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Stří žkov  Karlín  L ib eň  Čimice  Troj a  Bo h n ice  Ko bylisy

• www.nasepraha.cz

NAŠE PRAHA je součástí sítě
Vzdali jste letos moře?
Zkuste pláže v pražské
metropoli
více na stranách 6 a 7
- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY
VOZIDEL
- PENÍZE
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

SC-500153/05

INZERCE

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Svoboda a Nejtek s.r.o.

604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz

SC-400897/89

práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku

2. 7. 2021

Zpěvačka
Vladivojna
La Chia:
Budu mít
rodinu
se svou
partnerkou

NOČNÍ STÁNÍ
V GARÁŽÍCH
CENTRA KRAKOV

Foto: Bára Součková

Rozhovor na stranách 8 a 9

INZERCE

PADDLEBOARD

Paddleboard
centrum pro
vás připravuje

ve spolupráci s

CENTRUM
DŽBÁN

otevřeno od června do září
možnost testování nejrůznejších
modelů včetně windsupů a wingů
půjčovna paddleboardů a windsupů
akce pro firmy a školy
závody
pravidelné lekce jógy
na paddleboardech

Vyzkoušej krásy
paddleboardingu
na koupališti Džbán
v Praze 6

SC-500285/02

SC-400869/02

let jsme
s Vámi
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Více informací na
info@centrumkrakov.cz
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Štramberská trúba

Galatská věž, Istanbul

6¿6.<?ñ=8?Ź4;*3

zámek Disney

Jezerní oblast, Anglie
Slezská harta

zámek Hradec nad Moravicí
1/ ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA
Když do Štramberku zavítá Turek, možná
má na chvíli pocit, že je doma v Istanbulu.
Zdejší dominanta se totiž nápadně podobá
Galatské věži v turecké metropoli. Místo
baklavy servírovány štramberské uši!
2/ HRADEC NAD MORAVICÍ
Jak to asi vypadá v zámku, který se v záři ohňostroje objevuje na začátku Disneyho ﬁlmů?
Ukojte svou zvědavost a vypravte se tam! Najdete ho v Hradci nad Moravicí. Tady totiž stojí
palác, který ﬁlmový zámek výrazně připomíná.
A má i podobně pohádkovou minulost. Jeho
majitelé Lichnovští se přátelili s Mozartem,
Paganinim či Beethovenem – a klavír, na který
tu Ludwig hrál a komponoval, zde i uvidíte!
3/ SLEZSKÁ HARTA
Zadíváte-li se na hladinu Slezské Harty, na
chvíli se ocitnete v Jezerní oblasti v Anglii.
Přehrada a okolní sopečná krajina mají takové
kouzlo, že si je pro natáčení vybral štáb ﬁlmu
Johanka z Arku s Millou Jovovich! „Jesenické
moře“ je pro svou krásu a sportovní vyžití
oblíbeným místem výletníků. Cyklisté ocení
cyklookruh kolem celé přehrady.

SC-500394/01
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TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@ceskydomov.cz
Současná politická reprezentace Prahy na čele s Piráty se bije
v prsa a všude prohlašuje, jak je
pro naši metropoli důležitá trasa
metra D. Nechybí krásné vizualizace budoucích stanic, do kterých
přijíždí soupravy 21. století řízené
pouze počítači. Vše už je naplánováno, narýsováno, hloubí se
první průzkumné jámy. Jen s těmi
penězi magistrát ještě „zakouzlil“
a rozpočet výstavby vzrostl téměř
o 100 %. Proč, to nám možná časem někdo vysvětlí, třeba úředníci
z EU či policie.
Ovšem nyní přichází ještě smutnější
část. Komunální politička z Prahy 4,
vyznávající stejné politické barvy
jako pirátský primátor, má na věc
jiný názor. A její zapsaný spolek
do této dopravní stavby hodil tzv.
„vidle“ a celý proces zastavil. Stručně řečeno – několik desítek osob
blokuje projekt, který by dopravně
ulevil téměř půlce Prahy a usnadnil
dojíždění desítkám tisíc lidí do práce
i za zábavou. Spolek třeba tvrdí, že
stanice Olbrachtova je nepotřebná.
Jak to celé dopadne, to se zatím neví,
ale tipnu si – Olbrachtova stát bude,
leč metrem D se bohužel svezeme
o nějaký ten měsíc či rok později…

Další přivítaní občánci Prahy 8
V obřadní síni na Libeňském
zámku se v polovině června
sešly rodiny s dětmi na tradičním
vítání občánků. Nové přírůstky
do městské části Praha 8 přivítali starosta Ondřej Gros (ODS),
místostarosta Tomáš Tatranský
(TOP 09) a radní Michal Švarc (Patrioti). Jejich přání do života i upomínkové dárky si odnesli rodiče
170 dětí, z toho dvou dvojčátek.
Libeň – Ceremoniálu se zúčastnily
i rodiny, pro které bylo vítání původně připraveno na březen, avšak
bylo zrušeno. „Standardně, pokud
například není koronavirus, se
dělá vítání občánků třikrát ročně,
to znamená v březnu, červnu a říjnu. Každý rok uvítáme přibližně
450 občánků," uvedl místostarosta
Tomáš Tatranský (TOP 09). „Vítání
občánků je pro mě potěšením,
když vidím, jak nová osmičková
miminka a batolata vždy prozáří
obřadní síň,“ vnímá tuto tradici
radní Michal Švarc (Patrioti).
Rituál vítání dětí v Praze 8 vychází ze skutečných rituálů v dáv-

PŘI VÍTÁNÍ převládli chlapci, kterých bylo 87, děvčat bylo o čtyři méně. Foto: MČ Praha 8
né minulosti, tak jak byl původně
zamýšlen v dějinách. Původně se
jednalo o tzv. přechodový čili iniciační obřad, jehož základem bylo
vítání či přijímání dětí do společenství. Ovšem nejen dítěte, také
v určité míře i matky a případně
otce, po speciﬁcké době těhotenství a šestinedělí. Při vítání dětí
společenství, zastoupené a symbolizované radnicí, slibuje novému

Jaká je vize ostrova Štvanice?

Uzávěra ulice Bulovka

Štvanice – Pod vedením IPR Praha a za součinnosti odborníků i místních aktérů probíhají participační akce pro vytvoření
manuálu vize ostrova Štvanice. Ten je umístěn mezi městskými
částmi Karlínem a Holešovicemi a měl by plnit především funkci
krátkodobé městské rekreace v nejširším pojetí. Na ostrově proto
probíhá do 12. září výstava o jeho budoucnosti a připraveny jsou
i komentované vycházky: 27. července s architektem Radkem
Kolaříkem a 12. září s historikem Janem Krajíčkem. Sraz je vždy
u vily Štvanice v 18.00 hod. (red)

Bulovka – V ulici Bulovka probíhá
do druhé poloviny září rekonstrukce vodovodního řadu, a z tohoto důvodu je omezena doprava
i v ulicích Povltavská, Zenklova,
Budínova, Chlumčanského,
Čuprova a nám. Na Stráži. Ve druhé etapě (12.–23. července) bude
zcela uzavřena ulice Bulovka. (red)

