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REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Svoboda a Nejtek s.r.o.

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

SC-400897/31

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

BYTOVÁ
likvidátor, notář, účetní

LIKVIDACE

DRUŽSTVA
- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY
VOZIDEL
- PENÍZE
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

SC-500153/09

Tel.: 724 304 603

SC-500645/02

zaměření, prohlášení, SVJ, převod

Modelka
Asya Sun:
Pokus
o knedlíky
skončil
neslavně

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.

let jsme
s Vámi

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

SC-400945/120

VOLEJTE ZDARMA

Foto: archiv ASS

Rozhovor na stranách 8 a 9
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JURIS REAL, spol. s r.o.

BUDE TO NA KREV
GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA

STRANA X

C-500699/01

Darujte krev ve Všeobecné fakultní nemocnici a získejte 2 vstupenky na zápas Sparty.
Více informací najdete na WWW.HCSPARTA.CZ/KREV
Abc
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Pod městem leží evropský unikát
 Cesta za splněním
klimatického plánu by
měla výjimečnou technologii chránit nikoli
likvidovat.

Domovní kotelny by mohly
zvýšit emisní zátěž v metropoli
Dálková výroba tepla je ekologickým řešením, které pomáhá
snižovat emisní zátěž ve městě.
Pro jeho obyvatele znamená zároveň komfort, pohodlí
a bezúdržbovost. Pro radní
zase jediný rozumný způsob,
jak splnit klimatický plán Prahy
bez zbrklého přepřahání na
pálení fosilního plynu v domovních kotelnách. Úplným
nahrazením sítě tepen dálkového vytápění domovními

SC-500613/02

Pod Prahou leží rozsáhlá
teplárenská soustava jakou má
málo měst na světě. Síť tepen
zásobujících hlavní město teplem je zcela unikátní a patří
k největším a nejvýznamnějším dílům evropského teplárenství. Její součástí je více
než 700 kilometrů tepelných
sítí, které provozuje společnost
Veolia. Jenom tepnami Pražské teplárenské ze skupiny
Veolia napojenými na mimopražský zdroj proudí 170 tisíc
kubíků horké vody, což je pro
představu asi 80 plaveckých
bazénů.

nebo blokovými kotelnami by
se totiž zhoršila emisní situace téměř na polovině rozlohy
Prahy! Uvnitř hlavního města
by se tak vyprodukovalo až 207
tun emisí oxidů dusíku ročně
a nízké komíny domovních kotelen by nedokázaly dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší.

To znamená, že téměř polovina je Zařízení pro energetické vyPrahy by začala dýchat horší
užití odpadů Malešice (ZEVO).
vzduch.
Ročně smysluplně zpracuje
31 tisíc vagónů komunálního
Centrální vytápění z odpadu odpadu z celé Prahy a díky síti
Dálkové vytápění umožňuje
teplárenských tepen vyhřeje
využít i tepla z nerecyklovatel- 20 tisíc domácností a několik
ného odpadu, který by jinak
průmyslových areálů. V pláskončil na skládkách. Zdrojem nu společnosti Veolia, která
pražské tepny provozuje, je
postupný přechod na čisté
a obnovitelné zdroje paliva.
Plyn v tomto plánu hraje jen
přechodnou roli, Veolia hledá
cesty, jak fosilní paliva nahrazovat biomasou a dalšími
obnovitelnými zdroji. Velmi
perspektivní je energetické
využívání odpadů, ať už je to
kromě výše zmíněného komunálního odpadu likvidace kalů
anebo odpadní teplo z čistíren
odpadních vod.

Teplo do jednotlivých domů přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od teplárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská teplárenská pomalovala své výměníkové stanice pestrými barvami.

Odpojování od dálkového
vytápění je likvidační
Historie pražských teplárenských tepen se začala psát
v areálu bývalé Elektrárny
Holešovice již v roce 1928.
Ročně se na ně připojí 4500
nových domácností, celkově
pak tepny provozované společností Veolia zásobují více než
třetinu trhu s tepelnou energií
v hlavním městě. Odpojováním
domů a celých čtvrtí od této
soustavy ničíme nejen unikát
evropského významu, ale sami
sobě strkáme nos do kouře ze
spáleného plynu.
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TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz
Po internetu koluje vtípek. K fotce plakety, kterou jako pozemské
poselství nesou do vesmíru
americké sondy a na které jsou
postavy muže a ženy, je připsán
text: Ten pocit, když vyšleš
sondu do vesmíru a zapomeneš
vyobrazit zbývajících 52 pohlaví…
Ano, za těch několik desetiletí od
startu vesmírných průzkumníků
se náš svět změnil. Zvláště v posledních letech, kdy se v západní
Evropě a nedávno i v USA dostali
k moci neobolševici, kteří se
rozhodli z gruntu přeorat naši
planetu. A s tím i tradiční rozdělení společnosti, protože slova
muž a žena jsou už pasé.
Ale to mimozemšťané zatím
netuší. Vydají se k nám v bláhové
předtuše, že tu žijí jen ti směšní
tvorové z plakety. Přistanou a jako
první jim v ústrety vyjde třeba nebinární Alžbětko, nepovažují se za
to či ono. A pak se ke slovu dostanou zástupci duhových vlajek. Ani
bych se nedivil, kdyby kamarádi
E. T. z toho měli tak zamotanou
hlavu, že by rychle odfrčeli zpátky
nebo to tu obrátili v prach a popel.
Protože kdo by se chtěl kamarádit
s tak divnou rasou?

Nové tramvajové tratě: za 2 a 5 let
 304,17 milionu korun za
1,7 kilometru dlouhou tramvajovou trať. Taková je vítězná
nabídka sdružení „Společnost
TT Modřany“, kterou ve veřejné zakázce vybral Dopravní
podnik hl. m. Prahy (DPP) jako
nejvýhodnější. Je to o téměř
46 milionů korun méně, než
byl odhad nákladů tratě Modřany–Libuš dle projektové
dokumentace.
Praha 4/12 – Většinu nákladů na výstavbu, celkem 85 %,
pokryjí dotace Evropské unie
z operačního programu Doprava. Výstavbu nové tratě do Libuše plánuje DPP zahájit v průběhu jara příštího roku. „Po
podepsání smlouvy s vítězem
veřejné zakázky začneme s přípravnými pracemi, abychom
mohli na jaře příštího roku
zahájit samotnou výstavbu,
která potrvá 14 měsíců. První cestující by se po nové trati
mohli svézt nejpozději na konci
jara 2023,“ uvedl Jan Šurovský,
člen představenstva a technický
ředitel DPP – Povrch.

Z Libuše bez přestupu
až na Staroměstskou
Nová tramvajová trať Modřany–Libuš bude dvoukolejná
a 1,7 kilometru dlouhá. Naváže
na stávající obratiště Sídliště
Modřany, odkud dále povede podél ulice Generála Šišky
k Sídlišti Libuš a ke křižovatce
s Novodvorskou ulicí, do které

VIZUALIZACE tramvajové tratě Modřany–Libuš. Vizualizace: Metroprojekt
odbočí. Po Novodvorské pak povede k budoucí stanici metra D
Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde
zatím bude končit úvratí. DPP
zde nicméně na základě dohody s majiteli tamních pozemků
připravuje dočasnou smyčku,
která bude sloužit do doby, než
DPP zprovozní prodloužení tratě
až na Nové Dvory. Smyčku Libuš
si DPP postaví vlastními silami,
ideálně současně s dokončením
stavby nové tramvajové tratě
Modřany–Libuš. Toto řešení DPP
umožní nasazovat na tuto trať
jednosměrné tramvaje místo
obousměrných.
DPP na nové tramvajové trati
vybuduje čtyři dvojice zastávek:
Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš. Poslední dvě jmenované

umožní cestujícím přestup na
místní autobusové linky. Nová
tramvajová trať Modřany–Libuš
nabídne obyvatelům Sídliště Libuš a jeho okolí přímou dopravu
do Modřan, Braníka a dále do
centra například na Palackého
náměstí nebo na Staroměstskou
bez nutnosti přestupovat.

