ocenila rychlost, vstřícnost 
a kvalitu odpovědi živnosten-
ského odboru. Dobrý výsledek 
jako by vybízel: Podnikejte na 
Osmičce. Hlavně ať to vydrží…

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Rozsáhlý nemocniční komplex vznikl nedaleko zaniklé usedlosti Bulovka. Dnes 
je součástí areálu rokokový zámeček Rokoska a neorokokový objekt Vycho-
vatelna. Nemocnice vlastní i slatinné lázně Toušeň. V areálu působí soukromé 
Protonové centrum a také záchytka, kterou ale spravuje Poliklinika hl. města 
Prahy. Milníkem pro nemocnici byl rok 1925, kdy začala stavba Veřejné vše-
obecné nemocnice na Bulovce, která s šesti pavilony začala sloužit v roce 1931 
a měla 900 lůžek. Po II. světové válce byla postátněna a po roce 1990 se vrátily 
budovy do majetku města. Ročně projde Bulovkou na 50 tisíc pacientů.

Nemocnice Na BulovceTramvajové trati 
v úpravě
Libeň – Je tu jaro a upravují 
se tramvajové tratě, tou nej-
větší opravou je v době od 
25. 3. do 31. 7. rekonstrukce 
tramvajové trati v oblasti 
Palmovka, která proběhne 
ve čtyřech etapách. První od 
25. 3. do 11. 4. se týká Soko-
lovské v úseku U Balabenky 
– Českomoravská, kde místo 
tramvají jezdí náhradní 
autobus. Druhá etapa zahr-
nuje od 12. 4. do 26. 5. 2017 
výluka v ulici Na Žertvách 
a U Balabenky, třetí etapa 
trvá od 27. 5. do 30. 6. Opět 
v Sokolovské v úseku od 
Zenklovy po křižovatku 
s ulicí U Balabenky a čtvr-
tá etapa potrvá od 10. 7. do 
31. 7. V Zenklově ulici v úse-
ku od křižovatky s ulicí Na 
Žertvách po křižovatku se 
Sokolovskou. V průběhu léta 
proběhne také rekonstrukce 
tramvajové trati v Klapkově 
ulici v úseku Březiněveská – 
Vozovna Kobylisy. Náhradní 
dopravu zajistí autobusové 
linky. (tík)

Političtí vězni uvítali zanesení Ďáblického 
hřbitova mezi národní kulturní památky
Ďáblice – Usnesení vlády, které 20. února zařa-
dilo Ďáblický hřbitov s Čestným pohřebištěm 
popravených a umučených politických vězňů 
a příslušníků druhého a třetího odboje mezi 
národní kulturní památky, uvítalo Sdružení 
bývalých politických vězňů (SBPV). To o Čest-
né pohřebiště pečuje. „Vyhlášení vnímáme 
nejen jako uznání architektonických kvalit 
Ďáblického hřbitova, ale zejména jako vyjád-
ření úcty a respektu politickým vězňům, které 
nacistický a komunistický režim připravil o ži-
vot a kteří jsou zde pochováni v hromadných 
hrobech,“ prohlásil Jiří Línek, předseda SBPV. 
„Věříme, že se zvýší zájem o údržbu Čestného 
pohřebiště, ale i o zmapování zde ležících obě-
tí, vyšetření těchto tragédií a také, že památka 
těchto obětí neupadne v zapomnění.“ (tík)

ĎÁBLICKÝ HŘBITOV je chráněný i kvůli své architektuře 
a navíc je i prvním českým přírodním hřbitovem, kde je 
možné uložit popel zemřelých ke kořenům památečních 
stromů. Foto Ivan Kuptík
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Jde o úklid, čistotu a pořádek nejen 
v Bohnicích, ale i v Kobylisích

  Iniciativa Proti plotu, která 
původně sloužila jako opora 
občanů sídliště ve sporu 
o vstup do Botanické za-
hrady Praha a o zachování 
zeleně, která měla padnout 
za oběť tzv. ekologickému 
centru, pracuje dál. Lidem leží 
na srdci pořádek. Proto vznikl 
projekt Zelená Troja a Bohni-
ce – kvalitní místo pro život.

Oskar Kuptík

Bohnice – „Stačí však letmý po-
hled na zanedbaný areál České 
pošty v Lodžské, zastávky plné 
odpadků a hlavou nám zákonitě 
proběhne: něco není v pořád-
ku… tohle přeci není naše síd-
liště, které jsme znali. To inspi-
rovalo iniciativu Proti-plotu.cz 
k představení nového projektu 
rozděleného do 10 bodů, které 
mají za cíl pozvednout stav ve-
řejných ploch kolem nás,“ píše 
se ve výzvě, která se objevila na 
Facebooku Proti Plotu. 

„Rádi použijeme veškeré 
kontakty a zkušenosti, které 
jsme nasbírali za 6 let v rámci 
boje za zachování trojské měst-
ské zeleně, abychom společně 
s obyvateli sídliště Bohnice za 
podpory MČ Praha 8, MČ Troja, 
periodik Naše Praha 8 a Osmič-
ka, vedení OC Krakov a dalších 
dali krok za krokem zanedbané 
sídliště včetně okolní zeleně 
zpět do pořádku,“ uvedl pro 
Naši Prahu Petr Kalla.

Iniciativa uvádí i další 
příklady: „Úředníci nemohou 

být všude. Když v dobrém 
úmyslu objednali např. jarní 
úklid ulice Pomořanská, ve 
fi nále se toho pro občany 
moc nezměnilo, protože větší 
částí ulice a okolím prošli 
2 pracovníci a 8 brigádníků 
společnosti IPODEC praktic-
ky bez zastavení. To je jedna 
z věcí, kterou bychom rádi 
změnili.“ Viz foto.

V této souvislosti je také 
dobré zmínit korespondenci 
mezi úřadem městské části, 
TSK a dalšími „ouřady“ a paní 
K. Veselou (fcb Ládví sídli-
ště Ďáblice). Úklid by mohl 

vypadat trochu jinak, ale už 
jen to, že za úklid odpovídá 
nejen magistrát a jeho organi-
zace, z menší části i městská 
část, ale i soukromí vlastníci, 
vytváří zmatek. A faktem je, 
že chybí kontrola… V příštím 
čísle se věnujeme některým 
podrobnostem v úklidu…

Po uzávěrce – Radnice 
zavedla novou službu. Nyní 
lze nepořádek nahlašovat přes 
web radnice (oddíl závady 
a nedostatky) včetně foto, ale 
i na mailu na koordinátora 
oddělení okamžitého úkli-
du vilem.ledvina@praha8.cz.

Úklid prošel, listí zůstalo

O SLUŽBU JE velký zájem. Zdroj SOUK Praha 8

Efektivnější využití peněz na pravidelný úklid ulic a chodníků, špinavých zastá-
vek MHD vč. nástupní Kobylisy, přeplněných kontejnerů na tříděný odpad, 
údržbu veřejné zeleně, výsadbu nových stromy a budování parků a hřišť. Dis-
kutujme s majiteli zanedbaných nemovitostí typu Nisa, Odra nebo areálu České 
Pošty, aby se tato místa změnila stejně jako OC Krakov a přestala být ostudou 
naší městské části – místem, které přitahuje odpadky, bezdomovce a potkany. 
Místem, kterému se každý občan raději večer velkým obloukem vyhne.

co nová iniciativa chce?