KOMENTÁŘ

Vraťte Praze její kouzlo!
V rádiu zveřejnili zajímavý
průzkum, kde 53 % obyvatel
uvedlo, že si zvyklo na samotu a nevyhledává lidi.
Ono je to bohužel v Praze
vidět. Jindy plné restaurace
a hospody jsou poloprázdné.
Lidé do nich nechodí. Bojí se
jít mezi ostatní lidi. Z médií
jsou vystrašení, co se jim
venku může stát. Bohužel
s tím, jak je poloprázdno,
jde ruku v ruce zdražování.
Pivo již stojí kolem 50 korun,
ale není výjimkou kolem 60
korun. Běžný je salát za 140
korun. Jídlo stojí v průměru
kolem 200 korun. Důvod je,
že nechodí zákazníci, tedy je

dítěti, že k němu bude chovat úctu
a bude připraveno mu pomoci.
Slib a poskytnutí pomoci ze strany
společenství, opět symbolicky,
provádí starosta podáním ruky
matce. „Vítáním dětí chceme dát
lidem najevo, že vnímáme velkou
událost v jejich osobním životě a že
je pro nás důležité, aby obyvatelé
získali vztah k místu, kde žijí,"
uzavírá starosta Ondřej Gros. (red)

to začarovaný kruh, je přece
potřeba vydělávat. Restauratéři patří mezi nejvíce postižený sektor, který nedostal
podporu od státu.
Dalším faktorem je, že
trh práce v Praze zkolaboval. Lidé se v krizi nechali
zaměstnat v korporátech, kde
mají stabilní práci, a soukromý sektor nemůže konkurovat. Levní zaměstnanci
z Ukrajiny k nám nemohou.
Vyhlídky nejsou moc růžové. Do toho zde probleskují
zprávy, že se má podnikatelům opět přitížit zvyšováním
daní, které by měly uhradit

ohromný státní schodek.
Hrozí, že se dostaneme se
do začarovaného kruhu, kdy
se nevyplatí otevírat nové
restaurace, a ještě se tedy
zdraží. Praha tím ztratí svoje
kouzlo. Turisté zde obdivovali čilý ruch i zábavu, ale
vše na úrovni za dostupné
ceny. Politici by měli udělat
vše proto, abychom se rychle
vrátili tam, kde jsme byli
před covidovou krizí. Tedy
aby Praha byla pulzujícím
městem, kde to žilo! Lépe se
pak budeme mít všichni.
Jan Čížek, pražský patriot
jan@cizekjan.cz
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KRÁTCE Z OSMIČKY

V nové komunitní zahradě se pěstují
bylinky i sousedské vztahy

Lustiga připomene
prostranství
Libeň – Po spisovateli Arnoštu
Lustigovi by se mělo jmenovat
prostranství mezi libeňskou
Novou synagogou a budovou
Nové Palmovky. Zatím jeho
jméno ponese alespoň částečně nové kulturně-společenské
centrum Libeňský svět – Hrabal, Lustig a spol., které se pro
veřejnost otevře v září.

Večer muzikálových
a ﬁlmových melodií
Libeň – MČ Praha 8 zve na nádvoří Libeňského zámku v sobotu 17. července od 19.00 hodin
na večer muzikálových a ﬁlmových melodií. Zazní skladby
z muzikálů a ﬁlmů Dracula,
Rebelové, Bídnici, Bohemian
Rhapsody, Kdyby tisíc klarinetů, Čas růží atd., zazpívají Bohuš
Matuš, Magda Malá, Jaroslav
Břeský a Charlie Band. Vstupné je 280 Kč, vstupenky lze
zakoupit hotově na Libeňském
zámku, Zenklova 35/1, přízemí
– odbor kultury. (red)

 Obyvatelé Prahy 8 mají
k dispozici novou komunitní
zahradu Malý klín. Nachází
se vedle prodejny Kauﬂand
v Kobylisích a je otevřená
všem, které zajímá pěstování
a kompostování na společné
zahradě, ale i doma.
Kobylisy – Zahradu otevřela
společnost Kauﬂand Česká republika na podnět spolku Krásné
Kobylisy a ve spolupráci se společensky prospěšným podnikem
Kokoza. Zahrada nabízí příjemné místo pro trávení volného
času a komunitní pěstování.
Její součástí je 13 vyvýšených
záhonů pro možnost bezplatného
pěstování, paletové lavice a stoly
a v rámci podpory uzavřeného
cyklu jídla je v zahradě umístěn
také kompostér.
Prostor zahrady je komunitě
k dispozici zcela zdarma. Záhony tu budou postupně získávat
své majitele z řad rodin s dětmi
nebo seniorů, kteří je využijí

KDO CHCE, může si zdarma vyzkoušet profesi zahrádkáře. Ilustrační foto: Kokoza
pro vlastní potřebu. „Jsme rádi
za podobné aktivity, a proto se snažíme, i ve spolupráci
s ostatními partnery, přinášet
tyto projekty, které zpříjemňují
čas. Jste ve městě, ale současně
nemusíte jet nikam daleko za

jeho hranice proto, abyste si
něco vypěstovali nebo si užili
volný čas, třeba s dětmi,“ říká
starosta Prahy 8 Ondřej Gros
(ODS), který se účastnil slavnostního otevření komunitní
zahrady. (red)

INZERCE
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STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY!
VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotograﬁi pošlete s krátkým popiskem
na e-mail oskar.kuptik@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se
fotografem. Fotograﬁi, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku
Naše Praha. Za otištěnou fotograﬁi (velikost nejméně 250 kb!) čeká na autora odměna
v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci, případně jiná radost, třeba kniha.
Pravidla pro využití a oceňování fotograﬁí najdete na nasepraha.cz. (red)

Přijeďte si v létě odpočinout do našeho
apartmánového domu (7 apartmánů), který
provozujeme v Bedřichově v Jizerských horách.
Krásná příroda, známé turistické trasy,
cykloturistika, spousta místních aktivit, přírodní
koupaliště Dolina i výborná kuchyně v místních
restauracích pizzerie La Pasta, Prezidentská
chata a Šámalova chata.
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SC-500437/01

Online rezervace na letní sezónu 2021 na
www.bedrichovapartmany.cz
nebo volejte recepci 601 302 030.

„NĚKDO se cítí v obchodním domě jako doma, a možná proto je pro něj u Anděla připraveno pracovní místo,“ připsal k momentce z interiéru OC Nový Smíchov náš čtenář
Karel Těkavý z Jinonic. (md)
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Šedé zdi ožívají příběhy

STANOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
2. 7.

Vychovatelna – Od letošního jara vznikají po městě nové velkoplošné malby, tzv. muraly. Jedná se o projekt MuralArt UM, který vznikl
loni na podporu současného umění ve veřejném prostoru v době
pandemie. V rámci programu Umění pro město vyčlenila Praha na
projekt dva miliony korun.
Na Vychovatelně vznikl mural od studenta architektury a umělce Jakuba Marka. Porota vybrala jeho návrh pro propojení tématu
muralu s významným historickým příběhem – operací Anthropoid,
který se odehrál v těsném sousedství zdi. Návrh byl oceněn i díky
své minimalistické až komiksové formě převyprávění celé události,
doplňující tak ne zcela fungující nedaleký památník. Sám je ale spíše
uměleckou interpretací historické události, jejímž cílem je připomenutí nevídaného činu, který se pro české země neobešel bez následFoto: Martin Micka
ků. Zeď byla pro projekt poskytnuta TSK. (red)

14.00–18.00
Štěpničná, Libeň
15.00–19.00
Hlivická, Bohnice
7. 7. 13.00–17.00
Braunerova x Konšelská, Libeň
14.00–18.00
Uzavřená, Kobylisy
15.00–19.00
Fořtova x Okořská, Čimice
8. 7. 13.00–17.00
Frýdlantská, Kobylisy
14.00–18.00
Gabčíkova, Libeň
15.00–19.00
Havránkova x Šimůnkova, Kobylisy
12. 7. 13.00–17.00
Hlivická, Bohnice
14.00–18.00
Zhořelecká parkoviště Albert,
Bohnice
15.00–19.00
V Zahradách x Na sypkém, Libeň
14. 7. 13.00–17.00
U Drahaně 163/9, Bohnice
14.00–18.00
U Pekařky, Libeň
15.00–19.00
U Sluncové x Za Invalidovnou,
Karlín
15. 7. 13.00–17.00
Chaberská x Líbeznická, Kobylisy
14.00–18.00
Trojská x Nad Trojou, Troja

16. 7.

