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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-400897/97

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

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

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

SC-500153/09

MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032

SC-400921/33

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Modelka
Asya Sun:
Pokus
o knedlíky
skončil
neslavně

let jsme
s Vámi

Rozhovor na stranách 8 a 9

BYTOVÁ

MIKULÁŠSKÁ
DRUŽINA V HERNĚ
COOLNIČCE

likvidátor, notář, účetní

LIKVIDACE

zaměření, prohlášení, SVJ, převod

Tel.: 724 304 603

DRUŽSTVA

SC-500645/02

www.prodejtojinak.cz

Foto: archiv ASS

V neděli 5. 12. 2021
Rezervace na 607 099 383
nebo osobně v herně.

časopis všech Pražanů

SC-500587/04

800 22 33 88

SC-400945/120

VOLEJTE ZDARMA

www.nasepraha.cz

SC-500452/02

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.
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JURIS REAL, spol. s r.o.
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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?

Strážníci a policisté, vzhůru do ulic!
 V oblasti Florence proběhla preventivní bezpečnostní
akce, kterou iniciovali starosta
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS)
s místostarostou Jiřím Vítkem
(Patrioti) a radním a předsedou
komise pro bezpečnost Liborem Paulusem (ODS).
Florenc – Akce se zúčastnili kriminalisté SKPV Obvodního ředitelství policie Praha III a starosta
Gros i předseda komise Paulus.
„Přestože se daří z iniciativy vedení městské části a vstřícnému
přístupu Policie ČR uskutečnit seriál těchto akcí, náš apel na hlavní
město, aby posílilo počty uniformovaných strážníků na ulicích,
stále trvá. Viditelnou přítomnost
strážníků v problémových lokalitách považuji za klíčovou formu
prevence a zlepšení bezpečnostní
situace. V neposlední řadě také
přítomnost uniformovaných
strážců zákona přispívá k většímu
pocitu bezpečí našich obyvatel,“
vysvětluje starosta Gros.
Policisté od letošního října
zdvojnásobili počet svých pravidelných kontrol například právě

DISTRIBUCE a užívání drog patří k největším problémům naší metropole. Ilustrační foto: archiv
v okolí Florence. V odpoledních
hodinách zde policisté z protidrogového oddělení zkontrolovali
při akci několik desítek osob.
U mnohých z nich se ukázalo, že
mají pestrou kriminální minulost, v několika případech byly
zadrženy osoby pro podezření
z distribuce drog. Potvrdilo se,
že právě viditelná přítomnost
policistů v ulicích dává naději na
snížení nežádoucích jevů v pro-

blémových lokalitách, proto se
vedení městské části s policií
dohodlo, že bezpečnostní akce se
budou pravidelně opakovat.
„Jsme rádi, že nám Policie
ČR vyšla vstříc a ve zvýšené
frekvenci provádí bezpečnostní
akce v problémových lokalitách
Prahy 8, především u velkých
dopravních uzlů metra jako Florenc, Ládví, Kobylisy a Palmovka,“ doplnil Gros. (red)

Příprava tramvajové tratě z Kobylis pokročila
Kobylisy – Rada Středočeského kraje schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR (ŘSD), která zajistí koordinaci
a investorské přípravy pro tramvajovou trať Kobylisy–Zdiby. V plánu ŘSD je vybudování mimoúrovňové
křižovatky usnadňující napojení na dálnici D8. Ta
bude postavena ve dvou etapách. V první dojde k vy-

budování turbo-okružní křižovatky, která nahradí
dvě stávající stykové křižovatky. Ve druhé etapě pak
bude vybudována kapacitní mimoúrovňová křižovatka. Středočeský kraj tuto stavbu doplní vybudováním
tramvajové trati a přemostěním spojnice silnic II/608,
I/9 a dálnice D8. V prostoru Sedlece bude postaven
dopravní terminál a zrekonstruována nevyhovující
silnice II/608 ve směru z a do hlavního města. (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 8
Kde najdete veřejná
kluziště?
Praha 8 – Městská část připravila
pro veřejnost tři veřejná kluziště,
všechna zahajují svůj provoz ve
druhé půlce listopadu.
Bohnice: Hřiště u ZŠ Glowackého, Glowackého 555/6
Zahájení provozu: středa 17. listopadu
FB: Kluziště Praha 8
Libeň: Löwitův mlýn, U Českých
loděnic 40/6
Zahájení provozu: úterý 23. listopadu
FB: jsmenalede
Kobylisy: Koupaliště Ládví, Štíbrova 1776/17
Zahájení provozu: pátek 26. listopadu
FB: koupalisteladvi