Jak je to s ďáblickým sídlištěm, bude se něco stavět?
Ďáblice – Čtenářka Iva Puffl  e-
rová se obrátila na Naši Prahu 
s dotazem, co se vlastně stane 
na ďáblickém sídlišti? Zajímá 
ji nejen osud centra Satanka 
– Štěpničná, ale i třeba to, co 
bude s kinem na Ládví. Po-
staví se autobusový terminál, 
anebo to vše padlo? „Objekty 
Satanka – Štěpničná koupi-
la společnost CPI, ale zatím 
nedodala ofi ciálně žádné 
podklady pro projednávání na 
stavební odbor. V případě, že 
tak učiní, budeme jistě chtít, 
aby se uskutečnila veřejná 
projednávání,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus. Vý-

stavba autobusového termi-
nálu na Ládví nebyla naplá-
nována, takže ani nehrozí, že 
by se něco kolem dále dělo. 
Jinak podle údajů Ropidu 
jezdí na Ládví stejný počet 
autobusů jako před otevřením 
metra. Zatím v nedohlednu je 

zřejmě osud bývalého kina, 
které ani není zahrnuto do 
revitalizace okolí stanice me-
tra Ládví (Naše Praha č. 3/17, 
web www.nasepraha8.cz či 
fcb Naše Praha 8). Kino patří 

soukromému majiteli a s ná-
vrhem vytvořit zde obchodní 
centrum radnice Prahy 8 
nesouhlasila. „Čekáme na 
další kolo rozhovorů,“ uvedl 
Roman Petrus. (tík)

Ďáblické sídliště je ceněné kvůli kombinaci zeleně a obytných domů. Traduje 
se, že dostalo ocenění UNESCO, ale na stránkách Dědictví Unesco o tom není 
ani zmínka. „Hned na začátku volebního období jsem pátral a bohužel jsem 
zjistil, že jde o jakousi fámu, která se rozšířila a převzaly ji i renomované knihy. 
UNESCO nic takového neeviduje. To ale neznamená, že sídliště není parádně 
postaveno,“ uvedl starosta Roman Petrus. Faktem ovšem je, že se před něko-
lika lety diskutovalo o tom, že by se některá česká sídliště navrhla k ochraně 
UNESCO. Kromě brněnského sídliště Lesná se hovořilo i o ďáblickém sídlišti.

sídliště Ďáblice a UNESCO

Sbližování generací 
se prodloužilo
Libeň – Střední odborné učiliště 
kadeřnické (SOUK) a radnice 
Prahy 8 se rozhodly prodloužit 
projekt Sbližování generací do 
28. dubna. Projekt vzbudil velký 
zájem starších občanů Prahy 8, 
kteří o prodloužení požádali. 
Podmínky zůstávají zachovány, 
takže je i nadále umožněno li-
dem, kterým je minimálně 55 let 
a mají trvalé bydliště v Praze 8, 
využít kadeřnických služeb 
žáků prvního ročníku Středního 
odborného učiliště kadeřnické-
ho jen za cenu spotřebovaného 
materiálu. Úplně zdarma proto 
budou opět poskytovány služby, 
u kterých není nutné používat 
žádný kadeřnický materiál. 
„Projekt „Sbližování generací“ 
si získal u seniorů velkou oblibu, 
umožňuje nejenom ušetřit 
fi nance, ale i přijít do kontak-
tu s mladými lidmi. Rozhodli 
jsme se proto s ředitelem SOUK 
Janem Cigánikem, že akce bude 
probíhat o dva měsíce déle, než 
bylo původně plánováno,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus 
(ČSSD). (tík)

Zájemci o tuto službu mají možnost 
se objednat na telefonním čísle: 
241 493 530. Probíhat bude opět ve 
všední dny od 8:00 do 13:00 hodin 
v prostorách školy na Karlínském 
náměstí 8/225, Praha 8 - Karlín.

jak využít služby?
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24. 3. 13:00–17:00
Frýdlantská (u garáží)

24. 3. 14:00–18:00
Tanvaldská (proti domu č. 1)

24. 3. 15:00–19:00
Pobřežní x Th ámova

27. 3. 13:00–17:00
Křivenická x Čimická

27. 3. 14:00–18:00
Uzavřená

27. 3. 15:00–19:00
Šimůnkova (slepý konec)

28. 3. 13:00–17:00
K Haltýři x Velká skála

28. 3. 14:00–18:00
K Mlýnu x Chorušická

28. 3. 15:00–19:00
Na Truhlářce (parkoviště)

29. 3. 13:00–17:00
Chaberská x Líbeznická

29. 3. 14:00–18:00
Na Dlážděnce x U Sloupu (par-
koviště)

29. 3. 15:00–19:00
Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna)

30. 3. 13:00–17:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí

30. 3. 14:00–18:00
Na Pěšinách x Pod Statky

30. 3. 15:00–19:00
Burešova

31. 3. 13:00–17:00
Pekařova x Jestřebická

31. 3. 14:00–18:00
Pivovarnická (proti domu č. 15)

1. 4. 8:00–12:00
Lindavská

1. 4. 9:00–13:00
Dolákova x Hackerova x Kusého

1. 4. 9:00–13:00
Štěpničná x Bedřichovská

1. 4. 10:00–14:00
Petra Slezáka x Urxova

3. 4. 13:00–17:00
V Zámcích (u domu 51/64)

3. 4. 14:00–18:00
Písečná x Na Šutce

3. 4. 14:00–18:00
Kubíkova (u DD)

3. 4. 15:00–19:00
Třeboradická x Košťálkova

4. 4. 13:00–17:00
Pod Labuťkou x Prosecká

4. 4. 14:00–18:00
Nad Rokoskou 
x Na Úbočí

4. 4. 14:00–18:00
Na Žertvách x Vacínova

4. 4. 15:00–19:00
Nad Popelářkou 
x Na Dlážděnce

5. 4. 13:00–17:00
Braunerova x Konšelská

5. 4. 14:00–18:00
Kurkova

5. 4. 14:00–18:00
Kašparovo náměstí

5. 4. 15:00–19:00
Pernerova x Šaldova

6. 4. 13:00–17:00
Dolejškova x U Slovanky

6. 4. 14:00–18:00
Drahorádova

6. 4. 14:00–18:00
Pakoměřická x Březiněveská

6. 4. 15:00–19:00
Pernerova x Sovova

7. 4. 14:00–18:00
Frýdlantská (u garáží)

7. 4. 14:00–18:00
Mazurská (u trafostanice)

7. 4. 15:00–19:00
K Mlýnu x Chorušická

8. 4. 9:00–13:00
K Haltýři x Velká skála

8. 4. 9:00–13:00
Modřínová x Javorová

8. 4. 10:00–14:00
V Nových Bohnicích x K Farkám

kdy a kde?

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Praha 8 – Do kontejnerů 
patří: starý nábytek, koberce 
a linolea, zrcadla, umyva-
dla, vany a WC mísy, staré 
sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty. A co tam 
nepatří? Živnostenský odpad, 
nebezpečný odpad (např.: 
autobaterie, zářivky, barvy, 

rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, pneumatiky, 
elektrospotřebiče, televizo-
ry a PC monitory, počítače, 
lednice, mrazáky a sporáky. 
K tomu slouží sběrné dvory. 
Pro Prahu 8 fungují sběrné 
dvory v ulici Voctářova a Pod-

nikatelská (Běchovice), dále 
lze využít i sběrný dvůr Praž-
ských služeb v ulici Pod Šan-
cemi 444/1 a také sběrný dvůr 
v ulici Ďáblická přímo v areálu 
skládky Ďáblice, všechny mají 
shodnou otevírací dobu po–pá 
8:30–18:00 hod. (v zimě 17:00) 
v sobotu 8:30–15:00. (red)
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Praha je bezpečné město, už to vědí  
 Praha se postupem let stává bezpečnou destinací 

pro turisty a bezpečným místem pro život, kde klesá 
kriminalita a dosud se zde neobjevil jediný násilný 
teroristický čin, jejichž výskyt v některých zemích 
Evropy rapidně roste. Za loňský rok přerostl počet 
návštěvníků Prahy sedm milionů, i to o něčem svědčí.