Tramvají na Nové
Dvory za pět let
Letos DPP rozeběhl také přípravu navazujícího projektu, tj.
pokračování tramvajové tratě
Libuš – Nové Dvory. Jedná se
o deﬁ nitivní prodloužení o další
dvě zastávky do lokality, ve
které Praha plánuje významný
rozvoj a vznik lokálního centra.
Prodloužení trati na Nové Dvory
je předpokládáno v horizontu
pěti let. (red)

KOMENTÁŘ

Ceny energií nesmí určovat spekulanti
Bohemia Energy (BE) způsobila milionu lidí existenční potíže.
Pojďme si otevřeně říci, proč
k tomu došlo a kdo za to může.
BE zahájila činnost přesně
poté, kdy EU rozhodla, že energetické společnosti musí otevřít
své přenosové soustavy trhu.
EU to argumentovala snížením
ceny energií, protože vznikne konkurence. Tedy vznikli
různé BE a podobní Písaříkové
jen proto, že uposlechli výzvu
EU, která jim umetla cestičku. Bylo jasné, že vše může
fungovat pouze do doby, kdy
bude trh stabilní, protože oni
nic nevlastní, pouze spekulují
na trhu. Jak říká majitel českých

elektráren Jan Dienstl: 1 kWh
vyrobíme za 0,15 Kč, pak se
tam připočte emisní povolenka
za 1,6 Kč a spekulanti navýší
cenu pro koncového zákazníka
až na 16 Kč.
Aby toho nebylo málo, tak
opět EU rozhodla, že energie si
už státy a zákazníci nebudou
kupovat přímo od výrobců, ale
přes Evropskou energetickou
burzu (EEX), která je v německém Lipsku. Tedy my tady
vyrobíme elektřinu za 0,15 Kč/
kWh, kterou povinně pošleme
na EEX, abychom si ten samý
proud mohli přes různé Písaříky zase koupit zpět do našich
domovů. Ovšem už nikoliv za

0,15 Kč/kWh, ale v lepším případě za 2 Kč/kWh či za 16 Kč/kWh.
Bylo jasné, že tento systém
se nebude líbit vlastníkům
přenosových soustav, kterým
BE a další kazili ceny a trh.
A zlé jazyky tvrdí, že tato krize
je umělá, aby se trh pročistil
a vše se vrátilo zase na začátek.
Ovšem s vyšší cenou.
Pro zvyšování cen energií
přitom není jediný objektivní
důvod. Rozhodnutí jsou pouze
politická.
Řešení je vše vrátit do původního stavu. EU ať si dělá, co
chce, ale u nás ceny musí určovat náš regulátor, ne spekulanti
v Německu. Opustit EEX. Opustit systém emisních povolenek.
Opustit Green Deal. Vrátit

přenosové
soustavy
vlastníkům.
Energie
musí být
ve vlastnictví
státu. Tam
se prostě
nemá kšeftovat. Voda,
elektrika a plyn, uhlí musí být
levné pro všechny, toto si musí
ohlídat stát a stát musí určovat
ceny. Nikdo jiný.
Jestli stát neudělá kroky výše
zmíněné, hrozí nám chudoba,
hlad a nepokoje.
Jan Čížek, pražský patriot
jan@cizekjan.cz

praha 4
Noc divadel nabídne
i dětskou bojovku
Praha – Devátý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí
listopadovou sobotu – 20. 11.,
letos s podtitulem Fresh Air.
Zúčastněná divadla představí
například čerstvé novinky na
divadelní scéně, novátorské
přístupy či reﬂexi pandemické
situace, která citelně zasáhla
živou kulturu.
Institut umění – Divadelní ústav (IDU) také po roční
přestávce otevře své sídlo jako
hlavní festivalové infocentrum.
V Celetné č. 17 bude od 14.00
do 17.00 hodin otevřeno infocentrum Noci divadel. Kromě
možnosti nahlédnout do jednotlivých částí barokního Manhartského paláce se návštěvníci
mohou těšit na bohatý populárně-edukativní program pro
veřejnost se zájmem o kulturu
i na akční bojovku pro rodiny
s dětmi.
Největší divadelní svátek
v Evropě opět nabídne noční prohlídky, divadelní dílny,
diskuze s tvůrci, představení
a performance – zdarma nebo za
symbolické vstupné. Program
akce je zveřejněn na www.nocdivadel.cz. (red)
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Příjemná oáza pro psy a jejich přátele
 Kousek od stanice metra Pražského povstání naleznete velmi
netradiční místo pro psy i jejich
majitele a přátele. V Best Friends’
Club se totiž váš psí přítel může
nechat po všech stránkách rozmazlovat, zatímco vy si vypijete
kávu, vyřídíte pracovní záležitosti, proberete s odborníky všechny
psí radosti či strasti nebo si spolu
se svým mazlíkem zacvičíte.
Nusle – Jedinečnost tohoto
ﬁt&wellness klubu pro psy spočívá
nejen v komplexnosti služeb, ale
také v jeho záměru. Psík si užije
koupel, stříhání, péčí o oči, uši či
drápky, tělu prospěšnou masáž
a zlepší si kondičku na balančních
pomůckách, ale současně vaší
návštěvou přispějete na opuštěná
zvířata v péči neziskové organizace
Home 4 Pets. Na veterinární péči
a provoz Záchranného centra pro
zvířata totiž putuje 100 % zisku!

I PSÍ TĚLO potřebuje rehabilitovat a posilovat. Foto: Home 4 Pets

stále ještě podceňována. Pes vám
„neřekne“, že má nějaké potíže, to
odhalí pouze veterinář nebo zkušený terapeut. „Přitom pravidelné
masáže významně uleví psím
sportovcům, psům v rekonvalescenci a prodlouží aktivní bezbolestný život seniorům. Balanční
cvičení se využívá pro rovnoměrné osvalení psa, popřípadě redukMasáže pomáhají také psům
ci váhy bez přetěžování kloubů. Je
Klub se zaměřuje na masáže
mimořádně vhodné pro akční psy,
a cvičení, jejichž prospěšnost bývá kteří není snadné unavit, ale i pro

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY!
VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotograﬁi pošlete s krátkým popiskem
na e-mail martin.dudek@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)
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štěňata,“ říká Yvona Müllerová
z Home 4 Pets.
V klubu si také můžete koupit
originální hand made náramky a náhrdelníky s ﬂakónky
na esenciální oleje, parfém
nebo špetku popela z polodrahokamů, špičkové CBD a CBG
olejíčky, atraktivní chovatelské potřeby. Více informací na
www.bestfriends.cz nebo se stavte osobně na adrese 5. května 38
(st–pá 13.00–20.00 h.). (red)

Veřejné soutěže o Dvorecký most
Praha 4/5 – Rada hl. m. Prahy schválila vypsání veřejných zakázek na
zhotovitele Dvoreckého mostu a na zajištění technického dozoru zhotovitele. Nový tramvajový most pro MHD, pěší a cyklisty spojí smíchovské
a podolské nábřeží. Stavba přispěje ke zlepšení přestupních vazeb mezi
tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech Lihovar
a Dvorce a ke zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy.
Konstrukce mostu je navržena jako šestipolový spojitý nosník
z předpjatého železobetonu a délka mostu bude 388 metrů. Stavba
zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi
a uměleckých děl.
Předpokládané investiční náklady stavby činí 972 mil. Kč bez DPH. (red)

Kdo si doma pověsí muﬂona Pepu?

NAŠI ČTENÁŘKU Ilonu Rejholcovou zaujala při ranní cestě po Praze dopravní nehoda
v Korunní ulici v Praze 2. Za její pohotovou fotograﬁ i děkujeme a jen doufáme, že se
i přes nezvyklý pohled na ležící automobil nikomu nic nestalo. (red)

Krč – Toulky přírodou I, tak
se jmenovala vernisáž obrazů autorky Renaty Kocianové,
která proběhla v Thomayerově
kavárně. Její součástí byl i prodej stejnojmenného kalendáře
na rok 2022. Výstava obrazů
potrvá až do 31. prosince a jejím
tématem je souznění zvířat
s přírodou v její kráse a barevné
rozmanitosti.
Součástí výstavy byla také
prezentace obrazu „Muﬂon Pepa
– Maskot Thomayerky“, který
bude v Thomayerově kavárně
6. prosince vydražen. Výtěžek
z prodeje kalendáře a aukce obrazu bude určen pro dobročinné
účely Fakultní Thomayerovy
nemocnice. (red)

OBRAZ maskota Thomayerky muﬂon
Pepa je na prodej. Foto: TZ
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Show chce prolomit tabu o ženském cyklu
 Nahlas se o ní moc nemluví
a má ji skoro každá žena. Téma
menstruace a ženského cyklu
stále budí kontroverze. Umělecký i vzdělávací rozměr mu
chce dát divadelní představení
s názvem The Same Self.
Braník – Představení nese v sobě
prvky nového cirkusu, vzdušné
akrobacie, živé hudby a herectví.
Obnovená premiéra vizuálně
hudební show o proměnlivosti
ženských nálad se uskutečnila
začátkem listopadu a reprízy jsou
plánovány na 1. a 2. prosince, vždy
v branickém divadle BRAVO!.
„Naše představení vnímám jako
jednu z cest, jak téma k ženám
a mužům dostávat. Je to za mě
nová forma vzdělávání skrze
hluboký emoční prožitek – umění totiž dokáže lidi zasáhnout
více na úrovni srdce než hlavy,”
říká autorka projektu, akrobatka
a psycholožka Ivana Kolcunová,
která se vzdušné akrobacii věnuje
už deset let.
Kromě skvělých uměleckých
výkonů, jejichž hlavní role tak
ztvárňují čtyři ženy jako čtyři

DIVÁCI BUDOU mít možnost uvědomit si, jak funguje ženský cyklus především po
emocionální stránce. Foto: Miloš Šálek
fáze ženského cyklu, chce projekt
upozornit na téma i z pohledu
osvěty. A prolomit tak tabu, které
stále provází i současnou moderní
společnost kladoucí na ženy velké
nároky. Představení proto v několika různých uměleckých formách
ukazuje, jak se každá žena proměňuje a s ní i její chování, emoce,
životní energie či prožitky.
„My ženy často bojujeme s přijetím celé škály emocí a projevů.

