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Silná úterní bouřka zatopila několik ulic na Praze 5 v Motole.
Na fotografii je silně rozlitý Motolský potok.

Foto: Ondřej Kodad

Vaše názory nás zajímají
Pište, mailujte vaše názory na
redpha@mfdnes.cz nebo Praha DNES,
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5

Mimo Prahu se dá rodit
bez nervů
Rodila jsem v prosinci 2008. Vědě-
la jsem, že porodnice v Praze jsou
plné, ale že je situace tak kritická,
jsem netušila. Když jsem se chtěla
v 15. týdnu těhotenství zaregistro-
vat v Motole (bydlím ve Stodůl-
kách), bylo mi řečeno, že mám
smůlu. Měli plno až do konce led-
na. Obvolala jsem i další pražské
porodnice a kromě Vinohrad ne-
měli nikde místo. Cítila jsem se
hrozně. Nakonec přišlo vysvoboze-
ní v podobě porodnice v Hořovi-
cích. Rozhodla jsem se Prahu ho-
dit za hlavu a rodila jsem tam.
Myslím, že to byla dobrá volba.
Příjemný personál, skvěle vybave-
ná porodnice a registrace tu není
nutná.
Milena Dvořáková

Kvůli včelám jsme
doma zabarikádovaní
Pohled na včelí roj je opravdu
krásný. Nadšení mne však opusti-
lo tento týden, kdy nás roj včel po-
ctil návštěvou. Usadil se na stro-
mě u vchodu do domu, v hruško-
vé aleji lemující cestu na autobus
a ke škole. Vzhledem k manželově
alergii jsme se obrátili na hasiče.
Dostalo se nám poučení, že včely
s námi žijí již 1 000 let, když přile-
těly, tak zcela jistě zase odletí a
včelaři prý o cizí roje nemají zá-
jem, museli by je totiž zlikvidovat.
Již třetí den se chodím kochat krá-
sou včel a utěšuji se představou,
kolik stovek těchto malých užiteč-
ných tvorů svou trpělivostí zachrá-
ním. Zatím to vypadá, že se jim u
nás líbí a k odletu se nechystají.
Odcházím tedy ke svému domovu
s myšlenkou, jak dlouho ještě?
D. Stojanovová

BUBENEČ (iDNES.cz) Nevíte, kam
vyrazit v Praze na výlet, když Kar-
lův most opravují a Pražský hrad
okupují davy turistů?

Magistrát spolu s hospodářskou
komorou lákají na čerstvou národ-
ní kulturní památku – čistírnu v Bu-
benči. Prohlídky začínají od 22.
června. Po kolektorech a Podolské
vodárně je to už třetí místo pro ne-
obvyklou zážitkovou turistiku
v metropoli.

Bubenečská čistírna je v mno-
hém unikátní. Vybudoval ji archi-
tekt technických staveb William
Heerlein Lindley.

Podzemní budovy jsou posta-
veny ze sedmi milionů cihel a kaž-
dá z nich má své číslo. Cihly totiž
byly testované a schvalované ko-

misí stavitelů. Mimořádnost čis-
tírny spočívá i v zabudování pod
zem, standardně totiž bývají čis-
tírny jen na povrchu.

„Jsem rád, že se tato v mnoha
směrech unikátní stavba dostala
jako národní kulturní památka po
bok takových staveb, jako je napří-
klad Karlův most nebo Pražský
hrad. Ještě více mě ale těší, že se
více než doposud otevírá návštěv-
níkům. Uvidí zde skutečně něco,
co jinde vidět nemohou,“ láká ná-
městek primátora Prahy Pavel Kle-
ga.

V parní strojovně si mohou lidé
prohlédnout dodnes funkční par-
ní stroje od firmy Breitfeld & Da-
něk z roku 1903. Většina z nich je
dosud složená z původních dílů.

Všechny jsou i přes svůj věk funkč-
ní, spouštějí se však jen ve výjimeč-
ných případech.Turisté se dosta-
nou i do podzemní česlovny, kde
byly splašky zbavovány velkých ne-
čistot na sítech připomínajících
hřebeny, nebo k usazovacím nádr-
žím. Uvidí také dno vltavského pla-
vebního kanálu.

„Úspěch kolektorů i Podolské
vodárny nám dokazuje, že lidé
mají zájem i o takovéto památky
technického rázu. Proto jsem rád,
že pražská hospodářská komora
tento projekt rozjela a že se daří do
něj zapojovat další a další technic-
ké výjimečnosti hlavního města,“
dodal předseda představenstva
Hospodářské komory Vladimír
Srp.

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Bouře zalila v úterý večer také Bryksovu
ulici v Praze 14.

Foto: Tomáš Matějka

FAKTA

Prohlídka čistírny
Běžná prohlídka s průvodcem
Jednotlivá vstupenka 150 Kč
Skupina 6–15 osob 140 Kč/os.
Skupina 16–30 osob 120 Kč/os.
Otevírá se každé úterý v 10:00,
13:00 a 15:00.

Zážitková prohlídka
rozšířená o prohlídku kanalizace
Jednotlivá vstupenka 250 Kč
Zlevněné vstupné 130 Kč
Rodinná vstupenka 480 Kč
Skupina 6–10 osob 230 Kč/os.
Skupina 11–15 osob 200 Kč/os.
Otevřeno každé úterý v 11:00
a 15:00.

Stačila necelá hodina přívalového deště.
Už to nejsou vzdálené záběry z televize,
ale z balkonu v Čelákovicích.