Oskar Kuptík

Kriminalita v Praze byla loni 
a předloni nejnižší od roku 
1991. Proti roku 2015 se navíc 
snížila o dalších 12 procent. 
Naprosto neuvěřitelný je stav 
násilné trestné činnosti. Vražd 
za loňský rok zaznamenali 
kriminalisté 20 (v roce 2015 
jich bylo 24) a počet loupeží 
poklesl v průběhu let na 234. 
Proti 90. létům, kdy se jejich 
počet blížil dvěma tisícům, je 
to opravdu skvělý výsledek.

V Praze se odehrálo za rok 
2016 celkem 56.432 trest-
ných činů, je to o 12 procent 
méně než v roce 2015. I když 
ne významná, ale veřejností 
nejvíce je sledovaná násilná 
trestná činnost. 
Ubývá násilí 
„Násilná trestná činnost 
v Praze není výrazná ani ve 
srovnání s celorepublikovým 
průměrem, v Praze činí násil-
né trestné činy (1555) necelá tři 
procenta z celkové kriminali-
ty, kdežto v ČR je průměr sedm 
procent,“ uvedl náměstek 
ředitele pražské policie Ivan 
Smékal. Největší počet vražd 
se odehraje doma, obětmi jsou 
příbuzní či blízcí pachatele. 

Denně je zaznamenáno na 
území města 155 trestných 
činů. Podstatnou většinu tvoří 
drobná kriminalita, podvo-
dy, vloupání a krádeže aut, 
vloupání do objektů. Prostých 
krádeží zaznamenali policis-
té v Praze necelých 27 tisíc, 
což je celkem 48 procent celé 
pražské kriminality. Celkem 
12 procent připadlo na krá-

deže vloupáním. Těch řešili 
kriminalisté 6866, proti roku 
2015 je jich o 357 méně. 
Kapsáři stále řádí 
Nejobtížnější kriminalitou je 
už desítky let kapsářství. Pra-
žané a především Pražanky 
si po těch letech zvykli nosit 
kabelky přes rameno, v MHD 
vždy na břiše a jen dobrodruh 
si dává peněženku do batůžku, 
který má na zádech. Nejčas-
tějšími oběťmi jsou turisté. 
„Kapesních krádeží bylo 
v roce 2016 spácháno přes 7 ti-
síc, což činí kolem 13 procent 
z celkového počtu trestných 
činů,“ uvedl Ivan Smékal. 
Letitý problém s dokazováním 
nezmizel. Nejlepší je dopad-
nout kapsáře při činu, přímo 
za ruku. Oběťmi kapsářů se 
stávají především turisté.
Kapsářské gangy 
obtěžují Evropu
V Praze se odehraje za rok 
60 procent všech kapesních 
krádeží, které se stanou v ČR. 
Kapsáře sem lákají turisté, 
kterých za loňský rok přijelo 
do Prahy na 7 milionů. Velkou 
část kapsářů tvoří mezinárodní 
gangy, které se pohybují po 
celé Evropě. Sláva cikánských 
kapsářských gangů z 90. let 
zmizela. Převálcovala je 
konkurence. Kapsáři mnoh-
dy pocházejí z různých zemí 
a okrádají turisty i v jiných 
evropských metropolích. „Pu-
tují Evropou, známe je z Vídně, 
Mnichova, Berlína nebo Var-
šavy. Tam, kde se jim daří, tak 
zůstanou,“ uvedl Smékal. Od 
roku 2003 neklesl počet kapes-

ních krádeží na území hlavní-
ho města pod 7000 ročně. Loni 
však nastal meziroční pokles 
z 8309 na 7292 skutků. Podle 
Smékala je boj proti kapsářům 
jednou z hlavních priorit letoš-
ního roku.
Která místa jsou 
v Praze kritická?
Nedá se říci, že by v Praze 
byla nebezpečná místa, tzv. 
No Go zóny, které najdete 
třeba v Paříži, Bruselu či ve 
Stockholmu. Přesto je dobré 
se některým místům vyhnout 
či je bez otálení projít. Patří 
k nim Čelakovského a Vrch-
lického sady, tedy zeleň kolem 
Národního muzea a Wilso-
nova nádraží – tam obvykle 
potkáte drogové dealery, 
podobně jako pod sochou 
sv. Václava, odkud je ale 
vytlačuje kamerový systém. 
Kde jsou dealeři, jsou i nar-
komani… Na kapsáře narazíte 
v trojúhelníku Václavské 
náměstí – Staroměstské ná-
městí – Karlův most, operují 
i na Pražském hradě, kde jim 
ale činnosti výrazně omezily 
kontroly u vstupu v rámci 
protiteroristických opatření. 
Ulice ve Smečkách je cent-
rem sexuálních služeb a ani 
Václavské náměstí není bez 
chyby. Velmi nepříjemné pro-
středí panuje u Anděla, kde se 

přes zásahy strážníků a poli-
cie stále koncentrují „podivní 
lidé“, kteří žebrají, vyhrožují 
a obtěžují, což může přerůst 
v konfl ikt. Podobná atmosféra 
je v podvečer a večer Na Flo-
renci, a to především v oblasti 
přiléhající k ulici Za Poříčskou 
branou, kde se kromě dealerů 
drog objevují příležitostné 
prostitutky či žebrající indivi-
dua. Menší místa s nepěknou 
atmosférou se najdou i v dal-
ších oblastech. Nejde však 
o nic výrazného. 
Změna prostředí 
také pomáhá
Kriminalitu a další negativní 
jevy pomáhá vytěsnit z ur-
čitých míst změna prostředí. 
Pověstné bylo hlavní nádraží, 
kde se ale po rekonstrukci hal 
atmosféra výrazně změnila. 
Výrazně poklesl počet trest-
ných činů, které se na nádraží 
staly – za rok jich bylo kolem 
šedesáti, což je výrazně méně 
než v okolí nádraží. Chystá se 
revitalizace ulice Za Poříčskou 
branou, takže i tam se snad 
blýská na lepší časy. Podobně 
by se mohl „vyčistit vzduch“ 
i na Václavském náměstí, kde 
se čeká velká revitalizace. 
Ale ani revitalizace a zlepšení 
vzhledu není samospásné, jak 
dokazuje situace u Anděla, 
kde občas dochází i ke kon-
fl iktům s policií. Za nejob-
ludnější případ lze považovat 
střet narkomana, který tero-
rizoval své okolí, se strážníky. 
Muži zákona byli osočeni 
z porušování lidských práv.
Kde jsou oázy klidu?
Dalo by se říci, že úměrně od 
centra města kriminalita v Pra-
ze klesá. Za oázy klidu lze po-
važovat například menší měst-
ské části, jako třeba Koloděje, 
Újezd nad Lesy, Čakovice…

PRO TURISTY je Praha bezstarostným místem. Foto: Ivan Kuptík

SROVNÁNÍ POČTU ubytování za roky 2015 a 2016. (% – index srovnatelného období 2016/2015 v procentech)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ V HL. M. PRAZE PODLE JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍ 2015 A 2016

2015 2016

Celkem Zahraniční Rezidenti Celkem % Zahraniční % Rezidenti %

1. Q 1 131 268 941 838 189 430 1 285 652 113,6 1 064 243 113,0 221 409 116,9

2. Q 1 806 567 1 579 500 227 067 1 857 581 102,8 1 601 555 101,4 256 026 112,8

3. Q 2 018 461 1 803 892 214 569 2 137 174 105,9 1 883 284 104,4 253 890 118,3

4. Q 1 649 480 1 389 605 259 875 1 789 647 108,5 1 502 348 108,1 287 299 110,6

ROK 6 605 776 5 714 835 890 941 7 070 054 107,0 6 051 430 105,9 1018624 114,3

NP4 sever_2017_0324_c5.indd   6 20.3.2017   14:20:09



7

témaZajímavá témata najdete i na našem Facebooku

INZERCE

S
C-

3
6

24
76

/0
5

Veterinární klinika Novovysočanská 
s dvacetiletou tradicí stále v provozu!

