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www.mujChlebicek.cz

Naše prodejna: Lahůdky-Palma, spol. s r.o.
Sokolovská 51/46, Praha 8

PO-PÁ: 7:00 - 17:00

Chlebíč
Dobroty nejvyšší kvality!
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KOUPÍME 
Váš byt, 

parkovací stání. 

Neváhejte nás 
kontaktovat 
773 127 724 

Partner & Co. s.r.o.
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16VELIKONOČNÍ AKCE!

VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA,
PLATINY A STAROŽITNOSTÍ

VÍCE INFORMACÍ NA DRUHÉ STRANĚ

INZERCE

Dobroty nejvyšší kvality!

www.mujChlebicek.cz
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KDY: PO: 10. 4., ÚT: 11. 4., St: 12. 4.          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

VýKUPVýKUP ZLATA, STŘÍBRA, PLATINY ZLATATA, STŘÍBRA, PLATINY 
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍVČ. TECHNICKÉ A STATAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné VyyVykupujeme napříkklad zubní zlatato i nečištěné
a to jak nepoužité v plátcích aurix, a to jak nepoužité v plátátcících aurix,
či destičkách, tak zubní zlato již použité.či destičkááách, tatak zubní zlatato již použité.

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

STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)STATAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)Í)

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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  Jde o kolektor, který ochrání sv. Barbora, stejně jako lidi, kteří 
ho budují. Kolektor povede pod Vltavou a budou do něj umístě-
ny všechny sítě, které dodnes vedou přes Hlávkův most.

Oskar Kuptík

Praha – Kolektor pod Vltavou 
bude stát 460 milionů korun 
bez DPH a má měřit 400 me-
trů. Vede v hloubkách od 
30 do 40 metrů. Stavba začala 
v září 2016 a má být ukončena 
v červnu 2018. Přepokládá se, 
že oprava mostu by pak mohla 
začít v roce 2019. Kolektor sám 
povede pak až do Holešovic, 
na opačném břehu pak nava-

zuje na kolektor, který vede 
pod nábřežím Ludvíka Svobo-
da. (Video ze stavby kolektoru 
najdete na fcb Naše Praha 8.)

Po dokončení prací bude 
možné bez problémů zahá-
jit opravu mostu, který to 
potřebuje, neboť jeho stav 
se rok od roku pomalu blíží 
k havarijnímu. Hlávkův most 
slouží od roku 1912. Technická 
správa komunikací má opravu 
už naplánovanou, takže záleží 

jen na dokončení kolekto-
ru. Na mostě se musí opravit 
vozovka, která připomíná 
tankodrom, zároveň se musí 
most přeizolovat, naposledy 
se totiž opravoval a rozšiřoval 
mezi lety 1958 až 1962. Sou-
časně oprava z části zasáhne 
i podjezd na nábřeží Kapitána 
Jaroše. Rekonstruovat se bude 
i přemostění Těšnovského tu-
nelu. Oprava to nebude jedno-
duchá, protože most se skládá, 
podobně jako most Libeňský, 
z více staveb. První část je 
vytvořena formou trámové 
konstrukce (nad Velkými 
Benátkami a Štvanicí) a druhá 
část na Vltavou je vytvořena 
z klasických oblouků.

praha 5

U NÁS NA OSMIČCE

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

Přívoz HolKa (Holešovice–Kar-
lín) se zastávkou na Štvanici se 
opět zapsal do historie. Vedení 
Prahy 7 v čele se starostou 
Janem Čižinským vztyčilo 
zábradlí u schodů, které vedou 
k přístavišti přívozu. Ale na 
straně Prahy 8. Budiž, při-
chází jaro, na Štvanici se bude 
dobře relaxovat a skok je to i do 
Holešovické tržnice. K tomu 
ještě postavili šéfové Prahy 7 
provizorní dřevěné schody 
směrem k cyklostezce, ale tady 
na zábradlí nějak zapomněli. 
Starosta Jan Čižinský zdůraznil, 
že provizorní schody postavili 
proto, že bez nich „šlo starším 
lidem o zdraví. Nevezmu si na 
svědomí, že jsem nic neudělal, 
když šlo o bezpečnost.“ Měl by 
být tedy důsledný a dostavět 
i to zábradlí stejně jako u těch 
schodů přímo k přívozu. Naský-
tá se i otázka, z jakých peněz 
se stavělo. Vedení Prahy 8 je na 
rozpacích, co s tím. Podle záko-
na by totiž nelegálně postavené 
schody měli zástupci staveb-
ního odboru nechat zbourat. 
Všichni ti, co se na tom podíleli, 
by pak měli dostat pokutu. Když 
to udělají, bude z toho mediální 
uragán. Jenže stavební úřad 
Prahy 8 zjevně Praze 7 nefandí, 
prohlásil se za předpojatý 
a předal záležitost magistrátním 
úředníkům. V bulváru psali, 
že starosta Prahy 8 Roman 
Petrus zuří. Ten Naší Praze sdělil: 
„Nemám důvod, jen si říkám, že 
tenhle ‚zákrok‘ je jakýmsi vzka-
zem občanům Prahy 7, že když 
může jejich starosta stavět bez 
povolení, mohou vlastně i oni.“ 
Co myslíte, má politik právo 
porušovat zákony?

f/naseprahaosm

SOŠCE POŽEHNAL páter Benedikt z Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha 
a sv. Markéty. Sv. Barbora, patronka horníků, tunelářů, ochránkyně a pomocni-
ce v nouzi, byla osazena do vstupního tubusu kolektoru.

Kolektory v Praze měří celkem 
88 kilometrů a jsou evropským 
unikátem, žádné jiné město tak 
rozsáhlou a kvalitní síť nemá. Zača-
ly se stavět v roce 1969. Naposledy 
se stavěl kolektor před 7 lety na 
Václavském náměstí a ve Vodičko-
vě ulici. Nyní je to tedy u Hlávkova 
mostu. Do kolektoru je možné si 
objednat i exkurzi, v jedné z jeho 
částí jezdí i malé důlní vláčky.

pražské kolektory

U Visly si uklidili, práce je ale fůra
Bohnice – Iniciativa Proti plotu, 
jak jsme informovali v minulém 
čísle, začala s výzvou úklidu 
na sídlišti Bohnice. A jak se 
ukazuje, už to má výsledky. 
„První vlaštovkou byl impul-
zivní čin bohnického patriota 
Jiřího Vítka, který se na FB do 
hodiny dohodl s našimi sousedy 
a společně vyrazili uklidit okolí 
autobusové zastávky u Visly. 
Nakonec ručně sesbírané ciga-
retové nedopalky zaplnily ne-
skutečné tři velké černé pytle. 
To znamená, že trávník v bez-
prostředním okolí zastávky 
Sídliště Bohnice žádná úklidová 
fi rma nejspíše už roky neuklí-
zela. Není na čase to změnit?,“ 
píše se na webu Proti plotu. 
Které místo bude další? No tře-
ba kus zeleně v ulici Na Farkách, 
fotku jsme převzali z FB Boh-
nice Čimice a vyfotil ji Ondřej 
Sochůrek. No a možná že by 

mohla pomoci i úklidová četa 
(dvoučlenná), kterou od polo-
viny března provozuje radnice 
Prahy 8. Připomínáme, že se 
lze dohodnout na její pomoci na 
mailu vilem.ledvina@praha8.cz 
případně nahrát foto a nahlá-
sit závadu i na webu Prahy 8 
v rubrice Závady a nedostatky. 

A nakonec: Dobrovolný úklid 
zeleného pozemku Na Pazderce 
(leží mezi bytovým komple-
xem Trojský vrch, Lodžská 
a zastávkou Na Pazderce) se 
koná v sobotu 22. dubna od 
8:45 hod. do 12 hod. (sraz je na 
zastávce autobusu č. 102/144 
Na Pazderce). (tík)

15 % SLEVA NA LÉKY
Po předložení tohoto kupónu 
získáváte v lékárně Vodičkova 38 
kartu věrného zákazníka se slevou 15 %
na celý volně prodejný sortiment 
(sleva se nevztahuje na již zlevněné produkty, akce a dermokosmetiku)

Praha 1 - Vodičkova 1935/38
Po-pá: 8:00-23:00 hod.
So: 9:00-23:00 hod.
Ne: 10:00-23:00 hod.