Bojíme se ukázat svou citlivost
a náladovost. I já se pořád učím
toto všechno brát jako balíček,
který k menstruačnímu cyklu
patří, a že je to tak v pořádku.
A proto mým přáním je, aby žena
po zhlédnutí představení udělala
další krok k bezpodmínečnému
přijetí sebe samé se vším, co k ní
patří,” dodává Ivana Kolcunová. Více informací o projektu na
www.sameself.art. (red)

praha 4
Osamělí senioři mohou
prožít veselé Vánoce
Praha 4 – Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) připravuje
vánoční pobyt v hotelu nedaleko
lázní Jáchymov pro osamělé seniorské zájemce z městské části
Praha 4. Hotel Subterra s vlastním wellness centrem nabízí
komfortní ubytování s výbornou
kuchyní. Tady v přátelské atmosféře můžete společně oslavit
Štědrý den a posedět u sváteční
večeře. Pobyt je plánován od
21. do 26. 12. za cenu 7800 Kč
včetně plné penze, štědrovečerní večeře a dopravy. Přihlášky:
Radka Nováková, vedoucí klubové činnosti ÚSS4, Podolská 31,
Praha 4 nebo na tel. 296 320 370,
606 354 133. (red)

Umíte kreslit?
Naučte to ostatní!
Praha 4 – Příspěvková organizace z Prahy 4 hledá učitele/učitelku výtvarné výchovy, ideálně s pedagogickým vzděláním
(senior/ka, žena na mateřské
dovolené atd.). Kontakt: e-mail:
alzbeta.korcakova@praha4.cz,
tel. 778 757 428. (red)

SC-500648/02
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Milostivé léto: Jak se mohou Pražané zbavit exekucí?
 Nezaplatili jste pokutu za jízdu načerno v metru či tramvaji, přišla vám upomínka i s penále a dalšími poplatky od soukromého exekutora zvýšená dokonce o patřičně nepěknou sumu? Máte trable se splácením
za obecní nebo městský byt, za plyn či elektřinu od PPAS nebo PRE? Nebo za televizi? Příležitost zbavit se
dluhů nabízí akce Milostivé léto.
Jan Bělohubý

Praha – Sice není k dispozici
počet dlužících Pražanů (tipují
se desítky tisíc), víme ale, že se
dluhy týkají asi 700 000 Čechů.
A teď je zcela výjimečná šance
se části z nich levněji zbavit.
Stačí zaplatit jen původní dluh
a asi devítisetkorunový poplatek. Podmínky? Uvádí se tři.
Za prvé – dlužíte státu, obci
či jejich organizacím. Akce se
vedle státu a obcí týká i jejich
většinově vlastněných organizací, jako jsou například
dopravní podniky, nemocnice,
ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Česká televize, Český rozhlas, a dále se
akce týká i všech zdravotních
pojišťoven. Druhá podmínka:
váš dluh je v exekuci. Pokud
dluh ještě není v exekuci nebo
jste v oddlužení, Milostivé léto
nelze uplatnit. A konečně za
třetí: exekuce je vedena soukromým exekutorem. Milostivé
léto se nevztahuje na exekuce
vedené státem, tzv. správní
nebo daňové exekuce, které
jsou nejčastěji vymáhány celní
správou, ﬁ nanční správou či
okresní správou sociálního
zabezpečení.

Pražská speciﬁka
Liší se v něčem situace zadlužených Pražanů od lidí s dluhy
mimo hlavní město?

PATRIK NACHER se podílel na spuštění
akce Milostivé léto.
„Obyvatelé Prahy jsou na tom
v případě využití Milostivého
léta možná i trochu lépe než

linky. Chceme, aby Milostivé
léto bylo vykládáno ve prospěch
dlužníků a nebylo exekutory
zneužíváno,“ dodala Marvanová.

Může to výrazně pomoct,
byť i „jen“ desetitisícům lidí
Aktivně pomáhají i městské části.
Odhaduje se, že bude velký počet
lidí s dlužným nájemným v městských či obecních bytech. Třeba
v Praze 7 mají speciální linku
na radničního právníka. Velká
suma se nejspíše týká také dluhů
na nájemném v obecních bytech
vůči městským částem. „Máme
za to, že Milostivé léto je veřejný
zájem a je možné pro kontaktování dlužníků použít i registr
obyvatel,“ říká starosta Prahy 7,
ZÁVAZKY SE platit musí! Trest by ale neměl násobně převyšovat míru provinění. Souhlasíte? šéf koaliční Prahy sobě a poslanec Jan Čižinský (Praha sobě).
Mimopražští, a to protože se
Chceme také vytipovat seniory
nevyjímaje metra,“ upřesňuje
vůbec o této možnosti dozví.
nebo rodiny v těžké situaci, pro
Patrik Nacher.
Pochopitelně žádný rozdíl není
které by mohly vzniknout veřejné
Všichni
doporučují
v samotném principu. Všichni,
sbírky a možnost vykoupení se
Milostivé léto využít
kteří chtějí být osvobozeni od
z ‚dluhového otroctví‘,“ dodal.
sankcí, poplatků a úroků, které I další pražští politici apelují na
Výhody Milostivého léta shrnudlužníky, aby neotáleli a možnavýšily jejich původní dluh
je šéf Institutu prevence a řešení
nosti Milostivého léta využili.
a komplikují tak jeho splácení,
předlužení Radek Hábl: „Stát
„Jsou to totiž právě různé úroby neměli s využitím Milostidlužníkům odpustí veškeré úroky z dluhu a náklady za právní
vého léta otálet. Tedy využít
ky a poplatky z prodlení, náklady
řízení (příslušenství dluhu), které na vymáhání a další náklady,
tohoto institutu, schváleného
často dokonce několikanásobně
v novele exekučního zákokteré dluh navýšily. Ty jsou často
převyšují výši samotného dluhu.
na, který trvá od 28. října do
příčinou, proč se člověk nemůže
Tato příslušenství dluhu pak byla
28. ledna 2022. Připomenu, že
dostat z dluhové pasti. Očekávám
schopna přivést desetitisíce lidí do ale, že zájem bude řádově menší,
Milostivé léto se obecně týká
dluhové pasti, když už jejich dluh
jen veřejnoprávních institucí,
než zákonodárci původně zamýštak nabobtnal, že ho nemohou
kam spadá Praha, její městské
leli. Nejen v kontextu zhoršující
části či městské ﬁ rmy, jako jsou splatit. Teď je ale možnost se z této se ekonomické situace ne každý
dluhové spirály díky Milostivému v exekuci má na to, aby splatil
dopravní podnik či Pražská
létu dostat. Využijte ji, pokud mů- z nízkého příjmu jistinu,“ koplynárenská,“ uvedl pražský
žete. Tato příležitost se už možná
zastupitel a poslanec, který byl
mentuje Hábl. Na druhou stranu
nikdy nebude opakovat…,“ uvedl
spolupředkladatelem návrhu,
jsou tu desetitisíce lidí, kterým to
pražský primátor Zdeněk Hřib
Patrik Nacher (ANO 2011).
může opravdu výrazně pomoci.
(Piráti). Pražský náměstek pro
Podle Nachera jsou v zásaStačí jen chtít, na nic nečekat
dopravu Adam Scheinherr (Praha a jednat!
dě dvě mírné odlišnosti pro
sobě) konkretizoval, že pražského
dlužníky z Prahy a MimopražDPP se týká zhruba 173 tisíc exeské. „V Praze jsme jednak dál
kde získáte informace?
kucí. „V rámci dopravního podv tom, že samotné město rozjelo
niku zrealizujeme kampaň, aby
informační kampaň a k témuž
• Zelená linka Prahy, zřízená magistvyzvalo svoje městské ﬁ rmy. Vá- se informace dostala k co nejvíce
rátem, má číslo 800 100 000. Nebo na
e-mailu: info@praha.eu
žím si toho, že se k tomu všichni lidem,“ řekl Scheinherr.
„Milostivé léto představuzatím staví pozitivně. Připra• Využijte i celorepublikovou dluhovou
je obrovskou šanci pro mnoho
vil jsem usnesení pro pražské
linku Člověk v tísni: 770 600 800 nebo
zastupitelstvo, které zaúkolovalo dlužníků a pro nový začátek bez
e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
městskou radu, a díky spolupráci dluhů,“ poznamenala pražská
• Nedlužím státu – www.nedluzimkoaliční radní Hana Kordová
s Hanou Kordovou Marvanostatu.cz – informace o akci schválené
Marvanová (STAN). „Do dopisu je
vou se dosáhlo toho, že se tato
poslanci, která vám umožní zbavit se
důležité, aby dlužník napsal, že
akce opravdu rozjela a my o ní
vysokých exekučních poplatků, sankcí
využívá tzv. Milostivé léto, aby
budeme jednat každý měsíc na
a úroků, které navyšují váš dluh. Stačí,
se nestalo, že exekutor to nebude
pražském zastupitelstvu. Praha
když zaplatíte původní dluh a poplatek
brát jako běžnou splátku. Ač je
připravila i vlastní masivní
908 korun. Jak na to? Srozumitelný
výklad pravidel jasný, měli by
kampaň, která přináší všechny
návod najdete na nedluzimstatu.cz/
milostive-leto/.
se lidé s jakýmikoliv problémem
potřebné informace. Jsou vyurozhodně obrátit na informační
žity i propagační kanály v MHD
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Vyřešíte zločin na ostrově Štvanice?
 Divadlo LETÍ připravilo
pro diváky, kteří si prozatím
netroufají navštívit klasická
divadelní představení, zcela
bezkontaktní procházku po ostrově Štvanice. Z pera Davida
Košťáka vzešel detektivní audiowalk Divoká Štvanice, který
je možné zahrát si kdykoliv.
Štvanice – V detektivnímu příběhu si hlavní roli detektiva zahraje
sám divák/posluchač. „Jeho průvodcem je navíc, vedle řady stálých hereckých spolupracovníků,
charismatický Martin Finger.
Věříme, že detektivní pátrání po
zmizelém klientovi psychiatrického sanatoria Divoká Štvanice
přiláká své posluchače i v situaci,
kdy divadla postupně začínají