Festival mezinárodní
kuchyně
Karlín – Třetí ročník Festivalu
mezinárodní kuchyně se uskuteční v neděli 14. listopadu od 10.00
do 18.00 hodin v Karlín Marketu,
Karlínské náměstí. Opět budete
moci ochutnat nejlepší speciality
z celého světa a užít si parádní
atmosféru a skvělou muziku. (red)
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Hasiči dostali velkokapacitní hasicí cisternu
 Před Libeňským zámečkem
převzala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha 8 velkokapacitní cisternu Tatra 815, kterou
v minulosti používal Hasičský
záchranný sbor hl. m. Prahy.
Libeň – Místostarosta Prahy 8
Jiří Vítek (Patrioti), sám bývalý
profesionální hasič, poděkoval
dobrovolným hasičům Prahy 8 za
jejich práci, popřál jim co nejméně
výjezdů a hlavně, pokud už bude
výjezd potřeba, návrat posádky
v plné sestavě.
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Praha 8 má již 28 členů
a velkokapacitní hasicí cisterna Tatra rozšířila vozopark, který dosud
čítal výjezdní vůz Dennis, který
pojme šestičlennou posádku a také
dokáže převážet vodu, Transit, dvě
Avie a osobní automobil.

NÁDRŽ velkokapacitní cisterny pojme 9 000 litrů vody. Foto: MČ Praha 8
Pražský hasičský profesionální
sbor ﬁnančně podporuje hlavní město Praha. Nákupem nové
techniky tak může HZS hl. m.
Prahy na oplátku podpořit dob-

rovolné sbory v Praze sice starší,
ale funkční technikou pro zásah.
V postupné obměně starší techniky za novou chce HZS hl. m.
Prahy pokračovat. (red)

Orlosupi přijímají nové členy od 7 do 15 let
Bohnice – Oddíl Mladých ochránců přírody Orlosupi přijímá nové členy a kamarády ve věku cca 7
až 15 let. Celoročně pracující oddíl se zaměřuje na
přírodu, její poznání a pobyt v přírodě, a to většinou formou hry či turistického výletu. Od roku

1996 jezdí na letní tábory. Klubovna je ve Svídnické ulici č. 508, kde se členové scházejí každé úterý
od 17.00 do 18.30 h. Kontakt a bližší informace:
www.orlosupi.cz; e-mail: orlosupi@orlosupi.cz;
tel. 775 931 055 (Radka Horčíková). (red)

SC-500648/02
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39,90
22,90

21,90
59,-

45,-

11,90 30,0,0
,--

9,90

drogerie a kosmetika

SLYRYtQRFLGHU\
konzervované potraviny

18,-

salámy, šunky

FXNURYLQN\þRNROiG\RSODWN\

saláty a pomazánky
balené uzeniny
GåHP\DVODGNpSRPD]iQN\
WČVWRYLQ\FHUHiOLHPVOLNDãH
tvarohy
GUHVLQJ\SHVWDDRPiþN\
POpþQpQiSRMH
sýry
nealko nápoje, sirupy
instantní pokrmy, polévky
jogurty
VPHWDQ\DãOHKDþN\
bonbóny, bonboniéry

66,90 120,-

Nabídka zb
boží se ne
eustále
e obměňuje
a paltí po
ouze do v
vyprodání
ání zásob.
zásob

8,90

18,-

13,90
32,-

9,90 35,- 24,- 55,- 24,35,12,90 10,90 12,90 11,90

AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE
AŽ

80 %

STÁLÝ
DEJ
VÝPRO
POTRAVIN,

BALENÝCH
ÉČNÝCH
UZENIN A ML Ů
VÝROBK

VELKÉ
SLEVY
POTR
AVIN

www.bertka.cz
www.bertka.cz

LODŽSKÁ 3
PRAHA 8 - TROJ
O A

SLEVA

10 %

10% sleva na celý
nákup
v minimální hodnotě 500 Kč.