17. 7.

20. 7.

22. 7.

27. 7.

31. 7.

15.00–19.00
Na Hranicích x Kočova, Čimice
14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická, Čimice
13.00–17.00
Kašparovo náměstí, Libeň
8.00–12.00
Kubišova x S. K. Neumanna, Libeň
9.00–13.00
Lindavská, Bohnice
10.00–14.00
Na Pěšinách x Pod Statky, Kobylisy
13.00–17.00
Na Truhlářce, Libeň
14.00–18.00
Ratibořská x Radomská, Bohnice
15.00–19.00
Roudnická, Střížkov
13.00–17.00
Řešovská x Zelenohorská, Bohnice
14.00–18.00
Služská x Přemyšlenská, Kobylisy
15.00–19.00
Stejskalova x U Rokytky, Libeň
13.00–17.00
V Zahradách x Na sypkém, Libeň
14.00–18.00
Podhajská pole, Bohnice
15.00–19.00
Prosecká x Františka Kadlece, Libeň
8.00–12.00
Přemyšlenská x Služská, Kobylisy
9.00–13.00
Klecanská x Na Ládví, Kobylisy

INZERCE

řádková inzerce

Český Domov hledá do svých řad zkušené
obchodníky na pozici manažera inzerce pro
celorepublikovou síť lokálních titulů.

Požadujeme:
• zkušenosti s obchodem
• SŠ vzdělání s maturitou
• smysl pro zodpovědnost

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli nám
životopis na mail: kancelar@ceskydomov.cz
Tě pozveme na pohovor

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní kancelář,
vykoupí Vaši nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej s možností
vyplacení zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti s prodejem
nemovitosti vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.

VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

SC-400945/12

časopis všech Pražanů

www.nasepraha.cz
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Tvým úkolem bude prodej reklamního prostoru tištěné

Nabízíme:
• nadstandardní ﬁnance
– možnost výdělku až 80 000 Kč
• školení obchodních dovedností
• teambuildingové akce
• práce na ŽL
• práce v regionu Praha

f/casopis
nasepraha

V ƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢ
probíhá distribuce
nových novin. Prosíme
o informaci, zda noviny
ĚŽƌĂǌŝůǇĚŽǀĂƓş
schránky.
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HLEDÁME OSTŘÍLENÉ OBCHODNÍKY!

• VÝKUP VOZIDEL. Výkup vozidel pojízdných, nepojízdných i havarovaných.
Tel.: 739 665 455
• VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme
Váš byt, dům, zahradu, pozemek,
chatu, chalupu a to za nejlepší cenu.
Vykupujeme nemovitosti s dluhem
i v exekuci. Platba ihned a v hotovosti.
Možnost nemovitost nadále užívat.
Tel.: 739 665 455
• OD VÝMĚNY VYPÍNAČE PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI bytu, byt. jádra
a koupelny, 603 109 932

SC-380021/14

• KOUPÍM SKLO, PORCELÁN, KNIHY
a další. Zároveň vyklidím a vystěhuji.
Tel.: 608 203 342
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhování-doprava. Volejte: 773 484 056
• LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Vyklidíme
Váš byt, dům, pozemek, sklep. Rychle
a spolehlivě. Slevy pro důchodce.
Tel.: 739 665 455
• POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.
www.sidloproﬁrmupraha.cz,
tel.: 728 991 247
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Vzdali jste letos moře? Zkuste
 Víte, že v červenci a srpnu mohou být tropy stejně báječné u Vltavy jako v egyptském Marsa Alam nebo na
řeckých ostrovech? Sluněním a koupáním v metropoli lze do určité míry mořské pláže a slanou vodu nahradit. To
platí hlavně pro ty z vás, kteří nechtějí nic riskovat a do ciziny raději letos nevyjedou.
příliš volných ploch k zaparkování. Jak to vypadá přímo v areálu,
to můžete zkontrolovat webkamerou na odkazu www.koupaliste-lhotka.cz/webkamera. A do
obou biootopů je rovněž zakázán
vstup se zvířaty.
Téměř jsme vyčerpali nabídku
koupání v přírodě přímo ve městě. Ale je tu jedna zcela originální možnost. Na světě sice existuje
pár krásných míst, kde můžete
sedět na loďce či na písku u vody,
popíjet drink a dívat se na západ
slunce. Ale nikde na světě v západu slunce neuvidíte náznaky
pražských dominant. Jedině
v Praze jedno takové místo je…

Jan Bělohubý

Praha – I když se v létě hlavní
město pravidelně vylidňuje,
přesto v něm zůstává velká
množina dětí, seniorů a pracujících, která v metropoli musí
trávit část prázdnin. Kam tedy
vyrazit v parných dnech za vodním osvěžením?
Ve městě je několik koupališť (přehrad) s přírodní vodou,
chemicky nečištěnou. Její kvalitu kontroluje pražská hygiena
a před odchodem na vybrané
koupaliště si ji můžete zkontrolovat na www.hygpraha.cz/
koupaliste.aspx. Pokud ovšem
míříte do venkovních areálů,
můžete být v podstatě v klidu.
Voda je tu čištěna chlórem a provozovatelé jsou povinni dodržovat předepsané vyhlášky týkající
se čistoty vodní plochy.
Ale vydejme se nejprve na přírodní koupaliště. Kromě kvality
vody vás určitě bude zajímat cena.
Ta je pro potřeby tohoto článku
uváděna za dospělého na celý
den. Rodinné, dětské, studentské
a jakékoli další ceny poskytne
provozovatel. V Praze zaplatíte
v průměru za celodenní koupání
v přírodním koupališti 120 korun.

NĚCO, co nám už téměř dva roky chybí: symbol dětského řádění a bezstarostnosti. Fofo: Jan Bělohubý
technologie nízkofrekvenčních
ultrazvukových pulsů eliminuje
sinice a modrozelené řasy a zajišťuje co nejoptimálnější možnou
kvalitu vody v celé přehradě.

Ano, jde o areál Žlutých lázní, které mají dlouhou historii.
Dokonce v Podolí byly kdysi
dvoje lázně vedle sebe a název
jim dala barva plotu, proto Žluté
(Podolské nábřeží 3, Praha 4 Podolí). Nohejbal sem chodil hrát
fenomenální slávistický kanonýr
Pepi Bican či se tu opalovala jedna
z našich největších sexbomb, herečka Olga Schoberová Bérová. Na
odvážlivce tu čeká novinka, která
se poprvé představila ve střední
Surf eFoil je adrenalin na
Biotop je bazén s přírodní vodou Evropě.
vodě, kdy na surfu s elektropoK přírodním koupalištím patří
honem doslova létáte nad vodní
v Praze ještě dva biotopy, ktehladinou. Dnes v pražské konkuré Naše Praha nezahrnuje mezi
renci lázně bodují a s provozem až
koupaliště s chemickou úpravou
do půlnoci i množstvím beneﬁtů
vody. Voda se tu ﬁltruje postaru
patří ke špičce pražské alternaza působení vodních rostlin a pří- tivy pro pobyt u moře. Vyzdvirodních ekosystémů ve ﬁltračních hovaná je též dobrá dostupnost
lagunách. Je to čisté koupání
městskou dopravou. Celodenní
bez chloru, tedy ne mrtvé jako
vstup pro dospělého je 100 korun,
v bazénech. Jde o Biotop Radotín
dítě do 100 centimetrů vejde do

konstatováním, že mělo v loňském roce nejkvalitnější vodu
v Praze. Celodenní vstupné je
80 Kč (od roku 2019 nedošlo
ke zvýšení), provoz končí ve
20.00 hodin a je zakázán vstup
Dále pěšky – méně lidí
se psy. K jídlu si můžete dopřát
a zábavy, zato větší klid
klobásy, langoše, smažený sýr,
Přírodní koupaliště o rozloze 18 ha hamburger, hranolky, nakládav nádrži Džbán (Na Džbánu 560,
ný hermelín, utopence či vaﬂe.
Praha 6 - Vokovice) na Litovickém Pivo by mělo být za 31 Kč.
resp. Šáreckém potoce v katastru

