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NAŠE PRAHA je součástí sítě
Co přejí Praze a nám,
jejím obyvatelům,
politici do nového roku?
více na stranách 6 a 7
INZERCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
ŽALUZIE - ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

www.svobodaanejtek.wz.cz

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

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

SC-500153/10

Svoboda a Nejtek s.r.o.

604 203 243, 603 801 377

SC-400897/33

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

BYTOVÁ

let jsme
s Vámi

likvidátor, notář, účetní

LIKVIDACE

DRUŽSTVA

SC-500645/03

zaměření, prohlášení, SVJ, převod

Tel.: 724 304 603

INZERCE

GENERÁLNÍ
PARTNER

Zpěvák
David Deyl:
Na moje
koncerty
létají
fanynky až
z Kolumbie!

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA

Foto: Ondřej Pýcha

Rozhovor na stranách 8 a 9

SC-500765/01

e-mail: veneglaz@seznam.cz

www.zasklenalodzie.cz
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Tel.: 272 931 863
Mob: 603 501 672

SC-500399/08

VENEGLAZ s.r.o.

• www.nasepraha.cz
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inzerce

Mějme se na pozoru před
podvodnými cenami tepla
z tepelných čerpadel
 Odběratelé dálkového tepla by si měli nabídky alternativních dodavatelů vytápění vždy dobře prohlédnout. Někteří zamlčují část nákladů,
a uvádí tak podezřele nízké ceny energií.

Jak poznat energetického
šmejda?
Podvodní dodavatelé potom
tvrdí, že tepelná čerpadla jsou
mnohem výhodnější ve srovnání s dodávkami tepláren-

ských společností, které poskytují dodávku tepla dálkově,
a to až o 50 % procent! Ceny
teplárenských společností,
jako je Pražská teplárenská,
poskytujících teplo formou
dálkového vytápění jsou cenami komplexními. Zahrnují
všechny skutečné náklady
a řídí se vyhláškami Energetického regulačního úřadu.
Na co si dát pozor? Co by
měla celková cena za teplo
z tepelného čerpadla obsahovat?
̭͗ ȪżȓȖźƸʣ͗Ȫź͗əźȖǾʗȵ͗̈́͗ǀȖǀȓɰɞǾȪʀ͗
pro TČ (pohon kompresoru,
pomocná zařízení)
̭͗ ǾȪʗǀɤɰǾƳȪȀ͗ȪżȓȖźƸʣ͗Ȫź͗əȵɞȀʶǀȪȀ͗
zdroje
̭͗ ȪżȓȖźƸʣ͗Ȫź͗ɰʶʗ̵͗ǾȪʺǀȪʥɜǾȪǲ͗
(zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního
povolení, vypracování hlukové studie a další)
̭͗ ȪżȓȖźƸʣ͗Ȫź͗ɤɰźʗǀưȪȀ͗ź͘ɰǀƱǹnologické úpravy
̭͗ ȪżȓȖźƸʣ͗Ȫź͗ʁƸɜʺưʀ̯͗ɤǀɜʗǾɤ̯͗
obsluhu zařízení
̭͗ ȪżȓȖźƸʣ͗Ȫź͗ȪźʗʥɧǀȪȀ͗ȐǾɤɰǾƳʔ͗
̭͗ ȪżȓȖźƸʣ͗ɤəȵȐǀȪǂ͗ɤ͘ʁʗǆɜǀȨ͗Ȫź͗
realizaci zařízení
̭͗ ȪżȓȖźƸʣ͗Ȫź͗ȵƸəȵȐǀȪȀ͗ȵƸ͗ɤȵʀ-