Akce platí pouze na prodejně Lodžská 3, Praha 8.
od 10.11.2021 do 31.12.2021.

SC-500690/01

SLEVY

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.

téma
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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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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

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.

velká
praha Praha

Více informací na www.nasepraha.cz
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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

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

Všechny pobyty nabízíme také
formou dárkových poukazů.

www.spa-wellness-travel.cz

inzerce_205x132_ZIMA.indd 1
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již v prodeji.

04.11.2021 15:43

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

Hledáme nové Continentalenty

řádková inzerce

Máme pro vás spoustu pozic
se spoustou výhod

KOHO RÁDI PŘIVÍTÁME:

VÝHODY, KTERÉ NABÍZÍME:
• 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

SC-500656/02

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

Titul NAŠE PRAHA 8 vydává Český domov Media House, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Martin Dudek, e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz • Manažer inzerce: Jiří Cibulec, tel.: 608 703 497, e-mail: jiri.cibulec@ceskydomov.cz
• Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti
a podněty k distribuci: tel. 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz • náklad 40 000 výtisků • Fotograﬁe bez
uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21859 • Vychází 12. 11. 2021

VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

• 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

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.

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

f/casopis
nasepraha

MAGAZÍN CENTRA

L I S T O PA D - P R O S I N E C

centrumkrakov.cz

SC-500452/01

VÁNOČNÍ
SPECIÁL

Nechte si poradit
s výběrem dárků

Naskenujte QR kód
a zjistěte více.

slim design • vyjímatelná 0,75l nádržka usnadňuje plnění vodou • připraví
2 šálky současně • volitelné nastavení množství vody • parní tryska vytvoří
mléčnou pěnu • spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí

Robotický vysavač
ETA Master 5229 90000

Naskenujte QR kód
a zjistěte více.

3 v 1: UV dezinfekce, vysávání a mopování • 360° laserová navigace • extra
silný Li-ion akumulátor • vícepatrové mapování prostoru • speciální kartáče
na srst a vlasy • ovládání pomocí aplikace ETA SMART v českém jazyce

CENTRUM KRAKOV, 1. patro
SC-500452/01

Pákové espresso
ETA Storio 6181 90020

PÁR SLOV NA ROZJEZD
Milí čtenáři,
poslední letošní vydání našeho magazínu je tu, a s ním i vánoční atmosféra, která je již
cítit na každém kroku. Ani my nezůstáváme pozadu a v magazínu vám přinášíme recept
na přípravu domácího vaječného koňaku, společně se soutěží o výrobky Tescoma. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší čtenáře, na které čeká kreativní tvoření, tentokrát ve
formě výroby vlastního sladkého adventního kalendáře. Těšte se také na nevšední tipy
na dárky pro celou rodinu, protože inspirace není nikdy dost.
I tento rok jsme pro vás pečlivě vybírali stánky s nabídkou vánočních dárků a pevně věříme, že vás výběr potěší. Nechybí oblíbené medové produkty od pana Nováka, veselé
ponožky Happy Socks, kvalitní koření z celého světa a pečené čaje, dárkové kosmetické
kazety Janette, nebo obchůdek s vánočními dekoracemi a adventními věnci. Navíc tento
rok můžete využít také dárkovou balící službu,
kterou najdete v 1. patře našeho centra hned
vedle Salonu mon style.
Dobré skutky by se měly konat celoročně,
o Vánocích to ale platí dvojnásob. I letos pořádáme v našem centru akci Strom splněných
přání. Zpříjemnit Vánoce bychom chtěli maminkám a dětem z azylového domu Kolpingův dům a také čtyřnohým zvířecím parťákům
z Útulku Bohnice. Moc si vaší podpory vážíme
a doufáme, že se i tento rok zapojíte a splníte
přání některému z dětí, nebo pomůžete naplnit
bříška kočičkám a dalším drobným domácím
kamarádům z malého útulku, který je součástí
areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.

TÝM CENTRA KRAKOV

Klidné a pohodové prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2022 přeje celý tým
vašeho obchodního centra. Těšíme se na
viděnou v novém roce!