kultura

Více informací na www.nasepraha.cz

opět hrát,” vysvětluje dramaturgyně divadla Marie Špalová.
Příběh ze sanatoria, které se
pro bývalé lovce stane útočištěm,
napsal pro Divadlo LETÍ jeden
z kmenových dramaturgů David
Košťák. Inspiraci hledal mimo
jiné i v klasických počítačových
adventurách. „Vždycky jsem měl
slabost pro tradiční počítačové ‚klikací‘ adventury. Divoká
Štvanice mi umožnila zkušenost s nimi přenést do psaní pro
divadlo. Chtěl jsem účastníkům
audiowalku zprostředkovat
podobný zážitek, který má hráč
při odkrývání těchto klasických
příběhů. A ostrov Štvanice – jeho
prostředí a zajímavá minulost –
se přímo nabízí k tomu, aby se
stal dějištěm steampunkového
detektivního příběhu, v němž
se objasňuje, kdo je lovec a kdo
kořist,” uvedl David Košťák.

o čem je Divoká Štvanice?
Divoká Štvanice – záhadné sanatorium sloužící jako útočiště lovců, kteří se
postupem času stali kořistí společnosti. Doktor Dietrich Stefan u rezidentů svého
hájemství zkoumá přirozené sklony člověka k lovu a násilí jako takovému. Netradiční skupinová terapie je však narušena zmizením jednoho z účastníků. Na ostrov
Štvanice přichází detektiv, aby podivuhodný případ týkající se potřeby člověka
stanout na vrcholu potravního řetězce vyšetřil.

Libeňský svět zve
na výstavu, cvičení
i koncert
Libeň – Ani v listopadu se nezastaví společenský život v Libeňském světě, v novém centru
libeňské historie a kultury. Co se
v jeho prostorách odehraje?

Program:

Na hráče čeká devět zastavení, která jsou rozmístěna
po celém ostrově a dávají jim
indicie napomáhají k vyřešení celého případu. Příběhem,
který si můžete zahrát v jakoukoliv denní i noční dobu,
vás provede webová aplikace
www.audiowalk-leti.cz. A rada
na závěr – místo lovecké pušky
si dobijte baterku svého chytrého telefonu! (red)

15. listopadu 18.00 hod. – Návraty: Cukr, chleba, Lustig –
vernisáž výstavy o libeňském
rodákovi, spisovateli, novináři
a scenáristovi Arnoštu Lustigovi
16. listopadu 10.00 hod. – Cvičení seniorů s hudbou pod vedením cvičitelky
25. listopadu 17.00 hod. – Komentovaná prohlídka koláží
a expozice Libeňského světa
25. listopadu 18.00 hod. – Adventní koncert – klarinetový
soubor Prachatice
Na všechny akce je vstup
zdarma. Otevírací hodiny
Libeňského světa mimo výše
uvedené akce jsou každý čtvrtek
10.00–12.00, 13.00–18.00 a sobota 10.00–12.00, 13.00–17.00 h.
Mimo tyto dny jsou možné komentované prohlídky na vyžádání (michal.svarc@praha8.cz,
skupina minimálně osmi
osob). (red)

INZERCE

Pivovary Staropramen oceněny za udržitelný přístup k podnikání
reportů není ani u velkých
 V 18. ročníku jediného nezávislého ratingu udržitelnosti TOP
společností standardem. Až od
Odpovědná ﬁrma se Pivovary Staropramen zařadily mezi nejroku 2023 budou muset na základě nové evropské legislativy
úspěšnější společnosti. V historicky nejsilnější konkurenci více
neﬁnanční reporty publikovat
než 60 společností a 145 strategií a projektů se v kategorii TOP
všechny společnosti, které mají
Odpovědná velká ﬁrma 2021 umístily mezi jedenáctkou nejlepších. více než 250 zaměstnanců s obratem přes 1,3 miliardy korun.
V dalším prestižním srovnání TOP Odpovědná ﬁrma v reportingu
Dlouhodobost a lokální přístup
2021 zvítězily a slaví tak historický úspěch.
v úsporách energie a vody, více se
zapojit do péče o komunity, ještě
lépe se starat o zaměstnance.“

Prvenství v kategorii reportingu
Historického úspěchu dosáhla
společnost provozující pivovary
Staropramen, Ostravar a Pardubický pivovar v kategorii TOP
Odpovědná ﬁrma v reportingu 2021. V té jsou hodnoceny
společnosti, které komplexně,
transparentně a efektivně měří
a komunikují své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání. „Od roku 2017
každý rok zveřejňujeme Zprávu
o trvalé udržitelnosti, kde širokou
veřejnost informujeme o našich
cílech, přístupu i konkrétních
projektech, které v rámci pivovarů
realizujeme,“ vysvětluje Alena
Váchová a dodává, že zveřejňování obdobných neﬁnančních

SC-500675/01

Od 50 nezávislých hodnotitelů
získaly Pivovary Staropramen
celkový rating 89,4 %. Aliance
Byznys pro společnost se v komplexním hodnocení udržitelného
podnikání mezi velkými ﬁrmami
zaměřuje na oblasti strategie,
odpovědné HR, dodavatelský řetězec, životní prostředí a podpora
komunit. „V našich pivovarech
dlouhodobě považujeme udržitelný
přístup za naprosto nezbytnou
a přirozenou součást podnikání
i ﬁremní kultury. Kritérium udržitelnosti vkládáme do rozhodovacího procesu o všech našich novinkách a projektech,“ uvádí Alena
Váchová, manažerka komunikace a vnějších záležitostí ve společnosti Pivovary Staropramen.
„Vážíme si odborného ocenění našeho udržitelného přístupu, i když
v této oblasti nebudeme mít nikdy
hotovo. Vždy můžeme být lepší

v blízkosti našich pivovarů,“ dodává
Alena Váchová s tím, že se aktivity
v oblasti udržitelnosti v průběhu
15 let proměnily z jednotlivých
projektů na zcela koncepční model.
Právě v oblastech strategie a komunit patří Pivovary Staropramen
dlouhodobě k nejlépe hodnoceným
velkým ﬁrmám v České republice
a také letos dosáhly na nadstanI přes výrazný zásah v podobě
dardní hodnocení 93,3 %. „Záklapandemie koronaviru zůstává
dem úspěchu jsou jasně vydeﬁnovapřístup k udržitelnosti v Pivované klíčové oblasti, lokální strategie
rech Staropramen konzistentní.
reagující na místní speciﬁka a v ne„Ač se pro nás ještě silnější prioritou poslední řadě zapálení zaměstnanci,
stala ochrana zdraví zaměstnanců,
na něž se můžeme spolehnout, a ktepokračovali jsme v našich dlouhoří sami od sebe udělají něco navíc,
dobých aktivitách. Ani ve složitější
přijdou s nápadem nebo iniciativou,
době neupouštíme od dlouhodobých a ty následně pomáhají realizovat,“
partnerství a podporujeme komunity uzavírá Váchová.

