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NAŠE PRAHA 9

Če r ný Most  Vysočany  Hlo ub ětín
NAŠE PRAHA je součástí sítě

Ze šedé zástavby se stalo
místo k světu. Co v novém
komplexu budov najdete?
více na straně 4

Doprava nás bude
trápit i po prázdninách

Kyj e

P rose k  Stříž kov
• www.nasepraha.cz
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Zpěvačka
Tereza
Kerndlová:
Na rodinu
mám ještě
čas

Uzavírky a omezení
pražských ulic jsou na svém
vrcholu. Srpen je zcela určitě
nejhorším měsícem, i když
se říká, že právě v první
polovině srpna je v Praze
nejméně lidí. Ale není to
rozhodně na dopravě vidět.
více na stranách 6 a 7

Soutěž: s Naší Prahou
na Romea a Julii
Tři čtenáři facebookových
stránek Naší Prahy získají
po dvou vstupenkách do
míčovny Pražského hradu.
více na straně 10



Rozhovor na stranách 8 a 9
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Balabenka Point multifunkční prostor
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Lenka Zumrová
lídr kandidátky Praha 9

REFERENDUM

380801/04

Objednatel: SPD Zhotovitel: SPD
Objedna

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS V PRAZE 9
redaktorka:
Tereza Vaisová
tel.: 731 317 720
tereza.vaisova@ceskydomov.cz
Po měsíční prázdninové pauze se Naše Praha 9 opět vrací
do schránek. A i když by se
mohlo zdát, že má za sebou
redakční prázdniny, není tomu
tak. I přes úmorné teploty
jsme pro vás připravovali to
podstatné, já nově střádala
články pro Prahu 9, i když
vlastně ne tak nově... V Praze 9 jsem strávila celé dětství
i dospívání, narodila jsem se
v Hloubětíně, po letech jsme
se stěhovali na Černý Most,
všechny moje aktivity se
pohybovaly v „devítkových“
lokalitách. Proto jsem ráda, že
jsem mohla právě já devátou městskou část přebrat
pod svá novinářská křídla,
protože není část Prahy, která
by mi byla bližší. A doufám, že
jako Praha 9 nikdy nezklamala mě, tak já nezklamu její
obyvatele, kteří náš čtrnáctideník čtou, i když nahradit
mou předchůdkyni nebude
snadné. Naše léto tedy bylo
rušné, předávání redakcí je
věc záludná, jak zatím probíhá
vaše léto?

praha 9

Více míst ve školách. Nový školní
pavilon se otevře už v srpnu
 Zatímco první zvonění nadcházejícího školního roku 2018/2019 zazní až 3. září, do nově
postaveného pavilonu v areálu Základní školy Špitálská ve Vysočanech se lidé mohou podívat už 29. srpna od 16 hodin. Bude se totiž konat den otevřených dveří.
stavba ještě
letos,“ konstaVysočany - V uplynulém
toval místostaškolním roce bylo v základrosta Prahy 9
ních školách, jejichž zřizova- Tomáš Portlík
telem je devátá městská část,
(ODS).
celkem 3280 míst. Od nového
Ačkoliv zaškolního roku se kapacita
tím nemuselo
v základních školách městské být žádné z dětí
části Praha 9 navýší o více než z Prahy 9
550 nových míst.
odmítnuto
„Je to výsledek naší dlouk přijetí do záhodobé strategie rozvoje
kladní školy
školství na Devítce. V soukvůli nedostavislosti s mimořádně masivní tečné kapacitě,
bytovou výstavbou v naší
více než 550
městské části, kdy především nových míst by
na územích po bývalých prů- tak od letošnímyslových závodech vznikají ho roku mělo
nové bytové komplexy, jsme
zajistit větší
nechali zpracovat demograklid rodičům,
ﬁcké studie odhadující pravpedagogům
děpodobnou potřebu nových
i zřizovateli
míst v základních školách.
na dobu, než
A protože závěry předpoklábude otevřena
daly opravdu výrazný nárůst ZŠ a MŠ U Elek- GYMNÁZIUM A ZŠ Špitálská. Zdroj: MČ Praha 9
počtu dětí ve věku povinné
try.
školní docházky, rozhodNa větší počet žáků, kteří
V novém čtyřpodlažním
li jsme o přístavbách v ZŠ
pavilonu v areálu ZŠ Špitálská do školy přijdou v souvislosti
Špitálská ve Vysočanech a ZŠ vzniklo devět tříd zhruba pro s otevřením nového pavilonu
Novoborská na Proseku, které 260 dětí, včetně dvou odborškoly, jež vyrostl na místě
už teď v září přivítají první
bývalého Bumbálku v Novoných učeben a víceúčelového
školáky. Zároveň chceme
školské ulici, se ve Špitálské
sportovního sálu. Celkové
postavit v lokalitě U Elektry
náklady na výstavbu dosahují připravovali už od loňského
ve Vysočanech zcela novou
55 milionů korun s tím, že MČ roku. O minulých letních
základní a mateřskou školu
prázdninách tady například
Praha 9 zaplatila 35 milionů
zhruba pro 750 žáků. Předprošla komplexní rekonkorun a z rozpočtu hl. m.
pokládáme, že po získání
Prahy získala účelovou dotaci strukcí kuchyně a jídelna
stavebního povolení začne
a rozšířila se jejich kapacita.
ve výši 20 milionů korun.
Tereza Vaisová

SLOVO VYDAVATELE

Aquapark Čestlice láká na vskutku zahraniční dovolenou
V průběhu parných dní jsme
s dcerkou zavítali do aquaparku
Čestlice svlažit rozpálená těla.
Musím se přiznat, že jsme si
zde připadali jako na zahraniční dovolené. Už při vchodu
jsme exotiku zahraničí okusili
u kasy, neboť základní vstup
pro dospělého a dítě na tři hodiny stojí 868 korun. Rodinné
denní vstupné stojí 1749 korun,
v ceně jsou dva dospělí a jedno
nebo dvě děti. Pro našince
vskutku drahé. Babylon jazyků
v šatnách napovídal, že tuto zábavu využívají vzhledem k cenám především cizinci. Samotný aquapark je vybaven mnoha
tobogány, „divokou řekou“,

kde se necháváte unášet proudy
vody, a plno vodními atrakcemi. Nejvyužívanější jsou
mořské vlny, které se rozproudí v hlavním bazénu zhruba
jednou za hodinu. Je to skvělá
zábava, bazén je plný lidí a připadáte si, jak na rozbouřeném
moři. Na zahraniční dovolenou
si našinec opět vzpomene, když
si jde dát něco k snědku nebo
pití. Pivo 60 korun, klas vařené
kukuřice kolem stovky, celkem
jsme za 2 piva, jednu sprite, klas
kukuřice a malou zmrzlinu
zaplatili 500 korun. To je dost.
U stánků ovšem slyšíte španělštinu, francouzštinu, italštinu,
angličtinu, němčinu, japonšti-

nu nebo arabštinu a těmto turistům přijdou místní ceny jako
doma. Inu, zahraniční dovolená. Aquapark Čestlice se kdysi
„proslavil“ také kauzou povolených arabských hábitů pro
ženy do vody, tzv. burkin. V ČR
se tehdy proti tomu zvedla vlna
nevole. Já jsem na místě zaznamenal několik arabských párů
(alespoň podle jazyka) a všichni
byli oblečeni v normálních
plavkách jako ostatní. Zdá se,
že to byla nafouknutá bublina a turisté z arabských zemí
se u nás umí chovat naprosto
přiměřeně našim tradicím
a obyčejům. Musíme ale chtít,
aby respektovali naše pravidla.

Shrnuto,
návštěva
aquaparku
Čestlice může
nahradit
dovolenou
v zahraničí těm, kteří nemají
možnost vycestovat k moři.
Připravte si ale peněženku,
protože ceny jsou zde vskutku
zahraniční. Napište nám, jaké
jsou vaše zážitky z českých
aquaparků. Byli jste někde
spokojeni? Doporučíte Pražanům nějaké místo? Rádi vaše
zážitky zveřejníme.
Jan Čížek, vydavatel Naší Prahy
jan.cizek@ceskydomov.cz
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Právě tolik
let letos
uplynulo
od vjezdu první
soupravy
vagonů do stanice metra
Letňany, která se otevřela
v květnu 2008.