SC-500613/12

Majitelé bytových domů
a vlastníci bytových jednotek
by měli být ostražití v případě
kampaně některých z alternativních dodavatelů vytápění
a jejich podezřele nízkých
cen energií. Tito „energetičtí šmejdi” nabízejí vytápění
pomocí tepelných čerpadel
jakožto hlavního zdroje tepla.
Tyto ﬁrmy nepodkopávají jen
teplárny, ale i ostatní, alternativní dodavatele energie, neboť v důsledku jejich jednání
ztrácí důvěryhodnost i poctivé
ﬁrmy.
Zástupci Pražské teplárenské ze skupiny Veolia, do jejíž
sítě se ročně připojí 2,5 tisíce
nových domácností, upozorňují na fakt, že v těchto letácích
jsou uvedeny jen částečné
informace týkající se konečné
ceny vytápění. Zpravidla jen
náklady na elektrickou energii
nutnou na provoz vlastního
tepelného čerpadla.

stavy zásobování tepelnou
energií

blematiku rádi proberou, ať už
se jedná o srovnání nákladů na
teplo, nebo faktorů, které teplo
Kde najít další informace
a jeho konečnou cenu ovlivňují.
o problematice tepelných
Pokud budete mít o konzultaci
čerpadel?
zájem, doporučujeme kontakPodobnou problematiku netovat společnost na telefonním
reálných cen tepla z tepelných čísle 266 751 111 nebo e-maičerpadel řeší i Energetický
lem ptas@ptas.cz. Další inforregulační úřad ve svém článku mace o problematice tepelných
„Co pohlídat v nabídce na te- čerpadel můžete najít i na webu
pelné čerpadlo?“ (stránky ERÚ: www.naseteplo.cz.
www.eru.cz, článek ze
Proč je dálkové vytápění pro
17. 5. 2017). Odborníci z Pražské Prahu důležité? Přečtěte si na
teplárenské s vámi celou prowebu www.praha-cista.cz.
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TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz
Chraňte si svoje prodavače! Na
první pohled možná poněkud
nelogická věta však v sobě skrývá
skutečnost, o které se na veřejnosti zatím příliš nemluví. A to
o vzrůstající agresivitě nakupujících v obchodech.
Není to tak dlouho, co jeden „hrdina“ dal pěstí prodavačce jen proto,
že ho požádala, aby si nasadil respirátor. Už jen za to, že si „bouchnul“
do ženy, měl dostat okamžitě třeba
30 výchovných dní za mřížemi.
Ale nemusí jít pouze o fyzický atak.
Prodavači a prodavačky musí
denně překousnout nejen štiplavé
poznámky, ale často i psychopatické slovní výlevy osob, které by
jako sůl potřebovaly ústavní dozor.
Věřím, že se nejednomu zelináři
při těchto výstupech svírá ruka
v pěst, jenže pro něj i pro kolegy
stále platí: náš zákazník = náš
pán. Což si myslím, že je v těchto
případech špatně. Vedení ﬁrmy, ale
i my nakupující se musíme za naše
prodavače postavit a sprosťáky
odkázat do patřičných mezí. Nebo
snad chceme všechno zboží objednávat po internetu a chodit kolem
uzavřených obchodů, v nichž nikdo
netouží pracovat?

Tropické rostliny ozvláštní vánoční tabuli
 K vánoční výzdobě patří
také řada tropických rostlin,
například vánoční hvězda
neboli pryšec překrásný,
obrovské květy hvězdníku
nebo vánoční kaktus. S mnoha
těmito rostlinami se můžete
setkat i při návštěvě trojské
botanické zahrady. Víte, proč
některé symbolizují právě čas
adventu a Vánoc?
Praha – Začněme nejprve jmelím, které ačkoliv ho považujeme za tradiční symbol, nemá
původ v českých tradicích.
„Je to posvátná rostlina Keltů
a zvyk zavěšování jmelí k nám
přišel přibližně před sto lety
z Anglie. Tak jak je to v přírodě,
jmelí musí viset i v příbytku
a nikdy se nedává do vázy.
Ztratilo by svoji magickou sílu.
Jmelí se zavěšuje na Štědrý den
ráno a visí v domácnosti celý
rok. Poté se nahrazuje jmelím
novým. Staré jmelí se nesmí
vyhodit, ale obřadně spálit.
Do domu přináší štěstí, zdraví
a boží požehnání,“ říká Jarmila Skružná, vedoucí oddělení
etnobotaniky a prezentace
botaniky v Botanické zahradě
hl. m. Prahy.
Další rostlinou, která neodmyslitelně patří k času
předvánočnímu, je brambořík
(Cyclamen). Bramboříky se
vyskytují především v oblasti
východního Středomoří, v Malé
Asii a v Íránu. U nás roste
brambořík nachový, můžeme

