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Lidé od nás
„Zažil jsem
hrabalovskou
romantiku Libně“

Krátce
TROJA

Sídlo záchranářů bude
stát v Troji
Nová budova záchranné služby i
s heliportem má vyrůst v Troji u
křižovatky Povltavské a Vodácké
ulice. Má ji stavět pražský magis-
trát, který kvůli tomu chystá změ-
nu územního plánu. Tato změna
by přitom teoreticky mohla pro
soukromé majitele pozemků, kde
má objekt stát, znamenat vyvlast-
ňování. Veřejnost může k situaci
posílat připomínky do poloviny
června. (frk)

HOLEŠOVICE

Naučte se připravit sushi
jako Japonec
Dnes v šest hodin odpoledne začí-
ná v Holešovické tržnici kurz sus-
hi. Na školení, které trvá až tři a
půl hodiny, se lidé naučí připravo-
vat toto japonské jídlo od zkušené-
ho šéfkuchaře a sushimana Tomá-
še Homůlka. Lekce stojí skoro dva-
náct set korun. Společnost Chefpa-
rade pořádá podobných kurzů v
tržnici v hale číslo 36 více. Některé
jsou zaměřené na ryby, jiné na
steaky nebo přípravu chřestu.

(frk)

KARLÍN

Dětský den v parku
i v kulturním domě
V nedávno zrevitalizovaném kar-
línském parku, Kaizlových sadech,
se bude 1. června konat dětský
den. Při té příležitosti se bude ko-
nat také slavnostní otevření parku
po půlroční přestávce. Další sváteč-
ní akce pro děti se koná rovněž
v Karlíně v Kulturním domě Kra-
kov. Tady bude tématem dne stře-
dověk. Začátek akce je naplánova-
ný na půl devátou ráno a neplatí
se žádné vstupné. (kat)

LIBEŇ V mateřské škole v ulici Kot-
laska se na podzim plánuje revitali-
zace živého plotu na úpatí umělé-
ho kopce, který odděluje zahradu
od rušné silnice.

Podle Servisního střediska pro
správu svěřeného majetku Pra-
hy 8, který má školky na starosti,
jsou důvody pro výměnu keřů bez-
pečnostní a hygienické. Povolení
k vykácení některých keřů a vysaze-
ní nových dřevin vydal tamní od-
bor životního prostředí v úterý. Za-
čne se nejdříve letos 1. listopadu.

„Naše školka je přímo u metra,
je tu hodně bezdomovců a narko-
manů. Sedávají na sousední zídce
a házejí nám sem odpadky. Proto
jsem se obrátila na městskou část,

aby se problém začal řešit,“ popi-
suje situaci v mateřince její ředitel-
ka Jana Smolíková.

Původně se keře měly vyměnit
už v posledním dubnovém týdnu.
Kvůli dodržení vegetativního klidu
nedostala městská část potřebná
povolení a práce se musely odložit
až na konec letošního roku.

Jsou rodiče pro, nebo proti?
Na první zdání se jedná o záměr,
který by měl najít zalíbení u více
než dvou set rodičů, jejichž děti
školku navštěvují.

Nejméně ve dvou případech
však projekt narazil na odpor. „Ve-
dení školky se podle mě z nepocho-
pitelného důvodu snaží zbavit zele-

ně, která chrání děti před poléta-
vým prachem, dehtem a hlukem,“
říká Jan Tuna, jehož děti školku na-
vštěvují. Dodává, že při debatě
s dalšími rodiči zazněly i věty, že
„to může udělat jen šílenec“.

Jeho slova ale bez příslibu ano-
nymity nechtěli další rodiče potvr-
dit a pouze jedna z matek připusti-
la, že ji netrápí ani tak záměr revita-
lizovat keře kolem školky jako ne-
pořádek.

„Nevidím ani tak problém
v tom, že by se měly vysazovat
nové keře, pokud se nebude muset
roky čekat, než dorostou. Problém
jsou ale odpadky,“ řekla matka,

která si nepřála zveřejnit své jmé-
no. Dodala ještě, že v nejbližších
dnech plánuje spolu s dalšími rodi-
či protestní akci.

Podle zápisu z jednání Klubu ro-
dičů MŠ Kotlaska z letošního
5. května dostala ředitelka Smolí-
ková podporu k vysazení nových
stromů a keřů kolem areálu škol-
ky. Také si rodiče přejí nový plot
nebo zeď, který by mohl zabránit
odhazování odpadků.

Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku Prahy 8 navíc
výměnou keřů slibuje také vyřeše-
ní problému s nepořádkem.