PŘIDEJTE SE
NA NÁŠ
FACEBOOK/IG

OBJEVUJTE

NOVINKY CENTRA

INSPIRUJTE SE

NAŠIMI NÁPADY DIY

ZNÁME VÍTĚZE VÝSTAVY
HALLOWEENSKÝCH DÝNÍ
Pokud jste během října navštívili naše centrum, nemohla vám uniknout veselá pestrobarevná výstava Halloweenských dýni, která byla k vidění v 2. patře. Do výstavy se zapojilo
15 soutěžních tříd z mateřských a základních škol z Prahy 8, které tradičně i netradičně
ozdobily obrovské kartonové dýně.
Nejvíce hlasů nasbírala třída MEDVÍDKŮ z MŠ Krynická, která se tak stala vítězem.
Gratulujeme Medvídkům k výhře, a všem ostatním moc děkujeme za účast.
S výstavou byla také spojena soutěž o dárkový šek v hodnotě 1.500 Kč. Při náhodném

VYZKOUŠEJTE

NOVÉ RECEPTY

SC-500452/01

losování se štěstí usmálo na Michaelu N., které blahopřejeme!

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
OD 23. 11. AŽ DO 17. 12.

Vánoční svátky už klepou na dveře a v každém z nás se probouzí touha vykonat v předvánočním období
alespoň jeden dobrý skutek. Pokud nevíte kde a jak pomoci, zapojte se do naší tradiční akce Strom splněných přání, kde můžete pomoci maminkám a dětem z azylového domu Kolpingův dům, nebo zvířecím
kamarádům z Útulku Bohnice.
Akce Strom splněných přání bude probíhat od 23. 11. až do 17. 12. 2021. Každé úterý a pátek bude od 15 do
19 hodin v 1. patře našeho centra připraven stánek, u kterého bude možné vybírat z vánočních přání, které
namalovaly děti z Kolpingova azylového domu, ale také ze seznamu tipů na dárky, který jsme ve spolupráci
s oběma organizacemi připravili.

PÁR SLOV
O KOLPINGOVĚ
DOMĚ:
Kolpingova rodina sídlí v pražských Bohnicích již od roku 1993
a mezi její nejvýznamnější aktivity
patří dlouhodobý provoz azylového domu
pro maminky i tatínky s dětmi. Posláním
Kolpingova domu je poskytovat podporu
a pomoc sociálně znevýhodněným rodinám, zejména pak mladým a osamělým matkám s malými dětmi,
které se nachází v tíživé životní situaci. Hlavním cílem
Kolpingova azylového domu je příprava mladých rodičů na
samostatný život, tvorba nových návyků v oblasti hospodaření, či péče o domácnost a v neposlední řadě pomoc a podpora v sociálním začleňování a plné integraci rodiny do běžného
společenského prostředí.
Jak pomoci:

2/ DALŠÍ TIPY NA DÁRKY:
Pro děti:
Jednorázové plenky velikosti 3 a větší, vlhčené ubrousky,
povlečení a prostěradla do postýlek, dětské sprchové gely
a šampóny, krémy na opruzeniny, olejíčky a krémy na tělo,
ﬁxy a omalovánky, stavebnice, společenské hry, kosmetika pro
teenagery
Pro maminky z azylového domu:
Prášky na praní, aviváže, přípravky na mytí nádobí, dezinfekční
prostředky, utěrky, povlečení, deky, misky na polévku, dámské
hygienické potřeby, rozpustná káva, sladké i slané pochutiny,
drobná elektronika –
žehlička na prádlo,
tyčový mixer, fén,
rychlovarná konvice