STRUČNĚ Z PRAHY 9

Přihlaste se
ke slavnostnímu
vítání občánků
Praha 9 – Právě nyní se
můžete přihlásit ke slavnostnímu vítání nových
občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců
(nejpozději do jednoho roku
dítěte). Zájem musí projevit
sami rodiče - je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit
v podatelně Úřadu městské
části Praha 9, Sokolovská
14/324 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese:
pichovar@praha9.cz. (tva)

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Balabenka Point je místo k světu
Praha 9 - Multifunkční
komplex ze šesti budov, to je
Balabenka Point, který najdete
v Lihovarské a Drahobejlově
ulici v blízkosti obchodního
centra Harfa. V čem je toto
místo výjímečné? Balabenka
Point změnil místo uprostřed
zástavby ze zanedbaného
bývalého průmyslového místa
na adresu, která vypadá k světu. Komplex poskytne zhruba
12 tisíc metrů čtverečných
kanceláří, skladů a obchodních prostor, které jsou z valné
většiny již pronajaty, je zde
také 60 nových bytů, jež jsou
rovněž prodány, parkoviště
s 50 místy venku a 50 místy
v podzemních prostorách,
Galerie Hala C, nová restaurace LIHO 12… Za tím vším stojí
od roku 2004 společnost Ugav
s.r.o., která je součástí skupiny
SEN development.
Z kultury zde můžete
navštívit například prostor

Galerie Haly C, kam můžete vstoupit z Lihovarské 12
i Drahobejlovy 15. Prostor je
určený pro umělecké výstavy,
fotograﬁcké expozice, veřejné
i soukromé akce, konference
s promítáním, autogramiády,
besedy, křty knih… První

výstavu zde měl izraelský
sochař Yossi Salzman spolu
s ukázkou originálních skic
českého architekta Martina
Rajniše, doplněná bylo
o vybraná díla ze Saga gallery.
Na další výstavy se můžete
těšit po prázdninách. (tva)

Výluka Praha–Čakovice–Neratovice
Praha 9 - Více než měsíc, od 21. července až
do 2. září, nepojedou vlaky na trati z Prahy
do Všetat.
Opravovat se budou koleje mezi Čakovicemi
a Neratovicemi. Osobní vlaky z Prahy do Měl-

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY!
VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotograﬁi pošlete s krátkým
popiskem na e-mail tereza.vaisova@ceskydomov.cz. Fotograﬁi, která zaujme
naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku Naše Praha. Za otištěnou fotograﬁi čeká na jejího autora odměna v podobě vstupenek na zajímavou pražskou
akci! Pravidla pro využití a oceňování fotograﬁí najdete na nasepraha.cz. (red)

VÍTĚZNOU FOTOGRAFII z procházky Prahou nám zaslala jedna ze čtenářek
Naší Prahy s popiskem: Pohled na Prahu nikdy neomrzí… Gratulujeme k výhře 2 lístků na představení Carmen.
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GALERIE Hala C. Zdroj: Balabenka Point

níka a do Mladé Boleslavi nahradí autobusy
mezi Prahou a Neratovicemi. V Praze budou
odjíždět od stanice metra Letňany. Stejně tak
tomu bude v případě náhrady rychlíků z Prahy do Tanvaldu. (tva)

Častější intervaly metra o víkendech,
do Letňan nově každým metrem
Praha 9- Rada hl. m. Prahy
schválila 17. července řadu
důležitých zlepšení v provozu
Pražské integrované dopravy
od začátku září 2018. O víkendech se zkrátí intervaly
na všech třech linkách metra,
nejvíce na lince C, a to až
na 5 minut. Zároveň již
nebude ve všední dny každé
druhé metro končit na Ládví,
všechny soupravy pojedou
až do stanice Letňany. Řada
potřebných vylepšení se
připravuje také pro pražské
autobusy.
Pražané cestují po městě
stále více i o volných dnech.
Méně jezdí na chaty, ve městě
se koná spousta akcí a stále
přibývá turistů. Proto bude
od září 2018 posílen víkendový provoz metra, a to s přihlédnutím k nerovnoměrnému vytížení jednotlivých
linek během volných dnů.
„Jednotný interval 7,5 minuty
o víkendu na linkách B a C
již po většinu roku nedostačoval poptávce, a to zejména

v centrální části města,”
uvedl náměstek primátorky
hl. m. Prahy a radní pro oblast
dopravy Petr Dolínek (ČSSD).
Další novinka čeká trasu C.
Návrh na zrušení pásmového
provozu v úseku Ládví–Letňany, který je dosud aplikován v pracovní dny v období
od cca 9:00 do 19:00 hodin,
byl Radě hl. m. Prahy předložen ke schválení na základě
memoranda, které podepsali
zástupci MČ Praha 9, Letňan, Čakovic, Kbel a Vinoře v březnu 2018. Zrušení
pásmového provozu bude
realizováno zkušebně od
1. září a po dobu čtyř měsíců
bude jeho dopad podrobně vyhodnocován. V úseku
Ládví–Letňany nejde o řešení
přeplněných spojů metra, ale
o to, aby zde interval v pracovní dny nebyl delší než
o víkendech. Současně nové
opatření pomůže v pracovní
dny lépe koordinovat odjezdy
autobusů od metra do okolních sídlišť. (tva)

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

TK DanceTime otevírá unikátní
taneční kurzy založené na psychologii
 Tanec je komunikace. Tak zní první věta, kterou uslyší účastníci nových tanečních kurzů
pro děti a mládež v TK DanceTime na pražském Proseku. Mistři ČR v showdance Vítězslav
Rázek a Kristýna Mücková přistupují k výuce tance jinak než ostatní školy.
Tereza Vaisová

Prosek – Místo na drilování
kroků a techniky kladou důraz
na zážitky, emoce a mezilidské vztahy. Unikátní koncept
podtrhuje název tanečního
klubu, který odkazuje ke smysluplnému trávení volného
času. Nábor mladých tanečníků probíhá celé léto. Samotné
kurzy se rozběhnou na začátku
září a současně s nimi i zvláštní doplňovací náborové hodiny
zdarma. „Sportovní kluby
v rámci náborů často lákají
rodiče na to, že odtrhnou jejich
děti od tabletů a chytrých
telefonů. Já si ale myslím, že
je to málo. Dětem nechybí jen
pohyb, ale především zážitky,
o kterých by mohly vyprávět.
A přesně ty jim chceme dát,“
říká vedoucí TK DanceTime,
vystudovaný psycholog Vítězslav Rázek a dodává: „V rámci

NÁBOR mladých tanečníků probíhá celé léto. Zdroj: TK DanceTime
svého akademického výzkumu jsem se věnoval práci se
stresem v tanečním sportu

a dospěl jsem k překvapivému
závěru, že stres trápí na soutěžích již děti ve velmi útlém

praha 9
věku. A to je špatně, stresu
máme všichni dost. Tanec by
měl naopak uklidňovat.“
Nábor je rozdělen do 3 věkových kategorií. Nejmladší
děti od 6 do 9 let se mohou
těšit na skupinová cvičení
ve stylu „škola hrou“ a v závěru kurzu i na předtančení
v barokním sále Boccaccio
v tanečních kostýmech. Druhá skupina je určena pro děti
od 10 do 13 let a třetí pro dorostence od 14 do 19 let, tedy
také pro absolventy klasických tanečních. Společným
jmenovatelem všech kurzů je
práce s psychikou a komunikace na parketě i mimo něj.
Taneční klub TK DanceTime
vznikl v roce 2017 jako sportovní odnož školy Tanec pro
všechny, která se specializuje
především na standardní a latinskoamerické tance. Kurzy,
semináře a lekce probíhají
pravidelně v tělocvičně Gymnázia Českolipská v Praze 9.
Kromě Vítězslava Rázka
a Kristýny Mückové v týmu
lektorů působí i Tomáš Marek,
mnohonásobný mistr republiky v latinskoamerických
tancích, Petra Kostovčíková,
semiﬁ nalistka mistrovství
světa a úspěšná účastnice
StarDance. (tva)

INZERCE

SVĚTOVÝ GOLF
V ČESKU

www.czechmasters.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

380926/01

TITULÁRNÍ PARTNER
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téma

najdete
na www.nasepraha.cz
Více témat na
www.nasepraha.cz

Doprava nás bude trápit nejen přes
 Uzavírky a omezení pražských ulic jsou na svém vrcholu. Srpen je zcela určitě nejhorším měsícem, i když
se říká, že právě v první polovině srpna je v Praze nejméně lidí. Ale není to rozhodně na dopravě vidět.
8. září a potrvá do 13. října.
Platí jen o víkendech od sobotních 8 hodin do nedělních
15 hodin.