„Nechceme zeleň v žádném pří-
padě odstranit bez náhrady, ale re-
vitalizovat. To znamená, že vytipo-
vané keře vyměníme za jiné podle
návrhů arboristů,“říká ředitel Ser-
visního střediska Michal Švarc
s tím, že keře i stromy se budou vy-
sazovat už vzrostlé a vytvoří hustší
živé oplocení.

Kateřina Kolářová

200
tisíc korun, bude přibližně
stát obnova živého plotu
u školky v Libni.

S  Prahou 8 jsem se seznámil
hned po škole v sedmdesá-
tých letech, kdy jsem praco-

val v areálu starých továren Na Ko-
šince. Bylo to jako na vesnici,
všichni se tam znali a při cestě
dolů do Libně se chodilo na jedno
pivo do automatu Svět. Zkrátka
jsem ještě částečně zažil romantic-
kou Libeň, jak ji zaznamenal ve
svých knihách Bohumil Hrabal.
Nyní jsou mým domovem Kobyli-
sy v oblasti, kde je dostatek zeleně
a díky nedaleké stanici metra dob-
ré spojení do města.

Další osudové spojení s Pra-
hou 8 nastalo, když mě můj syn
přivedl k Čimickému háji, jak teh-
dy říkal „na takové kopečky, kde
se jezdí na kolech“. A už to bylo,
časem nás „pohltil“sport bikros.

V areálu TJ Slovanu Bohnice
v devadesátých letech vybudovala
skupina nadšenců první závodní
trať. A jak se tento sport vyvíjí a zá-
vodníci vidí ve světě nějaké novin-
ky, tak je nutno trať přestavovat,
ale také udržovat, což vyžaduje
hodně času s lopatou v ruce. Ale
práce se vyplatila, oddíl má něko-
lik mistrů republiky, z našich řad
pochází například Michal Prokop,
dvojnásobný mistr světa a vítěz
Světového poháru. Pořadatelským
úspěchem všech členů Slovanu
Bohnice bylo letošní mistrovství
Evropy v bikrosu. Teď musíme do-
plnit prvky pro malé a začínající
jezdce, uspořádat náborový závod
a „ulovit“další pracovité rodiče.

Veteráni v Roztokách V areálu zámku v Roztokách u Prahy pořádal v neděli Veteran Car Club
Praha 32. ročník jednodenní výstavy historických vozidel. 4x foto: Richard Frk

HOLEŠOVICE (frk) O dvě stě korun
měsíčně více dostanou od sedmé
městské části lidé, kteří nemají
dost peněz kvůli letošnímu zdraže-
ní regulovaných nájmů.

„Příspěvek se týká nejen obec-
ních, ale i soukromých bytů,“ zdů-
raznil mluvčí Prahy 7 Martin Vo-
kuš. Peníze na nájem mohou do-
stat důchodci, invalidé nebo osa-
mělí rodiče, kteří pečují o zdravot-
ně postižené dítě.

„K navýšení příspěvku jsme při-
kročili, protože náklady na bydlení
vzrostly. Vycházíme přitom z prin-
cipu, že sociální politika by měla
být cílená na konkrétní lidi, a niko-
li plošná. Proto jsme se zaměřili na
skupiny obyvatel, u kterých lze
předpokládat, že pomoc obce po-
třebují nejvíce,“ vysvětluje radní
Prahy 7 Marcela Justová. Mluvčí
Vokuš přitom upozornil, že zájem-
ci nesmí dlužit na nájemném a ani

nesmí vlastnit nemovitost, kde by
mohli bydlet, aby dostali šanci
podporu získat.

Peníze lidé dostanou pololetně
a přijdou jim přímo na účet. Senio-
ři nebo rodiče mohou dostat mě-
síčně až sedm set korun, pokud žijí
v bytě větším než sto metrů čtve-
rečních.

Příspěvek pak klesá s velikostí
bytu. Domácnosti rozlehlé na pa-
desát až sto metrů čtverečných rad-

nice vyplatí 600 korun měsíčně a
těm menším pět stovek. Ještě vlo-
ni bývaly tyto dotace o dvě stě ko-
run nižší.

S žádostí se mohou zájemci ob-
racet na odbor sociální péče sed-
mé městské části. Kdo má přístup
k internetu, může si na webových
stránkách úřadu najít dokument,
který vyplní. Současně tam najde
seznam podkladů, které musí k žá-
dosti o příspěvek přiložit.