PÁR SLOV
O ÚTULKU BOHNICE:
V rozlehlém areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
najdete socioterapeutickou farmu, jejíž součástí je také
malý útulek, kde se starají o opuštěná drobná domácí
zvířata pacientů, kteří již nemohou mazlíčkům poskytnout
dostatečnou péči. V záchytném středisku se starají
převážně o kočky, ale také o fretky, morčata, králíčky
a omezeně také pejsky. Část zvířat je využívána k aplikaci
programu tzv. „PET TERAPII“, který napomáhá pacientům
dlouhodobě léčeným aktivovat citové vazby a přispívá
k léčbě depresí, pocitu strachu a samoty.
Jak pomoci:
V Útulku Bohnice nejvíce ocení krmivo pro dospělé kočky
a koťata. Konzervy a masové kapsičky, granule nebo
pamlsky. Radost udělají i pelíšky a deky, drobné kočičí
hračky, ale také dezinfekční prostředky, přípravky na
mytí podlahy. V útulku jsou i 2 pejsci, kteří budou rádi za
granule nebo něco dobrého na zub.
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1/ VYBERTE SI JEDNO Z PŘÁNÍ:
Vyberte si jedno z ručně vyrobených přání
některého z dětí, které v Kolpingově domě
bydlí. Nejprve můžete nahlédnout do seznamu
dárků a podle svých možností dárek vybrat. Do rukou
se vám po výběru dostane přáníčko, které si můžete
nechat na památku.

TIP NA DOMÁCÍ VAJEČNÝ KOŇAK
VE SPOLUPRÁCI S TESCOMA
1

Připravíme si všechny suroviny a také
ruční šlehač, misku na vodní lázeň, mísu
na šlehání koňaku a nádoby vhodné
k uskladnění vaječného koňaku.

3

Oblíbený zimní nápoj, který
skvěle chutná, hodí se k cukroví, umí zahřát i pohladit na jazyku a zpříjemnit dlouhé zimní
večery. Užijte si pravou sváteční pohodu a připravte si domácí vaječný koňak. Příprava
je velmi snadná, zatímco chuť
lahodná a zážitek nezapomenutelný.

Ingredience šleháme na vodní páře alespoň 10 minut, než je směs nadýchaná
a má krémovitou barvu i konzistenci.
Pozor, směs se nesmí začít vařit!
5

2

Do cca 1/3 hrnce nalijeme vodu, kterou
přivedeme k varu. Do nádoby vhodné
na vodní lázeň dáme vaječné žloutky,
oba cukry a nádobu položíme na hrnec.
4

V druhé misce smícháme smetanu ke
šlehání, kondenzované mléko a rum.
Důkladně prošleháme a přidáme
vychladlou vaječnou směs.
6

Na přípravu budete potřebovat:
6 vaječných žloutků
250 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
200 ml smetany ke šlehání
Rum dle chuti

Připravenou směs šleháme minimálně
10 minut, aby se jednotlivé složky spojily a likér byl chutný a nadýchaný. Koňak
necháme vychladnout.

Nápoj následně plníme do připravených láhví nebo jiných nádob vhodných k uskladnění. Skladujeme v chladu
a temnu.

SOUTĚŽ O POUKAZ A PRODUKTY TESCOMA
Jsi milovníkem vaječného koňaku a jeho každoroční přípravu si nenecháš ujít? Pochlub
se fotkou nebo receptem vlastního domácího vaječného koňaku a vyhraj jeden ze tří
TESCOMA balíčků.
O co hrajeme?
O balíček, ve kterém se můžeš těšit na poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup v TESCOMA,
hranatou láhev s klipem DELLA CASA 500ml a 2 panáky myDRINK 25ml pro uchování
i vychutnání tvého vaječňáku.
Jak se do soutěže zapojit?
1. Pošli nám svůj recept nebo fotku vlastnoručně připraveného vaječného koňaku na
e-mail soutez@centrumkrakov.cz.
2. Drž si palce, ať jsi jedním ze 3 vylosovaných šťastlivců.
3. Sleduj náš Facebook, kde vyhlásíme všechny 3 vítěze.
4. Přijď si pro svou výhru do Centra Krakov.
Soutěž probíhá od 12. 11. do 15. 12. 2021. Kompletní pravidla soutěže jsou k dostání na
www.centrumkrakov.cz.
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1 sladké kondenzované mléko

NEVŠEDNÍ TIPY NA DÁRKY
PRO CELOU RODINU
Trápíte se s výběrem dárků pro vaše nejbližší? Chybí vám inspirace a neokoukaný dárek, který doopravdy
potěší? Výběrem dárků pro rodinu i kamarády dokážeme strávit i hodiny a s výslednými dárky nejsme
nakonec často spokojení. Nechte se inspirovat našimi tipy a užijte si letos pohodové vánoční nákupy.