Oskar Kuptík

Praha – Kolaps dopravy při
zahájení oprav v Zenklově
v Praze 8 a Husitské ulici v Praze 3 nakonec vedl
politiky, že odložili celkovou
úpravu Vinohradské ulice,
kde se nyní opravují „pouze“ koleje, což samozřejmě
na dopravu má vliv také.
TSK v reakci na problémy
zmírnila některá omezení
provozu a slíbila, že práce na
silnicích urychlí. Jde hlavně
o prodloužené směny. Práce
v noci, což navrhovala řada
lidí, ale není možná, protože
to neumožňují hygienické
předpisy kvůli hluku v zástavbě.

Wilsonova a okolí dá zabrat
Až do 30. srpna bude kvůli opravám omezen provoz
a povolená rychlost ve Wilsonově ulici. Od 1. 8. je v obou
směrech uzavřen jeden jízdní
pruh. O uplynulém víkendu
ještě proběhla oprava sjízdné
rampy směr Hybernská. Ovšem nepracuje se jen v samotné Wilsonově, kde se kromě
povrchu upravují dilatace
v prostoru budovy hlavního
nádraží. Opravuje se mimoúrovňová křižovatka Bulhar,
a aby toho nebylo málo, tak
až do 28. 10. se rekonstruují
vozovky a chodníky u Národního muzea (před jeho
slavnostním znovuotevřením.
Jde o těch 200 metrů mezi
Wilsonovou a Legerovou, které byly uzavřeny už v době,
kdy tu sídlila Svobodná Evro-

Husitská až do října
Už probíhá poslední etapa
Jeronýmova – za křižovatku
s ulicí Prokopova (polovina
úseku Prokopova–Chlumova)
a uzavírka křižovatky Trocnovská–Husitská. Jenže až do
října, i když jsou tu náznaky,
že by třeba konec září mohl
být veselejší. Je to tam prostě
neprůjezdné. Po dokončení to
bude trochu jiná ulice, se zálivy a bezpečnými ostrůvky.
Situace se postupně stabilizovala a řidiči si zvykli, ale...
JIRÁSKŮV MOST – jeden z nejzatíženějších mostů v Praze volal po opravě
dlouho… Čekejte, že tohle potká v dohledné době další mosty. Foto: 4x Ivan Kuptík
pa. Pozor – příjemná zpráva,
už tu vzniká základ chystané
tramvajové trati, které má
spojit Vinohradskou s Václavským náměstím a nádražím.

Bolavý Jiráskův most
Do 30. 8. je omezena doprava i na Jiráskově mostě
mezi Smíchovem a Novým
Městem. Od 31. července pokračuje další etapou.
Směrem na Prahu 5 se jezdí
jen jedním pruhem. Omezení čekejte i na Janáčkově
nábřeží i ve Zborovské. Je
uzavřený vjezd na Janáčkově
nábřeží v křižovatce Diezenhoferových sadů a Janáčkova
nábřeží. V úseku Janáčkovo
nábřeží a Zborovská bude
uzavřený pravý jízdní pruh,
doprava bude zachovaná

BUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÝCH ZASTÁVEK v Holešovicích svedlo automobilovou dopravu na koleje, také komplikace...
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levým a prostředním jízdním
pruhem. V úseku Zborovská – Jiráskův most bude
uzavřený levý jízdní pruh,
doprava bude zachovaná pravým jízdním pruhem. Práce v ulici V Botanice
a Preslova skončily 7. 8., ale
veškeré práce budou dokončeny až 19. 8. Objízdné trasy
jsou stále plné.

Na Nuseláku to nekončí
Částečně omezen je do
31. srpna i provoz na Nuselském mostě. Částečné
uzavírky ale budou pokračovat v září a říjnu kvůli
opravě tubusu stanice metra
a jeho svrchní části a také
okolních chodníků. Provoz
metra omezen není. Takže
další omezení na mostě začne

Další žižkovská
patálie – Koněvova
Žižkovu se vyhni, to stále
platí. Od 31. 7. do 25. 8. se
frézuje vozovka v Koněvově
ulici mezi ulicemi Želivského
a Rečkova. Jde o směr z centra
a jedná se o úplnou uzávěru
dalších 200 metrů vozovky, které ovlivní dopravu
v okruhu několika kilometrů.
Kromě vozovky se upravují
i chodníky a dávají se bezbariérové prvky na přechodech.

Vinohradská – „jen“ koleje?
Až do 1. září mají trvat opravy
tramvajové trati ve Vinohradské ulici. Kvůli nim je
obousměrně přerušen provoz
tramvají a také částečně
omezen automobilový provoz.
Práce se provádějí v několika
etapách. Do 20. srpna platí
omezení ve Škrétově ulici

TAKOVÁ MALIČKOST – ve Vršovicích stačí drobná oprava a už tu mají automobilisté problém, takových míst jsou v Praze desítky.

Více témat
Vícenajdete
témat na www.nasepraha.cz

téma

prázdniny, ale i po nich
v úseku Anglická–Římská pro
jízdní pruh přilehlý k trati.
Do 25. srpna trvá plná uzavírka Jičínské ulice v úseku
Slezská–Vinohradská. Takže
nepočítejte s tím, že se z Korunní dostanete rovnou na
Floru do kina. Tramvaje tam
ale jezdí.

se jeden jízdní pruh, druhý
se opravuje, provoz je v některých případech sveden
do protisměru. Vznikají tam
fronty, takže nejlépe tam najezdit. Lehce se to řekne, že?

To nejlepší na konec:
Zenklova
Do 30. září jsou naplánovány opravy v Zenklově ulici
v Libni, které začaly v červenci. Zcela uzavřen je úsek
Horovo náměstí – náměstí
Na Stráži a také most přes
Rokytku. Na dalších úsecích
Zenklovy ulice jsou částečné
uzavírky. Zpráva je to krátká,
ale bohužel jde o jednu z nej-

Na Barrandov také došlo
Další klíčovou dopravní
oblastí je Barrandov. Bude
to dlouhé – od 24. července
až do 28. října je omezena
doprava v ulici K Barrandovu
ve Slivenci, a to v úseku od
křižovatky s ulicí K Holyni
po Pražský okruh. Uzavírá

ZENKLOVA ULICE je neprůjezdná pro tramvaje i pro auta a pěší se tu jen těžko
pohybují…Třeba je to ale dobrý terén pro adrenalinové jezdce na kole…

a co ještě nás kde čeká?
x Do 26. srpna omezení v Řepích ve Slánské ulici v úseku Plzeňská–Čistovická
kvůli demolici protihlukové stěny.

významnějších uzavírek,
která ovlivňuje Vysočany,
Prosek, Karlín, Kobylisy
i Bohnice...
Vypadá to jako dopravní
masakr, někdy má člověk
pocit, že nám chtějí inženýři
a politici znechutit život ve
městě. Ale když si uvědomíte,

x Do 28. srpna je zcela uzavřena Kamýcká ulice v Suchdole v úseku od Kosovy
ulice po hranice Prahy.
x Do 31. 8. je kvůli opravám v Cafourkově ulici v Praze 8 jednosměrný provoz
směrem od Lodžské k Feřtekově ulici.
x Do 31. 8. se v Patočkově ulici mezi ulicemi U Brusnice a Střešovická opravuje
celá šířka komunikace a chodníků. Doprava je vedena po tramvajovém tělese.

že stav silnic, chodníků a další dopravní infrastruktury se
rozhodně neblíží k ideálu, pak
je dobře, že se našly peníze na
všechny ty opravy. A vlastně
i kapacity. Při dnešním stavebním boomu je až s podivem, že ﬁ rmy našly dost lidí
na práci…

INZERCE

LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2018

hlavní partneři

partneři

hlavní mediální partneři

mediální partneři

8. 8. – 16. 8.
spolupořadatelé

pořadatel

předprodej

Glanc
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generální partner

vstupenky: www.shakespeare.cz

380670/05

foto: Pavel Mára
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rozhovor

Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz

Zpěvačka Tereza Kerndlová: Na
 Jablko, které nepadá daleko od stromu, to je
životní příběh zpěvačky Terezy Kerndlové (31).
Po vzoru svého otce, jazzového a swingového
zpěváka Ladi Kerndla, vyplula v 15 letech do nejistých vod hudebního šoubyznysu a zatím se její
písničková bárka vyhnula všem zrádným útesům.
Martin Dudek

Více než polovina léta je
za námi. Jak jste ho dosud
strávila a kam se chystáte
do konce srpna?
První polovinu léta jsem strávila pracovně, a to vystupováním s mou novou kapelou
či rozhovory. A také promem
nového alba, které mi vyšlo
letos na jaře. Ale vyčlenila
jsem si dovolenou na Moravě,
kterou jsem prožila se svou
rodinou, s přáteli a i s rodinou
mého muže. A v srpnu už jsou
opět koncerty, takže super.