Z největšího (hlavního) nádraží
je to na nejoblíbenější koupaliště
(Hostivař) přesně 10 kilometrů.
Vokovic má maximální hloubku
sedm metrů. Je to druhé největší
koupaliště v Praze, byť kvalitou,
vyžitím či nabídkou služeb by
Hostivař má asi vše nej
mu spíše patřilo místo na opačJako nejvýznamnější a nejvyné přímce, než je Hostivař, kdo
hledávanější z ploch ke koupání
hledá ale jen plavání, asi může být
a slunění patří přírodní Hostivařspokojen. Dno je vyštěrkované
ská přehrada (K Jezeru 1, Praha 10 a nechybí travnaté pláže. Za den
- Hostivař) na potoku Botič na
tu zaplatíte 90 korun a cachtat se
první místo. Jde o největší (42 ha)
můžete až do 21.00 hodin.
vodní plochu v Praze. RekonstruoKoupaliště Divoká Šárka (Divané toalety na nudistické pláži,
voká Šárka 8, Praha 6) můžeme
mega trampolína, dvoudráhová
nazvat nejklidnějším pro koupáskluzavka, FIT zóny, nové bary,
ní v metropoli. Cena je 120 kopůjčovny, wake vlek, paddleboar- run, otevřeno je do 19.00 hodin,
dy, beachvolejbal, waterzorbing
příchod od„mekáče“ na Evropa šlapadla, to je pestrá nabídka
ské asi 15 minut pěšky po čerpro návštěvníky. Od devíti ráno
vené turistické. Nabídka? Dva
do osmi večer za cenu 129 korun,
bazény pro plavce, brouzdaliště,
tj. o 9 korun více než v roce 2020.
kabinky a občerstvení.
S ohledem na výskyt sinic v miPřírodní koupaliště Motol
nulých letech tu zavedli novinku:
(rybník) se na svém webu chlubí
V areálu ve venkovním koupališti
pak o třicet korun víc. V cenách
tedy zásadní rozdíl nehledejte.

Žluté lázně lákají na
létání nad Vltavou

největší problémy venkovních koupališť
x Přelidněnost: někde řeší počítadlem návštěvníků zveřejněným na webu či webkamerou do prostoru.
x Nárazové (řekněme chvilku po otvírací hodin) zácpy u turniketů. Hledejte areály,
kde lze koupit vstupenku online a kódem na mobilu pak kontrolou jen projít.
x Uvnitř některých areálů není možné platit kartou (například v areálu Podolí, Petynka i další).
(K Lázním 9, Praha 5 - Radotín,
od 10.00 do 18.00 hodin) se standardní cenou (120 Kč dospělý/
den) a Biotop Lhotka (Nad koupadly, Praha 4) v ceně 130 korun
(dospělý za den, odpolední od
15.00 hod. je za 100 Kč). Lhotka
ovšem trpí tím, že není v blízkosti

areálu zdarma. I lázně můžete
navštívit nejprve virtuálně na
www.zlutelazne.cz.

Šup na plovárnu
Pokud vám z nějakého důvodu
nevyhovují venkovní či přírodní
koupaliště, můžete tělo ponořit do
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pláže v pražské metropoli
chladivých vln v některém pražském bazénu. Podolský stadion
(Podolská 74, Praha 4) je respektovaná klasika (vstupné 190 korun
do 18.00 hodin), patrně zájmem
lidí těsně následovaná Edenem,
správně PS Slavia (Vladivostocká 10, Praha 10 - Vršovice, vstupné 190 korun, otevřeno od 8.00
do 18.00 hodin každý den). Dále

můžete vyzkoušet areál Petynka
(Otevřená 4, Praha 6 - Střešovice),
vstupné 160 korun, otevřeno až
do devíti večer a nabídka vyžití je
opravdu široká.
Žižkovská rekonstruovaná
Pražačka (Na Pražačce 1, Praha 3) mívá obvykle mimo neděle
otevřeno do 20.00 hod., všední dny do půl desáté, vstupné

rizika při koupání ve volné přírodě
x Lehkovážnost – každý rok se při vodní rekreaci utopí řada lidí nebo utrpí vážná
zranění. Přecenění sil, plavání příliš daleko, frajerské kousky typu skok z výšky do
neprobádané vodní hladiny – to všechno má fatální následky.
x Sluneční paprsky – letní horko a sluneční žár našemu zdraví nemusí svědčit. Nejcitlivější skupinou jsou hlavně kojenci, malé děti, staří lidé, obézní jedinci a osoby
s onemocněním srdce a oběhové soustavy. Zdravotní problémy způsobuje především vysoká teplota a UV záření. Dbejte proto na pravidelný pitný režim, chraňte si
pokožku opalovacími krémy (kdo to nedělá, zadělává si na rakovinu kůže), pokud
vám slunce nedělá dobře, vyhledejte raději stín.
x Kvalita vody – v mnoha nádržích dochází v letních měsících k masovému rozvoji sinic.
V některých případech pak může u koupajících dojít ke vzniku cerkáriové dermatitidy,
která se projevuje intenzivně svědícími skvrnami, puchýři a zarudnutím kůže. Pokud
tedy víte, že jste alergik či citlivější stvoření, hlídejte si, do jaké vody vlezete.
140 korun, a je tu řada novinek,
včetně propojení se sousedním
Grillparkem. Lidé využívají
i Stírku (Pod Statky 14, Praha 8 - Kobylisy, do 20.00 hodin,
150 korun), Ládví (Stíbrova 17,
Praha 8 - Kobylisy, 150 korun,
do 19.00 hodin), Motorlet a další.
Důležité ovšem je si před návštěvou zkontrolovat aktuální údaje
a především nařízení, která jsou
povinná pro všechny návštěvníky. V současné době jsou to
hlavně negativní osvědčení

JEDNO ZE DVOU biotopových pražských koupališť najdete ve Lhotce. Foto: MČ Praha 4

o tom, že nejdete mezi rekreující
se občany roznášet covid-19…

Bašty pražského nudismu
Určitě to býval kunratický Šeberák.
Nyní se nudisté spíše scházejí na
vyhrazené pláži Hostivař (oddělená
cestou a lesíkem) a na nuda pláži
u vodní nádrže Džbán v Divoké
Šárce. A někteří vystavují svoje těla
slunečním paprskům i na střeše
plaveckého areálu v Podolí. Časopis
Naše Praha proto přeje krásné léto
vám všem v plavkách i bez nich!