SLEVOVÝ KUPON

Platnost kupónu do 3 . . 2017.
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Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Proč se stavbaři zavrtávají 
do země u Hlávkova mostu?
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KRÁTCE Z OSMIČKY

Farmářské trhy 
v Karlíně
Karlín – Tradiční farmářské 
trhy na Karlínském náměs-
tí začaly 1. dubna. Kromě 
obvyklých sobot se konají 
i každou středu. Čas: ve 
středu od 8 hod. do odpoled-
ne, v sobotu 8–14 hod. (tík)

Jak na narkomany
Libeň – Strážníci z Prahy 8 
prošli školením, jak komu-
nikovat s lidmi pod vlivem 
drog. Kurz zaplatila radnice 
Prahy 8 a vedl ho lektor 
společnosti Progressive. Cí-
lem bylo seznámit strážní-
ky s tím, jak minimalizovat 
pro sebe i veřejnost bezpeč-
nostní rizika při jednání 
s lidmi pod vlivem drog,“ 
uvedl starosta Prahy 8 Ro-
man Petrus (ČSSD). (tík)

Začalo blokové čištění 
Praha 8 – Jarní část bloko-
vého čištění začala v Lib-
ni 4. dubna a bude v 37 blo-
cích probíhat do 9. června. 
Podzimní čištění proběhne 
od 24. srpna do 27. října. 
Vždy v čase od 8 do 15 hod. 
Řidiči to poznají podle toho, 
že týden před termínem 
jsou osazeny v bloku pře-
nosné značky Zákaz zasta-
vení s datem. Podrobnosti 
najdete na webu TSK. (tík)

Křižovatka Balabenka je bez 
tramvají, čeká se pokračování
Libeň/Vysočany – Až do stře-
dy 12. dubna nejedou kvůli 
rekonstrukci tramvajové trati 
obousměrně tramvaje v úseku 
U Balabenky – Balabenka. 
To si samozřejmě vyžádalo 
změnu u řady tramvajových 
linek, a to 6, 8, 14, 16, 25 a na 
nočních 52 a 54. Zavedena je 
náhradní autobusová doprava 
v trase Palmovka – Balabenka 
– Palmovka. V denním pro-
vozu je to linka X8 a v nočním 
provozu pak linka X52. Po 
ukončení prací na Balabence 
bude rekonstrukce pokračo-
vat v oblasti Palmovky do čer-
vence. Automobilová doprava 
je z Balabenky směr centrum 
vedena přes Libeň. (tík) SVÁŘEČI NA BALABENCE

ČIŠTĚNÍ JEZÍRKA DOTEK. Foto: Martin Rezek

Komiks pomůže proti kriminalitě
Libeň – Komisař Simon zasahu-
je, tak se jmenuje komiks, který 
připravila radnice Prahy 8 pro 

žáky druhého stupně ZŠ. Infor-
muje o bezpečnostních rizicích 
a hrozbách. Komiks je během 
druhého pololetí bezplatně 
distribuován do škol Prahy 8. 
„V současné době nemají uči-
telé žádné aktuální materiály 
k bezpečnostní problematice. 
Komiks atraktivní a přitažli-
vou formou přinese informace 
o této závažné a důležité oblasti 
života,“ uvedl předseda komise 
pro bezpečnost radnice Prahy 8 
Zdeněk Nagovský (KSČM), 
který je spolu s policistou Janem 
Holubem autorem komiksu. 
Autorem ilustrací je Roman 
Kliský. Příběhy jsou volně 
inspirovány skutečnými udá-
lostmi. Například příběh Kolo se 
odehrává v bikrosovém areálu 
TJ Slovanu Bohnice. „Pokud 
komiks dokáže zaujmout, pak 
jsme připraveni vydat jeho 
pokračování,“ říká starosta Pra-
hy 8 Roman Petrus (ČSSD). (tík)

KOMISAŘ SIMON ZASAHUJE nebude 
distribuován pouze do ZŠ, ale v dubnu 
a květnu bude vystaven v přízemí 
obchodního centra Krakov. Vstup na 
výstavu bude bezplatný.

Jak se zbavit autovraku?
Praha 8 – Pokud občané zjistí, 
že na komunikaci stojí vozidlo 
vypadající jako vrak, pak je 
pro ně nejjednodušší to ohlá-
sit městské policii na telefonní 
linku 222 025 557. 

Strážníci po příjezdu na 
místo vozidlo zdokumentu-
jí a pošlou o něm oznámení 
s fotodokumentací na Správu 
služeb hlavního města Prahy. 
Bude-li vůz uznán za vrak, pak 
odbor dopravy Prahy 8 vydá 
rozhodnutí o povinnosti vrak 
odstranit. Toto nařízení musí 

majitel vozidla do dvou měsíců 
splnit. Pokud tak neučiní, pak 
Správa služeb hl. m. Prahy vo-
zidlo odtáhne. Odbor dopravy 
Prahy 8 občanům doporučuje, 
aby se obrátili na městskou po-
licii i v případě, že narazí na ne-
pojízdné vozidlo. Strážníci mu 
totiž můžou nasadit takzvanou 
botičku, pokud parkuje v roz-
poru se zákonem například 
v zóně placeného stání. Jestliže 
se jeho provozovatel do 30 dnů 
nepřihlásí k jejímu sundání, tak 
je vozidlo odtaženo. (tík)

Praha 8 je město 
pro byznys
Libeň – Praha 8 získala 
první místo ve srovnávacím 
výzkumu Město pro byz-
nys za region Praha. Loni se 
z 22 hodnocených městských 
částí umístila na třetím 
místě. „Ocenění potvrzuje 
naši snahu o zkvalitňování 
podmínek pro rezidenty i pro 
podnikatele,“ uvedl mís-
tostarosta Prahy 8 Radomír 
Nepil (ANO). Vítězství Pra-
hy 8 zdůvodnil výzkum ná-
sledovně: „První místo neby-
lo pro Prahu 8 dílem náhody, 
bylo to především zásluhou 
vynikajícího výsledku v ob-
lasti přístupu veřejné správy. 
Výborné výsledky v hodno-
cení kapitálových výdajů, 
úspěšné čerpání dotací, 
velký rozsah úředních hodin 
a v neposlední řadě skvělý 
výsledek v testu elektronické 
komunikace.“ (tík)

Dobrá práce pro 
mloky a Čimický háj
Čimice/Podhoří – Spolek Vě-
domý dotek vítal jaro dvakrát. 
V sobotu 25. března proběhl 
dobrovolný úklid v Čimickém 
háji, kde se sešlo 95 dobro-
volníků, včetně dětí. Čistilo 
se jezírko Dotek, lesní dětské 
hřiště a celý prostor Čimického 
háje od odpadků, kterých bylo 
neskutečných osm kubíků. 
O něco dříve uspořádal Vědo-
mý dotek akci Pomozme mlo-
kovi přežít v Praze, přišlo 25 lidí 
(členové spolku a dobrovolníci) 
a čistili okolí Podhořského po-
toka od odpadků. „Celkem jsme 
upravili 106 tůní, které slouží 
k reprodukci krásného ocasaté-
ho obojživelníka mloka skvrni-
tého (Salamandra salamandra), 
jenž má na Podhořském potoce 
svou vůbec největší pražskou 
populaci čítající několik set je-
dinců. Jde o evropsky význam-
nou lokalitu Natura 2000,“ 
uvedl Martin Rezek ze spolku 
Vědomý dotek. Akce podpořily 
magistrát, Praha 8, Praha Troja, 
Lesy hl. města. „Největší dík 
patří dobrovolníkům,“ uvedl 
Martin Rezek. (tík)
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JINÁ NEŽ OSTATNÍ

Široká nabídka obchodů, 
které jinde v Praze nenajdete. 

www.galerieharfa.cz

I C E  C R E A M  C A F É

DÁMSKÁ MÓDA ZNAČKOVÁ OBUV DÁMSKÉ KALHOTY

VŠE PRO DĚTI DĚTSKÁ MÓDA TĚHOTENSKÁ MÓDA

INDICKÝ FASTFOOD SEDACÍ SOUPRAVY ZMRZLINOVÁ KAVÁRNA

UNDER ARMOUR
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

FITNESS A SPORTOVNÍ 
OBLEČENÍ

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
A EKODROGERIE

praha 8Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
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7. 4. 14:00–18:00
Frýdlantská (u garáží), 
Kobylisy