Jako Mimopražská - našla jste
si snadno první byt (pronájem)
v naší metropoli?
U mě to bylo velice jednoduché. Pronájem jsem nehledala, protože jsem začala žít se
svým nynějším mužem a ten
skoro celý život žije na Vinohradech. Tam jsem si koupila
byt, ve kterém jsme doposud.
Abych byla konkrétnější, je
to Praha 3, kousek od Flóry
a musím říct, že tato lokalita
je pro mě absolutně nejvýhodnější. Proto až budeme
společně kupovat nový byt,
tak nás najdete zase někde

Kdyby byly takovéto poměry
v Evropě ještě aspoň tisíc
let, tak si můžeme všichni
zatleskat.
Narodila jste se v Brně, ale pak
jste s otcem cestovala po světě.
Kde se vám nejvíce líbilo?
Sice jsem se narodila v Brně, ale
v podstatě jsem tam nikdy nežila. Má rodná ves je Žernovník
u Brna, kde jsem strávila druhou
polovinu dětství. A to právě
proto, že tu první jsem „proplula“ na lodi. A kde se mi nejvíce
líbilo, na to se nedá jednoznačně
odpovědět, protože těch míst je
vždycky v životě víc a jsou spojena se zážitky či milými lidmi.
Děti půjdou co nevidět zase
do školy. Vy ale nemáte moc
hezké vzpomínky na toto období, spolužáci vás na základce
šikanovali. Co byste poradila
těm, kteří si podobným peklem
také procházejí?
Neznám mnoho dětí, které
by se po prázdninách těšily
do školy. Ale ty, které mají
smůlu, jsou málo průbojné
a stane se jim něco podobného, by měly za každou cenu
tyto své problémy vykřičet
do celého světa, protože
jedině tak je šance, že se jich
někdo zastane. A nedej bože,
že by se stalo něco horšího.
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tam. Na Vinohradech bydlím
téměř patnáct let a je to pro
mě pražská top čtvrt.
Co se vám celkově v Praze
(ne)líbí?
Protože jsem ještě stále mladá
a tak se i cítím (úsměv), je pro
mě velkoměsto přitažlivé.
Navíc má profese centrum
dění skoro až vyžaduje, takže
jsem zatím opravdu spokojená. Co se týká negativních
stránek, tak je to snad jen
nejistota jít ve dvě ráno sama
nebo být s kamarádkou někde
v centru. Asi bych se necítila
úplně v pohodě, ale to je úděl
všech kosmopolitních měst.
Ale pořád si myslím, že Praha
patří k bezpečným evropským metropolím.

POKUD by se volila miss zpěvačka, Tereza by určitě byla jednou z kandidátek na
příčku nejvyšší. Foto: archiv TK
sebevíce chtěl. Takže ano,
chtěla jsem být zpěvačkou.

Málokdo asi ví, že jste nadabovala přes 200 ﬁlmů. Navedly
vás herecké zkušenosti na myšlenku zkusit ještě více prorazit
ve ﬁlmu či v televizi?
Jako malá jsem absolvovala
hodně aktivit. Dabing, step,
hru na klavír, dětský modeling, zpěv ve sboru Ivy
Bittové a podobně, takže jsem
se v podstatě hledala. Něco
mi šlo lépe, něco hůř a něco
vůbec, jako právě zmiňovaná
hra na klavír. To mě absolutně
Chtěla jste být už od základní
nebavilo. Ale to nebyl případ
školy zpěvačkou, nebo jste se
dabingu. Bavil mě stejně jako
viděla v jiném povolání?
jiná odvětví, ale razím názor,
Když nasáváte hudbu už
že pokud chcete dělat něco
od malinka, protože váš táta
pořádně, musíte si vybrat a jít
je zpěvák a strýčkové jsou
za svým snem. Takže zpěv
muzikanti, tak vás to zákonitě vyhrál, ten mě uchvátil.
ovlivní. Ale je jasné, že kdyby
člověk pro to neměl vlohy,
Měla jste někdy chuť s hudební
tak to dělat nemůže, i kdyby
kariérou praštit se slovy: „Tak,

raději budu sázet stromečky,
než prožívat tohle..?“
To víte, že se vám kolikrát
něco nepovede, něco zkazíte
vlastní vinou, ale myslím, že
se to týká všech profesí. Jenže
u mé je problém, že to všichni slyší, vidí, nějaký dobrák
od novin si to přibarví a pak je
ideální prostor pro závistivé či
zlé lidi, kteří si nejen rýpnou,
ale i bodnou. A v tuto chvíli
vás napadají myšlenky, zda to
za to vůbec stojí. Mnoho lidí si
myslí, že zpěváci jsou v balíku
a mají všechno velice jednoduché. Ale tak to dnes vůbec
není. Konkurence je obrovská, všechno si musíte zaplatit
sami a nemáte ani jistotu, že
když složíte skladbu, zaplatíte
studio, videoklip a další, se
písnička bude někomu vůbec
líbit. Ale i tak říkám, že to
za to stojí, a posledních pět let
lidi, kteří si chtějí bodnout, už
neřeším.

Další rozhovory máme i na Facebooku

rozhovor

rodinu mám ještě čas
Je skutečně zákulisí českého showbyznysu rozdělené
na partičky, jejichž členové
si navzájem přihrávají kšefty
a současně intrikují proti jiným
partičkám?
To přesně nevím, protože já
jsem sólista. Ne že bych se
nechtěla kamarádit, ale my už
to tak máme po rozpadu Black
Milk. Ale vím, že určitě nějaké okruhy interpretů a pořadatelů jsou. Co ale dělají, o to
se vlastně ani nezajímám.

každý. Ale myslím, že přeci
Sledujete politiku, ať už domámám ještě trošku času, takže
cí, či zahraniční?
zatím to není aktuální téma dne. Musím se přiznat, že moc ne.
Tím ale samozřejmě nechci
Diskutujete doma s manželem
říct, že nemám lehký přehled.
o budoucnosti? Přece jen poměry v Evropě se mění…
Na podzim nás čekají komuSamozřejmě že diskutujeme,
nální i senátní volby. Prozraale vždycky dojdeme k jeddíte, která politická strana je
nomu společnému názoru.
vám nejbližší?
Kdyby byly takovéto poměI kdybych to věděla, tak bych
ry v Evropě ještě aspoň tisíc
vám to neprozradila. Ale
let, tak si můžeme všichni
momentálně musím říct, že
zatleskat. Bez války, pokud
nevím. Za poslední léta jsem
vynecháme Ukrajinu, tolik let z naší politické scény zklamaná,
Na čem nyní pracujete, kde
naše dějiny nepamatují. Proto hlavně proto, že málokdo nebo
vás mohou naši čtenáři vidět či můj muž vždycky sklouzne
v podstatě vůbec nikdo si nestojí
slyšet?
do historie a říká: „Podívej se
za svými názory. A to nemluvím
Pracuji na dvou nových video- do minulosti a zjistíš, že lido nějaké slušnosti či korektnosti.
klipech ze svého nového alba
stvo je nenapravitelné, český
V tuto chvíli se zamýšlím nad
„S Tebou“ a zároveň už nyní
národ je tak malý a geograﬁc- tím, komu vlastně věřit.
připravuji nový singl, který
ky na takovém místě, že není
samozřejmě na albu není.
možné vývoj nějakým způso- S jakým mottem půjdete
Vidět mě můžou na mých vebem ovlivňovat. To vždycky
do zbytku letošního roku?
řejných vystoupeních, jejichž
budou dělat větší velmoci
„Žít pro budoucnost je stejně
termíny postupně vkládám
za nás.“ Sice to není zrovna
chybné jako žít v minulosti
na svoje webové stránky.
hezká realita, ale já s ním plně a jenom ten, kdo žije pro přísouhlasím. Takže tím chci říci, tomnost, dovede plně ocenit,
Jste pět let vdaná. Neplánujete že jsem ráda za to, jaké to je
co mu dnešek přinese.“ Toto
již založení rodiny?
teď, a budu šťastná, když to
napsala ve své knize herečka
Tuto otázku mi pokládá snad
tak zůstane.
Adina Mandlová.