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2021

HAMLET

foto: Pavel Mára

19. 7. – 2. 8.

hlavní partneři

partneři

hlavní mediální partneři

spolupořadatelé

předprodej

mediální partneři

Glanc

pořadatel

SC-500429/01

SC-500422/07

generální partner

shakespeare.cz
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Zpěvačka Vladivojna La Chia: Budu mít
 Z Ostravy do Prahy přesídlila zpěvačka Vladivojna La Chia (37) v pětadvaceti letech kvůli lásce. Za následujících 12 let stihla v metropoli vyprodukovat sedm hudebních alb a desítky dalších písniček, nyní se však chystá
na to, co dělá ženu ženou - na mateřství.
Martin Dudek

Vaše maminka hrála amatérské
divadlo. Nikdy vás nelákalo se
také postavit na divadelní prkna?
Lákalo. Na základce jsem chodila
do dramaťáku a také jsme hrávali školní divadlo, což mě moc
bavilo. Pak mne však nadobro
strhlo výtvarné umění a hudba.
A když mi později jako etablované hudebnici režiséři nabízeli
roli, byla jsem už dost ostýchavá
a odmítala je. Byla jsem totiž
zvyklá mít všechno pod kontrolou a ztratila jsem v tomto oboru
sebevědomí, jako tomu bylo
v dětství a dospívání. Byla bych
už asi strašné prkno a nechtěla
jsem se ztrapňovat, když máme
tolik skvělých hereček.
Vyrůstala jste v Ostravě, hrála si
hlavně s kluky a ráda se převlékala do tátovy hasičské uniformy.
Jakou největší lotrovinu jste v dětství provedla?
To by bylo pomalu na knihu
(úsměv). Vím, že jsem dělala
věci, které kdyby rodiče byli
tušili, tak by omdleli hrůzou.
Třeba jsme v sedmi letech s kámošem přelezli v baráku zábradlí a lezli po něm až do pátého
patra. A ze srandy jsme počítali,
kdo na něm déle vydrží jen tak
stát bez držení. Pod námi byly až
sklepní kachličky, no, strašné!
Rádi jsme lozili na střechy domů,
do kanálů a prolézali cizí sklepy
a hledali poklady.
Naštěstí jste všechno přežila
a v devíti letech jste založila první
kapelu. Co vás k tomu vedlo?
Hudbě se u nás nikdo nikdy
nevěnoval. Měli jsme v rodině havíře, učitelky, statkáře
či úředníky. Muziku ale měli
rodiče rádi a táta pořád pouštěl
desky. Odmalinka jsem poslouchala Mišíka, Queen, Led
Zeppelin a Pražský výběr, takže
tam je ten prvopočátek.

ŽIVÁ VYSTOUPENÍ jsou prozatím minulostí, nyní se zpěvačka těší na miminko. Foto: Aleš Mudra
a pozorovat, co se kolem mě
děje. Texty jsou pro mě nesmírně
důležitou disciplínou a čeština je
čarokrásná.
Čím vás uchvátila ruská básnířka
a novinářka Anna Barkovová,
jejímž textům jste věnovala pět let
života a nakonec i speciální recitál
8 hlav šílenství?
Na mé uchvácení Annou Barkovovou měla zásadní vliv režisér-

ﬁ lmová hudba, album 8 hlav
šílenství, stejnojmenný recitál
s velkou kapelou a Gabrielou
Míčovou v roli Anny, který by
tento rok měla odvysílat Česká
televize. A nakonec druhé album
Hrdinům naší doby, kterým jsem
tuto etapu loni uzavřela.
Kromě hudby a výtvarna také
produkujete originální trička
s vašimi obrázky. Například Dívka

Hitem mezi mnou vyrobenými
tričky byla Dívka s mírně
kompulzivní poruchou jedoucí
na zebřci

ka Marta Nováková, a to tím, jak
ji zﬁ lmovala ve ﬁ lmu 8 hlav šílenství. Vnímala jsem Annu jako
Mnoho textařů čerpá inspiraci
nesmírně inteligentní, citlivou
ze svých zážitků a prožitků. Jste
a tvořivou ženu, pro kterou byla
na tom stejně, nebo vám stačí
tvůrčí svoboda silnější než pud
zavřít jen oči a už se vám hrnou
sebezáchovy. Její život, který
nápady?
zaznamenala v dopisech a deníZavřít oči mi nestačí. Musí přijít
cích, pro mě měl velkou hodnonějaký silný impuls a pak to
tu, protože ukazoval její silné,
jde nějak samo. Texty jsou dost
ale i slabé stránky. Aniž bych to
závislé na mých prožitcích, takže plánovala, strávila jsem s ní pět
zkrátka potřebuji žít plný život
let života, ve kterých vznikla

s kudlou v hlavě, Dívka, co straší
kamarádku chobotnicí… Nemáte
také v plánu třeba triko Chlapec
hrající si s dynamitem?
Vidíte to, teď bych se měla vrhnout na další edici triček! V září
totiž nové album Tam v hluboké
tmě tepe a září a nová trička by
se hodila, protože mám už téměř
všechna pryč. Hitem byla Dívka
s mírně kompulzivní poruchou
jedoucí na zebřci. Děti měly nejraději Dívku s kudlou v hlavě.

Co tedy plánujete dál?
Jelikož jsem ve čtvrtém měsíci
těhotenství, tak se s partnerkou
těšíme, že budeme mít rodinu.
Bude to sice velice těžké vzhledem k právním okolnostem
okolo manželství pro všechny,
ale doufáme, že se to po vzoru
západních zemí jednou změní
a nebudeme druhořadými občany bez právního zaštítění.
Co vy a covid-19? Půjdete těhotná
na očkování?
S tím si lámu hlavu. Vůbec
nevím, co mám dělat. Jedna část
odborné veřejnosti si myslí, že
těhotné patří do nejrizikovější
skupiny a měly by být očkovány
prioritně, a ta druhá zase neví,
co to s organismem udělá, takže
doporučuje se neočkovat. Já asi
ještě vyčkám, jsem z toho totiž
momentálně zmatená.
Jak to teď máte se životosprávou?
Holdujete veganským či vegetariánským pokrmům, nebo není
nad dobře propečenou krkovici?
Teď jsem přes dva měsíce zvracela (smích). Ale když jsem při
síle, tak mě baví dělat snídaně
jako základ dne, a to většinou
hemenex s polníčkovým salátem. A pak tak porůznu. Nejsem
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rodinu se svou partnerkou
vegan, ale maso často nejím.
Když už ho kupuji, tak se snažím
od ověřených farmářů nebo řeznictví, a to většinou na polívku.

horu na Hanspaulku a pak dolů
do starých Dejvic nebo do Divoké Šárky. Tam jsem jezdila ráda
na kole přes Petřiny a Veleslavín.

Předpokládám, že bydlíte v pronajatém bytě. Chtěla byste v Praze
zapustit kořeny a mít tu vlastní
bydlení?
Vzhledem k mému svobodnému
rozhodnutí živit se hudbou a také
tomu, že patřím mezi náplavu
a nemám zde žádné rodinné
zázemí, je vlastní byt nedosažitelný. Nájmy jsou také pěkná
divočina, co si budeme povídat,
a nemyslím si, že to bude lepší,
ale nestěžuju si. Beru to tak, jak
to je. Na druhou stranu – nikdy
nebudu Pražačka. Jsem prostě
Ostravačka tělem i duší. Jenže
abych Ostravu mohla milovat,
musím mít odstup. Žít už bych
v Ostravě asi nechtěla. Takže
Praha je mým domovem, mám
tady i trvalé bydliště, ale srdce je
přirostlé k Ostravě, na tom se už
nic nezmění.

Sledujete politiku? Máte jasno,
koho na podzim volit?
Mám velké dilema. V současné
chvíli není žádná koalice, kterou
bych volila ráda. Strana, které
bych dala nejraději svůj hlas,
je bohužel v koalici se stranou,
které hlas dát nechci, ale chápu,
že v rámci síly bylo třeba se
spojit. Budu tedy pravděpodobně
volit co nejmenší zlo, což se asi
občas dělat musí.