Nový tým veterinárních lékařů
a sestřiček je připraven ošetřit
vaše čtyřnohé, opeřené i šupinaté 
mazlíčky v příjemném prostředí 
se vstřícným a citlivým personálem.

Dostatek parkovacích míst zajištěn. 

MVDr. P. Škubal – chirurgie, ortopedie, 
stomatologie - 601 578 740
MVDr. H. Pavelková – kardiologie, 
herpetologie - 601 578 704
MVDr. L. Pokorná – interní medicína, 
endokrinologie, výživa - 601 578 514

Ordinace: tel.: 266 316 309, ordinační hodiny: po – pá 9:00 – 12:00 
15:00 – 20:00, 12:00 – 15:00 operační hodiny
Veterinární klinika Novovysočanská, Novovysočanská 918/2d 
190 00 Praha 9, www.veterinavysocanska.cz 

V průběhu dubna a května sleva 10 % při odběru 2 a více antiparazitarních tablet Bravecto 
či pipet Advantix, výhodná cena u obojků Foresto (velký za 690 Kč, malý za 540 Kč)JARO BEZ KLÍŠŤAT!

Výjimku tvoří Jižní Město, 
které má už od doby svého 
vzniku svá specifi ka, a to 
i v oblasti kriminality.
Praha se turistům líbí
Praha, tedy i celá ČR patří 
mezi bezpečné destinace a je 
to vidět na neustále rostoucím 
turistickém ruchu. Turistům 
se ale nezamlouvají dvě věci. 
Taxi a kapsáři. S taxikáři 
bojuje pražský magistrát od 
nepaměti. Těch, co okrádají 
zákazníky, stále ubývá, je 
to i soustředěným tlakem ze 
strany městské policie. Za 

loňský rok strážníci zkontro-
lovali taxikáře ve 48.285 pří-
padech a zjistili celkem 
3194 přestupků a správních 
deliktů. Uložili 2354 bloko-
vých pokut v celkové výši 
942.550 Kč. Další přestupky 
a okrádání pak řešil magis-
trát. S kapsáři je to trochu 
potíž, ale i počet zaznamena-
ných kapsářských útoků kle-
sá. Už je pod hranicí osmi tisíc 
za rok. V roce 2016 překročila 
návštěvnost Prahy poprvé 
7 milionů hostů. Jde o statisti-
ku, která vychází z ubytování 
v hromadných ubytovacích 

zařízení, jako jsou hotely či 
penziony. Zajímavé je, že na-
rostl i počet domácích turistů, 
kteří přijeli do Prahy.
Může být Praha terčem 
případného terorismu?
Praha je bezpečné měs-
to nejen z pohledu klesající 
kriminality, ale také proto, že 
v době, kdy neuplyne týden, 
aby nebyl nahlášen z některé 
evropské země teroristický 

útok, se o Praze nehovoří. Od-
borníci sice varují, že jednoho 
dne to přijde… Je otázkou, 
zda se stane Česká republi-
ka skutečně cílem nějakého 
islámského teroristy. Orgány 
vnitra a policie nerozdávaly 
doklady ilegálním běžencům 
bez prověření a navíc postu-
povaly podle zákona – na prv-
ním místě byl pobyt v záchyt-
ných zařízeních, žádný volný 
pohyb bez dokladů.

témaZajímavá témata najdete i na našem Facebooku

 i turisté, je jich stále víc . Souhlasíte?

Na snížení kriminality a posílení bezpečí ve městě se podepsal i městský 
kamerový systém (MKS). Podle údajů magistrátu je v ulicích rozmístěno 
924 kamer, přenosy z nich jdou do 72 monitorovacích pracovišť MKS, z nichž 
část spravuje policie a čáast slouží například k organizaci městské dopravy. 
Dopad existence (MKS) na snížení a objasnění kriminality se pravidelně vyhod-
nocuje, pouhá instalace kamer pozitivně ovlivňuje snížení kriminality. Kamery 
pomáhají dopadnout pachatele, a to buď přímo, nebo na základě záznamu. 
MKS je využíván i pro monitorování míst, kde pracují drogoví dealeři. Veřejnou 
část kamerového systému Technické správy komunikací a DPP lze najít na 
kamery.praha.eu, kde si lze také vytvořit vlastní trasu například pro cestu do 
práce a kdykoliv se podívat, jaká je průjezdnost.

městský kamerový systém
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ na Hradě omezilo akční rádius kapsářů. Foto: Ivan Kuptík

NP4 sever_2017_0324_c5.indd   7 20.3.2017   14:20:10
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Martin Dudek

Jak se stane, že Moravák pro-
padne kouzlu Prahy?
Jednoduše, pobytem v ní. 
Jako rodilý Ostravák jsem 
jezdil do metropole na vý-
lety a vždy se mi tady líbilo. 
V dětském věku jsem nejvíce 
obdivoval eskalátory v Kotvě 
a v Bílé labuti, to jsme u nás 
v Porubě neměli. Pak jsem se 
do Prahy v roce 1998 přestě-
hoval, studoval jsem Fakultu 
tělesné výchovy a sportu UK. 
A jelikož jsem městský typ, 
nepotřebuji příliš přírodu 
a příroda mne stejně nemá 
ráda - jsem vybaven všemi 
možnými alergiemi - do Pra-
hy jsem se zamiloval. A nedo-
vedu si představit, že bych žil 
jinde. Snad jedině v Barceloně 
či v New Yorku, to jsou také 
města, ve kterých se cítím 
jako doma.

Co vás na Praze nejvíce baví?
Že je jedním z nejhezčích ev-
ropských měst, stavím ji výš 
než Paříž či Londýn. Praha je 
pro mne svobodným městem, 
kde si člověk může dělat, 
co chce, a nikdo ho příliš 
neobtěžuje zákazy. Může si tu 
relativně svobodně vést život 
tak, jak se mu líbí. Zároveň je 
tu hodně kultury, někdy až 
moc...

Jako student jste určitě putoval 
po různých pronájmech. Kde 
všude jste ráno nakupoval 
rohlíky?
Nejprve jsem bydlel na Sorbo-
ně ve Vokovicích, potom jsem 
s klukama vystřídal byty 
v Nuslích, na Karlově náměs-
tí, ve Vršovicích a Vysoča-
nech a dva roky i na Vinohra-
dech. Nakonec jsem zakotvil 
na „Trojce“, bydlím u nákla-
dového nádraží. 

Takže můžete hodnotit – které 
místo se vám nejvíce líbilo 
a kam byste se nerad vracel? 
Asi nejníže stavím Nusle. By-
dleli jsme vedle náměstí Brat-
ří Synků a pořád to není právě 
exkluzivní čtvrť, i když se její 
úroveň také zvedá. A nejví-
ce se mi líbilo v Praze 3. Je 
tu park Parukářka, a když 
vznikal Central Park Praha, 

kde nyní bydlíme, často jsem 
jezdil kolem a snil o tom, 
že v něm mám byt. Máme 

z něho čtyři zastávky tramvají 
do centra, nemám problém 
jezdit sockou (úsměv). A také 
se mi líbí Praha 6, která mi 
ve spodní části, od kulaťáku 
směrem k hotelu Interna-
tional, připomíná Ostravu– 
Porubu, kde jsem vyrůstal.