proﬁl
Tereza Kerndlová

narozena 6. října 1986 v Brně
od svých dvou a půl let se plavila
s otcem na lodích po celé Evropě.
Ten na nich působil jako hudebník
a zpěvák
do povědomí posluchačů se dostala
jako členka tříčlenné hudební formace Black Milk, se kterou v roce
2002 získala Českého slavíka
v kategorii Objev roku
v roce 2008 reprezentovala Českou
republiku v soutěži Eurovision Song
Contest
v současné době se věnuje své
sólové dráze, jejím posledním počinem je letošní album „S Tebou“
vdaná, bezdětná

380046/81

380046/82
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velká Praha

Užitečné informace na www.nasepraha.cz

Soutěž: s Naší Prahou na Romea a Julii do míčovny
Pražského hradu
 Tato milostná tragédie o nepřátelství rodů Monteků
a Kapuletů a jejich syna a dcery se hraje v rámci každoročních Letních shakespearovských slavností letos
naposled. Nebylo by škoda o to přijít? Tři čtenáři facebookových stránek Naší Prahy získají po dvou vstupenkách
do míčovny Pražského hradu.
v roce 1595 napsal anglický
a celosvětově dodnes respekPraha/Pražský hrad - Soutěže tovaný dramatik William
jsou avizovány na pražském
Shakespeare jednu z nejeonline webu www.NasePraha.cz motivnějších tragédií Romeo
či f/casopisNasePraha, na
a Julie. V překladu Martina
obou najdete i výsledky.
Hilského, která má stejně jako
Letní (od konce června do
Sen noci svatojánské letos derzačátku září) shakespearovniéru, to znamená, že se hraje
ské slavnosti jsou nejstarší
v rámci Shakespearovských
a největší divadelní přehlídslavností (www.shakespeare.cz)
kou pod širým nebem v Evletos naposled. Tři výherci
ropě zaměřenou na uvádění
získají každý po dvou vstupenděl Williama Shakespeara.
kách od Naší Prahy na 29. 8.
Vznik festivalu inicioval v roce od 20:30 hodin na představení
1990 (od 1998 pravidelně, nyní Romeo a Julie přímo v letní
na dvou místech Pražského
míčovně na Pražském hradě.
hradu) prezident Václav Havel.
Ten festivalu poskytl záštitu,
Jak nebýt vyřazen z losování?
Účastnit se mohou čtenáři
stejně jako později prezident
Naší Prahy, kteří jsou zároveň
Václav Klaus. Pravděpodobně
Jan Bělohubý

Foto: Agentura Schok, Patrik Borecký

v seznamu „lajkerů“ www.
facebook.com/casopisNasePraha. Nestačí lajk příspěvku,
ale stránce Naší Prahy: tlačítko je vlevo těsně pod hlavním obrázkem. Pokud jste už
lajkovali, nic nemusíte měnit.
A dále je třeba poslat do půlnoci neděle 19. srpna mailem
na soutez@ceskydomov.cz
správnou odpověď i s poštovní
adresou. Podmínky jsou tedy
tři (LIKE stránce + správná
odpověď + poštovní adresa)

a je nutné je splnit všechny.
Výherce budeme informovat
prostřednictvím e-mailu, na
www.nasepraha.cz i též f/
casopisNasePraha.

soutěžní otázka
Soutěžní otázka: Děj Shakespearovy hry Romeo a Julie z rodu
Monteků a Kapuletů je zasazen
do italského města A) Benátky, B)
Padova, C) Verona, D) Venezia.

Praha zachraňuje divoká zvířata Umění se nezadržitelně valí do Prahy

VYPUŠTĚNÍ uzdravené samičky daňka do prostoru Thomayerovy nemocnice.
Foto: LHMP

Praha - Zeleň a lesy v metropoli skrývají velké množství
divoké zvěře a ptactva a ne
nadarmo má Praha záchrannou stanici pro volně žijící
živočichy. Letošní první půlrok
byl rekordní pokud jde o přijetí
zvířat do péče. Bylo jich 2611
živočichů 106 různých druhů.
To je o 357 zvířat více než v polovině loňského roku. Stanici
provozují Lesy hlavního města
Prahy (LHMP), které mimo jiné
spravují i zookoutky, kde zůstávají handicapovaná zvířata,
která se již nemohou vrátit do
přírody. Nejvíce je přijímáno
ptáků, ze savců pak netopýři,
zajíci a veverky. Z celkového počtu živočichů bylo 1425
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dospělých a 1228 mláďat.
Zvířata jsou obvykle ošetřena
a pak vrácena zpět. Kuriózní je příběh samičky daňka,
která se nedávno vrátila do
asi 60hlavého stáda muﬂonů
v Thomayerově nemocnici. Samici, kterou ohrozila na životě
srážka s autem, komplikovaný porod a smrt mláděte, se
podařilo vypustit po tříměsíční
rekonvalescenci.
Lesy hl. m. Prahy provozují i zvířecí záchranku, jejíž
jeden z vozů jezdí s polepem
fotograﬁe sýce rousného
Huga. Tato malá sova zůstala
v zookoutku, protože by se
s poškozeným křídlem v přírodě neuživila. (tík)

Praha – Určitě si vzpomenete,
jakou radost měli lidé, když
obcházeli různobarevné krávy,
které se na mnoha místech
Prahy objevily v rámci projektu
Cowparade, některé dodnes
zdobí veřejný prostor. Prvním
výrazným místem (bohužel
na dlouhou dobu posledním)
se stal Park sochy Hadovka,
kterou zaplatila Praha 6 v době
starostování nejdřív Pavla Béma
a potom Tomáše Chalupy.
Určitě si vzpomenete na další
projekty, které přinesly sochy
do pražských ulic. Iniciativy se
ale postupně ujali, světe div se,
soukromí developeři. Zřejmě
nejvíce soch má „na svědomí“
společnost StarGroup, která
před časem instalovala sochy
v novém sídlišti Kejřův park
v Praze 9. Podobně i ve svém
dalším projektu Nové Chabry.
„Při takové výstavbě nesmí
docházet k opomenutí prvků,
které sice přímo nesouvisí
se stavbou, ale utváří vnější
prostředí, které je pro budoucí
obyvatele možná důležitější
než samotné vybavení interiérů bytů. Jinak budou nové rezidenční čtvrti pouze drahými
noclehárnami,“ vedl Tal Grozner z developerské společnosti
StarGroup, která realizovala

několik úspěšných projektů bytové výstavby v Praze.
V Praze 4 se objevily sochy ve
veřejném prostoru také, a to
na Pankráci. A opět z iniciativy soukromníků. Ještě teď se
může oko Pražanů pokochat
uměleckými díly, které jsou
instalovány v rámci Landscape
festivalu na více než 60 místech v Praze. Díla ve veřejném
prostoru vždy budila rozporuplnou reakci, jedni říkají hnus,
druzí, že je to dobré. Proto asi
bude mít problém komise, která má vzniknout při Galerii hl.
m. Prahy a schvalovat díla pro
veřejný prostor na která město
už uvolnilo 134 milionů korun.
Hovoří se o tom, že by tato
díla mohla obohatit například
sídliště Vybíralova na Černém
Mostě nebo tzv. Letenský kříž.
Místa určí Institut plánování
a rozvoje (IPR). „Výběr budou
dělat skuteční profesionálové,
což garantuje kvalitu. A zájem
umělců očekávám značný,"
řekl městský radní pro kulturu
Jan Wolf (KDU-ČSL). Nezbývá než dodat: Nezlobte se, že
u vás bude socha, která se vám
zrovna nelíbí. Napoleon III.
považoval za nestoudnou Manetovu Snídani v trávě. Dnes se
na obraz stojí fronta… (tík)

Užitečné informace
Další tipy na www.nasepraha.cz

velká Praha

Maroldovo panorama potřebuje opravu
Holešovice – Špatný stav
panoramatu bitvy u Lipan si
vyžádá opravu. Město proto
nechá vypracovat projekt rekonstrukce. Má ho připravit
společnost Morus za 9,4 milionu korun. Po rekonstrukci
by se mělo stát Maroldovo
panorama součástí výstaviště
jako celku a měla by se zvýšit
i jeho návštěvnost. V minulosti proběhly na Maroldově
panoramatu některé práce,
které zabránily dalšímu
chátrání. Byla například

opravena střecha a do pavilonu nezatéká. Řemeslníci
v minulosti budovu zabezpečili proti zatékání, opravili
střechu a pavilon izolovali.
Objekt je lépe zpřístupněn
pro handicapované. Dříve
Praha uvažovala o generální
rekonstrukci za asi
100 milionů korun, jehož
velkou část by spolkla vyhlídková plošina, která by
nahradila strmé schodiště.
Po všeobecné kritice se od
tohoto projektu ustoupilo.