Obnova živého plotu u mateřské školy Kotlaska
vzbudila zájem některých rodičů. Protestují
proti vykácení keřů a vysazení nových. Projekt by
ale měl podle radnice vyřešit problém s odpadky.

Martin Karlík
tajemník
TJ Slovan Bohnice

Tak si žijte s Ukrajinci,
Rusy a Romy
Média přinesla výsledky průzku-
mu, podle kterého Češi nechtějí
bydlet s Romy, Araby a Rusy. Byd-
lím v domě v Praze-Libni, náš
dům by mohl sloužit jako labora-
toř spolužití různých národností.
Na chodbách se potkávají Rusové,
Ukrajinci, Romové, Češi a Ameri-
čanka. Třeba Rusové mají dva
byty, majitel jednoho neplatil po-
platky ani fond oprav, dali jsme
ho k soudu a konečně zaplatil. Le-
tos se situace opakuje, zase nepla-
tí a ještě si přehradil kus společné-
ho prostoru a vytvořil si vlastní ko-
můrku! Ruský kolonialismus v pra-
xi. Druhá ruská partaj – sympatic-
ký mladý muž – je bez problémů.
Ukrajinci jsou nejpočetnější ná-
rodnostní menšinou v domě, pár-
krát byl v domě hluk, občas něja-
ký opilec, po stížnosti majiteli,
také Ukrajinci, je vše v pořádku
(zatím). Češi, no to je na delší poví-
dání. Svobodný pán z Jihlavy vy-
stěhoval zbytky po rekonstrukci

bytu do společných prostor, odkli-
dil je až po mnoha urgencích. Sta-
rý pán z Prahy si nechal po doho-
dě věci ve společných prostorách
na dva měsíce. Uplynulo devět
měsíců a pán tam věci stále má,
na SMS a maily neodpovídá. Ostat-
ní české partaje jsou celkem v po-
hodě. Česko-americký pár se při-
stěhoval před několika týdny, po
nastěhování jsme na chodbě míje-
li odložené lepenkové kartony, až
po urgenci to „Amíci“ odklidili. A
Romové čili Cikáni nebo také Ro-
máci? Paní Xiváková v našem
domě uklízí, občas „zapomene“,
ale po počátečních šmouhách se
vypracovala a obyvatelé jsou spo-
kojení.
Podle průzkumu nechtějí Češi žít
s Romy, podle mě jsme svědky dal-
ší mediální bubliny. Lidé chtějí žít
v domě, kde je klid, bezpečno, po-
řádek a fungují zde služby, za kte-
ré zaplatili. Pokud by průzkum po-
ložil otázku: „Vadí vám žít s Raku-
šany, kteří neplatí poplatky, jsou
hluční a nechávají odpadky ve spo-
lečných prostorách?“ je jasné, ja-

kou bychom dostali odpověď. Dal-
ší otázka: „Vadí vám žít s Cikány,
kteří platí všechny poplatky, ne-
jsou hluční a nenechávají odpad-
ky ve společných prostorách?“ Do-
volím si tvrdit, že 90 % Čechů by
odpovědělo: „Nevadí.“ A zde jsme
u jádra věci, problém není v národ-
nosti spolubydlícího, ale v jeho
chování a zkušenosti s chováním
takové partaje.
Vláda hodlá na výsledky průzku-
mu reagovat mediální kampaní.
Budou to další vyhozené peníze,
které by se měly dát do takových
maličkostí, jako je: seriózní práce
s romskou komunitou, nízkopra-
hové kluby pro mládež, osobní asi-
stence – doučování pro romské
školáky, postih rodičů, kteří nepo-
sílají děti do školy, letní tábory
pro děti, kde budou malí Češi i s
malými Romy, stipendium pro
romské středoškoláky. A také po-
stihování i drobné kriminality a
nepořádku, ať je má na svědomí
kdokoli.
Tomáš Pavlů
tomaspavlu.blog.iDNES.cz

Fórum čtenářů

Pondělí Staré Město, Nové
Město, Žižkov, Vinohrady

Úterý Nusle, Spořilov, Krč,
Chodov, Modřany a další

Středa Smíchov, Stodůlky,
Dejvice, Motol a další

Čtvrtek Holešovice, Letná,
Karlín, Libeň a další

Pátek Vysočany, Vršovice,
Prosek, Strašnice a další

Sobota Brandýs, Říčany,
Hostivice, Roztoky a dalšíZ pražských čtvrtí

výběr z dopisů, kráceno

Školka chce vyměnit keře.
Někteří rodiče nesouhlasí

Praha 7 přidá chudým na drahé nájemné

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.