Takové přirovnání slyším po-
prvé. Čím to je?
Výstavbou. Domy s komso-
molci a ženci na fasádách, 
dvorky, obloukové průchody. 
Jakmile přijedu do této oblas-
ti, jsem doma (úsměv).

Zmínil jste se, že bydlíte na Žiž-
kově. Měl jste hlavní slovo při 
vybavování bytu?

Docela ano, i když nejsem 
praktický a nechávám většinu 
věcí na mojí manželce (Renata 

Langmannová, modelka – 
pozn. red.). Nejsem kutil a vždy 
mne to obtěžovalo. Od mládí 
říkám, že to nejsou práce, které 
bych dělal, že raději vydělám 
peníze a svěřím to odborní-
kovi. Ale byt jsme vybírali 
docela dlouho. Měli jsme jeden 
stometrový zamluvený v Ho-
lešovicích, ale jeho výstavba 
se protahovala. Navíc mi žena 
řekla, že sto metrů je vzhledem 
k plánovaným dětem málo. 
Hledali jsme jiný a našel jsem 
Central Park. Ceny bytů šly 
právě dolů a my ho koupili 
za polovinu původní ceny.

Nějak jsme zamluvili to rozho-
dování o vybavení bytu…

Když jsme ho koupili, byl 
samozřejmě prázdný a ze zdí 
trčely jen dráty. Téměř rok 
jsme vymýšleli, co kde bude, 
na projektech se vystřídali tři 
architekti. A já se zřejmě po-
prvé a naposledy do toho tak 
zažral, že jsem byl v bytě den-
ně a kontroloval řemeslníky. 
Ale jsem tomu rád, protože 
výsledek stojí za to.

Opusťme nyní naše hlavní 
město a přenesme se na Filipí-
ny. Moderoval jste dobrodruž-
nou reality show Robinsonův 
ostrov, která právě běží v tele-
vizi. Jaké to bylo?
Náročné. Počasí, konkrétně 
například tajfunu, neporučíte, 
pracovali jsme proto až 20 ho-
din denně, abychom všechno 
stačili natočit. Ale jsem za tuto 
zkušenost moc rád, protože 
je to pro mne zatím vrchol mé 
moderátorské práce.

Oblíbená novinářská otázka – 
máte veselou historku z natá-
čení?
Spali jsme ve dřevěných 
chatkách, kam k nám skrze 

Moderátor Ondřej Novotný: „Část  
 Ač je rodilým Ostravákem, na Prahu nedá dopustit a rád se do ní ze svých cest vrací. Našel v ní totiž 

nejen svou životní lásku, ale také domov, který by jen tak nevyměnil. Sportovního komentátora, mo-
derátora a znalce bojových sportů Ondřeje Novotného (39) zkrátka naše hlavní město učarovalo.

           Moje hlava se stala 
součástí nekonečné 
mravenčí dálnice

NA FILIPÍNÁCH zatím zažil největší pracovní vypětí. Foto: archiv ON
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     Festivaaaalll záážžitkovvéhhhho saunnování 
SauunaaFest 220017 pppřředstavíí vv Praze to nejlepší pp j p

        ze světtooovvéhoo ssaauunnoovvéého divaddla.

3311.. 33.–22. 4. 2017

www.aquapalace.cz

Další rozhovory máme i na Facebooku rozhovor

profi l

Ondřej Novotný

Dejvic mi připomíná Porubu“
díry prolézala všelijaká havěť. 
Já měl například v koupelně, 
která byla tak malá, že jsem se 
v ní nedokázal ani otočit, mra-
venčí dálnici. Vždy spořádaně 
putovali různými směry, nikdy 
ne však směrem nahoru. Jed-
nou jsem si, mírně společensky 
unaven, na chvíli zchrupnul 
na záchodě s hlavou opřenou 
o zeď. Probudilo mne podivné 
„mravenčení“ v obličeji – mra-
venci výjimečně změnili svoji 
trasu a pochodovali vzhůru 
přes celou moji hlavu…

A neveselým zážitkem bylo 
setkání s písečnou mouchou. 
Myslíte si, že vás do nohy 
píchnul komár. Druhý den 
máte na noze červený pupínek 
a třetí den z něho lezou larvy 
a v noze je centimetrová díra.

Vy jste před moderováním ost-
rovní show především komen-
toval bojové sporty. Zůstává to 
vaší doménou?
Ano, ale nechci se věnovat 
výhradně jen jednomu sportu. 
Se slovenským kamarádem 
sice mám společnost Okta-

Narozen 
14. 6. 1977 
v Ostravě-
-Porubě

absolvent 
FTVS UK 
v Praze

bývalý 
reprezentač-
ní házenkář, 
později 
pracoval jako obchodní ředitel 
pojišťovny

v současné době moderátor, 
komentátor bojových sportů 
na NOVA SPORT a O2TV a moderá-
tor reality show Robinsonův ostrov

od roku 2015 ženatý s modelkou 
Renatou Lagmannovou 

dcera Mary Ann (17)

gon MMA, pořádající bojové 
večery, ale jsem všestran-
ně použitelný. Chci kromě 
komentování také moderovat, 
od maturitního plesu až třeba 
po Zlaté slavíky (úsměv). 

Takže kde se vidíte třeba za pět 
let?

Ideálně na Havaji, což je 
fantastické místo a každému 
doporučuji, aby si našetřil 
a zajel se tam podívat. Bude-
me mít s Renatou děti a budu 
moderovat a komentovat 
zajímavé akce. A Oktagon 
uspořádá každoročně čtyři 
velké turnaje a pro českoslo-

venské bojovníky bude pres-
tiží se jich zúčastnit, protože 
kromě slávy získají i zajímavé 
peníze.

MODEROVÁNÍ bojových sportů je jeho vášní. Foto: archiv ON

NPC_5_17_0324.indd   9 20.3.2017   8:39:37
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Jako test znalostí m�sta m�že posloužit výstava Pražské veduty 
18. století, otev�ená v hlavní budov� Muzea hlavního m�sta Prahy 
do 4. �ervna. Na 197 gra� ckých listech si lze ost�it d�vtip, protože 
tam najdete (a možná ne) dob�e známá místa. Veduty kdysi sloužily 
asi tak jako dnes reportážní fotogra� e. Na výstav� najdete i zachy-
cené slavné korunovace Marie Terezie a Leopolda II., ve srovnání 
s nimi všechny velkolepé akce 20. a 21. století vypadají jako domácí 
dýchánek. Zachycuje ale i události tragické, jako povodn� �i okupace 
cizími armádami. Ukázky práce s funk�ním d�ev�ným hlubotisko-
vým lisem prob�hnou 25. 3., 1. 4. a 22. 4. vždy od 14 do 17 hodin. 
Pro st�ední školy jsou po�ádány workshopy v�nované prezentaci �á-
rového leptu z m�d�né matrice. Termíny: 20. 4. a 17. 5. vždy od 9:15 
do 11 hodin. Nutná rezervace na e-mailu kubicek@muzeumprahy.cz.

Skute�n� znáte dob�e Prahu?

NPC_5_17_0324.indd   7 17.3.2017   7:56:35

VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 
• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ 
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek 
 od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte: 602 170 916 
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz

ozšiřujeme náš tým o šikovn
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

bydlení Užitečné informace na www.nasepraha.czvelká Praha

Oskar Kuptík

Staré Město - „Mezi exponáty 
naleznou návštěvníci ukázky 
řádových oděvů, reprodukci 
Puchnerova oltáře (Puchne-
rova archa), relikviář svaté 
Anežky České, relikviář sv. 
Kříže, portréty velmistrů řádu 
a mnohé další,“ uvádí Zdeněk 
Bergman, převozník pražský 
a zároveň i ředitel muzea.