rozhovor
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Modelka Asya Sun: Pokus o knedlíky
 Vlastně to měl být jen poznávací pobyt v naší stověžaté matce měst, ale pro kazašskou modelku Asya Sun
se stal osudovým. Krása Prahy ji natolik okouzlila, že tu
žije již několik let.
Martin Dudek

Jelikož pocházíte ze vzdáleného
Kazachstánu, prozraďte na úvod
našim čtenářům a čtenářkám
něco o svém dětství a dospívání.
Narodila jsem se v Rusku, ale
po dvou letech se moje rodina
vrátila do Kazachstánu. Vyrůstala jsem v Almatě, což je
velká dvoumilionová metropole
jižního Kazachstánu, obklopená
krásnou přírodou a vysokým
pohořím Tien Shan. Velmi dobře
jsem se učila a už od dětství jsem
toužila cestovat. Také jsem se
brzy začala věnovat módě, mou
nejoblíbenější hrou byla na návrháře a modelky. Oblékali jsme
si šaty mojí maminky a hráli si
na přehlídky.
Kdy jste se rozhodla pracovat jako
modelka?
Na prvním castingu jsem byla
ve 14 letech v kazašské agentuře,
ale rodiče moji myšlenku modelingu nepodporovali, chtěli, aby
ze mne byla lékařka, a musela
jsem se proto naplno věnovat
studiu. O rok později jsem odjela
studovat do Číny, kde jsem ale
už fotila první módní kampaně a poznala jednu z největších
světových metropolí Peking, čítající neuvěřitelných 21 milionů
obyvatel. Naučila jsem se čínsky,
ale především Čína nastartovala
moji modelingovou kariéru. Věděla jsem, že se chci této profesi
spolu se studiem věnovat.
Jakým řízením osudu jste se ale
ocitla v Praze?
Plánovala jsem odletět do Kanady, kde jsem už měla modelingovou agenturu. Zároveň jsem
tam chtěla studovat medicínu,
protože jsem se velmi dobře
naučila angličtinu a chtěla toho
využít. Před odletem do Kanady jsem ještě toužila navštívit
krátce Evropu a vybrala jsem si
Českou republiku, do které jsem
přiletěla v 18 letech. Praha mne
od prvního okamžiku učarovala
a už jsem tady zůstala.
Čím hlavně vás Praha hlavně
uchvátila?
V životě jsem poznala spoustu
krásných měst, ale Praha mě
nejvíce nadchla bohatou historií
a krásnou architekturou. Také

se mi líbí zdejší podnebí, máte
tu krásné léto i skvělou zimu.
A hlavně jsem v Praze poznala
spoustu přátel a skvělých lidí.
I když jsem Asiatka a působím
exoticky, cítím se zde skutečně
jako doma.
Jaké je vaše nejoblíbenější pražské
místo?
Praha má spoustu krásných
míst a líbí se mi skutečně celá
pro svou rozmanitost a pestrost.
Mezi moje nejoblíbenější místa
patří kavárny v centru, pražské
parky, Staré Město a Vinohrady.
Ráda chodím přes Staroměstské náměstí a s oblibou sportuji
na Letné.
Mluvíte pěti jazyky, učíte se česky
a studujete tu v angličtině vysokou
školu. Jaké jsou po promoci vaše
další životní plány?
Protože hodně cestuji, musím se
věnovat cizím jazykům. Od mládí mluvím rusky a kyrgyzsky,
dále jsem se naučila kazašsky,
anglicky a čínsky. Zpočátku
jsem v České republice mluvila
anglicky, čeština je pro cizince
poměrně složitý jazyk. Nyní se

MODELKOU chtěla být už od dětství. Foto: archiv AS
Jaké modely jste předváděla?
A prozradíte, jaký styl módy je
vám nejbližší?
Czech Fashion Week patří mezi
nejprestižnější projekty v celé
České republice a jsem ráda, že
jsem se dostala do výběru modelek pro letošní ročník. Spolu
se mnou předváděly opravdu

Od mládí mluvím rusky
a kyrgyzsky, dále jsem se naučila
kazašsky, anglicky, čínsky a nově
i česky
již rok věnuji češtině a intenzivně se ji snažím naučit. A od příštího roku jsem se rozhodla pro
studium španělštiny.
A co plánuji? Dokud jsem
svobodná a bezdětná, chci hodně
cestovat a poznávat život v jiných krajinách, zároveň musím,
ale i chci pracovat v módním
průmyslu. Také se připravuji
na budoucí kariéru, proto studuji
mezinárodní obchod. Mým koníčkem je péče o vzhled a o tělo,
absolvovala jsem mnoho kurzů
a seminářů v oblasti kosmetologie a jsem certiﬁ kovaná kosmetička. Studium jsem zvládla
v českém jazyce, na což jsem
moc pyšná.

krásné a slavné modelky, vítězky českých a světových soutěží
krásy. Na Fashion Weeku byla
také skvělá atmosféra, kterou
vytvořilo výborné publikum.
Původně jsem měla mít přehlídku pro přední českou návrhářku
Annu Tejklovou (AnnaAnna)
a Olgu Rusakovou, která pochází
z Moskvy a rovněž si zamilovala
Prahu. Byla jsem potěšena, že si
mě pro své fashion show vybrali
další návrháři značky Werso
(Jiřina Matoušová), Jiří Moravec
a Luděk Hanák, Naďa Moravcová
a slovenská návrhářka Gabriela
Giotto. Všechny modely byly
úžasné a ve všech jsem se cítila
skvěle.

Nedávno jste se objevila na módní
přehlídce Czech Fashion Week.

Natáčíte také televizní pořad.
O čem je a jaká je v něm vaše role?

V současné době natáčím novou
reality show pro televizi PRIMA
a věnuji se módě. Ještě trochu
bojuji s češtinou a před natáčení
jsme se často s celým týmem
zasmáli.
Co vás baví ve volném čase?
Jelikož hodně pracuji, studuji
a ještě chodím na tance a pohybovou přípravu, moc volného
času nemám. Nicméně velmi
ráda čtu knihy a ze sportu preferuji kolečkové brusle a golf.
Postavu si udržuji ve ﬁtness.
Blíží se vánoční období, jak jej budete trávit? Nebrání vám vaše víra
připojit se k tomuto svátku?
Každý stát slaví vánoční svátky
odlišně. Například v Kazachstánu Vánoce slavíme v lednu
a jinak se také slaví v Číně.
A na české Vánoce se hodně těším, poprvé oslavím Štědrý den
i Silvestr. Všechno jsem nastudovala a chystám se nakoupit si
vánoční ozdoby a vyzdobit jimi
dům.
Jaký byl pro vás největší kulturní, ale i společenský rozdíl mezi
Kazachstánem a Prahou?
Obě země mají odlišnou kulturu.
Kazachstán je asijský stát, kde
lidé žijí daleko skromněji a více
udržují konzervativní a rodinné
tradice. Také celospolečenské
změny se odehrávají pomalu. Oproti tomu Praha je velmi
moderní metropole, kde člověk
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skončil neslavně
dostane mnohem více osobního prostoru. Nikdo neřeší, jak
se oblékate, co říkáte a s kým
a kam chodíte. Jinak Almata je
zhruba dvakrát větší než Praha
a v Pekingu žije 20× víc lidí než
v Praze, proto je můj pohled
na Prahu jako na malé, útulné
a krásné město.

Když jste začala v naší metropoli
žít, nedělalo vám problém se třeba
zorientovat v metru nebo v uličkách Starého Města?
Staré Město miluji včetně romantických uliček, ale s pražským metrem jsem zpočátku často bojovala.
Už je to sice lepší, ale průvodkyně
ze mě asi nebude (smích).