Maroldovo panorama bitvy u Lipan
Říká se sice Maroldovo, ale na panoramatu pracovali další velmi zdatní umělci – krajinář Karel Rašek, dodnes oceňovaný malíř staré Prahy Václav Jansa,
kolorista Theodor Hilšer a Luděk Vašák, který se specializoval na zvířata, především koně. Dílo bylo zpřístupněno v roce 1898. Obraz je 11 metrů vysoký,
90 metrů široký. Současná podoba je z roku 1934 (500 let od bitvy u Lipan)
a od roku 1991 je národní kulturní památkou.

Skořápkáři okrádali turisty
na Karlově mostě
Praha - Kriminalisté zadrželi organizovanou skupinu
skořápkářů, kteří na Karlově
mostě obírali turisty. Nyní jim
hrozí až osm let vězení. Kriminalisté z „Kapsatýmu“ několik
týdnů sledovali skupinku
a odhalili šest mužů a jednu
ženu, kteří měli jasně rozdělené role. Jeden z nich hru
provozoval a ostatní dělali, že
jsou hráči a vyhrávají nemalé
částky. To mělo nalákat další
hráče. Další členové organizované skupiny měli za úkol
hlídat, jestli nejde policie. Jed-

Foto: Zdroj PČR

ná se o trestný čin provozování
nepoctivých her a sázek, kdy
v případě organizované skupiny hrozí pachatelům osm let.
Do vazby ale bohužel putoval
jen jeden z nich. (tík)

DETAIL z panoramatu. Foto: Ivan Kuptík

Praha si připomíná okupaci 1968
Praha - Vystavením cyklu
Invaze 68 fotografa Josefa
Koudelky ve Veletržním paláci připomene Národní galerie 50. výročí vpádu vojsk
Varšavské smlouvy. Výstava
začne 21. srpna. Národní
muzeum, jehož fasáda nese
stopy střel, chystá videomapping. Český rozhlas od
večera 20. srpna zahájí třináctihodinový speciál, připomínající okupaci minutu po
minutě. Na budově rozhlasu
bude 21. 8. odhalena nová
pamětní deska se jmény dvou
lidí, kteří zemřeli u rozhlasu
a o nichž se dosud nevědělo.

Program vyvrcholí večer
koncertem na Václavském
náměstí. Od soboty 4. srpna
je na Staroměstské radnici
otevřena fotovýstava Sovětská invaze - srpen 1968. (tík)

INZERCE

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
vás srdečně zve na venkovní výstavu

BUDOUCNOST
MALOSTRANSKÉHO NÁMĚSTÍ
Výstava bude volně přístupná
od 1. 8. do 26. 8. 2018,
v nočních hodinách bude osvětlena.

380809/01

Malostranské náměstí, dolní část
Praha 1
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Užitečné
na www.nasepraha.cz
Pozvánkyinformace
a tipy máme
i na Facebooku

Letní kino je letos všude! Po stopách Antonína Dvořáka?
Praha – Pokud nechcete vyrazit do letního kina do centra
Prahy, máme pro vás tip, kde
se na ﬁlm pod širým nebem
podívat a být na kraji města. Praha 14 kulturní si pro
ﬁlmové nadšence připravila
promítání na minigolfovém
hřišti Na Hutích. 15. srpna

se tak můžete od 20:30 přijít
podívat na ﬁlm Tátova volha,
13. srpna se v Hloubětíně
zastaví i kinobus. Zajít ale
můžete i do Karlína, do Meet
Factory nebo do Žlutých lázní.
Více o letních kinech a jejich
programech se dozvíte na
našem webu. (tva)

LETNÍCH kin je po městě řada, stačí si jen vybrat. Zdroj: Kasárna Karlín

Poslední prázdninovou neděli

Praha 1 - Ještě než zazní první
tóny zahajovacího koncertu
festivalu Dvořákova Praha, zvou jeho pořadatelé na
objevnou hudební výpravu po
stopách velkého skladatele.
V neděli 2. září odpoledne se
můžete vydat po pražských
místech významných pro
uměleckou dráhu i osobní
život Antonína Dvořáka. Celkem čtyři hudební zastavení
zavedou festivalové fanoušky
do míst, kde Dvořák studoval, pobýval i koncertoval.
Koncerty doplní zasvěcený
a zapálený výklad festivaANTONÍN Dvořák patří ke špičce české
lového muzikologa Davida
hudby. Zdroj: Dvořákova Praha
Beveridge. (tva)

Kam v Praze za vínem? Na vinici sv. Kláry
si užijete piknik i oslavu vinobraní

INZERCE

OPRAVA OBUVI, Panská 8 Praha 1
Nabízíme veškeré obuvnické práce, opravy všeho druhu od patníků a podrážek
po zipy, zlomené klenky až po zužování kozaček, kompletní výměnu dámských
podpatků různého tvaru, provedení atd. Materiál používaný na opravy pečlivě
vybíráme a speciálně si dovážíme ze zahraničí. Díky tomu jsme schopni nabízet
zákazníkům materiály, které na českém trhu nenajdete.
Dále prováníme:
OPRAVY KABELEK, TAŠEK, KOŽENÝCH BUND A DROBNÉ GALANTERIE – šití,
výměny a opravy zipů atd., veškeré brašnářské opravy, výroba a opravy uch,
popruhů, doplňků a pásků z kůže dle možností na přání zákazníka, opravy brašen
a diplomatek (např. kování a kódové zámky).
VÝROBA KLÍČŮ A PRODEJ ZÁMKŮ – výroba klíčů od základních proﬁlů, až po
bezpečnostní klíče a autoklíče.
PRODEJ DOPLŇKŮ –Kompletní sortiment na ošetření a údržbu obuvi, kožených
doplňků i textilií – např. impregnace, krémy, vosky, čistidla, korektory a vojenská
leštidla, kovové a plastové lžíce na boty různých délek, široký výběr tkaniček,
dřevěné a plastové napínáky, krémy a spreje všech barev, lžíce, tkaničky všech
velikostí, barev a druhu od bavlněných až po kožené, dále pak plastové a dřevěné
napínáky, které je možné vyrobit i na zakázku, přímo pro vaši obuv.
PRÁDELNA a ČISTÍRNA ODĚVŮ – Vypereme, vyčistíme a vyžehlíme Vám
klasické oděvy, kůži, velur i kožešiny. Rádi se postaráme o vaše zimní
bundy, péřové kabáty, večerní toaletu i např. koňskou deku. Váš oděv
umíme za příplatek vyzvednout u Vás doma nebo v kanceláři a tam vám ho
rádi doručíme i zpět.
Těšíme se na Vás každý všední den od 9.00 do 18.00h na adrese Panská 8 Praha 1

BOTANICKÁ zahrada hl. m. Prahy
Troja – Kláry slaví svátek
12. srpna. Kde jinde a čím jiným
připít Kláře v její sváteční den
než v botanické zahradě vínem
z vinice sv. Kláry? Přijďte si užít
piknikový den a oslavit Klářin
svátek v prostředí stejnojmenné vinice. S příchodem září se
můžete těšit také na tradiční
Vinobraní sv. Kláry. O víkendu

15. a 16. září vás čeká degustace vín jak ze zdejší produkce,
tak i od dalších vinařů z Čech
a Moravy. Chybět nebude ani
příjemný hudební doprovod,
výborné jídlo a rodiče jistě
ocení zábavu pro své ratolesti.
Užijte si oslavu sklizně vinných
hroznů a nejkrásnější výhled na
Prahu. (tva)

INZERCE

Nové byty?
Postavíme!
Tomio
Okamura
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Petr Krátký
lídr kandidátky Praha 9
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Pozvánky a tipy máme i na Facebooku

volný čas

TŘI OTÁZKY PRO… VÁCLAVA KUNEŠE

Vyhrajte vstupenky na představení

 Václav Kuneš je umělecký ředitel a spoluzakladatel souboru 420PEOPLE, choreograf a tanečník. Po absolutoriu
Pražské taneční konzervatoře byl angažován v nizozemském Nederlands Dans Theater. Vystupoval na scénách
v mnoha státech Evropy, v Jižní Americe, Asii a Austrálii.
Za dobu své profesní kariéry získal řadu nominací a ocenění doma i v zahraničí, například v roce 2005 získal nominaci
na cenu Tanečník roku v Cannes.