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

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

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

8. 4. 9:00–13:00
Modřínová x Javorová, Kobylisy

8. 4. 10:00–14:00
V Nových Bohnicích x K Far-
kám, Bohnice

10. 4. 13:00–17:00
Křivenická x Čimická, Čimice

10. 4. 14:00–18:00
Ratibořská x Radomská (par-
koviště), Bohnice

10. 4. 14:00–18:00
Kandertova x Lindnerova, Karlín

10. 4.  15:00–19:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 
(parkoviště), Karlín

11. 4. 14:00–18:00
Pod Vodárenskou věží 
(východní konec), Libeň

11. 4. 14:00–18:00
Chaberská x Líbeznická, Kobylisy

11. 4. 15:00–19:00
Třebenická x Sebuzínská (par-
koviště), Kobylisy

12. 4. 13:00–17:00
Pekařova x Jestřebická, 
Bohnice

12. 4. 14:00–18:00
Pod Vodárenskou věží x Nad 
Mazankou, Kobylisy

12. 4. 14:00–18:00
Libišská, Kobylisy

12. 4. 15:00–19:00
Pod Labuťkou x Prosecká, Libeň

13. 4. 14:00–18:00
Ratibořská x Radomská (par-
koviště), Bohnice

13. 4. 14:00–18:00
Na Přesypu x Pod Přesypem, 
Kobylisy

13. 4. 15:00–19:00
Fořtova x Do Údolí, Čimice

18. 4. 13:00–17:00
Stejskalova x U Rokytky, Libeň 

18. 4. 14:00–18:00
Hnězdenská x Olštýnská, Bohnice

18. 4. 14:00–18:00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou), Libeň

18. 4. 15:00–19:00
Podhajská pole (park.), Čimice

19. 4. 13:00–17:00
U Pekařky, Libeň

19. 4. 13:00–17:00
V Zahradách x Na Sypkém, Libeň

19. 4. 14:00–18:00
Petra Bezruče x Čumpelíkova, 
Kobylisy

19. 4. 14:00–18:00
Roudnická (za Bešťákovou), 
Střížkov 

19. 4. 15:00–19:00
Gdaňská x Toruňská, Bohnice 

20. 4. 14:00–18:00
V Zámcích (u domu 51/64), 
Bohnice

20. 4. 14:00–18:00
Braunerova x Konšelská, Libeň 

20. 4. 15:00–19:00
Řešovská x Zelenohorská, 
Bohnice

21. 4. 13:00–17:00
Služská x Přemyšlenská, Kobylisy

21. 4. 14:00–18:00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou), Karlín

21. 4. 14:00–18:00
Na Vartě, Libeň

21. 4. 15:00–19:00
Trojská x Nad Trojou, Troja

22. 4.  8:00–12:00
Pobřežní x U Nádražní lávky, 
Karlín

22. 4. 8:00–12:00
Jirsíkova x Malého, Karlín

22. 4. 9:00–13:00
Nekvasilova x K Olympiku, Karlín

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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Darování KREVNÍ 
PLASMY V PRAZE

Přijďte v dubnu 2x a u druhého 

odběru dostanete 600 Kč*!

1+1=1 100,-

Sledujte náš FB pro další informace ! Stáhněte si naši novou aplikaci Save Lives !

Děkujeme všem, 
kteří si udělají čas 

na pomoc 
druhým.

nové jarní předsevzetí...

až 
600

 Kč*
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inzerce

UMÍSTĚNÉ NA TURISTICKY ATRAKTIVNÍM MÍSTĚ

VYKUPUJE ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY ZA HOTOVÉ 
STAROŽITNOSTI, SBĚRATELSKÝ MATERIÁL,

OBRAZY, ZLATO A STŘÍBRO 

Jsme seriózní firma s více než 20 letou tradicí, která sídlí na turisticky 
atraktivním místě v centru Prahy. Najdete nás 20m od tramvajové zastávky 
Malostranské náměstí v domě, kde se dříve nacházela Malostranská kavárna, 
dnes americký Starbucks. Dostanete se k nám velmi snadno metrem linky A 
na stanici Malostranská a pak jednu zastávku tramvají č. 12, 20, 22 a 15.

KDE: Malostranské náměstí 28/5, Praha 1

OTEVŘENO DENNĚ 10:00 - 18:00 

tel: 257 530 430, 602 290 907 email: malostranske.starozitnictvi@centrum.cz

Pro naše zákazníky vykoupíme staré ZLATÉ a STŘÍBRNÉ ŠPERKY, staré ŠPERKY Z ČESKÝCH GRANÁTŮ 
(i 60., 70. a 80. léta), šperky z JANTARU a BIŽUTERII z obecného kovu.

V Y KU P U J E M E  Z LO M KOV É  Z L ATO  ( i  z u b n í  n e č i š tě n é)  a  ST Ř Í B R O  ( i  te c h n i c ké)
ZA ZLATÉ 5 a 10 DUKÁTY ČSR platíme i více než 5000Kč/gram. 

Máme zájem o užitkové předměty ze stříbra - i  velké kusy.
Různé NÁRAMKOVÉ a KAPESNÍ HODINKY (i nejdoucí), staré STOPKY, ŘETĚZY KE KAP.HODINKÁM

Vykoupíme STARÉ PRIMKY, Omegy, Glashütte, GUB, Heuer, Longines, Lemania, Doxa a další značky

Různé MINCE, BANKOVKY, MEDAILE, ŘÁDY a VYZNAMENÁNÍ a další numismatický materiál. 
Staré bodáky, ŠAVLE, nože a jiný historický vojenský materiál. Rovněž různé staré technické předměty.
FILATELIE - známky (i celé sbírky), dopisnice, rekomanda i pohlednice (před 1945). Specializujeme se na 
starou filatelii Rakouska-Uherska, Protektorátu Čechy a Morava a Československa
Staré PODMALBY na skle. Různý starý PAPÍR, staré reklamní a filmové plakáty a další tisky
Staré FOTOAPARÁTY, staré FOTOGRAFIE i staré NEGATIVY (skleněné i celuloidové)
Staré HRAČKY - panenky, autíčka, vláčky, dřevěné betlémové figurky, modely parních strojů a další
Staré VÁNOČNÍ OZDOBY - korálkové z První republiky i starší, hezké foukané ozdoby i hvězdy a špičky
PORCELÁNOVÉ FIGURKY, UŽITKOVÉ SKLO - staré i ze 30. let i některé sklo ze 60. let.
OBRAZY - Máme zájem o kvalitní originální díla krajinářů a figuralistů z 19. století, Mařákovců i českých krajinářů z 20. 
století. Pro naše zákazníky vyhledáváme i atraktivní moderní díla ze 30., 40., 50., 60. a 70. let 20. století a jsme schopni 
zprostředkovat i přímý prodej za nižší provizi. U konzultace uměleckých předmětů bude vždy přítomen kunsthistorik.

VYKUPUJEME 

CELÉ POZŮSTALOSTI 
Máme zájem i o pozůstalost po ak. malíři, 

zlatníkovi, optikovi, hodináři, brusiči 

drahých kamenů (včetně) či cestovateli.

M A L O S T R A N S K É  S TA R O Ž I T N I C T V Í

Malostranské Starožitnictví s.r.o., Malostranské náměstí 28/5, Praha 1, 118 00. IČ: 2669 4581

Naše firma tradičně podporuje nadějné mladé umělce, dnes vám představujeme moderní folkové duo emozpěv. 
Více informací na www.emozpev.cz. Rádi uvítáme váš názor na naší emailové adrese. Děkujeme.

Speciálně zakoupíme veškerá díla od ak. malířů Karola Molnára a Vladimíra Míčka.

K. Molnár V. Míčko
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Rozhovory najdete na www.nasepraha.czrozhovor

           Manžel u porodu nebude, 
počká si na mimino 
na chodbě

Martin Dudek

Pocházíte ze severočeského 
města Krupka, ale kariéru jste 
udělala v Praze. Jak jste tehdy 
řešila bydlení v naší metropoli?
Zpočátku velice obtížně. Když 
už jsem měla konečně peníze 
na pronájem malého bytu, 
to už bylo super. Předtím 
jsem bydlela po kamará-
dech a známých, jak se říká, 
v tašce a v kufru. Trvalo to 

dlouhých pět let a někdy jsem 
byla šťastná, že jsem mohla 
u kamarádky na koleji přespat 
alespoň jednu noc. Poté jsem 
bydlela v bytech, kde žilo více 
lidí. A to jsem velice trpěla. 
Miluji naklizený byt, ale když 
v jednom prostoru bydlí ban-
da lidí, je to strašné.