Vaše nejoblíbenější pražská místa
jsou Nusle, kdy nyní bydlíte, a Vy-

Co říkáte aféře poslance Dominika Feriho, který čelí nařčení ze
sexuálního obtěžování?
Feriho kauzu jsem sledovaVladivojsko
la a sleduji docela obezřetně,
šehrad. To je skutečně všechno?
protože sexuální obtěžování vníNikoliv, mám moc ráda stamám jako dlouhodobě tolerovaré Dejvice, Podbabu, Bubeneč
ný problém v celé společnosti.
a Bílou Horu. Bydlela jsem totiž
Věřím ale, že se s nejmladší
chvíli v Dejvicích a pak pět let
generací mění přístup nejen
ve Střešovicích. Tam jsem se moc ke zneužívání a ponižování žen,
ráda toulala. Moje oblíbená trasa ale také ke skutečné rovnoprávbyla pěšky přes Ořechovku nanosti žen a mužů.

VLADIVOJNA se při svých koncertech
nevyhýbala zajímavým doplňkům. Foto:

proﬁl
Vladivojna La Chia
(vlastním jménem Klára Kozielová)

narozena 3. července 1983 v Ostravě
zpěvačka, textařka, hudební skladatelka a výtvarnice
svobodná, zatím bezdětná
Začátkem července oslavíte narozeniny. Máte ještě nějaké nevyplněné narozeninové přání?
Jéééjej, já asi nic moc nechci.
Chtěla bych na chvíli někam,
kde je čistý mořský vzduch, ale
to moc s narozeninami nesouvisí. Tak snad nějaký hezký výlet
tam, kde je ještě pořádný les.
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Nejdražší nové byty se za pandemie prodaly na Vyšehradě
 Bezmála 160 tisíc korun za metr čtvereční byla za období pandemie průměrná nabídková cena prodaného nového bytu na Vyšehradě. Druhé Staré Město už bylo o poznání levnější s cenovkou
o 20 tisíc korun nižší. Následovaly Střešovice, Radlice, Krč, Nové
Město, Vinohrady, Podolí a Braník.
Praha - Desítku lokalit s nejdražšími novostavbami v české
metropoli uzavíral Karlín s částkou 129 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z dat analytické společnosti Realtify za dobu
od poloviny loňského března do
poloviny letošního června. Jde
přitom o nabídkové ceny bytů,
které přestaly být inzerovány
nebo našly svého kupce.

Záplava peněz
Souhrnná čísla za celou Prahu
pak ukazují, že prodané nové
byty za sledovaný rok a čtvrt
trvání koronavirové krize byly
v průměru nabízeny za 108 tisíc
korun za metr čtvereční. Na
přelomu května a června byla
cenová hladina oproti loňskému
jaru vyšší o necelých pět procent. Důvodem nárůstu cen je

především neutuchající poptávka po vlastním bydlení, kterou
povzbuzují rekordně levné
hypotéky.

Láce mizí i z periferie
Na trhu je zkrátka hodně peněz
a málo bytů, ani zchlazení
ekonomiky koronavirovou
pandemií na tom nic nezměnilo. Výsledkem je, že z bezmála
stovky pražských lokalit, které
společnost Realtify sledovala,
vykázala v čase pandemie průměrnou nabídkovou cenu pod
sto tisíc korun za metr prodané
novostavby jen zhruba třetina. Kdo chtěl bydlet za částku
maximálně kolem 80 tisíc za
metr, musel hledat na periferii,
v místech, jako jsou Újezd nad
Lesy, Šeberov, Satalice, Vinoř
či Pitkovice. Ty tvořily chvost

Komu nahrává tažení proti
vizuálnímu smogu?
Praha - Pod záminkou boje
proti vizuálnímu smogu
vytvořil pražský magistrát vyhlášku, která je diskriminační a zvýhodňuje velké hráče
na reklamním trhu. Tvrdí to
Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR), které
považuje vyhlášku o omezení
reklamních plachet na území
Prahy za naprosto nespravedlivou a upozorňuje, že problematiku vizuálního smogu
neřeší. Pouze se zabývá malým
segmentem, zatímco mnohem
agresivnější reklamu přehlíží.
To, že je vyhláška diskrimi-

NOVÉ byty jsou pro většinu z nás drahé, a získat je můžeme jen za pomoci hypotéky.
Vizualizace: GARTAL

cenového žebříčku. Ale třeba
Horní Počernice, Čakovice,
Radotín nebo Řeporyje už se
pohybovaly na úrovni kolem
90 tisíc korun za metr čtvereční. Celkově však ani okraj
města nebyl zárukou levnějšího

bydlení. Mezi „lepší čtvrti“ se
z pohledu ceny za dobu pandemie řadily například Řepy
s průměrnou cenovkou 127
tisíc korun za metr novostavby
nebo Třebonice s částkou 124,5
tisíce. (red)

Kde narazíte na pouliční divadlo?

Praha -Salta před Průmyslofestival je tradičně dobrovolné.
vým palácem, šestimetrový lev
Kompletní program na
pod Staroměstskou věží nebo
www.zadvermi.cz. (red)
akrobati zavěšení možná i v konační pouze k části reklamrunách stromů. Třináctý ročník
ního trhu a pražský magistrát
Pražského festivalu pouličního
tím výrazně zasahuje do hosdivadla Za dveřmi se uskuteční
podářské soutěže, potvrdilo
podle SVČR již několik státních od 8. do 15. července na Výstavišti Praha v Holešovicích a v ceninstitucí. „Dokonce i Evroptru metropole. Sjedou se na něj
ská komise se naší stížností
ti nejlepší čeští pouliční umělci
zabývá, a to jak z hlediska
i hosté ze zahraničí. Pod širým
možného závažného porušení
nebem zahrají Bratři v tricku,
práva upravujícího ochranu
divadlo Drak, Squadra Sua nebo
hospodářské soutěže, tak na
možné omezení služeb na úze- například V.O.S.A. Theatre,
která bude reprezentovat české
mí Evropské unie,“ poukazuje
V ULICÍCH se bude tančit, zpívat, žonglovat
pouliční divadlo na EXPO
předseda SČVR Josef Soušek.
v Dubaji v roce 2022. Vstupné na i létat vzduchem. Foto: poulicnidivadlo.cz
Nejdůležitější však v této
chvíli je, že vyhlášku 26/2005
Sb. začal dle stížnosti SČVR
šetřit i ÚOHS. Podnět řeší právě z hlediska porušení zákona
o hospodářské soutěži. Shledal Praha -Od konce června mají všechna pracoviště podatelny Madůvodné, že pražský magistrát gistrátu hlavního města Prahy, tj. ve Škodově paláci, v budově Nové
radnice a v objektu Business Centrum Vyšehrad, standardní úřední
touto vyhláškou zasahuje do
dobu pro veřejnost: po a st 8.00–18.00 hodin, út a čt 8.00–15.00
volné soutěže a pod zdůvodhodin a v pátek 8.00–11.00 hodin. (red)
něním boje proti vizuálnímu
smogu jen selektivně postihuje část reklamního trhu.
To dokládá podle SČVR i to,
že v místech, kde by měly
Praha/Moravský Krumlov díla vystavena. Zámek splňuje
být plachty touto vyhláškou
-Celkem 20 velkoformátových
všechny požadované podmínzakázány, město nyní uzavíobrazů Alfonse Muchy nazvaných ky, včetně zabezpečení prostor.
rá smlouvy na nové reklamní
Slovanská epopej je nově umístě- Zastupitelé hl. m. Prahy napříč
plochy. „Je tak zcela evidentno v Moravském Krumlově, který politickým spektrem potvrdili
ní, že argument boje s vizukvůli tomu investoval 50 milionů dřívější rozhodnutí pražských
álním smogem je naprosto
radních o uzavření smlouvy
falešný,“ dodává Josef Soušek. korun do rekonstrukce zdejšího zámku, kde jsou umělecká
o výpůjčce na dobu pěti let. (red)
(red)