Osobnost české princez-
ny, řeholnice a zakladatelky 

nemocniční péče i činnost se-
hrála klíčovou roli v založení 
Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou v jehož 
prostorách kláštera, muzeum 
najdete. Jedná se o první uce-
lenou expozici, která mapuje 
špitálnickou činnost svaté 
Anežky České a jediného 
mužského kněžského řádu na 
světě založeného ženou. Její 
svatořečení se stalo před-
zvěstí pádu komunistického 
režimu v roce 1989.

Muzeum Karlova mostu 
připomíná sv. Anežku Českou

 Svatá Anežka Česká a historie Křižovníků, tak se jmenuje 
stálá expozice Muzea Karlova mostu na Křížovnickém náměstí. 

Svatá Anežka Česká
Anežka, dcera českého krále Přemysla 
Otakara I., se narodila kolem roku 1211, 
její matkou byla Konstancie Uherská, 
druhá manželka Přemysla Otaka-
ra I. Inspirovala jí charitativní práce  
sv. Hedviky Slezské a sv. Alžběty 
Durynské a vzorem se jí stala duchovní 
cesta sv. Františka z Assisi. I díky 
přátelství s jeho žačkou, sv. Klárou, 
v Praze založila první klášter klarisek. 
Zemřela 2. března 1282 (před 735 lety).

Až do 15. dubna do 24:00 hodin 
můžete soutěžit s Naší Prahou 
o poutavou cenu. Podmínkou 
je být fanouškem (zaškrtnu-
to TO SE MI LÍBÍ) na stránce 
www. facebook.com/caso-
pisNasePraha a poslat mailem 
správnou odpověď na soutez@
ceskydomov.cz. Výherci budou 
obratem informováni a zveřej-
něni i na www.NasePraha.cz 
a Facebooku. Pět výherců získá 
každý po dvou vstupenkách 
(hraje se tedy o deset vstupenek 
celkem) na kabaret Wanted 
Dagmar Peckové. Mezzosop-
ranistka Dagmar Pecková se 
vrací ve své kabaretní revue 
do 20. a 30. let minulého století 
a vybrala si dílo německého 
skladatele Kurta Weilla, který 
se nesmazatelně zapsal u čes-
kých posluchačů a diváků písní 
Mackie Messer z Třígrošového 
románu (Žebrácké opery), který 
vznikl ve spolupráci s Bertol-
dem Brechtem. Píseň Mackie 
Messer, která v kabaretu zazní 
vedle dalších hitů jako Sura-
baya Johny či Barbara Song, 
zpívali přední světoví interpre-
ti, například Louis Armstrong, 

Frank Sinatra, Ella Fitzgeraldo-
vá... Dagmar Pecková poprvé 
slyšela kabaretní píseň v podání 
předního oblíbeného českého 
herce. „Koho by takový hit 
nezasáhl? Byla jsem malé dítě 
a dodnes si na něj pamatuji. Je to 
skvělé,“ řekla Dagmar Pecková. 
Měla na mysli hudbu i slova, 
ale hlavně provedení celého 
televizního klipu. (tík)

soutěžní otázka
Který český herec nazpíval Mackie 
Messera, nesmrtelný hit, jehož hudbu 
napsal Kurt Weill a do češtiny přebásnil 
Jiří Suchý? A/Jiří Sovák, B/ Waldemar 
Matuška, C/ Miloš Kopecký, D/ Jiří Suchý

Soutěž s Naší Prahou: Dagmar 
Pecková jako Mackie Messer 

PRVNÍM hostem expozice byl kardinál 
Dominik Duka. Foto: Ivan Kuptík.
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Studentská právní poradna 
funguje od konce roku 2014, 
kdy hlavní město podepsalo 
s právnickou fakultou smlouvu 
o spolupráci. Pečlivě vybraní 
studenti docházejí dvakrát 
týdně do prostor magistrátu 
a zájemcům z řad široké veřej-
nosti zde poskytují pod odbor-
ným dohledem právní rady. 
Mezi studenty je o stáž v právní 
poradně velký zájem a celý 
projekt se setkal se všeobecně 
pochvalným přijetím.

„Jsem velmi ráda, že se 
podařilo navázat tuto spolu-
práci. Je to velmi výhodné pro 
obě strany. Jak pro studenty, 
kteří tak získají cennou praxi, 
tak i pro obyvatele Prahy, kteří 

si neví rady s nějakou situací 
právního charakteru. Právní 
poradnu považuji za velmi pří-
nosný projekt. Doufám, že tato 
spolupráce bude mít dlouhé 
trvání. Všichni víme, že právní 
řád bývá často složitý a ne kaž-
dý si může služby s ním spojené 
dovolit. Proto je podle mého 
názoru projekt bezplatné práv-
ní poradny na místě,“ řekla 
k projektu pražská primátorka 
Adriana Krnáčová.

O stáži dokonce vyšel článek 
v univerzitním časopise iFo-
rum, kde si jeden ze studentů 
posledního ročníku fakulty 
stáž pochvaluje: „Nejzajíma-
vější pro nás bylo dostat se do 
přímého kontaktu s klienty, při 

obvyklých praxích například 
v advokátních kancelářích 
se nám tohle totiž obvykle 
nestane.“

Kancelář právní poradny 
 je umístěna v prostorách  
Škodova paláce na přepážkách  
č. 7 a 8 v budově Magistrátu hl. 
m. Prahy. Pokud potřebujete 
využít tuto právní poradnu, 
je nutné si dohodnout termín 
návštěvy v pracovní době 
telefonicky. Poradna přijímá 

dotazy klientů, resp. pomá-
há formulovat a upřesňovat 
obsah dotazu či problému, tyto 
dotazy v anonymní podobě 
eviduje a zpracovává podkla-
dy nezbytné pro vypracování 
odpovědi. Na základě všech 
podkladů vypracovává písem-
nou odpověď na předložený 
dotaz či problém. Vyjádření je 
komunikováno klientovi při 
jeho osobní návštěvě v dohod-
nutém termínu.

Potřebujete právní radu? Využijte zdarma  
studentskou právní poradnu na magistrátě

 Od začátku února do konce května je opět 
v provozu bezplatná právní poradna, kterou provo-
zuje Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci 
se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
Tato spolupráce, kterou podporuje radní pro oblast 
školství a sociální politiky Irena Ropková, vznikla na 
základě memoranda již v roce 2014. 

Náplavky se v sezoně promě-
ňují v místo společenského se-
tkávání a navštíví je tisíce lidí. 
Proto se pražští radní shodli 
na nutnosti jejich revitalizace. 
„Náplavky v minulosti plnily 
zcela odlišnou funkci a teď je 
třeba, abychom je přizpůsobili 
současným potřebám,“ řekla 
primátorka Adriana Krnáčo-
vá. Schválená studie počítá 
s rekonstrukcí všech kobek na 
Rašínově nábřeží a revitalizací 
okolního prostoru. 

Vstupy do kobek budou 
kruhové a otevírat se mají 
našikmo. Podle protipovod-
ňových opatření by měly být 
připraveny na stoletou vodu. 
Dělníci u nich vytvoří zábra-
ny, aby do podniků případná 
voda z Vltavy nenatekla. 
V kobkách vzniknou vý-
stavní prostory, kavárny, ale 
především i veřejné toalety, 
protože těch je teď na náplav-
ce zásadní nedostatek. 