Kde všude jste pak měla klíče 
od „vlastního“ bytu?
Začala jsem na Palmovce, 
pak přišly Vysočany, Řepy, 
Záběhlice, Hostivař, Letňa-
ny, Smíchov a Vršovice. Já 
ale díky tomu znám skvěle 
Prahu, protože kamkoliv jsem 
se přestěhovala, dokonale 
jsem se seznámila s nejbližším 
okolím.

Kde jste byla šťastná?
Nejšťastnější jsem byla 
na Smíchově, u Plzeňské 
ulice. Poblíž jsou chráněné 
krajinné oblasti, kam jsem 
chodila se psy. Bydlela jsem 
Pod Homolkou, to byl můj 
první byt s předzahrádkou. 
Na to jsem nedala dopustit, 
protože mi to přiblížilo dět-
ství, vyrůstala jsem v domě 
se zahradou. Okolí bytu bylo 
nádherné, byly tam lesík 
i louky, moc mi to vyhovo-
valo.

A naopak – kam byste se 
v Praze nerada vracela?
Bydlela jsem také v Libni a na 
Palmovku a do Libně, i když 
se tato místa určitě zlepšu-
jí, tam už bych se nevrátila. 
Hlavně kvůli lidem, připadalo 
mi, že je v těchto místech dost 
nebezpečno.

Kam jste se v hlavním městě 
nejraději vydala na procházku?
Musím trochu přemýšlet, 

kam jsem v Praze na vycház-
ky vlastně chodila. Určitě to 
nebylo po obchodech, nejsem 
„šopovací“ typ. Vždy jsme 
s manželem přemýšleli, kam 
vyrazíme, abychom mohli 
mít, byť na vodítku, s se-
bou psy. Nádherná je Kampa 
a případně pražské parky, kde 
je ale většinou miliarda lidí, 
dětí, sportovců na bruslích 
a kolech, kočárky, to nejde 
ani psa vypustit.

Proto jste nakonec zakotvila 
mimo Prahu?
Ano, toužila jsem po přírodě 
a během dne mám Prahy dost. 
Všechno si tu zařídím, pra-
cuji tady, ale potom chci mít 
klid, projet se na kole nebo 
jít na procházku se psy nejen 
do veřejných parků.

Kolik máte psů?
Dva, ale bereme si ještě 
do dočasné péče psy z mno-
žíren nebo týrané pejsky, 
o které se staráme, dáme je 
dohromady a pak jim hledá-
me nový domov. Takže někdy 
máme tři.

Ti dva vaši stálí pejsci, to jsou 
kříženci?
Ne, máme málopočetná pleme-
na, nejsou tady až tak obvyklá 

– je to louisianský leopardí pes, 
jmenuje se Drago a je mu pět let 
a americkou bezsrstou teriér-
ku Rozinku, té jsou dva roky. 
A v podstatě jim podřizujeme 
život. Je to vlastně příprava 
na příchod dítěte. Víme, že 
se někomu musíme podřídit, 
že na nás někdo doma čeká, 
o koho se musíme postarat. 

Že čekáte vaše první dítě, to už 
asi čtenáři Naší Prahy ví. Už 
máte pro něj/ni vybrané jméno?
Mám, ale neprozradím ho, 
bude to tajemství (úsměv).

Prý nechcete ani vědět pohlaví 
miminka…
To není pravda, chtěli jsme to 
vědět a už to i víme. Je možné, 
že ještě před mým porodem 
se prokecne někdo z mých 
blízkých přátel, kterým jsme 
to řekli.

Napadlo mne, jestli náhodou 
nečekáte rovnou dvojčata?
Ne, to skutečně ne, bude jen 
jedno. A obdivuji všechny 
matky, které mají dvojčátka. 

Vím, že je to dvojnásobná 
radost, ale také dvojnásobná 
starost.

Máte jako těhotná zvláštní 
chutě?
To ani ne, ale jím dost a téměř 
každé dvě hodiny. Snažím se 
mít pestrou stravu, ale sem 
tam si dám nějakou tu pra-
sárničku, třeba knedlo-zelo-
-vepřo. Ať má prcek z čeho 
růst… (úsměv).

Budete rodit v létě. Sledujete 
horoskopy?
Já ne, ale tchyně. Ta je z toho 
znamení, které našemu dítěti 
vychází, nadšená. Ale také ji 
můžeme překvapit a prcek se 
na svět třeba podívá o něco 
dříve (úsměv). 

Budete rodit v porodnici, nebo 
alternativě doma?
Máme 21. století a ráda bych 
využila toho, co lékaři v sou-
časnosti umí. Vyberu si plně 
vybavenou porodnici, protože 
kdyby se, nedej bože, něco 
přihodilo, chci mít pomoc 
hned po ruce. 

Moderátorka Hana Mašlíková:   
 Putovala několik let po pražských bytech 

i studentských pokojích a byla přešťastná, když si 
konečně mohla dovolit pronájem malého byteč-
ku. Dnes moderátorka Hana Mašlíková (34) bydlí 
nedaleko Kladna v domě, čeká první dítě a na život 
si téměř v ničem nestěžuje.

HANA má v rádiu vlastní pořad, ve kterém zpovídá zajímavé osobnosti. Foto: 

archiv HM
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Další rozhovory máme i na Facebooku rozhovor

profi l

Hana Reinders Mašlíková

celý rozhovor najdete na

www.nasepraha.cz

„Do Libně bych se nerada vracela“
Bude manžel u porodu?
Ne, na tom jsme se oba do-
hodli. Bude čekat na chodbě. 
Podle mne by si porod měla 
žena prožít sama a otec by 
měl dostat do rukou mimin-
ko. Znám sice pár, kterému 
přítomnost muže u porodu 
pomohla a on si své ženy začal 
více vážit, ale také dvojici, 
které to naprosto rozvrátilo 
vztah.

Váš muž je zápasník MMA. 
Navštěvujete jeho zápasy?
Manžel už před rokem zápa-
sení nechal, doufám, že tím 
uzavřel svoji kariéru. Byla 
jsem se samozřejmě podívat, 
když zápasil. A musím říci, že 
jak zápasy miluji a velice ráda 
chodím na galavečery MMA, 
tak když byl v kleci, byl to 
zvláštní pocit. Vím, že mu 
tam nešlo o život, že se bojuje 
podle pravidel, ale přesto mi 
nebylo moc fajn. Dost jsem 
trpěla a bolelo mě to tak hlu-
boko u srdce, že nevím, jestli 
bych tohle chtěla ještě někdy 
podstoupit. Ale vím, jak tento 

sport miluje, a kdyby se chtěl 
po odchodu vrátit, tak ho 
v tom samozřejmě podpořím.

Co nyní dělá?
Má svůj zápasnický tým, 
který i trénuje. Je vystudova-
ný politolog a kromě toho učí 
na fakultě tělovýchovy bojové 
sporty. Napsal o tom i knížku. 
Jsem na něj pyšná, protože 
hodně lidí s určitým pohrdá-
ním řekne: „Ty máš nějakého 
zápasníka.“ Ale to je taková 
povrchnost, oni nevědí, co 
má za sebou. Je to inteligent-
ní člověk, který se neustále 
vzdělává. Teď dokončuje tre-
nérskou jedničku a já k němu 
vzhlížím, pro mne je ohrom-
ným vzorem.

Když už jsme u práce – kde 
vás naši čtenáři mohou vidět 
a slyšet?
Mám toho nyní moc, ale jsem 
za to šťastná, protože když 
jsem vytížená, jsem nejšťast-
nější člověk na světě a tím pá-
dem je šťastný i můj manžel, 
protože jsem v klidu (úsměv). 

Deset let jsem pracovala jako 
modelka, ale nikdy jsem necí-
tila v práci takový pocit štěstí 
jako nyní. Moderuji už dva 
roky Snídani s Novou a ve-
čer vlastní pořad Na férovku 
v rádiu Kiss. To mne moc baví, 
u mikrofonu zpovídávám zají-
mavé lidi. K tomu hraji již 
10 let s Pavlem Kožíškem v jeho 
Divadle kouzel v Líbeznici 
ve čtyřech dětských předsta-
veních. A čerstvou záležitostí 
je pro mne muzikál Rocky. 
Neumím sice vůbec zpívat, 
ale mám v něm roli hvězdné 
televizní reportérky. Baví mě 
to, vždyť komu se poštěstí, že 
i když nevydá ani tón, účinku-
je v muzikálu? (úsměv).