AZTÉKOVÉ POUŽÍVALI vánoční hvězdu jako zdroj červeného barviva i jako léčivou
rostlinu. Foto: BZHMP
ho najít zejména na jižní Moravě, například v národním parku
Podyjí. Je to zákonem chráněná
rostlina, a tak rozhodně není
možné přinést si jej domů. Do
vánočních květináčů patří jen
šlechtěné kultivary, nejčastěji
v bílé a červené barvě. Brambořík potřebuje dostatek vláhy
a pro kvetení je ideální teplota
okolo 16 stupňů. Brambořík
má jedovatou hlízu, glykosidy,
které obsahuje, mohou být nebezpečné pro domácí mazlíčky
i pro člověka.

Vánoční hvězda –
krásná, ale jedovatá!
Jednou z nejoblíbenějších
vánočních květin je vánoční
hvězda neboli pryšec překrásný. Tato rostlina, odborně
nazývaná Euphorbia pulcherrima, dříve poinsettia, pochází

KOMENTÁŘ

Malá prohra pro aktivisty, velké vítězství pro Pražany!
Nedávno jsem jel autem
do centra a při průjezdu kolem Národního divadla jsem
nevěřil vlastním očím. Uzavírka
Smetanova nábřeží byla zrušena
a kolem kavárny Slavia se dá
opět jezdit v obou směrech. Nesmyslné venkovní sezení, kde
nikdo neseděl, bylo zrušeno.
Auta mohou jezdit, lidé v Divadelní ulici si oddechli.
Myslím si, že to je jistý symbol. Symbol konce hloupých
změn a zákazů, které Pražané
neakceptovali. Podobné trable
nám nyní způsobila vláda, když
zakázala vánoční trhy. Po svém
se s touto nesmyslnou zlovůlí
popasovali v Praze 1. Prostě

praha 4

mátor Zdeněk Hřib se sice vyjádřil, že vládní zákaz přestane
respektovat a trhy opět obnoví,
ale trhy jsou stále uzavřeny.
Nicméně Pražané si vánoční
atmosféru zkazit nenechají.
O víkendu večer byl Staromák
opět plný lidí a ti si kupují svařák v přilehlých restauracích.
Nežijeme v jednoduché době,
Ilustrační foto: Ivan Kuptík
zákazy střídají nesmyslná nařívánoční trhy přejmenovali
zení. Vše má za následek akorát
na 12. ročník Václavských
drahotu, chudnutí obyvatel
Vánoc. Jak prosté. Na Václava všeobecnou nejistotu. Snad
ském náměstí tedy trhy jedou
si to politici uvědomí, že toho
dále, ovšem ty na Můstku už být mají lidé dost, a doba utahování
nemohou. Smutné je srovnání
šroubů nadobro skončí.
se Staroměstským náměstím,
Jan Čížek, pražský patriot
které také zeje prázdnotou. Prijan@cizekjan.cz

z Mexika a hojně se vyskytuje
ve Střední Americe: „Spojení
pryšce překrásného a Vánoc se
datuje do 16. století. Podle legendy chtěla chudá dívka uctít
narození Ježíše dárkem, ale byla
bez prostředků. Anděl jí tedy
vnukl myšlenku, aby sebrala
na okraji cesty před kostelem
semínka a dala je na oltář. Ze
semínek vyrostla nádherná
rostlina, jejíž červené ‚květy‘
se staly symbolem Ježíšova
narození, připomínkou hvězdy
betlémské,“ vysvětluje Jarmila
Skružná. Stejně jako ostatní
pryšcovité rostliny i vánoční
hvězda roní při poranění bílý
latex. Ten může být při kontaktu s pokožkou dráždivý. Rodiče
by měli dát pozor na děti a zabránit náhodnému požití částí
této rostliny, jelikož je mírně
jedovatá. (red)