Pro pány

Pro děti

Máte doma gurmána, který rád zkouší
nové chutě a neostýchá se ochutnat
i netradiční pochutiny? Nabídku ryze
českých delikates najdete v malém, zato
bohatě zásobeném obchůdku Správnej
krám. Je libo kapří paštika z rodinné
farmy Poříčí na Vysočině? Nebo byste
raději sáhli po něčem opravdu božsky
sladkém? Sestavte si dárkových box
s paštikami, džemy, ořechovými másly
a dalšími delikatesami a zamlsejte si na
něčem opravdu dobrém.

Hraček mají vaše děti na rozdávání, ale
Vy stále ještě hledáte praktický dárek,
který by mohla Vaše ratolest používat
každý den? Trefou do černého budou
netekoucí láhve Aladdin. Láhve pro
každodenní použití mají roztomilé dětské
motivy, jsou vyrobeny z bezpečných
materiálů, hodí se do školy, na sport
i na výlety a mají praktické uzávěry pro
snadné čištění i plnění láhve. Vybírat
můžete i z vakuových láhví, které udrží
pití chladné nebo naopak teplé až
7 hodin.

Sada Eucerin Ph5 krém na ruce 75ml
a mycí emulze 250ml,
EKOLÉKÁRNA, 295 Kč
Pro mazlíčky
Zavděčit se našim zvířecím kamarádům
je většinou velmi snadné. Mají radost
z naší přítomnosti, společného hraní,
dovádění i mazlení. Umí nám zpříjemnit
den a podrží nás za každé situace.
S hračkou nebo pamlskem určitě
nešlápnete vedle, ale co teprve takový
pelíšek pro pořádný odpočinek? Nás
nejvíce okouzlil elegantní pelech
FLAMINGO Enya s polštářem v šedé
barvě, který je vhodný pro kočky
a menší psy.

Dětská láhev ALADDIN 350ml,
Kupdárek, 320 Kč
Vakuová láhev ALADDIN 430ml,
Kupdárek, 530 Kč
Dárkový poukaz CENTRA KRAKOV
Sázkou na jistotu budou dárkové
poukazy, které jsou k dostání na recepci
ﬁtness FIT2B. Volit můžete mezi
poukazy v hodnotě 500 Kč nebo 1.000
Kč a hodnoty šeků kombinovat.

Kapří paštika, dárkové balení 4ks,
760g, Správnej krám, 640 Kč
Pro dámy

Pelech FLAMINGO Enya,
HappyZoo, 1.649 Kč
Hračka pro psy FLAMINGO,
HappyZoo, 299 Kč
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S příchodem zimy trápí mnoho žen
suché a popraskané ruce. Poškozená
pokožka si žádá mimořádnou péči,
která podrážděné a citlivé ruce chrání
před
nepříznivými
vlivy
vnějšího
prostředí. Praktickým a zároveň milým
dárkem bude dárková sada Eucerin pH5
pečující o citlivou a suchou pokožku.
V balíčku najdete regenerační krém na
ruce a mycí emulzi, která zachovává
obranyschopnost a prevenci vysušování
pokožky.

SLADKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Máte doma malého kreativce, který miluje tvoření vánočních přání,
vyrábění ozdob, dekorací a doplňků do pokojíčku? Zkuste na chvíli
zpomalit a zpříjemněte si vánoční shon kreativním večerem s dětmi,
během kterého společně připravíte vlastnoručně vyráběný adventní
kalendář plný sladkostí.

1

2

Co budete na tvoření potřebovat:

Na stůl si připravíme všechny potřebné
věci. Pokud nemáme dostatek roliček
od toaletního papíru, můžeme rozstřihnout roli od kuchyňských utěrek.

3

Roličkovou konstrukci položíme na balící papír a obkreslíme siluetu stromečku.
Šablonu vystřihneme a celý krok znovu
zopakujeme.

6

Stromeček otočíme a lepidlo necháme
pár minut zaschnout. Okénka naplníme
sladkostmi. Pozor, ať okénka „nepřeplníte“, papír by se mohl protrhnout.