Pro čtenáře Naší Prahy jsme připravili
soutěž o 3x 2 vstupenky na představení
v La Fabrice, a to 12. a 28. září a 28. října
od 19.30 hod. Stačí jen odpovědět na otázku a správnou odpověď zaslat do 24. srpna
2018 na e-mail: soutez@ceskydomov.cz,
do jehož předmětu napíšete 420PEOPLE.
Výherci budou vyrozuměni e-mailem.
Podmínkou účasti v soutěži je označení
facebookové stránky Naše Praha jako
„to se mi líbí“.

budou spolupráce a premiéry
„domácí“.

Martin Dudek

Váš soubor 420PEOPLE oslavil
nyní 10 let svého působení u nás i v zahraničí. Jaké
jsou plány do budoucna?
Letošní sezóna začne pěkně
zostra. V září a říjnu máme
dvě premiéry po sobě, v La
Fabrice a v DUPu39. Přitom
ještě hrajeme v NoDu. Minulou sezónu jsem ke spolupráci přizval jednoho
z nejvýznamnějších choreografů současnosti, Sidi Larbi
Cherkaouiho, který tvoří
jak pro pařížskou operu, tak
pro Beyoncè. Takže letos
a v blízké budoucnosti to

Chystáte nové představení The
Watcher, můžete ho čtenářům
přiblížit?
Na Watcherovi spolupracuji s Václavem Havelkou
a kapelou Please the Trees. Je
to přirozené vyústění našich
setkání, máme za sebou už
i záznam společného vystoupení, které jednoduše nazýváme Best of. Na podzim jej
uvidíte v České televizi. Nové
představení v La Fabrice je
o nevyužitých možnostech té
nejlepší technologie, kterou
máme, což je naše tělo a jeho

Soutěžní otázka:
V jakém divadle uvede 420PEOPLE nadcházející premiéru inscenace s názvem
THE WATCHER?
A) Divadlo Na Jezerce
B) Kalich
C) La Fabrika
schopnosti. A spojení tance
s živou hudbou je tisíce let
staré a osvědčené právě proto, že tyto někdy až nadpřirozené schopnosti umožňuje.
The Watcher je ten, kdo umí
propojit své vlastní schopnosti a alespoň na chvíli dokáže
uvidět sám sebe. Zároveň tak
i všechny ostatní. Bez signálu, bez wi-ﬁ a bez internetu.

Co byste rád zlepšil v Praze?
K dopravě po městě využívám
často kolo, zejména v centru.
Nedávno jsem někde zaslechl,
že se chystá hodně omezení
pro průjezd kol. To mi přijde
hloupé, cyklistika v Praze
by se měla spíše podporovat.
Doufám, že to nebude tak
zásadní nebo že to bude dávat
alespoň smysl.

INZERCE


Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:

Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):

Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).

NAŠE PRAHA CENTRUM

NAŠE PRAHA 6

NAŠE PRAHA 9

NAŠE PRAHA 4

NAŠE PRAHA 7

NAŠE PRAHA 10

NAŠE PRAHA 5

NAŠE PRAHA 8

všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)

Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč

280 Kč

420 Kč

Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
10. srpna

21. září

2. listopadu

24. srpna

5. října

15. listopadu

7. září

19. října

14. prosince

Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel.: .…………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČ: ..............………..………. E-mail: ...................………………. Podpis: ………....……………………..

Uvedené ceny jsou s DPH. Platí obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu:
Strategic Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice, tel.: 734 580 087, e-mail: podklady@ceskydomov.cz. V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě,
pokud obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka
typu A nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČ nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.

NAŠE PRAHA

13

servis
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RECEPT: TĚSTOVINY SE ŠPENÁTEM
Ingredience:
1/2 hrnku čerstvého mléka, kysaná
smetana, balení
listového špenátu,
balení těstovin, 1 ks
cibule, 4 stroužky
česneku, špetka
mletého pepře,
2 lžíce kukuřičného
škrobu na zahuštění, 2 lžíce oleje, špetka soli a 150 g strouhaného sýru.
Postup: Nejprve si na oleji zpěníme cibuli, kterou jsme nasekali na
velmi jemné kousky. Přidáme rozmačkaný česnek, špenát, podlijeme troškou vody a necháme dusit do měkka. Jakmile máme
špenát měkký, můžeme zahustit připravenou jíšku z čerstvého
mléka, kysané smetany a kukuřičného škrobu. Do hotového
špenátu vmícháme uvařené těstoviny, dochutíme solí, případně
pepřem. Na talíři ještě posypeme strouhaným sýrem.
Autorem receptu je Mlékárna Valašské Meziříčí

Projekt tramvaje do Zdib schválen
Praha – Přípravu výstavby tramvajové trati z Vozovny
Kobylisy do Zdib schválili pražští radní. Prodloužení trati
k dálnici D8 a plánovanému velkému parkovacímu domu
P+R by mělo výrazně snížit individuální automobilovou
dopravu na severu Prahy. Dojezd na stanici metra Kobylisy
bude činit 8 minut, na Staroměstskou pak půl hodiny. (red)

SVÁTKY
10. 8. Vavřinec, 11. 8. Zuzana, 12. 8. Klára, 13. 8. Alena, 14. 8. Alan,
15. 8. Hana, 16. 8. Jáchym, 17. 8. Petra, 18. 8. Helena, 19. 8. Ludvík,
20. 8. Bernard, 21. 8. Johana, 22. 8. Bohuslav, 23. 8. Sandra

Vydávání řidičáků v novém kabátě
Praha – Pokud jste se vrátili
z dlouhodobé dovolené a potřebujete si vyřídit řidičský průkaz, seznamte se s novinkami,
které platí již více než měsíc.
Nový systém vydávání řidičských průkazů totiž umožňuje žádat o vydání, případně
o výměnu řidičského průkazu
na jakémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností.

pořizují digitálně přímo na
úřadě, případně získají z jiných
veřejných registrů,
y v řidičských průkazech
nebude údaj o trvalém bydlišti,
při změně adresy tak již nebude
nutné žádat o nový průkaz,
y nově je stanoven poplatek při
podání žádosti o nový průkaz
na 200 Kč,
y poplatek za zrychlené vydání
průkazu do pěti pracovních
dnů je 700 korun,
y výměna propadlého řidičského průkazu je nadále
zdarma.
Lhůty pro vydání řidičského
průkazu nejsou novelou zákona dotčeny. Běžná lhůta pro
vydání řidičského průkazu je
20 dnů a v takzvaném režimu
„Blesk“ je do pěti pracovních
dnů. K návštěvě pražského registru řidičů je možné se objednat přes internet a rezervovat si
termín odbavení dle časových
možností klientů. (red)

Důležité změny:
y žadatelé si na nejbližším úřadě
mohou vyřídit nejen nový řidičský průkaz, ale třeba i průkaz profesní způsobilosti nebo
výpisy z evidenční karty řidiče
a z bodového hodnocení,
y POZOR – vrácení nebo omezení oprávnění, například po obdržení maximálního počtu bodů
pro řidiče za přestupky – tyto
případy nadále vyřizují pouze
úřady v místě trvalého bydliště,
y není třeba předkládat papírovou fotograﬁi, úředníci je nově

INZERCE
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HLEDÁME MANAGERA
OBCHODNÍHO TÝMU

Popis pozice:
t QSPEFKJO[FSUOÓIPQSPTUPSVEPOBÝJDIOPWJOBǏBTPQJTǾ
t LBäEPEFOOÓLPOUBLUTFTUÈWBKÓDÓNJLMJFOUZ
t WZIMFEÈWÈOÓOPWâDIPCDIPEOÓDIQǲÓMFäJUPTUÓ
t QǲÓNÏPTMPWPWÈOÓQPUFODJÈMOÓDI[ÈLB[OÓLǾ
t QMÈOPWÈOÓNFEJÈMOÓDILBNQBOÓLMJFOUǾNOBNÓSV
t [PEQPWǔEOPTU[BQFSTPOÈMOÓOÈCPSPCDIPEOÓIPUâNV
t WFEFOÓPCDIPEOÓIPUâNV PEQPWǔEOPTU[BQMOǔOÓQMÈOV
Požadujeme:
t QǲFEDIP[ÓQSBYFOBPCDIPEOÓQP[JDJQPENÓOLPV
t PSJFOUBDJOB[ÈLB[OÓLBBDJUQSPPCDIPE
t VäJWBUFMTLPV[OBMPTUQSÈDFOB1$
t JOJDJBUJWVBTBNPTUBUOPTU
t WâCPSOÏQSF[FOUBǏOÓ WZKFEOÈWBDÓBBSHVNFOUBǏOÓ
EPWFEOPTUJ
Nabízíme:
t [È[FNÓTUBCJMOÓTQPMFǏOPTUJ
t EZOBNJDLâLPMFLUJW
t OBETUBOEBSEOÓöOBOǏOÓPIPEOPDFOÓ
t LBODFMÈǲTLÏQSPTUPSZTNPäOPTUÓQBSLPWÈOÓ
t OPUFCPPL UBCMFU
t NPäOPTUSP[WPKFBQSPGFTJPOÈMOÓIPSǾTUV
Své životopisy posílejte na email nabor@ceskydomov.cz

SC 380021/12

Jedno z největších vydavatelství v České republice, působící
na trhu 20 let, sdružující 52 novin a časopisů, hledá
energického kolegu pro svůj obchodní tým v Praze.