Co říkal muzikálu váš manžel, 
odborník přes mužné souboje?
Byl se na něj podívat a pak 
mi říkal: „Hele, myslel jsem 
si, že to bude parodie na box, 
ale nebylo to špatné.“ Beru to 
jako pochvalu, protože herci 
skutečně trénovali v ringu 
a na to, že jsou to úplní ama-
téři, umí skvěle boxovat.

- narozena 18. 5. 1982 v Teplicích

- modelka a moderátorka

- v roce 2006 se zúčastnila Miss 
České republiky a získala titul miss 
silueta; fi nalistka Miss ČR 2011 

- mediálně známou se stala účastí 
v reality show Trosečník

- moderovala pořad Prásk, nyní 
působí ve Snídani s Novou a v rádiu 
Kiss 

- 27. srpna 2016 se vdala za svého 
dlouholetého přítele, zápasníka 
Mgr. André Reinderse.
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Oskar Kuptík

Praha - Staré dobré noční 
pětky budou minulostí. Do-
tkne se to tramvají i nočních 
autobusů, a to nejen v Pra-
ze, ale i ve Středočeském 
kraji. „Důvodem je množství 
příměstských autobusových 

linek a vyčerpání dosud 
užívané číselné řady. Trasy 
nočních spojů se ale až na 
drobné výjimky měnit ne-
budou,“ sdělil Filip Drápal, 
mluvčí Ropid. V pražské 
integrované dopravě už jezdí 
příměstské linky 301 až 499 
a až dosud byla čísla začí-

nající číselnou řadou 500 
vyhrazena nočním linkám 
ve městě, případně škol-
ním linkám a čísla od 601 
pak nočním příměstským 
linkám. 

„Cílem změny je sjednotit 
číselnou řadu pro příměst-
ské a regionální linky od 301 
do 750 a dál až do čísla 799. 
Jednotná řada má významný 
vztah k tarifu, signalizuje 
jiný druh odbavení, neplat-
nost SMS jízdenek a nástup 
předními dveřmi,“ vysvětlil 
Drápal. Pokud jde o změny ve 
vedení nočních linek, jde jen 
o drobné úpravy. 

Dnešní autobusová lin-
ka 501 (nová 901) pojede 
z Novodvorské přes IKEM, 
Kunratice, Šeberov a Jižní 
Město do Strašnic. Stejná 
linka 501 (901) ve směru 
od Smíchovského nádraží 

skončí už u Anděla a v úseku 
Anděl - Jinonice ji nahradí 
nová linka 908. Vzhledem 
k tomu, že všechny spoje 
linky 513 budou prodlouže-
ny za hranice Prahy, budou 
integrovány do linky 603 
(nově 953) a linka 513 bude 
zrušena.

Čísla se mění, noční tramvaje a autobusy zůstávají 
 Jednou k přečíslování tramvají a autobusů muselo dojít, 

vyžádal si to růst Prahy a hlavně rozšiřování integrace pražské 
dopravy se Středočeským krajem. A už je to na spadnutí,  
od 29. dubna počítejte s tím, že noční spoje budou začínat číslem 9.

ZMĚNÍ se i číslování u nostalgické 
linky, která dosud jezdila pod číslem 91. 
Od konce dubna je to tramvaj č. 41. Foto: 

Ivan Kuptík.

Často a pro radost pořádáme 
soutěže na kulturní či spor-
tovní akce, ale jako jediný 
celopražský časopis pochopi-
telně cítíme i potřebu osvěty 
a výchovy k hodnotám. 
Proto vás na začátku dubna 
zveme k soutěži o vstupenky 
na výstavu Magičtí Lucem-
burkové. Je to interaktivní 
výstava, probíhající v Praze 
v Karolinu s podnázvem čeští 
panovníci a králové Svaté říše 
římské. Můžete se jí účastnit 
až do neděle 16. dubna do 
půlnoci. Podmínkou je být 
fanouškem (zaškrtnuto TO 
SE MI LÍBÍ) na www.face-
book.com/casopisNasePraha 
a poslat správnou odpověď 
na soutez@ceskydomov.cz. 
Výherci budou mailem infor-
mováni i zveřejněni na www.
NasePraha.cz i Facebooku. 
Informace k výstavě najdete 

i na www.magictilucembur-
kove.cz. První výherce získá 
jako první cenu čtyři VIP 
vstupenky, další, tedy druhý 
až pátý výherce, pak každý po 
dvou vstupenkách, přičemž 
jedna stojí 200 korun. V Praze 
se koná poprvé. Tato unikátní 
výstava, která je sestavena 
z originálních replik koruno-
vačních klenotů, z 3D modelů 
středověkých hradů a dalších 

významných staveb doby 
lucemburské, z faksimilií 
dobových rukopisů a ilu-
strací, ze soch panovníků od 
akademického sochaře Igora 

Kitzbergra, bude v roce 2017 
uvedena v několika dalších 
městech České republiky, 
například v Plzni a Olomouci. 
(běl) Foto: Petr Hlubek

soutěžní otázka – co z těchto tvrzení NENÍ pravda?

A) Svatováclavská koruna, resp. její originál, váží 2,3 kg a obsahuje 96 dra-
hokamů, mimo jiné také jedny z největších safírů na světě. Korunu svatého 
Václava nechal zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci v roce 1347, je to zcela 
jistě jedna z největších českých středověkých památek. Svatováclavskou 
korunou byli korunováni všichni králové a císaři až do 20. století. 

B) Korunu zdobí 20 perel, je vytvořena z 21–22karátového 1 mm silného zlaté-
ho plechu. Na vrcholu koruny je kříž, v němž je prý uložen trn z Kristovy trno-
vé koruny. Koruna má průměr 19 cm, výška koruny i s vrcholovým křížkem 
je též 19 cm. Skládá se ze čtyř dílů spojených závlačkami, díly mající podobu 
stylizovaného květu lilie jsou pokryty drahokamy.

C) Na výstavě jsou velkým lákadlem především věrné repliky korunovačních klenotů 
od zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana z Turnova, který je historicky prvním umělcem, 
kterému byla dána možnost zhotovit věrné repliky koruny císařů říše římské a koruny 
svatováclavské. Dále Jiří Urban mimo jiné zhotovil kříž pro papeže Jana Pavla II. v roce 
1990 a granátovou soupravu pro anglickou královnu Alžbětu II. v roce 1996. 

Nápověda na www.nasepraha.cz 

Soutěž: S Naší Prahou vstříc vzdělanosti a za klenoty do Karolina

Praha – Kotlíkové dotace po-
kračují. Ministerstvo životní-
ho prostředí uvolnilo v druhé 
vlně 3,4 miliardy korun. 
V celém programu by měly být 
do roku 2020 dohromady tři 
výzvy, stát plánuje přerozdělit 
devět miliard korun. „Pro le-
tošní rok jsou výrazně finanč-
ně upřednostněny projekty, 
kde dochází k výměně kamen 
či kotle na uhlí za ekologic-
ký zdroj. Při náhradě kamen 
může žadatel dostat na jeden 

byt až 70 000 Kč (maximálně 
80 % vynaložených nákladů), 
při výměně kotle na pevná či 
kapalná paliva až 50 000 Kč. 
Jsem ráda, že se podařilo zvýšit 
finanční příspěvek pro náhradu 
kamen na pevná paliva. Kotle 
na pevná paliva je totiž možné 
podpořit z kotlíkových dotací, 
ale „kamínkáři“ dosud mohli 
dostat maximálně 25 000 korun 
a to je jako motivační příspěvek 
málo. Program tak byl využíván 
hlavně lidmi, kteří měnili starý 

plynový kotel za nový. Nicméně 
tuhá paliva se podílejí na zne-
čištění ovzduší mnohem více 
než plynové kotle, tak doufám, 
že navýšení podpory bude mo-
tivovat občany topící v kam-
nech uhlím k jejich výměně za 
moderní vytápění centrálního 
typu s ekologickým zdrojem,“ 
uvedla pražská radní Jana 
Plamínková (STAN). Z kotlíkové 
dotace už také není možné platit 
„mikro“ energetická opatření, 
tedy například zateplení střechy 

nebo půdy. To lze jen z pro-
gramu Nová zelená úsporám. 
V Praze by měla být nová vlna 
vyhlášena během dubna. (tík)

Kotlíková dotace bude opět i pro Prahu podpora čisté energie
 „Na pokračování Programu Čistá 
energie Praha Rada hl. m. Prahy 
letos vyčlenila 18 milionů korun. 
Celkem bylo již v rámci programu 
v letech 1994 až 2016 na základě 
podání 18 677 žádostí vyplaceno 
551 milionů korun, ekologičtější 
a úspornější vytápění dostalo 46 
347 bytových jednotek,“ uvedla 
radní Jana Plamínková.