Úprava provozní doby magistrátu

Slovanská epopej přestěhována

PODLE magistrátu obtěžují reklamní
plachty Pražany. Foto: md

Více informací na www.nasepraha.cz
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MAGAZÍN CENTRA

ČERVENEC - SRPEN

SPRÁVNEJ KRÁM
NOVĚ U NÁS

SAUNA V LÉTĚ
NENÍ TABU
centrumkrakov.cz

SC-400869/01
SC-500256/01

SOUTĚŽ
O POVLEČENÍ
SCANQUILT

Spolu najdeme
to nejlepší řešení

SC-400869/01
SC-500256/01

CENTRUM KRAKOV 1. patro

PÁR SLOV NA ROZJEZD
Naši milí zákazníci,
léto konečně zaklepalo na dveře a s ním přišlo po dlouhém čekání zmírnění protiepidemiologických opatření. Naše centrum pro vás již funguje v plné síle a užívat si tak můžete
pod jednou střechou bohaté nákupy, kvalitní jídlo, ale i sportovní a relaxační služby. Radost nám udělala i možnost uspořádat pro vás během června hned dvě akce – Den otců
a oslavu konce školního roku.
V duchu superhrdinství se nesla oslava konce školního roku, která se již dlouhodobě těší
oblibě u malých i velkých školáků. Tentokrát na děti čekalo devět stanovišť s adrenalinovými, sportovními, kreativními i kvízovými úkoly. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se
na brzké setkání na další akci.
Prázdniny jsou před námi a spolu s nimi i slunečné počasí, které jsme už všichni dlouho vyhlíželi. Letní teplé večery vybízí k příjemnému
odpočinku na zahrádce, balkóně, nebo v parku. A co takové ﬁlmové promítání pod širým
nebem? I letos k nám přijede kino na čtyřech
kolech, tedy Kinobus. Zveme vás na čtyři promítací večery s doprovodným programem pro
děti i dospělé, na které se můžete těšit od 9. do
12. srpna v parku před Centrem Krakov. Promítání i doprovodný program jsou ZDARMA.
Byť léto navozuje pohodovou atmosféru a svádí
k nicnedělání, u nás je plánování eventů, příprava otevření nových obchodů, služeb a dalších
novinek na denním pořádku. Těšit se můžete na
provoněnou prodejnu s přírodní kosmetickou, a
to není zdaleka vše -.
TÝM CENTRA KRAKOV

Vy si ale udělejte pohodlí a pročtěte si nové vydání našeho magazínu.

PŘIDEJTE SE
NA NÁŠ
FACEBOOK/IG

OBJEVUJTE

NOVINKY CENTRA
KRAKOV

NECHTE SE

HÝČKAT I V LÉTĚ

VÍTĚZ KREATIVNÍ SOUTĚŽE:
DÁREK PRO MAMINKU
Minulé magazínové číslo vybízelo všechny děti k vlastnoruční tvorbě dárku ke Dni matek. Sešlo se nám nespočetné množství krásných zpráv s fotkami dárků od dětí, za které vám moc děkujeme. Dárek od srdce je vždy jedinečný a neopakovatelný, a proto
zvolit vítěze hlasováním naší odborné poroty nepřipadalo v úvahu. Rozhodli jsme se
do marketu DELMART v hodnotě 600 Kč se stala paní Pavla D. jejíž synek namaloval
oboustranné přání. Gratulujeme k výhře a všem ostatním děkujeme za účast.

SOUTĚŽTE

O ZAJÍMAVÉ CENY

SC-400869/01
SC-500256/01

nechat vše v rukou osudu a vítěze vybrat náhodným losem. Šťastnou výherkyní poukazů

SAUNA V LÉTĚ NENÍ TABU
Venku šplhá teplota už v ranních hodinách ke třicítce a vás při myšlence na saunu pohltí snad ještě větší
pocit vedra. Říkáte si, že chodit do sauny v létě nemá smysl, protože jsme prohřátí až dost? To máte pravdu, ale beneﬁtů, které sauna v létě nabízí je celá řada a mají mnohem hlubší efekt než samotné prohřátí.
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Termoregulace
těla

Méně stresu
i únavy

Zpotíte se i při pomalé
chůzi a po přechodu z perfektně vychlazeného auta
do rozpálené ulice si můžete
jít vyměnit tričko? Na extrémní
výkyvy reaguje naše tělo přirozenou
obranou, pocením. Nikdo z nás ale
neskáče štěstím, když mu tričko zdobí
„mokré koláče“. A právě s termoregulací i omezením nadměrného pocení
může sauna v létě pomoci. Jakmile
si vaše tělo osvojí vysoké teploty
v sauně, letní čtyřicítky vás už
jen tak nerozhodí.

O sluníčku se traduje,
že nás nabíjí energií. Kdo
z nás se ale po celém dni slunění cítí plný elánu a síly? I na
únavu má sauna pozitivní účinky.
Z dlouhodobého hlediska mají pravidelné návštěvy sauny blahodárný
vliv na psychickou pohodu a pomáhají
regulovat únavu. Saunování odstraňuje stres i nervozitu, a naopak vlévá
život do žil, kdy hlavním důvodem
je roztažení cév a tím způsobená
rychlejší cirkulace krve.

3
Odpočinek pro
svaly i klouby
Máte v plánu zatočit
během léta s kily navíc,
abyste se mohli na dovolené
pochlubit v nových plavkách?
Nebo plánujete aktivní dovolenou
s cyklistickými výlety a horskými
túrami? Namožené svaly i klouby
potřebují účinnou regeneraci, kterou
může nabídnout právě návštěva sauny.
Doplnit náročné cvičení, těžký trénink,
nebo sportovní soustředění o relaxaci v sauně, je pro celý pohybový
aparát velmi prospěšné a revitalizující.

4

Saunování má také
omlazující a zvláčňující
účinky na pleť a pokožku.
Jakmile vstoupíte do sauny,
v důsledku pocení se tělo začne
okysličovat a póry na pokožce
rozšiřovat. Kůže se okamžitě zbavuje
nečistot, odumřelých buněk i škodlivých látek. Pleť si v sauně zvykne na
extrémní podmínky a nebude reagovat přecitlivěle na výkyvy počasí.
Celý proces čistění také přispívá
ke zpomalení stárnutí a pomáhá s bojem proti celulitidě.

Imunita

5

Kolísání teplot nás
nemíjí ani v létě, a tak
dostává naše imunita
zabrat i v teplých měsících.
Byť můžeme mít pocit, že léto
je obdobím, ve kterém se nám
nemoci vyhýbají, opak je pravdou.
Bakteriím i virům jsme vystavováni
celoročně, a tak je vhodné nepřestávat s prevencí a chřipkové sezóně dát
vale, než si na vás začne brousit zuby.
Saunování má detoxikační účinky,
díky kterým předejdete celé řadě
onemocnění a zvýšíte svoji
obranyschopnost.
SC-400869/01
SC-500256/01

Zdravá pleť
i pokožka
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www.scanquilt.cz

V JAKÉM POVLEČENÍ SE V LÉTĚ
NEJLÉPE VYSPÍTE?
Krásné slunečné dny milujeme všichni, teplé noci už ale v oblibě tolik nemáme. A když se ještě o půlnoci
převalujeme z boku na bok a převlékáme si už druhou noční košili, zasloužený odpočinek a řádný spánek
je v nedohlednu. Odborníci na výrobu kvalitních lůžkovin SCANquilt přichází s výběrem materiálů, které
vám zpříjemní letní snění, abyste se i během parných nocí vyspali do růžova.
ní a v potisku nová řada Satén Design
Tencel.