„Chci, aby se ten prostor zve-
dl jak esteticky, tak především 

funkčně, a proto plánujeme 
letos Rašínovo nábřeží osadit 
novými lavicemi, které budou 
speciálně navrženy právě pro 
náplavky. Otestujeme také 
provoz chytrých odpadko-
vých košů a inteligentního 
osvětlení,“ doplnila primátor-
ka. Na obnovu náplavky pod 
Rašínovým nábřežím podle 
primátorky naváže proměna 
dalších vltavských náplavek. 
Rekonstrukce začne na podzim 
letošního roku a hotovo by 
mělo být před začátkem letní 
sezóny 2018.

Pražské náplavky jsou 
v životě hlavního města 
nenahraditelné. Tvoří součást 
Pražské památkové rezervace 
a v současné době hojně slouží 
nejen k lodní dopravě, ale též 
k volnočasovým aktivitám 
a k pořádání kulturních, gas-
tronomických, sportovních 
a jiných akcí. Po pravém bře-
hu navíc vede páteřní cyklo-
stezka, po níž denně projedou 
tisíce lidí.

Pražské náplavky budou mít nový kabát.  
Vzniknou zde galerie, kavárny i toalety

 Na náplavce mezi Výtoní a Tančícím domem 
vzniknou do léta příštího roku galerie, kavárny 
i toalety. Magistrát hl. m. Prahy je nechá vybu-
dovat v kobkách, které dřív sloužily jako sklady. 
Nicméně nových laviček nebo chytrých odpadko-
vých košů se návštěvníci vltavské náplavky pod 
Rašínovým nábřežím dočkají již letos.

kontakt pro rezervaci schůzky

Telefon: +420 236 00 5328 (pouze v pondělí: 14.00 – 16.00 a středu: 14.00 – 16.00)
Adresa:  Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1
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KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PRAHOU

Co myslíte, jsou v Karlově mostě vajíčka?
Prague City Tourism (Pražská informační služba) pořádá v úterý 
28. 3. od 16 hodin neobvyklou vycházku do Muzea Karlova mostu 
spojenou i s vyjížďkou na Vltavu. Na zmenšeném detailním 
modelu v Muzeu Karlova mostu vám průvodce vysvětlí stavební 
metody jeho konstrukce. Uvidíte zblízka sochařskou výzdobu 
Staroměstské mostecké věže. A jak to bylo s vajíčky? K tomu 
před časem muzeum uspořádalo dokonce odbornou vědeckou 
konferenci, takže se dozvíte, jak to dopadlo. Součástí vycházky 
je plavba pražskými Benátkami kolem mostu do Čertovky. Počet 
účastníků je omezen na 25 osob. Vstupenky je možné koupit 
pouze v předprodeji vycházek na webu: eshop.prague.eu. Mu-
zeum leží na Křižovnickém náměstí. Jednotná cena je 250 korun. 
Provází znalkyně Prahy Dana Kratochvílová. (tík) Foto: Ivan Kuptík

Výstava Příběh Tibetu vás 
zavede na „střechu světa“

Petra Ďurčíková

Praha 1 - „Tibet je pro nás země 
zajímavá, často zmiňovaná, ale 
stále poněkud záhadná a její 
tisíciletá historie není příliš zná-
má. Národní muzeum i proto ze 
svých sbírek připravilo výstavu 
„Příběh Tibetu“, která návštěv-
níky provede dějinami, kulturou 
i náboženstvím Tibetu,“ řekl 
generální ředitel Národního mu-
zea Michal Lukeš. Návštěvníci 

výstavy mají možnost zhlédnout 
jedinečné předměty z obsáhlých 
sbírek muzea, které doposud 
nebyly vystaveny, a nahlédnout 
tak do historie Tibetu a tibetské 
kultury od poloviny první-
ho tisíciletí až po současnost. 
Poprvé si prohlédnete zlacenou 
plastiku bohyně Táry, nádher-
né chrámové malby, bronzové 
plastiky či rituální hudební 
nástroje. Součástí výstavy je 
i fotografická panelová výstava 
na nádvoří muzea představující 
fotografie kameramana Josefa 
Vaniše pocházející z jeho cesty 
po Tibetu v letech 1954–1955. 
Chybět nebudou komentované 
prohlídky výstavy a bohatý do-
provodný program. Náprstkovo 
muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur je otevřeno 
v úterý, čtvrtek – neděle 
od 10 do 18 hodin, ve středu 
od 9 do 18 hodin; vstupné do 
objektu je 100 korun.

 Příběh Tibetu je tisíce let dlouhý, pestrý a zajímavý 
a ne všichni ho detailně znají. Seznámit se s ním můžete 
v Náprstkově muzeu až do konce 30. července.

VÝSTAVA věnovaná Tibetu a tibetské 
kultuře představí na tři sta předmětů 
ze sbírek muzea nejen z oblasti Cent-
rálního Tibetu. Foto: muzeum3000.cz.

vzdělání Pozvánky a tipy máme i na Facebookuvzděláváníkultura

INZERCE
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Řešení problémů s únikem moči

Inkontinencí trpí v Česku přes milion lidí. Někdy v životě postihne inkonti-
nence každou třetí ženu. Některým z nich mohou pomoci cviky na posílení 
svalů pánevního dna. A právě v těchto případech přichází na řadu přístroj 
Bailine – ten totiž může posilování výrazně uspíšit. Podle zkušeností klien-
tek přicházejí výsledky velmi rychle. „Inkontinence mě trápila zhruba pět 
let, už po dvou návštěvách se ale situace výrazně zlepšila a po měsíci už 
jsem neměla problémy vůbec žádné,“ popsala paní Věra z Prahy 4.
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*/Uvedená cena je včetně
zákonné sazby DPH.

Antistresový pobyt

Lázeňský resort  nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Délka pobytu: 4 dny – 3 noci 
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: polopenze, včetně salátového bufetu,
 moučníků a příloh 
Lázeňská péče:
• klasická částečná masáž zad
• parafínový zábal na ruce
• čínská masáž hlavy
• esenciální olejová aroma koupel
• havajská masáž lávovými kameny (záda)
• vířivá koupel s Calmonalem
• konopný celotělový zábal

Cena pobytu již od 4.100,- Kč/osoba*

 • KOUPÍM KNIHY A KNIŽNÍ POZŮS-
TALOSTI, platba na místě, odvoz 
zajištěn. Tel.: 286 891 400.

 • !!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU!! Stěhování všeho druhu. 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056.

 • PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT 
V PRAZE. Záloha ihned, seriózní 
jednání, dluh není překážkou. 
Tel.: 605 031 041.

 • DOPRAVA A MONTÁŽ NÁBYTKU 
(kuchyně, skříně aj.) od všech výrob-
ců (Ikea, Asco, XXX) 777 733 566

 • GENETICKÉ TESTY 220 DRUHŮ 
POTRAVIN – vyloučení potravinových 
zátěží – www.podporazivota.cz.

 • PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro 
manažery fi rem s rodinami hledáme 
pěkné byty v Praze. Garantujeme 
prověřené nájemníky a bezproblé-
mový průběh nájmu. NEPLATÍTE 
PROVIZI! T: 734 319 304.

 • HLEDÁM KE KOUPI BYT V PRAZE 
v jakémkoli stavu. Osobní i družstev-
ní vlastnictví. Dluhy na bytu vyřeším. 
Peníze k dispozici ihned. Jen seriózní 
nabídky. Tel.: 605 264 958.

 • FASÁDY A STŘECHY – mytí, opravy 
a nátěry; čištění okapů; montáž 
zábran proti ptactvu vč. maket 
dravců – bez lešení horolezecky. 
Praxe 27 let, kvalitně a spolehlivě, 
tel.: 606 649 809; www.alpinist-cz.cz.