SVATOVÁCLAVSKÁ koruna. 

jak se mění čísla?
Noční městské autobusové linky 501-515 na konci dubna změní svá čísla na 
901-915. Noční příměstské autobusy 601-610 se přemění na čísla 951-960. Kvůli 
sjednocení číselné řady s nočními tramvajemi, které měly označení 51-59, se noční 
linky tramvají promění na číselné řady 91-99. Kromě přečíslované nostalgické 
linky 41 (dříve 91) jezdí další nová nostalgická linka a to č. 23, kde budou jezdit 
výhradně tramvaje T3 jako výpomoc na trase linky 22 v okolí Pražského hradu. 
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Kniha odhalující starou Prahu 

Muzeum hlavního m�sta Prahy je pov�stné kvalitou svých publikací 
o Praze a ani nyní, kdy vydalo knihu Pražské veduty 18. století, to není 
jinak. Obsahuje vyobrazení a podrobné popisy více než 420 gra� ckých 
list�, zachycujících vzhled a prom�ny Prahy v pr�b�hu 18. století, v�etn� 
významných historických událostí a p�írodních katastrof. Autory pu-
blikace jsou Ji�í Lukas a Miroslava P�ikrylová a o významu a kvalit� 
publikace sv�d�í i to, že kmotry se stali Kate�ina Be�ková, šéfová Klu-
bu za starou Prahu, a v�hlasný pražský antikvá� a znalec m�sta Karel 
K�enek. Soupis vedut se opírá o významné sbírkové fondy muzea (má 
jich ve sbírce n�kolik tisíc), Národního muzea, Národní galerie v Pra-
ze, Královské kanonie premonstrát� na Strahov�, Národní knihovny �R 
a dalších ve�ejných sbírek. Kniha je dopln�na rejst�íkem um�lc�, v�cným 
rejst�íkem a podrobným seznamem odborné literatury. Knihu (�eský 
i anglický text) získáte za nejvýhodn�jší cenu v prodejn� v hlavní budov� 
muzea Na Florenci. P�ipomínáme, že jen do 4. �ervna m�žete vid�t i stej-
nojmennou výstavu v hlavní budov�, kde si Pražané mohou vyt�íbit sv�j 
pozorovací talent a ur�it místa, která veduty zobrazují z dnešního pohledu.

NPC_6_17_0407.indd   12 31.3.2017   9:09:21

velká PrahaUžitečné informace na www.nasepraha.cz

Jan Bělohubý

Krč, Modřany, Jinonice – Proč 
je tento sport v takové oblibě, 
že jej i další hvězdy točí? 
Tom Hanks (Velké vítězství), 
Robert Redford (Přirozený ta-
lent), Harrison Ford (42), Clint 

Eastwood (Zpátky ve hře) 
nebo Brad Pitt (Moneyball) 
nedávno a dokonce s dvěma 
Oskary. V USA chodí na MLB 
obvykle 30 tisíc diváků. Víte, 
že i v Praze lze baseball vidět 
živě, včetně dobré sportovní 
úrovně, maskotů i bubnů? 
Návštěvnost extraligy se po-
hybuje v řádech stovek. Kam 
zajít? V metropoli se hraje 
na třech místech – Kotlářka 
(Praha 5 Jinonice – Na Vidou-
li 845), Eagles (Praha 4 Krč 
– Pálkařská 225) a v Tempo 
Titans u Novodvorské (Praha 12 
Modřany – Zelenkova 2). 
Začíná extraliga  
a je nač se dívat
Velkolepý začátek baseballo-
vé extraligy proběhl  
31. března v rámci Opening 

Game. Předvedly se cheer-
leaders, program zpestřil 
ohňostroj. Diváci zažili 
i hamburgery či pivo zdar-
ma! „V Krči jsme připravili 
určitý počet piv a ham- 
burgerů zdarma. Cílem je 
udělat z baseballu i kulturní 
záležitost. Než jít do hospody 
na pivko, tak raději k nám do 
Krče, kde je navíc k vidění 
i špičkový baseball i spousta 
akcí,“ vysvětlil Jan Drábek, 
generální manažer Eagles 
Praha. Podobné akce dělala 
také Kotlářka Praha, loň-

ský finalista. Ve spolupráci 
s pivovarem Matuška při-
pravili i baseballový speciál, 
unikátní pivo. Novinkou le-
tošního ročníku je rozšíření 
extraligy, kterou zpestří dva 
nováčci Olympia Blansko 
a Třebíč Nuclears. Probojuje 
se do letošního finále v září 
nějaký pražský tým?

Baseball v Praze láká diváky:  
Přišel by i  Costner nebo Pitt?

 Znáte neuvěřitelnou atmosféru baseballu jen z filmů 
s Kevinem Costnerem? Je jedinou hollywoodskou hvězdou, 
která o tomto strhujícím sportu natočila tři superfilmy (Hři-
ště snů, Durhamští Býci a Hra snů). Známe tento sport jinak 
než právě z filmů? A lze jej vidět u nás?

hity dubna
8. 4. Kotlářka – Draci (13:00)  
12. 4. Eagles – Draci (19:30) 
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KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PRAHOU

Za barrandovskými vilami a smutkem teras
Prague City Tourism (PCT - Pražská informační služba) pořádá 
v neděli 16. dubna vycházku s názvem Barrandov – splněný sen. 
O splněném snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi Urba-
novi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat, se 
dozvíte mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. 
Pokocháte se krásou zachovaných staveb, ale i smutkem kdysi 
slavných Teras. Akce začíná ve 14 hodin na zastávce autobusu 
č. 105 Filmové ateliéry (jede od 
stanice metra B Smíchovské 
nádraží, organizátoři upozorňují, 
že malý autobus jezdí v delší 
intervalech - ve čtvrt a ve tři 
čtvrtě a prosí o včasný příchod). 
Cena je 120/80 korun, výhodněji 
v předprodeji na webu PCT. Pro-
vází znalkyně Prahy Stanislava 
Micková. (tík) Foto: Ivan Kuptík

Noční běh pro Světlušku: ke  
startu, připravit, čelovky nasadit!

Petra Ďurčíková

Praha 7 – Kromě běhu, 
který se každoročně koná na 
podporu nevidomých, se ve 
Stromovce 20. dubna můžete 
dopřát masáž od nevidomých 
masérů, zvěčnit se ve foto-

koutku a pořádně se rozcvičit 
na koncertě Lenny. „Proto-
že běhat potmě má smysl, 
nezapomeňte vzít rodinu, 
přátele, kolegy a společně 
si užít spolu s nevidomými 
největší rojení světlušek 
čelovkovitých,“ vyzývají 
organizátoři. Registraci na 
běh můžete provést on-line 
na www.behprosvetlusku.
cz, kde kromě zvýhodněného 
startovného získáte startovní 
balíček s čelovkou a sportov-
ní kapsičkou na mobil. (pet) 
foto: David Sedlecký

 Letošní Noční běh pro Světlušku startuje 20. dubna 
ve 21 hodin ve Stromovce. Vyplatí se ale přijít dřív, už od 
18:30 se rozjede na pódiu bohatý hudební program.