Vaříte ráda?
Vaření nepatří mezi moje silné
stránky a chci na tom v budoucnu zapracovat. Moje kuchařské pokusy skončily neslavně.
Alespoň jsme se tomu s přáteli
hodně zasmáli, bohužel knedlíky, o které jsem se snažila, se
opravdu nedaly jíst (úsměv). Ale
z kazašských specialit nejvíce
miluji Beshbarmak, to je naše
nejslavnější tradiční jídlo (uvařené těstoviny s masem a cibulovou omáčkou), a Manty, což je
maso v těstovinách.

Věříte na horoskopy a výklady
karet?
Ano, moc mne baví. Dokonce mi
kdysi kartářka předpověděla, že
budu žít v Evropě a mluvit cizím
jazykem, což se nyní naplnilo. A horoskopy čtu ráda, jsem
typický Beran.

V jaké části Prahy bydlíte?
Po příletu jsem bydlela v centru u Staroměstského náměstí,
kde se mi moc líbilo. Teď žiji dál
od centra a blíž k přírodě.

Dočetl jsem se, že Kazachstán
zahájil přechod z cyrilice na latinku, proces má být dovršen v roce
2025. Je to podle vás správný krok
a v čem to obyvatelům pomůže?
Zrovna tohle je pro mne složité,
protože jazyk, který jsem se naučila, v podstatě zaniká. A až přijedu zase do Kazachstánu, bude
se tam používat jiný. Naštěstí
mám výhodu, latinku používám
v Evropě, což mi v Kazachstánu

„NA VÁNOCE se hodně těším, poprvé v Praze oslavím Štědrý den i nový rok," říká
Asya Sun. Foto: archiv AS
pomůže. A určitě to přinese velké
plus pro cizince, protože komunikace bude výrazně jednodušší.
I když věřím, že pokud se lidé

chtějí skutečně domluvit, tak se
jim to vždy podaří. Děkuji za rozhovor a zdravím všechny čtenáře
časopisu Naše Praha!

INZERCE

Pobytové programy
pro rok 2022

Lázeňský hotel Slezský dům ***

Parkhotel-Šumavské bylinné lázně ****

Lázeňský dům Perla ***

Karlova Studánka
„Lázeňská siesta pro dva“
od 4.610 Kčč za osobu a pobyt
4 noci s polopenzíí a další

Kašperské Hory
„Kouzelná Šumava“
od 6.700 Kčč za osobu a pobyt
3 noci s polopenzíí a další

Lednice
„Návrat ztracené energie“
od 6.530 za osobu a pobyt
3 noci s polopenzíí a další

Všechny pobyty nabízíme také
formou dárkových poukazů.
inzerce_205x132_ZIMA.indd 1

Spa & Wellness Travel, Národní 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 105 326-7, Email: info@spa-wellness-travel.cz

www.spa-wellness-travel.cz

SC-500517/03

již v prodeji.
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Chytrá houba zlikviduje plíseň a zápach z úst, ale dokáže
zachránit i nohu, říká podnikatel Radim Klimeš
 Nedávno jsme v Naší Praze představili chytrou houbu (Pythium
oligandrum) jako účinného bojovníka proti plísním na stěnách našich
příbytků. Její využití je ovšem mnohem širší. Jaké, to Naší Praze
prozradil Radim Klimeš z ﬁrmy BARD.
Chytrá houba pomáhá i proti plísním na nohách. Můžete stručně
popsat, jak to funguje?
Mikroorganizmů, kteří hodují
na plísních, je asi 2000 druhů,
ale neomezují se pouze na plísně.
Napadají i rostliny, zvířata, lidi
nebo různé substráty. Proto jsou
označovány jako nežádoucí (například na stěnách) či ohrožující
(vyvolávající nemoci). Oproti
nim je Pythium oligandrum
zatím jediný mikroorganizmus,
který si všímá pouze plísní,
protože není schopný odebírat
živiny z ničeho jiného než z nich.
Ostatních buněk (lidských, zvířecích nebo rostlinných) si nevšímá, není schopný proniknout
pokožkou a přestává růst při 37
stupních Celsia. Proto je lidově
nazýván CHYTRÁ HOUBA.
Přípravky s chytrou houbou se
většinou dodávají v suchém stavu a před použitím se Pythium
oligandrum aktivuje smícháním
s běžnou pitnou vodou, někdy
stačí i pot. Po aktivaci z klidového režimu začnou z oospory
vyrůstat vlákna – hyfy, které
hledají plísně. Jakmile je najdou,
začnou se podél nich obtáčet jako
had a pronikají přímým parazitizmem do buněk plísně, z které
pro sebe odebírají živiny, až je
vysají jako upír a tím zahubí.

Obtáčením podél hyfy ohrožující
plísně se chytrá houba dostává
například pod mykotický nehet,
takže se nehet nemusí strhávat,
rozleptávat nebo pilovat. Dokonce chytré houbě ani nevadí
běžný lak na nehty.
Po eliminaci plísně, například
na nohou, se ale chytrá houba už
nemá čím živit. Takže zahyne?
Lidské nebo zvířecí tělo není
pro chytrou houbu přirozené
prostředí a po dokončení svého
úkolu (vyčištění místa od plísní)
má dvojitý osud. Pokud je pod
nehtem, kde je částečně vlhko,
umírá hlady a následně odrůstá
s nehtem. Na povrchu kůže bez
dostatku živin z plísní přechází
do klidového stadia, odrůstá
s kůží a uvolňuje prostor pro
přirozenou kožní mikroﬂóru.

V jaké formě se prodávají přípravky proti plísni na nohou
a proti zápachu z úst, popřípadě
kde si je lze objednat/zakoupit?
Máme sypký prášek pro zaprašování do bot proti zápachu nohou.
Ostatní přípravky jsou také
Chytrá houba pomáhá i proti záv sypkém stavu nebo v šumivých
pachu z úst. Stačí ji pouze kloktat? tabletách. Ty se ředí a zároveň
Zápach z úst je problém, se
aktivují smícháním s běžnou pitkterým se často setkáváme, ale
nou vodou. Pro nohy se používají
jen výjimečně o něm otevřeně
koupele nohou nebo zábaly nehtů
hovoříme. V naprosté většině
a pro ústní vodu běžné výplachy
případů mají nepříjemný odér na dutiny. Přípravky jsou dostupné
svědomí tzv. anaerobní bakterie. v lékárnách nebo na internetu.
Jsou to mikroorganismy produkující v prostředí bez kyslíku
Chytrá houba určitě neřekla potěkavé sloučeniny síry. Pokud
slední slovo. Prozradíte, jaké nové
tyto mikroorganiz
produkty chystáte?

Vyzkoušejte Srdeční
procházkovou trasu
Praha 2 - Srdeční selhání postihne každého pátého člověka
staršího 40 let. Na závažnost
tohoto onemocnění upozorňují
již třetím rokem Srdeční procházkové trasy a jedna z nich je

PROCHÁZKOVÁ trasa zároveň zdůrazňuje
důležitost pravidelných návštěv lékaře
a dodržování správného režimu při léčbě.
Foto: www.rukunasrdce.cz

my ovládnou dutinu ústní, pak
způsobí nejrůznější onemocnění,
od hlubokých zubních kazů po
záněty dásní a podpůrných tkání
zubů (parodontitida). Těkavé
plyny jsou bakteriemi vylučovány do okolí z plaku, zubního kamene nebo parodontálních kapes
(chobotů). Enzymy produkované
chytrou houbou k narušování
buněčných stěn plísní dokáží
i rozbourávat bioﬁlm zubního
plaku, což máme patentováno
například v USA. Bakterie se pak
nedokáží v ústní dutině schovat,
a tím se při denním čištění zubů
nepřemnoží. Jedno balení na
problém se zkaženým dechem
je dostačující, ale kdo je k němu
náchylnější, měl by preventivně
jednou za čtrnáct dní až měsíc
výplach dutiny ústní opakovat.

nyní i v Praze. Vybízí k pravidelnému pohybu, který je jedním
z doporučovaných režimových
opatření nejenom u srdečního
selhání.
Trasa vede Riegrovými sady
a je vyznačena do 18. 11. Na start
se dostanete z ulic Vozová a Chopinova, kde je jeden ze vstupů
do parku. Tam už vás vyhlíží
oranžová židle s „oteklými kotníky“, které upozorňují na jeden
z typických příznaků srdečního
selhání. Další vaše kroky budou
směřovat po oranžových stopách
ve tvaru srdce k pomníku F. L.
Riegra a kolem budovy Sokola
Královské Vinohrady. Celá trasa
je vedena jako okruh, který
čítá necelé dva kilometry, což
vychází přibližně na 30 minut
vycházkové chůze. (red)