4

Na obalení stromečku po obvodu budeme potřebovat dlouhý pruh balícího
papíru v šíři roliček. Na pruh naneseme
lepidlo a stromeček po obvodu obalíme.

7

Lepidlo naneseme na hranu roliček
a přilepíme druhou stromečkovou šablonu. Opět přitlačíme papír po obvodu,
aby sladkosti při manipulaci nevypadly.

Roličky sestavíme do tvaru stromečku
a vnitřní strany procvakáme sešívačkou.
Tím získáme pevnou konstrukci s 24
okénky pro výrobu kalendáře.

5

Na vrchní stranu roliček naneseme lepidlo a přilepíme první stromečkovou
šablonu. Papír přitlačíme po celé ploše,
aby nedošlo k odchlípnutí.

8

Vystřiháme 24 visaček pro označení
okének. Číslovky lepíme na jednotlivé
pozice. A vlastnoručně vyrobený sladký
adventní kalendář je hotový!
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24 roliček od toaletního papíru
Sešívačku
Balící papír
Nůžky
Lepidlo
Sladkosti
24 visaček na okénka

KUDY K NÁM

DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Přijďte si užít kreativní dopoledne společně s námi. Dílničky jsou ZDARMA, a navíc
v den jejich konání mají děti, které se dílniček účastní, zvýhodněné vstupné do
dětské herny COOLNIČKY za 99 Kč.
Těšíme se na vás!

KOBYLISY
7 minut od stanice metra
KRAKOV
102, 177, 202, 236, 905
MAZURSKÁ
144, 177, 202

Každou neděli v dětské herně
od 11 do 12 hodin.

NA PAZDERCE
102, 144, 505

LISTOPAD
7. 11. 2021 - Obraz do pokojíčku
14. 11. 2021 - Lesní sádrová zvířátka
21. 11. 2021 - Malování na hrníčky
28. 11. 2021 - Sladký adventní kalendář

PARKOVÁNÍ

PROSINEC
5. 12. 2021 - Výroba svíček
z včelího vosku

2 HODINY ZDARMA
KAŽDÁ DALŠÍ 30KČ/HOD

12. 12. 2021 - Sněhulák z květináče

NOČNÍ PARKOVÁNÍ
AKČNÍ CENA 750KČ/MĚSÍC

19. 12. 2021 - Dřevěné ozdoby
na stromeček
Kapacita dílniček je omezena. Zarezervujte si včas své místo na dilnicky@centrumkrakov.cz

MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA
V HERNĚ COOLNIČCE
Kdy: v neděli 5. 12. 2021
Kde: v 2. patře v herně COOLNIČCE

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

Na co se můžete těšit:
V neděli 5. 12. dorazí do našeho centra
mikulášská družina, aby zjistila, zda jsou
naši malí návštěvníci hodní andílci nebo
spíš neposední čertíci. Celá výprava
projde nejprve naše centrum a každého,
kdo poví básničku nebo zazpívá písničku
odmění sladkostí.
Od 16 hodin se družina usídlí v dětské
herně, kde bude Mikuláš předčítat
z pekelné Knihy hříchů a čert bude
chystat pytel na malá zlobidla. Na
každého návštěvníka, který si včas
zarezervuje místo, čeká setkání s celou
družinou, balíček se sladkostmi a vstup
do dětské herny za cenu 320 Kč.

KONTAKTY

Pro rezervaci setkání s mikulášskou družinou volejte na číslo 607 099 383 nebo
se zastavte osobně na recepci dětské herny COOLNIČKY.

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

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Čtvrtek 23. 12. 2021
dle běžné otevírací doby
Pátek 24. 12. 2021
do 12:00
Sobota 25. 12. 2021
ZAVŘENO

Neděle 26. 12. 2021
ZAVŘENO
Pátek 31. 12. 2021
do 17:00
Sobota 1. 1. 2022
SAUNIA OTEVŘENO od 12:00 do 23:00
FIT2B OTEVŘENO od 12:00 do 21:00
Ostatní obchody a služby ZAVŘENO

Dětské dílničky a plánované se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace.
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Otevírací doba se může změnit v závislosti na aktuálních vládních opatřeních.