Praha - V sobotu 29. dubna uplyne 
osm let, kdy se jezdci poprvé vydali na 
cyklojízdu pod taktovkou Vladimíra 
Galase. U příležitosti výročí se bude 
konat Narozeninová cyklojízda, která 
v 10 hodin odstartuje 

z parku Folimanka. „Cestou uvidíme 
čurající sochy na Male Straně, Pražský 
Hrad nebo MHD muzeum ve Stře-
šovicích. Projedeme Šárecké Údolí, 
cestou posedíme ve Vozovně Střešo-
vice, občerstvíme se v kiosku Útulna 

a zakončení celé trasy je naplánováno 
ve Vinárně U Lucerny. V cíli čeká na 
účastníky cyklojízdy drobné občer-
stvení a kus narozeninového,“ řekl 
Vladimír Galas, organizátor cyklo-
jízd.| (pet)

Vyjeďte na narozeninovou cyklojízdu 

vzdělání Pozvánky a tipy máme i na Facebookuvzděláváníkultura
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Pozvánky a tipy máme i na Facebooku volný čas

TŘI OTÁZKY PRO… FILIPA ANTONIA Vyhrajte fi lmová trička

Pro čtenáře časopisu Naše Praha 
soutěž o trička z fi lmu Špunti 
na vodě. Stačí jen odpovědět 
na otázku a správnou odpověď 
poslat do 21. dubna na adresu sou-
tez@ceskydomov.cz. Do předmětu 
mailu napište Špunti. Výherce bude-
me o způsobu vyzvednutí výhry 
informovat prostřednictvím e-mailu. 
Podmínkou účasti v soutěži je ozna-

čení stránky facebook.com/caso-
pisnasepraha jako „to se mi líbí“.

Soutěžní otázka: 
Jak se jmenuje Filipův bratr?

A. Václav

B. Viktor

C. Vojtěch

 Hudební a herecké vlohy Filip Antonio zdědil po své 
mamince - muzikálové a operetní zpěvačce a herečce Ditě 
Hořínkové. Před kamerou se objevil už v 18 měsících a od té 
doby nastřádal spoustu hereckých zkušeností.

Petra Ďurčíková

Před kamerou jsi poprvé byl 
už v 18 měsících a od té doby 
natočil řadu fi lmů i seriálů. Je 
herectví to, čemu by ses chtěl 
v dospělosti věnovat?
Mě herectví opravdu hodně 
baví. Ale dokážu si představit, 
že by se mi líbilo i za kamerou 
nebo být režisérem. O tom hod-
ně přemýšlím a chtěl bych tou 
cestou jít. I když herectví bych 
se rád věnoval dál. Zajímá mě 
ale, i jak se fi lm vyrábí. Prostě 
celý ten proces, než se dostane 
do kin nebo televize. Za chvilku 
mě čeká výběr střední školy, 
tak uvidím, která mě zaujme. 
Hodně mě taky zajímá hudba. 
To jsem se vlastně nedávno ptal 
mamky, jestli bych mohl studo-
vat dvě školy najednou. Pořád 
se to ve mně všechno mele, 
ale i doplňuje. Nejradši bych to 
zkusil všechno.

Vedle herectví se věnuješ 
i hraní na klavír. Proč sis 
vybral právě tento hudební 
nástroj?
Já si pamatuju, že jsem byl 
s mamkou v takové vel-
ké budově, kde se mě ptali 
na různé otázky a taky jsem 
vytleskával rytmus a zpí-
val písničku. To mi myslím 
bylo míň než pět. Tenkrát 
za mamkou přišla paní pro-
fesorka a říkala, že se jí moc 
líbím a že mám dispozice 
k tomu hrát na klavír. Tak 
jsme začali pravidelně chodit 
a hraju pořád dál. Hrozně 
mě na klavíru baví, že je to 
nástroj, který dokáže zahrát 
všechno, co hraje orchestr. 
Teda já to tak aspoň slyším.  

Do kin míří nový fi lm Špunti 
na vodě. O čem bude a kdy ho 
mohou čtenáři v kinech vidět?
Premiéra je naplánovaná na 13. 

dubna, takže ten den si označ-
te v diáři a určitě se přijďte 
do kina podívat. Už teď vím, 
že budeme jezdit i po dalších 
městech v Čechách, a dokonce 
pojedeme i do Bratislavy po-
zvat diváky na tuhle rodinnou 
komedii. Je to vlastně příběh 
o třech tatíncích, kteří tajně 
vezmou svoje děti na vodu 

i přesto, že jim to jejich man-
želky zakážou. Víc vám pro-
zrazovat nechci. Myslím, že to 
bude vtipná komedie, na kte-
rou se všichni můžete těšit. 
Co vám ale prozradit můžu, 
je to, že ve fi lmu poprvé hraju 
se svým opravdovým bráškou 
Viktorem a i ve fi lmu hrajeme 
sourozence. 

NPC_6_17_0407.indd   13 3.4.2017   17:36:06
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 • VYKUPUJI SKLO, PORCELÁN, 
KNIHY, ČB FOTKY a zároveň stěho-
vání, vyklízení. Tel.: 608 203 342

 • 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, pozůsta-
lostí 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.

 • KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 
STARŠÍ POHLEDY A DOPISY. Přije-
du. Tel.: 606 286 629

 • 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.

 • 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.

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

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

 • DOPRAVA A MONTÁŽ NÁBYT-
KU (kuchyně, skříně aj.) od 
všech výrobců (Ikea, Asco, XXX) 
777 733 566

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

 • PRODEJ MOLITANŮ, DRTĚ, KOŽEN-
KY, 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.

 • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK, 
ÚKLIDOVÉ PRÁCE, profi  přístup, 
nízké ceny. Mob.: 605 750 605

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

 • NZZ V CENTRU PRAHY PŘIJME 
LÉKAŘE do jednosměnného provo-
zu. Současně hledáme lékaře do slu-
žeb – výjezdy ke klientům z domova 
(17:00–8:00). Předpokládáme 1 ates-
taci a znalost anglického jazyka.

servis Užitečné informace na www.nasepraha.cz
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PETROTRANS, S. R. O., PŘIJME ŠIKOVNÉ ŘIDIČE 
S ŘP SK. C, E PRO PRACOVIŠTĚ KRALUPY NAD VLTAVOU
 ROZVOZ ZBOŽÍ V RÁMCI ČR
 MOŽNOST UBYTOVÁNÍ HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
 MZDA AŽ 46.000 KČ + STRAVNÉ

NABÍZÍME:
 PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
 POUKÁZKY NA ODBĚR POHONNÝCH HMOT
 MODERNÍ VOZOVÝ PARK
 TÝDEN DOVOLENÉ NAVÍC

kontaktní telefon: 736 507 517
e-mail: alena.pokorna@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz
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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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VÝKUP KNIH 
A KNIHOVEN

koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky, 

tel.: 604 11 44 66
arco@antikvariaty.cz

řádková inzerce
RECEPT: ROZMARÝNOVÉ BRAMBORY NA GRILU

Ingredience: 8 menších bram-
bor, 20 dkg slaniny nakrájené 
na plátky, 3 větvičky rozmarý-
nu, 1 stroužek česneku, 1 cibule, 
olivový olej

Postup: Z rozmarýnu natrháme 
snítky a nakrájíme je najemno. 
V misce smícháme olivový olej 
s nakrájenými snítky rozmarýnu 
a směs ochutíme lisovaným 
česnekem. Do alobalu nakrá-
jíme osolené plátky brambor 
i cibule, pokapeme je ochuceným 
olivovým olejem a zabalíme. 

Alobal dáme na gril a grilujeme 
asi 30 minut. Na grilu si připraví-
me také plátky slaniny. Hotové 
brambory a cibulku podáváme se 
slaninou. Jsou skvělé jako samo-
statné jídlo nebo příloha k masu.