 • VÝKUP VOZIDEL, i havarovaných 
a nepojízdných. 739 665 455.

 • UŠETŘETE NA VYKLÍZENÍ! Potřebu-
jete vyklidit byt, sklep apod.? Funkční 
malé skříňky, koše, svítidla atd. ve 
slušném stavu Vám odvezeme zdarma, 
zbytek dle dohody. Tel.: 777 207 227

 • STAVEBNÍ FIRMA: malování od 20 m2, 
broušení parket od 260 Kč/m2, nátěry 
dveří, oken, čištění koberců, vyklízení 
bytů, vše za dobré ceny, tel.: 607 719 394.

 • SÍDLO PRO VAŠE S.R.O., OSVČ 
V PRAZE od 149 Kč/měsíc, 
www.sidlo.help, telefon 728 991 247

 • ŽALUZIE A ROLETY, zaměření 
a konzultace zdarma. www.interier-
servisgroup.cz T.: 603 715 285

 • PRODEJ MOLITANŮ, DRTĚ, KOŽENKY, 
KŮŽE, JUTY, LÁTEK, PLÁTNA, ROUNA, 
POPRUHŮ A DALŠÍHO. Různé atypické 
matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 
Praha 4, Na Veselí 2 (u metra Pankrác). 
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz.

 • KURZY SEZNAMOVÁNÍ, SETKÁVÁNÍ 
A DOBRÉ NÁLADY. Jste srdečně vítá-
ni. Vztahové poradenství. 602 821 000

řádková inzerce
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PREMIÉRA
 ŘÍJEN 2016

Vstupenky v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok.  

www.hdk.cz

24. 3. Gabriel, 25. 4. Marián, 26. 3. Ema-
nuel, 27. 3. Dita, 28. 3. Soňa, 29. 3. Taťá-
na, 30. 3. Arnošt, 31. 3. Kvido, 1. 4. Hugo, 
2. 4. Erika, 3. 4. Richard, 4. 4. Ivana, 
5. 4. Miroslava, 6. 4. Vendula

SVÁTKY
Ema
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NAŠE  PRAHA
časopis všech Pražanů www.nasepraha.cz

Řádková inzerce již od 140 Kč
Kontaktujte nás na
tel.: 734 580 087
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Nedostali jste 
časopis 
NAŠE 
PRAHA 8?

Zavolejte nám a my to zařídíme!

tel.: 224 816 821
příští číslo vychází 7. 4. 2017
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dřevěný a z chromových trubek, 
i poškozený do roku 1970. 

Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

KOUPÍM starý nábytek 

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz 
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344

604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
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Moderuje cestovatel Ruda Švaříček
NOVÁ BUDOVA NM, Václavské náměstí 

CESTOVATELSKÉ STŘEDY

29.3. RADEK JAROŠ, horolezec: KORUNA PLANETY
Náš nejznámější horolezec jako první Čech vystoupil 
na všech 14 osmitisícovek bez kyslíku, zkompletoval 
Korunu Himálaje. Nyní užívá hor Koruny světa. 
Promítneme chladné severoamerické Denali a Elbrus.
OLGA RŮŽIČKOVÁ, cyklistika: ELBRUS
S  partnerem Radkem zvládla dlouhou cyklistickou 
expedici na Elbrus, nejvyšší horu Evropy. Nechápali jsme 
její tempo a výkonnost.“ Rozumí si na kole i v horách...?

5.4. MILAN CALÁBEK, fi losof: INDIE 
Poznal léčitele a  šamanské kultury celého světa. Jak 
léčit rakovinu i cukrovku přírodními látkami?
ONDŘEJ CALÁBEK, kouč: TRANSFORMACE POMOCÍ 
TERAPEUTICKÉHO TRANSU
Řeší závislosti a motivace, hypnózu, zbavení bolesti... 
Změny pomocí transu. Předvede kousky...
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KOUPÍME 
Váš byt, 

parkovací stání. 

Neváhejte nás 
kontaktovat 
773 127 724 

Partner & Co. s.r.o.

VÝKUP KNIH 
A KNIHOVEN

koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky, 

tel.: 604 11 44 66
arco@antikvariaty.cz
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Přijmeme zdravotní sestry 
na oddělení jednodenní 

chirurgie, ambulanci 
a RTG laboranta.

ZZ Palas Athéna, Praha 4, 
Jižní město. Výhodné finanční 

a pracovní podmínky. 
Kontakt: 776 898 373
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Přijmeme lékaře rentgenologa na 
kliniku jednodenní chirurgie na 

plný, lze i částečný úvazek.
Sonografie, skiagrafie. 

ZZ Palas Athéna
Praha 4, Jižní město.

Výhodné finanční 
i pracovní podmínky. 
Kontakt: 608 906 668
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STRUČNĚ Z PRAHY

Tramvaje pojedou 
k hlavnímu nádraží?
Praha  - Už v dubnu by mohla 
být zahájena jednání o změně 
územního plánu, která by 
umožnila vést tramvajovou 
trať z Vinohradské na hlavní 
nádraží. Tramvaj by se pak 
napojila v Bolzanově ulici 
na nynější koleje. Předpoklá-
dá to ovšem umístění sema-
foru na magistrálu v oblasti 
Státní opery. Vznikla by také 
nová zastávka před halou 
nádraží. (tík)

Přežije Rock Café i třetí nepřízeň osudu?  
Nové Město –  Klub ROCK CAFÉ nedostal po-
dobně jako další vyhlášená scéna Roxy  grant 
od hlavního města. Nárok na něj nemá, ale je 
s podivem, že granty se rozdělovaly na základě 
nejasných kritérií. V minulosti útočila konku-
rence na klub ROCK CAFÉ  několikrát. 

Poprvé to bylo, když na klub vrhla špínu 
pořadatelka tanečního festivalu s tím, že se 
v klubu kouří marihuana. K denunciaci došlo 
na jednání grantové komise, ale vše se dostalo 
na veřejnost. 

Podruhé v roce 2009 to byl jeden z předsta-
vitelů radnice Prahy 1, který chtěl klub „vypo-
klonkovat“ a přidělit prostor někomu jinému. 
Tehdy zachránil klub primátor Pavel Bém. 

Potřetí je to dnes. Podle ne zcela ověřených 
informací grant upřel člověk, který v klubu ni-
kdy nebyl. Představitelé klubu uvedli, že ROCK 
CAFÉ snad přežije i bez grantů. O grantech dnes 
už nerozhodují politici, jde o komise  nezávis-
lých odborníků. Ale jací jsou to odborníci, když 

klubu navrhli, aby začal dělat diskotéky pro ci-
zince. Praha má svůj kolorit a není místem, kam  
turista jede za  globalizovanou zábavou. (oex)

DEMONSTRACE před klubem v roce 2009. Foto Oskar Exner

rozhovor_05.indd   7 20.3.2017   14:57:15
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KDY: PO: 27. 3., ÚT: 28. 3., ST: 29. 3., ČT: 30. 3.     10 – 17 HOD.
KDE: Národní dům na vinohradech bývalý dům železničářů, 

Náměstí míru 9, metro A - stanice nám. míru, praha 2 - vinohrady

Výkupní ceny zlata

od 999 do 5 000 KČ/gr

VýKUP ZLATA, STŘÍBRA, PLATINY 
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné 
a to jak nepoužité v plátcích aurix, 
či destičkách, tak zubní zlato již použité.

Výkup starožitností 
tel.: 603 505 686, reg. č.: 10479/2

STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)

Briliantové šperky

Stříbrné předmětyZubní zlato i nečištěné - aurix, palargen

5.000.000 KČ

zlato v jakékoliv formě

KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné

šperky z českých granátů
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