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dozvíte, protože jsou plná protichůd-
ných názorů a lidi se většinou jen blbě 
hádají.

Je o vás známo, že jste velký milovník 
a pěstitel květin.
Přírodu mám rád obecně. V souvislos-
ti s jedním filmem mě, bohužel, obra-
li o všechny peníze, a tak zatím nemůžu 
mít dům se zahradou. V kritické chvíli 
jsem se musel rychle přestěhovat 
a rychle vybrat byt, protože mám mimo 
jiné i třísetlitrové akvárium. Byt na Zli-
číně je pěkný a prostorný, se dvěma bal-
kony, ale hrozně tam fouká a vítr láme 
kytky. Mám doma asi 140 kytek, včet-
ně citrusů. Bydlíme v podstatě v malém 
pralese, se dvěma papoušky, kteří žijí 
volně, se psy, s krevetáriem, mořským 
akváriem... Můj domov je takový menší 
biotop. Mým největším snem tedy 
je – kdyby se to povedlo – prodat byt 
a pořídit dům, kde bych si udělal 
menší botanickou zahradu. Za symbo-
lické vstupné bych tam pak prováděl, 
nikoli proto, abych snad zbohatl, ale aby 
se mi nějaké peníze vrátily. V bytě je to 
těžké. Kytky si musejí přes zimu odpo-

činout, jenže v bytě nejde moc podto-
pit a ve sklepě je zase tma. Péče o moji 
džungli je taky časově náročná: když 
mám obstarat „dobytek“ a květenu, za-
bere to klidně dvě hodiny. Mám zkrátka 
v bytě takové malé hospodářství.

Odstěhoval byste se i mimo Prahu?
Do nějaké rozumné dojezdové vzdále-

nosti ano. Pochopitelně už jsem 
leccos hledal. Dá se sehnat soběstač-
ná stavba s elektrikou, rekuperací 
a možná i vykopaným bazénem za 
milion dvě stě, milion a půl. Jenže za 
pozemek dáte osm! Mně se líbí třeba 
Měchenice. Je to moc hezké místo, do 
Prahy kousek. Jenže by to bylo tak za 
třináct. Kde na to herec vezme? •

Kam s�použitými pneumatikami?

Věděli jste, že… Zpětný odběr se provádí:

Odevzdávejte použité pneumatiky 
na místa zpětného odběru 

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného 
odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše 

pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP 
www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Z recyklovaných 
pneumatik lze 

vyrobit dětská hřiště, 

sportoviště a další
užitečné výrobky?

Sběrný dvůr či 
dokonce černá skládka 
nejsou ta pravá místa 

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Pneumatiky 
lze ekologicky 
zlikvidovat či 
recyklovat pro 
další využití?

Zakoupením 
pneumatiky 
automaticky 

zaplatíte
za její recyklaci?
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