380045/39

• Prodej molitanů, drť, koženky, kůže,
juta, látky, plátna, rouna, popruhy
a další. Různé atypické matrace na
míru do 3 dnů. Čalounictví. Praha 4,
Na Veselí 2 (u metra Pankrác).
Tel.: 241 402 270. www.molitany.cz
• !! Odvoz starého nábytku na skládku.!!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu. Stěhování-doprava. Volejte: 773 484 056
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
• Sídlo pro Vaše s.r.o., OSVČ v Praze od
149Kč/měsíc. www.sidlo.help, Telefon 728 991 247
• Výkup vozidel, i havarovaných
a nepojízdných. 739 665 455
• ŽALUZIE A ROLETY, zaměření a konzultace zdarma. Tel. 603 715 285,
www.interierservisgroup.cz
• Čistírna peří zhotovuje prošívané
přikrývky a polštáře z naší sypkoviny různých
barev a Vašeho peří.
řádková
inzerce
Dovezeme a přivezeme vaši zakázku
zdarma. Zpracování do 24 hodin.
606 312 174, www.cistirnaperi.cz
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty
v Praze. Garantujeme prověřené nájemníky a bezproblémový průběh nájmu.
NEPLATÍTE PROVIZI! T: 734 319 304
• Instalatér. Provádím veškeré instalatérské práce a drobné opravy. Michal
Hrášek. m. 603 714 638 .

380053/13

řádková inzerce

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Naše Praha pomáhá řešit problémy
Může být kontejner na kovové obaly i u vás?
Na Naši Prahu se obrátila paní
Jana s následujícím dotazem, který se týká třídění
odpadu: „Všimla jsem si, že
na některých místech tříděného odpadu se objevil kontejner
na kovové obaly. Odpad se týká
plechovek od piva, konzerv,
hliníkových víček od jogurtů.
Bydlím sama a střádala jsem
půl roku tyto produkty. Občas
jezdím do sběrného dvora
s jiným odpadem a žasla jsem,
co jedna osoba sesbírá odpadu tohoto druhu. Vítám toto
rozšíření. Ráda bych se zeptala,
zdali tento kontejner přibude

i na místa, kde jsou jen plasty,
papír a sklo. Co bychom mohli
udělat pro to, aby takový kontejner byl i v ulici Na Císařce
v Praze 5?“
S dotazem jsme se obrátili
na radnici Prahy 5, kde paní
Jana bydlí. Petra Kokošková
z odboru správy veřejného
prostranství nám odpověděla: „Kontejnery na kov byly
rozmístěny na základě vytipovaných více frekventovaných
stanovišť. Pokud máte zájem
o umístění kontejneru na kov,
stačí napsat, o jaké stanoviště
se jedná – název ulice, nejbližší

Problematické parkování v Karlíně
parkujete u domu, kde bydlíte.
Když jsou koncerty, tak nemáte
šanci. Bylo by dobré zvýšit
kapacitu parkovacích míst pro
návštěvníky FORUM KARLÍN.
Vystavět naproti budově vícepatrový dům (parkovací domy).
Též žalostná situace – v neděli chci odjet třeba na fotbal
a nezaparkuji ve 20:00. Musím
zaparkovat v ulici Sovova. Jedná se o roh Pernerovy a Šaldovy
ulice.“
Redakce časopisu se obrátila
na radnici Prahy 8. „K výstavbě vícepatrového parkovacího
domu (domů) naproti Fora
Karlín sdělujeme, že se jedná

S dotazem na téma parkování se na nás obrátil jeden ze
čtenářů Naší Prahy 8: „Platíte
za parkování a stejně neza-
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380065/78

Kongresové centrum
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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

372027/101

V ƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢ
probíhá distribuce
nových novin. Prosíme
o informaci, zda noviny
ĚŽƌĂǌŝůǇĚŽǀĂƓş
schránky.

číslo popisné nebo přímo číslo
stanoviště, které najdete umístěné na zvonu na sklo. Poté
se provede šetření na místě,
a pokud bude velikost stanoviště dostačující, zadáme žádost
na Magistrát hlavního města
Prahy o umístění kontejneru
na kov na toto místo. Žádost
o instalaci kontejneru na kov
na této adrese jsem zadala
do systému. Pokud magistrát
žádost schválí, bude kontejner
na místě od září 2018.“ Kontejner tak možná může stát i u vašeho domu, nebojte se obrátit
na Naši Prahu či vaši radnici.

o pozemky v soukromém
vlastnictví, a je tedy pouze
na vlastnících těchto pozemků, co v souladu s platnou
legislativou a územním (metropolitním) plánem na těchto
pozemcích postaví. V případě
Fora Karlín vám sdělujeme, že
se jedná o pravomocně zkolaudovaný objekt, kde doprava
v klidu byla řešena v souladu
v té době platnou legislativou
(vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hl. m. Praze),“ sdělila tisková mluvčí Prahy 8 Marcela
Konrádová.

„Psí“ koše u cyklostezky
„Bydlím ve Vysočanech u cyklostezky, která vede okolo budovy Eliška směrem do Hloubětína. Když jdu na procházku
se psem, není kde vyhodit psí
exkrementy a musím je nést
celou procházku. Nešlo by
k cyklostezce nainstalovat
pár košů na psí exkrementy?“
S tímto dotazem se na nás
obrátil čtenář z Prahy 9, konkrétně z Vysočan. „Zmíněná
cyklostezka je ve správě TSK
a psí exkrementy jsou věcí
radnice. Problém je v tom,
že pobíhání či venčení psů
na cyklostezce je proti bezpečnosti, a tím i předpisům,
i když se tak ve velkém děje.
Z toho vyplývá, že koše nebo
i pytlíky na psí exkrementy

Ilustrační foto, zdroj pixabay.com

u cyklostezky rozmísťovat
nebudeme. Ale i v relativně
blízkém okolí cyklostezky je
to možné, ale u cyklostezky
ne,“ informoval naši redaktorku Pavel Morávek z odboru
životního prostředí a dopravy
deváté městské části.
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VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

Vážení čtenáři,
protože se časopis Naše Praha
dlouhodobě
snaží informovat
vás nejen o dění
v hlavním městě,
ale také řešit problémy, které
Pražané mají a které jim život
v metropoli komplikují, rozhodli
jsme se věnovat prostor vašim
požadavkům a stížnostem. Už
koncem minulého roku jsem vás
vyzýval, ať se na nás obracíte
s problémy, které vás v okolí vašeho bydliště trápí. A moc děkuji,
že tak činíte, a prosím vás o zasílání dalších upozornění a podnětů, jak život v metropoli zlepšit.
Naše práce už má své výsledky,
a proto si můžete přečíst pár problémů, které se nám v součinnosti
s příslušnými orgány podařilo
vyřešit nebo alespoň zjistit, kdy
k jejich nápravě dojde. S důvěrou
se na nás dál obracejte, jsme vždy
na vaší straně! Své podněty můžete zasílat na můj e-mail nebo
prostřednictvím zpráv na našem
facebookovém proﬁlu facebook.
com/casopisnasepraha.
Jan Čížek, vydavatel Naší Prahy
jan.cizek@ceskydomov.cz

podněty čtenářů

15

Se mnou sklidíte více ...
výhradní dovozce hnojiv COMPO EXPERT
pro Českou republiku

Rychle působící hnojiva: BLAUKORN, EASYGREEN MINI
Pozvolna působící hnojiva: NOVATEC, FLORANID PERNAMENT,
BASATOP, FLORANID TURF, FLORANID NK, FLORANID MASTER EXTRA
Se mnou budete mít
zelený trávníček ...

SC-380997/01

Nech mi trochu
sena na zimu ...

Prodejní sklad: Areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, tel., fax: 326 991 878
e-mail: agroefekt@tiscali.cz
www.compo-agroefekt.cz