Autorem receptu je tým tescorecepty.cz

INZERCE

I tentokrát vyrazíme za pivem na festival. V Malé sportovní hale na Výstavišti pro-
běhne 13. května Pivo zadarmo fest. Jak už název napovídá, za pivo tady platit nebu-
dete. Točit se bude 10° Gambrinus z tanků. Jedná se o první festival, kde se za pivo 
neplatí, konzumace je totiž v ceně vstupu. Za ten zaplatíte 559 korun při koupi na 
nejlevnejsivstupenky.cz a 599, pokud vstupné zakoupíte přes Ticketstream. (pet)

KAM NA PIVO

Pečujete o své blízké? Řekněte si o pomoc
Více než polovina Čechů ví ve svém okolí o někom, kdo není 
schopný se v pokročilém věku sám o sebe plnohodnotně po-
starat. Každý třetí Čech má takového člověka v rodině. A právě 
tyto rodiny mohou využít pomoci proškolených asistentů, kteří 
jim domácí péči o své blízké usnadní. Jedním z poskytovatelů 
asistenční služby je obecně prospěšná společnost Fosa. Ta po-
skytuje své asistenční služby nejen seniorům starším 65 let, ale 
také lidem s mentálním postižením od 16 let. „Posláním sociální 
služby Osobní asistence Osa je umožnit lidem se znevýhodněním 
žijícím v Praze žít způsobem života běžným pro jejich vrstevní-
ky, a to poskytováním dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci 
při provádění běžných činností,“ popsal Jakub Tadeáš Kucharič, 
sociální pracovník z Osobní asistence Osa. Služba je určena pou-
ze lidem z Prahy a blízkého okolí. Cena je 120 korun za hodinu 
asistence. Podrobnosti získáte na telefonním čísle 775 350 117. (pet)

7. 4. Heřman / Hermína, 8. 4. Ema, 9. 4. Dušan, 10. 4. Darja, 
11. 4. Izabela, 12. 4. Julius, 13. 4. Aleš, 14. 4. Vincenc, 15. 4. Anastázie, 
16. 4. Irena, 17. 4. Rudolf, 18. 4. Valérie, 19. 4. Rostislav, 20. 4. Marcela

SVÁTKY
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Moderuje cestovatel Ruda Švaříček
NOVÁ BUDOVA NM, Václavské náměstí 

CESTOVATELSKÉ STŘEDY

12.4. MICHAL HORÁČEK, textař: NEPÁL
Široce rozkročená osobnost s velkými přesahy. 
Podnikatelský talent znalce dějin ukáže 
i budoucí prezident? 
VIKTOR DYK, zpěvák: INDIE
Zpívá v  muzikálech, píše, skládá, hraje skvěle 
na piano, kytaru, baskytaru, perkuse.
 

19.4. JINDŘICH ŠTREIT, fotograf: SIBIŘ 
A BURJATSKO
Jeho fotografi cké umění obdivují po  celém 
světě, on zůstává skromný. Ocitneme se 
ve „světové galerii“ mistra. 
JAN POTMĚŠIL, herec: CESTY ŽIVOTA
Velký dříč a bojovník s osudem je skvělý nejen 
na jevišti. Poctivý chlap přesvědčí...
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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

prahaDenní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Nové varhany v katedrále zazní za dva roky
Hradčany – Varhany, které 
ozvučí celou katedrálu sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha, by 
měly poprvé zaznít nejpoz-
ději 28. září 2019. Oznámil to 
nadační fond Svatovítské var-
hany, který už vybral i fi rmu, 
která se úkolu varhany po-
stavit zhostí. Která to ze čtyř 
oslovených  bude, oznámí 
zástupci nadace 23. dubna, 
kdy se bude na slavnostní mši 
připomínat 1020. výročí smrti 
českého patrona sv. Vojtě-
cha. „Katedrála dosud není 
vybavena nástrojem, který 
by odpovídal jejímu významu 
v naší kultuře a zemi. Kvů-
li nejrůznějším politickým 
zvratům bylo nutné čekat,“ 
řekl kardinál a arcibiskup 
pražský Dominik Duka, 
který je iniciátorem projek-

tu. Do dneška bylo vybráno 
ve veřejné sbírce přes 24 mi-
lionů korun. Peníze se 
scházejí odevšud, například 
z oblasti Melbourne a Nového 

Jižního Walesu poslali naši 
krajané 35.000 australských 
dolarů,  jeden milion ko-
run zase věnoval Ján Trgiňa 
z Kladna. Dosud byla vybrá-

na třetina všech nákladů. 
„Převážnou váhu fi nanco-
vání ponese církev a velké 
fi rmy,“ řekl Dominik Duka. 
Stavbu nových varhan je 
možné podpořit příspěvkem 
na bankovní účet nadačního 
fondu Svatovítské varhany: 
2109930876/2700. (tík)

varhany ve Sv. Vítu

Dosavadní Mölzerovy romantické 
varhany na Wohlmutově kruchtě 
nad chórovou kaplí zvukem pokrý-
vají pouze starou část katedrály. 
Od dostavby katedrály v minulém 
století se už třikrát měly stavět 
nové varhany, které by zvukově 
zaplnily prostor celé katedrály. 
Místo pro ně bylo vytvořeno 
na velkém  novogotickém kůru nad 
hlavním vchodem.

Vrtbovská zahrada bude slavnostně nasvícena
Praha – Říká se o ní, že je nejkrásnější praž-
skou zahradou, a ti, co Vrtbovskou zahradu 
navštívili, nebo tam dokonce prožili svatbu, 
to potvrdí. A víte, kdy je nejkrásnější? Večer 
při slavnostním nasvícení. Pro veřejnost je 
zahrada v této podobě přístupná jen dvakrát 
do roka. Mimořádnou příležitost navštívit 
nasvícenou barokní Vrtbovskou zahradu, 
která okouzlí svojí mystikou, máte 
27. dubna od 20 do 22 hodin. Další pří-
ležitost se naskytne pak na podzim, kdy 

končí sezona. Poznáte nasvícené sochy 
Matyáše Bernarda Brauna, fresky Václava 
Vavřince Reinera, ateliér Mikoláše Alše 
a nezvyklé a ve své podstatě unikátní 
pohledy na Prahu, především Pražský hrad 
a malostranský kostel sv. Mikuláše. Do te-
rasovité zahrady je vstup přes Vrtbovský 
palác z Karmelitské ulice a i v mimořádný 
den je vstup v běžné ceně. Ale i přes den je 
zahrada okouzlující a je otevřená od dubna 
do října vždy od 10 do 18 hodin. (tík) Foto Ivan Kuptík

rozhovor_06.indd   7 3.4.2017   10:07:01

POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích 
i stávajících zákazníků, nabídka a prodej 
reklamy v titulu s největším počtem 
výtisků v Praze, zjišťování potřeb kli-
entů a doporučení řešení jejich dalšího 
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba 
cenových nabídek, reporting, běžná 
administrativa.

POŽADUJEME: 
Zkušenost z aktivního obchodu, čistý 
trestní rejstřík, zájem pohybovat se mezi 
úspěšnými podnikateli a zajímavými lidmi. 

Minimálně středoškolské vzdělání. Uživa-
telskou znalost práce na PC, ŽL. 

NABÍZÍME: 
Adaptační program pro nově nastupující. 
Možnost velmi atraktivního výdělku. 
Možnost profesního růstu v rámci obchodní 
sítě i celé společnosti. Zastupování největší 
inzertní sítě v ČR, Český domov. Kvalitní 
podporu, ověřené produkty, know-how. 
Dynamický kolektiv. 

Chcete se stát členem našeho týmu? 
Své životopisy posílejte na 
e-mail: nabor@ceskydomov.cz

Chcete spojit svůj profesní úspěch s největším a nejčtenějším časopisem v Praze?

Podle bydliště Vám vybereme místní mutaci, kterou budete zastupovat. 
Jsme jedno z významných vydavatelství v České republice, působící na trhu již 17 let.

NAŠE  PRAHA
časopis všech Pražanů www.nasepraha.cz

Staňte se MANAGEREM INZERCE 
časopisu Naše Praha.
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Platí pouze do 30. 4. 2017!  

Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze 
uplatnit zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 

slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

-12
na veškeré zboží

%%
KUPON NA SLEVU
při nákupu
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Platí do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

BRENO.cz

nabízíme také 
v šířích

bytové PVC 

5m

máme
 největší 
výběr          koberců, 
  PVC a vinylu

koberec i PVC 
profesionálně položíme

zboží 
dovezeme po celé ČR

poskytujeme komplexní služby

235,-

349,-

199,-

299,-

Kč/m2

Kč/m2

Kč/m2

Kč/ksbytový 
koberec 

Victoria
PA scroll, podklad filc,

šíře 3 m

bytový koberec 
Soulmate

PA saxony, 
podklad recytex,

šíře 4 m

448,-

kusové 
koberce 
Sisalo/Dawn
materiál 100% PP 
Flat Weave Bouclé,
různé vzory 
a rozměry

umělá tráva
Cricket

vpichovaný, s nopy,  
v šířích 1,33 a 2 m

umělá tráva
Cricket

vpichovaný, s nopy,  
v šířích 1,33 a 2 m

cena za rozměr 80x140 cm

89,-
DUBEN 2017

129,-129,-

MY MÁME ŘEŠENÍ...MY MÁME ŘEŠENÍ...

poradenství
a individuální 

přístup 

řezání na míru 
a obšívání koberců

... inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

BRENO.cz
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

inzerat-Breno-NasePraha-0417_210x297.indd   1 29.3.2017   23:33:59
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