praha 4
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Ondřej Prokop: Ohlédnutí za letošním rokem v Praze 11
 Blíží se 31. prosinec a s ním
čas bilancování a hodnocení
letošního roku. Za uplynulými 12 měsíci v městské části
Praha 11 se exkluzivně pro
Naši Prahu 4 ohlédl bývalý
místostarosta, nyní zastupitel Prahy 11 i pražského
zastupitelstva Ondřej Prokop
(ANO 2011).
Praha 11 – Na začátku roku jsme
řešili výstavbu psího hřiště, které mělo vzniknout přes
odpor místních na úpatí kopce Chodová. Naštěstí zvítězil
zdravý rozum proti tvrdohlavosti místostarosty pro životní
prostředí Jakuba Lepše (TOP 09)
a na stranu občanů se proti
němu přidala většina politiků.
Psí hřiště na tomto místě nakonec nevzniklo a zachoval se
tak unikátní prostor pro zimní
radovánky pro děti.
V březnu jsme v Praze 11
spustili službu senior taxi, což je
jeden z mnoha splněných slibů
hnutí ANO 2011. Senior taxi je
na Jižním Městě hojně využívané a populární, a už v průběhu
roku tak došlo k navýšení jeho
kapacity.
V březnu se mi podařilo po
12 letech deﬁ nitivně ukončit
vleklý soudní spor o budovu
tzv. „pochozí zóny Háje“, která
obsahuje metro, garáže a obchodní zónu na povrchu. Získali
jsme ji takříkajíc za pět minut 12.
Hrozí, že minimálně její část by
brzy statici zavřeli. Nyní je třeba
urychleně začít s její rekonstrukcí, kterou jsem během roku
2021 také kompletně připravil.

Miliony investované do škol
Na jaře se mi podařilo připravit
několik dlouhodobě plánovaných investičních akcí tak, aby
mohly proběhnout v létě, kdy
budou školy prázdné. Šlo o mnoho let odkládané zateplení ZŠ Ke
Kateřinkám. Jde o jedinou školu,
která ještě na Jižním Městě nemá
zateplenou fasádu. Akce za bezmála 50 milionů Kč byla rozdělena do dvou etap na dva roky.
Ta letošní již proběhla, zbytek by
měl být zrealizován příští léto.
Taktéž se mi povedlo konečně
zrealizovat modernizaci a rozšíření výdejny stravy v ZŠ Mikulova. Jde o akci, po které paní
ředitelka a její personál volali
mnoho let a mým předchůdcům
se ji z mnoha důvodů nedařilo zrealizovat. Také jsme stihli
v téže škole vyměnit zhruba polovinu sociálních zařízení, která

řídili v představenstvu zastupitelé a politici. To už je minulostí,
v představenstvu dnes nesedí
jediný zastupitel. Naopak jsou
v něm tři kmenoví zaměstnanci
ﬁ rmy. Politici se po vzoru třeba
magistrátních ﬁ rem přesunuli
pouze do dozorčí rady. I díky
těmto systémovým změnám
dnes Jihoměstská majetková
funguje výrazně lépe než dřív.
Podařilo se kupříkladu zajistit
99% obsazení objektu Zahrad
Opatov, které dnes nesou nejen
zhruba 3 miliony Kč z vybraného
nájemného do obecní kasy, ale
nabízí i část bytových jednotek
pro veřejný sektor. 11 bytů jsme
letos obsadili rodinami našich
učitelů a učitelek za zvýhodněné
nájemné.