Foto: Robert Hora

Pod přívalem vody byl také podjezd pod Chlumeckou
ulicí na Černém Mostě. Foto: Jan Skála

Rady pro správný výběr fotoaparátu
Nabídka z Prahy Foto

Při výběru je důležité zamyslet 
se nad tím, co především chcete 
fotit a jaké máte požadavky na 
výslednou kvalitu fotografií. Od 
toho se odvíjí také cena. 

P řichází čas na výlety a do-
volené, ze kterých si kro-
mě suvenýrů a zážitků 

stojí za to přivézt také fotky. Jenže 
jaký fotoaparát zvolit? 

Pro začátečníky je vhodný 
automat
Pro méně náročné fotografy je 
vhodný kompaktní fotoaparát, 
který se vyznačuje menšími roz-

měry, což je výhoda. Má všechny 
základní funkce, dobře se zaost-
řuje a jeho ovládání je rychlé. Ať 
už chcete fotit momentky svých 
přátel nebo krajinu, je to dobrá 
volba. Dělí se ještě na automatic-
ké, které jsou vhodné pro začáteč-
níky, a manuální, které umožňují 
více uplatnit kreativitu. Tako-
véto fotoaparáty lze pořídit od 
2 000 Kč, ale dražší verze i okolo 
8 000 Kč. 

Zrcadlovka nabízí pokročilejší 
funkce
Další kategorií je elektronická 
zrcadlovka, neboli EVF, je tako-
vý kompromis mezi kompaktem 
a DSRL zrcadlovkou, které je vě-
nován další odstavec. Na rozdíl 
od kompaktu má kromě displeje 

také hledáček a nabízí pokroči-
lejší funkce. Výhodou je zoom ve 
větším rozsahu a možnost ma-
nuálně jej nastavit, což umož-
ňuje větší přesnost. Kromě toho 
existuje k těmto modelům široká 
nabídka příslušenství, díky kte-
rému lze dosáhnout vyšší kvali-
ty snímků. Cena jednoduchého 
typu se pohybuje okolo 5 000 Kč, 
pokročilejší model od 10 000 Kč.

Práce s DSLP zrcadlovkou 
vyžaduje znalosti
Poslední možností je DSLR zr-
cadlovka. Zde je výběr složitější, 
neboť ji nekoupíte vcelku, ale 
musíte zvlášť obstarat tělo a ob-
jektiv, případně další součásti, 
jako jsou třeba externí blesky. 
Výhodou je možnost kompletně 
manuálního nastavení, kromě 
toho je tento typ fotoaparátu 
také univerzální a vhodný i pro 
drsnější venkovní podmínky. 
Je ovšem těžké naučit se s tím-
to přístrojem zacházet, ale když 
to zvládnete, výsledky stojí za
to. Těla i objektivy lze sehnat od 

10 000 Kč, ale zkušený fotograf, 
který má větší nároky, se může 
setkat i s cenou třikrát vyšší. 

(red)

Foto: PROFIMEDIA

INZERCE

VINOHRADY (mhe) Dobrou zprávu
pro všechny pacienty s nemoc-
ným srdcem mají lékaři vinohrad-
ské nemocnice.

V pondělí voperovali jako první
v republice pacientovi nový typ
kardiostimulátoru, který mu nejen
upraví srdeční tep, ale umožní mu
i vyšetření na magnetické rezonan-
ci, což dosud nebylo možné.

Napětí, které při vyšetření na
magnetické rezonanci vzniká, to-
tiž může klasické kardiostimuláto-
ry poškodit, a tak ohrozit život pa-
cientů. „Přitom vyšetření magne-
tickou rezonancí má pro stanove-
ní správné diagnózy a správné léč-
by u některých onemocnění zásad-
ní význam,“ upozornil primář III.
interní–kardiologické kliniky vino-
hradské nemocnice Martin He-
rold. Vyšetření na magnetické rezo-
nanci je nezastupitelné například
při léčbě roztroušené sklerózy, ná-
dorů mozku a často se využívá i při
diagnostice všech onemocnění
kloubů, kostí a páteře.

Nový typ kardiostimulátoru, kte-
rý vyšetření na tomto přístroji
umožňuje, byl na český trh uveden
na začátku letošního června.

„Pojišťovny jeho použití proplá-
cejí, jeho cena je však vyšší než u
klasických kardiostimulátorů,“
upozornil Herold.

Jeho využití je podle jeho slov
smysluplné zejména u mladých
lidí, protože není možné určit, ja-
kou nemocí budou v budoucnu tr-
pět. Nový přístroj budou lékaři vi-
nohradské nemocnice implanto-
vat těm pacientům, kteří už trpí ně-
kterou z nemocí, u níž je vyšetření
na magnetické rezonanci nutné či
výhodné. Takových pacientů pro-
jde vinohradskou nemocnicí roč-
ně zhruba 5 až 10 procent.

Klasické kardiostimulátory pak
zdejší lékaři každý rok voperují asi
čtyřem stovkám lidí.

Stavba z cihel Na unikátní čistírnu v Bubenči dohlíží její ředitel Tomáš Věžník. Foto: Josef Vostárek, MF DNES

S baterkou do podzemí
Unikátní čistírna v Bubenči, která se stala národní kulturní památkou, nabízí adrenalinovou prohlídku

Přístroj léčí
srdce
a nevadí mu
ani rezonance

Vaším objektivem – úterní průtrž mračen Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.