POVLEČENÍ SATÉN TENCEL DESIGN

Pokud si nevíte rady s výběrem správné
tkaniny povlečení, dobrou volbou mohou být SATÉNY Plus, které jsou hladké
a kde na hedvábném povrchu krásně
vynikne potištěný vzor. Zvolit můžete
ale i jednobarevné provedení. Neméně
žádané je v poslední době také úpletové povlečení mako JERSEY, které je
hebké a stejně splývavé jako jemné noční prádlo a rovněž se nemusí žehlit.
POVLEČENÍ KLASIK DESIGN
Vybírat můžete z široké nabídky vzorů i
barev. Pestré květinové vzory plné lučního kvítí, krásných hortenzií nebo růží
vnesou svěží energii a dobrou náladu
do každého interiéru. Proužky, lodičky
a další motivy v námořnickém stylu naopak pobídnou k vyplutí za letním dobrodružstvím.

Během teplého období roku zvolte
povlečení podle materiálu, který vám
vyhovuje a snadno se udržuje a také
podle svého vkusu a stylu ložnice. Bavlněné povlečení je většinou první volbou,
protože je příjemné na omak a dobře
se v něm spí. Praktická je také snadná údržba a nežehlivé přírodní tkaniny
s úpravou, která šetří čas.

POVLEČENÍ SATÉN DESIGN
Pro teplé letní noci vyzkoušejte lehké přikrývky CLASSIC Slim a Light. Kvalitní nealergenní výplň je tenčí, což jistě oceníte.
Díky směsové povrchové tkanině můžete
lůžkoviny prát při teplotě až 95 °C.
Letní ložnici převlékejte podle své nálady, minimálně však jednou za 14 dní.

PEŘINA CLASSIC SLIM

SOUTĚŽ O SET POVLEČENÍ SCANQUILT
Milujete námořnické motivy a léto bez proužků a kotviček si neumíte představit? Pak bude
soutěž o povlečení v námořnickém stylu na manželskou postel tou pravou pro vás.
O co hrajeme?
Set povlečení KLASIK DESIGN regata na manželskou postel (2x rozměr 140x200/70x90cm)
Jak soutěžit?
Stačí odpovědět správně na soutěžní otázku a mít štěstí při náhodném slosování.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jaké motivy povlečení ovládly letos v létě prodejny SCANquilt?
a) puntíky a geometrické tvary
b) květiny a námořnické symboly
c) zvířecí motivy
Správnou odpověď posílejte na e-mail soutez@centrumkrakov.cz. Soutěž probíhá od 2.7. do
31.7.2021. Kompletní pravidla soutěže jsou k dostání na www.centrumkrakov.cz
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Nejoblíbenějším materiálem letního povlečení je dlouhovlákná česaná bavlna,
která je jemná a hebká na dotyk. Novinkou v sortimentu lůžkovin je lyocelové
vlákno značkové úpravy Tencel, které
má navíc přirozenou termoregulační schopnost, takže v zimě příjemně
hřeje, v létě vyvolává chladivý pocit,
navíc výborně absorbuje nadbytečnou
vlhkost během spaní. V kolekci značky
SCANquilt se jedná o povlečení Exclusive Tencel v jednobarevném provede-

NOVĚ NA
KRAKOVĚ
OD 1.8.

SPRÁVNEJ KRÁM
Naší ﬁlozoﬁí je vybírat to nejlepší od
českých a slovenských výrobců, jejichž
práce, snaha a sny se zhmotňují v produktech, které mají několik společných
rysů. Těmi jsou perfektní kvalita, vysoký podíl ruční práce, enormní snaha a
hlavně obrovská láska k řemeslu, které
v rámci svých ﬁrem udržují.

Chceme v našem obchodě zákazníkům
přinést originalitu a autentičnost a ukázat jim, že život je třeba si užívat a dělat radost sobě, nebo svým blízkým. V
našem obchodě si vybere každý - ať už
přírodní kosmetiku, kvalitní vína, český
med, čokolády, prémiovou kávu a další
produkty, které oceníte pro jakoukoli
příležitost.

Potřebujete koupit dárek pro někoho
z rodiny, kolegu v práci, kamarádku,
babičku, nebo něco většího třeba na
ﬁremní oslavu? Chcete zahnat splín,
zlepšit náladu, udělat si radost? Pak
jste v Správným krámu na správném
místě. Budeme si vás hýčkat, poradíme
s nákupem a nenecháme vás odejít bez
úsměvu.
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Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že
stojí za to podpořit malé rodinné ﬁrmy
a značky, pro které je zákazník na prvním místě, které vás nebudou přesvědčovat přihlouplými reklamami, a za které bude vždy mluvit jen a jen obsah.

LETNÍ KINO

KUDY K NÁM

Kdy: 9. - 12. 8. 2021

KOBYLISY
7 minut od stanice metra

Kde: Park vedle Centra Krakov

KRAKOV
102, 177, 202, 236, 905

Na co se můžete těšit:
Centrum Krakov, Dopravní podnik hlavního města Prahy a MČ Prahy 8 vás zvou na
letní kino se čtyřmi ﬁlmovými večery. Těšit
se můžete také na zábavný program, který
bude jednotlivým promítáním předcházet.
Letní kino i doprovodné akce pro děti i dospělé jsou ZDARMA. Začátek promítání je
vždy od 21 hodin.

MAZURSKÁ
144, 177, 202
NA PAZDERCE
102, 144, 505

PARKOVÁNÍ

PROGRAM LETNÍHO KINA:
9. 8. TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
10. 8. NA STOJÁKA V KINĚ

2 HODINY ZDARMA
KAŽDÁ DALŠÍ 30KČ/HOD

11. 8. GENTLEMANI
12. 8. MODELÁŘ

NOČNÍ PARKOVÁNÍ
AKČNÍ CENA 750KČ/MĚSÍC

NOČNÍ STÁNÍ
V GARÁŽÍCH
CENTRA KRAKOV

KRYTÉ
GARÁŽOVÉ
STÁNÍ
KAŽDÝ DEN
OD 20:00
DO 8:00

UŽ VÁS OMRZELO NEKONEČNÉ
HLEDÁNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA?
Máme pro vás řešení v podobě nočního
parkování v krytém podzemním parkovišti
v Centru Krakov.
VÍCE INFORMACÍ NA
INFO@CENTRUMKRAKOV.CZ

Kč

OTEVÍRACÍ DOBA

OBCHODY
PO - SO
9:00–21:00
NE
9:00–21:00

BILLA
PO - SO
7:00-22:00
NE
8:00-22:00

FITNESS
PO - PÁ
7:00-22:00
SO - NE
9:00–21:00

SAUNIA
PO - PÁ
9:00–23:00
SO - NE
9:00–23:00

POŠTA
PO - PÁ
9:00-20:00
SO - NE
9:00-14:00

KFC
PO - PÁ
8:00-22:00
SO - NE
8:00-22:00

AKČNÍ CENA
750KČ/MĚSÍC
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KONTAKTY
Adresa: Lodžská 850/6, 181 00, Praha 8
Infolinka: +420 272 048 950 (9–17 hod.)
E-mail: info@centrumkrakov.cz
Web: www.centrumkrakov.cz

Lenka
P£PDDDGYRN£WND

Plánované akce se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace.
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