Připravujeme přípravky, které
mají pro uživatele jednodušší
formu aplikace, jsou v biokvalitě a budou pomáhat i při
dalších neduhách, které nás
trápí. Velkou pozornost ale
chceme věnovat přípravku,
který je na trhu a je určený pro
úpravu fyziologické mikrobiální flóry při hojení poškozené
pokožky převážně nehojících
se ran, jako jsou bércové vředy,
dekubity a proleženiny. Nedávné výsledky nás přesvědčily,
že dokážeme i několika lidem
zachránit například nohu před
amputací. (md)

Národní třídu opět rozzáří svíčky
Praha 1 - Pouliční výstavy,
světelné instalace nebo audiovizuální projekce budou během
státního svátku 17. listopadu
čekat na návštěvníky Národní
třídy. Tradiční srdce oslav –
pietní místo, kam si lidé budou moct přijít zapálit svíčku
- dostane po vzoru loňska také
online podobu.
Pořadatelé Korzo Národní
kromě divadelních představení
nebo talkshow slibují debaty živě přenášené z českého
pavilonu EXPO 2020 v Dubaji.
Z ampliónů v českých městech
potom zazní Modlitba pro Martu a více než 40 významných
budov se zbarví do českých
národních barev. Češi a Češky si tak budou moct svátek
připomenout nehledě na to, kde
jsou. S ohledem na zhoršující se
epidemickou situaci vyzývají
organizátoři především k dodr-

žování hygienických opatření
a vzájemné ohleduplnosti. (red)

NA Národní třídě si společně připomeneme
odkaz klíčového momentu naší novodobé
historie. Foto: Aleš Král
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Cestovatel Zukal: Většinu automobilů bych nejraději zakázal!
 Již několik týdnů časopis Naše Praha sleduje putování Víta
Zukala z Prahy 10, který se vydal pěšky do španělské Galicie po
Svatojakubské cestě. Momentálně se stále nachází na italské farmě, kde si sběrem jablek vydělává peníze na další pouť. Tentokrát
jsme s pražským cestovatelem připravili rozhovor.
Jak jste v Itálii oslavili Halloween?
Nikdy jsem podobné svátky
neslavil a spíše jsme si tady

z toho dělali srandu. Slavíme,
když máme volno nebo když má
někdo narozeniny. Zapíjel jsem

tři dcery kamarádů na dálku
a to vždy bylo super. Máme tu
malý rybníček s posezením
a často u něj sedáváme. Tuhle
partu a cestu jsem si nemohl
přát lepší.
Nesvrbí vás už nohy a nevydáte se
na další část vaší cesty?
Na jednu stranu bych vyšel
nejraději hned, na druhou bych
tady klidně mohl být ještě půl
roku. Nedávno jsem si po pár
pivech, kterých se nemůžu
zatím vzdát, napsal bucket list,
který mne vede na hromadu
míst, kterých chci dosáhnout
a poznat. Hrozně mne chytla
paciﬁcká hřebenovka z hranic
Mexika po hranici s Kanadou.
Na další cestu se vydám, až to tu
skončí, což se mění střídáním
lidí a podle počasí. Nejspíše to
bude mezi patnáctým až třicátým listopadem.
Co jste za 3 týdny viděl nového?
Byli jsme jen na rozhledně tady
nad Brixenem, ze které je krásný
výhled. Brixen je v oblasti, kde
je město na městě. Ale výhled na
hory, řeku, města, sady s jablky a vinice je výborný. Možná
sem znovu pojedu příští rok, tak

„NA italské jablečné farmě se člověk sice nezastaví, ale pokud se sejde dobrá parta lidí, je
o zábavu postaráno,“ říká cestovatel Vít Zukal. Foto: VZ

zvládnu snad Dolomity a tandem
paragliding.
Řeší Italové či vaši spolupracovníci Green Deal, tedy klimatický
plán EU, který například v ČR
už nyní způsobil skokové zdražení elektřiny, plynu i pohonných
hmot?
Na cestě hledám pozitiva a nerad
se s tím zaobírám. Řeší se to tu
někdy hlavně kvůli pohonným
hmotám, ale spíše se z toho dělá
sranda. Vždy budu chránit přírodu a většinu automobilů bych
nejraději zakázal. Některé věci
EU jsou pro mne zvláštní, ale
snažím se to neřešit.
Jaké jsou vaše plány do konce
roku?
Když v listopadu odsud vyrazím a půjdu přibližně čtyřicet
dní, tak mi vychází, že Vánoce,
narozeniny a Silvestra budu
slavit někde kolem Montpellier.
Na cestě si plánuji věci jen přibližně, abych neměl vytyčené
cíle, protože tak to bylo vždy
nejlepší. V březnu, po dokončení Svatojakubské cesty, chci
jet sázet stromky do Švédska.
Tam bych chtěl začít psát další
knihu. (md)

INZERCE

MUZIKÁL

Hledáme nové Continentalenty
Máme pro vás spoustu pozic
se spoustou výhod

KARLA GOTTA
scénář
SAG VA N T O F I

Ať už jste šikovní manuálně, nebo chcete uplatnit svou specializaci, u nás si
z nabídky profesí vždycky vyberete. V Brandýse nad Labem vítáme všechny, kteří
se chtějí podílet na výrobě a vývoji nových technologií automobilové elektroniky.
Praxe není podmínkou. Rádi vás zaškolíme.

KOHO RÁDI PŘIVÍTÁME:

VÝHODY, KTERÉ NABÍZÍME:

• operátory(ky) výroby
• skladové operátory s VZV
• techniky a analytiky
• elektro inženýry
• projektové manažery
• specialisty kvality
• specialisty logistiky
• specialisty ekonomického
zaměření

• 5 týdnů dovolené
• balíček Benefit Plus a další odměny
• příspěvky na penzijní připojištění
• příspěvek na stravování
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě a kurzy
• odborné vzdělávání a jazykové kurzy
• program podpory zdraví
• Multisport kartu na sportovní vyžití a řadu dalších

Hlavní mediální
partner

Generální partner
NV[JLÈMVˇBTS̐äÓ

Partner muzikálu
ˇBTS̐äÓ

SC-500599/04

SC-500656/02

KONTAKTUJTE CONTINENTAL BRANDÝS NAD LABEM:
web: continental.jobs.cz/brandys, e-mail: personalni.brandys@continental.com

Více informací na www.nasepraha.cz
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3 OTÁZKY PRO…. SPISOVATELKU HANU HINDRÁKOVOU
 Afrika je moje celoživotní láska. Takové motto má spisovatelka Hana Hindráková, která nedávno
vydala již devátou knihu z prostředí černého kontinentu.
Martin Dudek

Vaše nová kniha s názvem
Můj africký příběh má ambice
motivovat milovníky černého
kontinentu, cestovatele, snílky,
dobrovolníky či začínající spisovatele. Jak konkrétně?
V mé knize si najde to své opravdu každý. Cestovatelé se dozvědí
o krásách Keni a při plánování
cesty jim pomůže cestovatelský
mini průvodce, kterého jsem
sepsala na základě svých letitých zkušeností. Dobrovolníci se
dočtou, jaký způsob „pomoci“
považují za efektivní, a třeba je to
inspiruje. Začínající spisovatelé
získají v knize mnoho cenných
informací o tom, jak uspět na českém i zahraničním knižním trhu.
Stejně jako všechny mé předchozí
knihy je publikace napsána příběhovou formou, aby to bylo čtivé.
Čtenáři se také dozvědí, proč vy,
nadšená dobrovolnice s touhou
spasit celou Afriku, jste se stala odpůrcem rozvojové pomoci.

Soutěžte a vyhrajte knihu
Odpovězte na soutěžní otázku do 30. 11.
2021 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz, připište poštovní adresu do předmětu e-mailu AFRIKA a vyhrajte jednu ze
tří knih z afrického prostředí.