Restituenti konečně bez soudů

„PŘEJI POKUD MOŽNO klidné Vánoce a šťastný vstup do nového roku 2022 všem
sousedům a Pražanům,“ vzkazuje Ondřej Prokop. Foto: archiv OP
byly ještě původní a v hrozném
stavu.
Na konci léta se pod mým
vedením slavnostně otevřela přístavba nového křídla ZŠ
Chodov. Šlo po Sandře o největší
investiční akci Prahy 11 za mnoho posledních let, kterou všichni
v minulosti odkládali. Mně se
s kolegy podařilo v minulém
volebním období dodělat projekt,
získat stavební povolení a ﬁ nance na rozjetí stavby. Díky tomu
tento rok máme zbrusu novou
tělocvičnu, kabinety, šatny,
deset kmenových i speciálních
tříd. To vše již naplno slouží
dětem i pedagogům. Nejen, že se
tím zvýšila kapacita školy, která
nyní pojme o 100 žáků víc, po
letech se také podařilo vytvořit
důstojné zázemí pro pedagogický
sbor. Náklady na stavební práce,
které byly zahájeny v červnu
roku 2019, dosáhly 187 milionů
korun včetně DPH. Důvodem
pro tak vysoký rozpočet byla
zejména úprava projektu s cílem
maximálně snížit energetickou
náročnost budovy. Mám velkou
radost, že jsme to dokázali a vybudovali pro Starochodovskou
školu naprosto moderní, úsporný
objekt energetické třídy A, který
je minimálně v rámci hlavního
města unikátem.

s názvem Kvestorka od slavného českého sochaře Olbrama
Zoubka, která byla v rámci
otevření nového křídla odhalena
na nádvoří školy dcerou samotného autora Polanou Bregantovou. Výjimečné umělecké dílo
bude trvalou součástí prostor
školy, pokud tam tedy budete
mít cestu, nezapomeňte si ho
prohlédnout!
Z podzimu jsem hrdý zejména
na to, že se mi po letech odkladů podařilo odpolitizovat naši
městskou správní ﬁ rmu Jihoměstskou majetkovou, a.s. Od
jejího založení bylo zvykem, že ji

Letos se nám rovněž podařilo
rozjet s magistrátem přestavbu
a rozšíření křižovatky s nebezpečným průpletem Opatovská
x Chilská. Díky zlepšení vedení
veřejných zakázek pod mým
odborem se Praha 11 posunula
v žebříčku Hlídač státu z kategorie C do B, což svědčí o větší
transparentnosti. S magistrátem
a Prahou 10 a 15 jsme podepsali memorandum o budoucím
využití Trojmezí nebo dotáhli
několik roků odkládané směny
pozemků s rodinami restituentů. Ty se tak po 32 letech od
revoluce konečně dostanou
k majetku, který jim nebude
přinášet jen obtíže a soudní spory s Prahou.
Snažil jsem se vybrat jen to
pozitivní, protože si myslím, že
zvlášť v této složité a těžké době
je třeba připomínat, že naše
snažení a práce má výsledky a že
můžeme být i u nás v Praze 11 na
co hrdí! (red)

Unikát stojí na nádvoří
Základní škola Chodov se nicméně od tohoto roku pyšní ještě
jedním unikátem. Tím je socha

SENIOR TAXÍKY již od března brázdí ulicemi Prahy 11. Foto: MČ Praha 11
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Zima se blíží, zabezpečte
řádně vodoměry
 Mrazivé dny se neodvratně
blíží. A proto Pražské vodovody
a kanalizace (PVK) před nadcházející zimní sezónou doporučují svým zákazníkům řádné
zabezpečení vodoměrů.
Praha – „Pokud totiž dojde k poškození vodoměru vinou špatné
ochrany, tak si klient náklady
na jeho výměnu hradí sám,“ vysvětlil mluvčí společnosti Tomáš
Mrázek a podotýká: „Za loňskou
zimu jsme kvůli nedostatečné