Soutěžní otázka:
Keňa byla v minulosti kolonií?
a) USA b) Španělska c) Velké Británie
které vyrobili lidé z keňských
chudinských čtvrtí.
Neuvažujete také o napsání nějaké publikace například z pražského prostředí?
Knihy, které se částečně
odehrávaly v Praze, už jsem
napsala. Před nějakou dobou to
byl román Lovci lebek z prostředí české speciální zásaho„MYSLÍM SI, že lidé v Keni pomoc ze Západu nepotřebují,“ říká spisovatelka Hana
vé jednotky. A nedávno vyšla
Hindráková. Foto: archiv HH
kniha Svítání nad savanou, jejíž
Prozradíte stručně svoje důvody? Uvolnil by překážky například
první polovina se odehrává také
Myslím si, že lidé v Keni pomoc v podobě cel namísto posílání
v Praze. A to zejména na Zbranepotřebují. Jsou velmi schopní pomoci, která nic nezmění a na- slavi, kam chodila hlavní hrdina dokáží si pomoct sami. Jevíc způsobuje závislost místka trénovat do tanečního klubu.
nomže když tam pomoc proudí, ních na pomoci. Já osobně nyní Ale abych byla upřímná, nejvíce
tak jí prostě využívají. Pokud
„pomáhám“ prostřednictvím
mě baví, když se mé příběhy
by chtěl Západ Keni pomoci
projektu Dárky s myšlenkou
odvíjejí v Africe. Mám prostě pro
rozumným způsobem, udělal
(www.darkysmyslenkou.cz)
Afriku slabost, což čtenáři zjistí
by to prostřednictvím obchodu. a prodávám originální šperky,
na www.mujafrickypribeh.cz.

INZERCE

Odplísněte domovy
Budete zdravější

BIOREPEL® je první pĜípravek na jiné než chemické
bázi. PĜedstavení na svČtových veletrzích vzbudilo
znaþnou pozornost a v souþasnosti probíhají jednání
s celosvČtovými distributory. Tak jen vČĜme, že si ryze
þeský pĜípravek nebudeme muset kupovat ze zahraniþí.
Pythium oligandrum pĜímým parazitismem napadá
jiné plísnČ a tvorbou enzymĤ potlaþuje bakteriální rĤst.
Takových mikroorganismĤ je více než tĜi sta, ale Pythium
oligandrum je zatím jediné, kde je prokázáno, že kromČ
plísní nenapadá žádné jiné (lidské, zvíĜecí nebo rostlinné)
buĖky. Proto se také nČkteré kmeny využívají pro nehty
nebo pokožku se sklonem k plísním, pro dásnČ se sklonem
k zánČtĤm, v intimní hygienČ pro místa náchylná k výskytu
kvasinek, pro pokožku se sklonem k lupénce a atopickém
p
ekzému nebo pro úpravu fyziologické mikrobiální Àóryy pĜi
hojení poškozené pokožky.
Výrobce: Biopreparáty spol. s r.o.
ou – Pythium oligandrum
m
PĜípravek BIOREPEL® s Chytrou houbou
mi
dostanete v prodejnách barev, v ĜetČzcích v oddČleních s barvami
nebo drogeriích prodávající barvy.
Chytrou houbu pro humánní použití dostanete ve své lékárnČ.
Vaše otázky rádi zodpovíme na infolince: 728 814 202
e–mail: klimes@biopreparaty.eu nebo pythium@pythium.cz
Více informací naleznete též na webu:

www.chytrahouba.cz

SC-500563/03

Od jara do podzimu je množství spór (semínek) plísní v bytech
menší, než v okolním ovzduší. V zimČ je množství spór v bytech
vČtší. V létČ více vČtráme a spóry plísní se s proudČním vzduchu
usazují na stČnách, kde þekají na pĜíhodné podmínky. Ty pĜicházejí
s podzimem a v zimČ, kdy utČsĖujeme domovy, nedostateþnČ
vČtráme, tím vzniká vysoká vlhkost nebo se projeví místo s tepelným
mostem.
PlísnČ nejþastČji rostou u oken, u dveĜí, na prochladlých stČnách,
za skĜínČmi, závČsy, na hranici zdi a koberce... Mycelium plísnČ
vidíme a vČtšinou i cítíme. Ale nevidíme, že plísnČ vystĜelují
do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou zpĤsobovat
zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, zánČty oþí, vyrážky. Horší
však je, že plísnČ pĜi svém rĤstu a v dĤsledku svého metabolismu
uvolĖují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou
alergizovat, zpĤsobovat bolest hlavy, únavu, zánČty prĤdušek
a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické
alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy apod. Proto bychom
s plísnČmi nemČli kamarádit.
S likvidací plísní máme každý svou zkušenost a pĜinášet si do svého
domova z pĜechemizovaného svČta další jedy nechceme, zvláštČ
když Evropa nastoupila cestu nahrazování nebezpeþných úþinných
látek za bezpeþnČjší se stejnou nebo vyšší úþinností. Jednou z tČchto
nových úþinných látek schválených pro EU je mikroorganismus
Pythium oligandrum a pĜípravek BIOREPEL®, urþený k odstranČní
plísní na zdech a k preventivnímu ošetĜení proti plísním.
Aplikace pĜípravku BIOREPEL® je jednoduchá a obdobná jako
u bČžných pĜípravkĤ. BIOREPEL® mĤžeme používat i v
místnostech, kde aktivnČ bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo
dokonce v místnosti nČjaký þas nebydlet.

volný čas
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Tip, kde nakoupit vánoční dárky

POKUD SE vám líbí alej v Bubenči, zašlete jí
hlas. Foto: AR

Praha – O titul alej roku
soutěžní ankety spolku
Arnika bojuje 93 stromořadí ze všech krajů
republiky, z nichž tři jsou
v Praze. Hlasovat lze na
www.alejroku.cz do 11. ledna 2022. Koncem ledna pak
Arnika vyhlásí jedenáctou
alej roku i nejoblíbenější
krajská stromořadí. Patroni
ankety u letošního ročníku navíc zvolí nejkrásnější
fotograﬁ i, jejíž autor získá
digitální zrcadlovku značky
Canon.
Nominované aleje v Praze: alej u Břevnovského
kláštera, alej jinanů v ulici
Dr. Zikmunda Wintra
v Bubenči a třešňová alej
u Rozcestí u tří kamenů
(Praha Uhříněves, cyklostezka A24–A239 Dubeč–
Netluky). (red)

Holešovice – Vánoční
LEMARKET se po roce
vrací, a to do nové lokace
v podobě haly 13 v Pražské
tržnici, kde se 4.–5. prosince představí výběr více
než 100 lokálních prodejců. LEMARKET nabídne
tradiční široký záběr značek od oblíbených jmen po
nové projekty, od šperkařů, módních brandů či
dekorací až po delikatesy,
kosmetiku, doplňky do
bytu či dětské zboží. (red)

Foto: LEMARKET

Kdo získá titul alej roku?

Komponovaný pořad o Komenském
Smíchov – V rámci bohoslužebných setkání v modlitebně Církve
adventistů sedmého dne v Peroutkově č. 57 se v sobotu 13. listopadu od 17.00 hodin uskuteční komponovaný program „Jan
Amos Komenský – muž víry, naděje a lásky“. Vystoupí Svatopluk
Schuller, František Kreuzmann, ﬂétnistka Lenka Kozderková,
klavírista Zdeněk Dočekal a klarinetista Michal Kostiuk. Vstup je
volný, info www.casdsmichov.cz. (red)

SC-500587/04
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
ŽALUZIE - ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

jēĞƚŶŝĐƚǀşͲD,Ɛ͘ƌ͘Ž͘

VENEGLAZ s.r.o.
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e-mail: veneglaz@seznam.cz

www.zasklenalodzie.cz

SC-500399/07

Tel.: 272 931 863
Mob: 603 501 672

jēĞƚŶŝĐƚǀş͕ŵǌĚǇ͕ĚĂŶĢ
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• KOUPÍM SKLO, PORCELÁN, KNIHY
• VÝKUP VOZIDEL. Výkup vozidel pojízda další. Zároveň vyklidím a vystěhuji.
ných, nepojízdných i havarovaných.
Tel.: 608 203 342
Tel.: 739 665 455
• LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Vyklidíme Váš • !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
byt, dům, pozemek, sklep. Rychle a spolehSKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů,
livě. Slevy pro důchodce. Tel.: 739 665 455
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěho• VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme Váš
vání-doprava. Volejte: 773 484 056
byt, dům, zahradu, pozemek, chatu, chalupu a to za nejlepší cenu. Vykupujeme
• POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro
nemovitosti s dluhem i v exekuci. Platba
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.
ihned a v hotovosti. Možnost nemovitost
www.sidloproﬁrmupraha.cz,
nadále užívat. Tel.: 739 665 455
tel.: 728 991 247
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Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:

Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):

Cena 350 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 350 Kč (6x 700 Kč nebo
6x 1050 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.
350 Kč

700 Kč

1050 Kč

Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
26. listopadu

4. února 2022

18. března 2022

10. prosince

18. února 2022

1. dubna 2022

21. ledna 2022

4. března 2022

22. dubna 2022

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:
Český Domov Média House, 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: Český Domov Média House, s. r. o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice

NAŠE PRAHA

SC-500625/01