VODOMĚRU MŮŽE vinou mrazu prasknout vrchní sklíčko, v horším případě
prasklý vodoměr vytopí prostor, kde je
umístěn. Foto: PVK

ochraně vyměnili téměř stovku
vodoměrů,“ dodal.
Pokud má zákazník vodoměr
umístěn ve venkovním prostoru
(ve vodoměrné šachtě), doporučují PVK nad něj dát krycí vrstvu
izolačního materiálu:
• polystyrenovou desku, kterou
je vhodné připevnit na spodní
plochu víka venkovní vodoměrné šachty,
• izolační vatu (nikoliv skelnou),
• plastový pytel naplněný drceným polystyrenem (nepoužívejte materiál, který podléhá
hnilobě).
Venkovní šachtu je nutné pečlivě
uzavřít a upravit její vstup tak, aby
nemohla být zaplavena povrchovou vodou. Uvnitř obydlí je třeba
chránit potrubí vystavené mrazu,
stejně jako vlastní vodoměr pomocí doporučených izolačních materiálů, například omotáním potrubí
topným kabelem. V případě delší
nepřítomnosti, je-li to možné, by
neměli vlastníci nemovitostí úplně
vypínat během mrazů svá topení.
A je také třeba uzavřít uzávěr před
vodoměrem a vyprázdnit potrubí
za ním. Zdroj: PVK

praha 4

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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K NEDÁVNÉ VICHŘICI, která navštívila i Prahu, se fotograﬁcky vrátil Ing. Pavel
Dlouhý z Prahy 6. „Polední vichřice tropila nepředvídatelné věci. Na stanici metra
Petřiny ozdobila tramvajovou trolej velkoplošným plakátem ‚Pe3ny‘ z průčelí panelového bloku v pozadí. Zastavilo to dopravu na nějakou tu půlhodinu a ‚žluté vesty‘
měly zase rychle co dělat,“ napsal nám do redakce. (red)
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Co přejí Praze a nám, jejím obyvatelům,
 Máme na dohled konec roku 2021 a s ním přichází nejen čas bilancování, ale také přání a předsevzetí do toho
dalšího. Časopis Naše Praha se proto zeptal vlivných komunálních politiků, co popřejí Praze a nám Pražanům do
nového roku 2022. A čím se zabaví na Silvestra, respektive po celé vánoční a novoroční svátky?
tentní vedení. Vedení, které jim
bude naslouchat, bude o Prahu
Zdeněk Hřib (Piráti) – pečovat, rozvíjet ji a bude se starat
primátor Prahy
o potřeby všech Pražanů. Stejně
„Přání štěstí a zdraví
tak, jako to děláme my pro své
je teď na místě více než občany v Praze 2. Nejen dvojka, ale
kdy jindy. Obávám se
celé naše krásné hlavní město si to
totiž, že letošní Štědrý
zaslouží. Přeji si, abychom společvečer bude bohužel jiný než ty
ně co nejdříve zvládli boj s covipředešlé. Štědrý totiž může být
dem a byli k sobě ohleduplní a aby
v negativním slova smyslu zese společnost dál nerozdělovala.
jména na počty nakažených a na
Zdraví je to nejcennější, co každý
nemocnice praskající ve švech.
z nás má, a jen společným odhodVelmi bych si přál, aby tomu tak
láním a pochopením jsme schopni
nebylo. Ohleduplnost a respekt
pandemii překonat a vrátit se zase
jsou teď naprosto klíčové. Obchá- k běžnému životu. Vánoce mám
zení doporučení totiž většinou
moc ráda. Každý rok se těším na ty
nic dobrého nepřináší, naopak se vzácné chvíle, kdy se celá rodina
může nedobře vymstít. Snad si
sejdeme u mých rodičů, společně
všichni uvědomujeme, že těšit se
připravíme večeři, zazpíváme si
z přítomnosti našich blízkých je
koledy a podíváme se na pohádku.
pro nás největším darem. I já dou- Nejsme tím nijak výjimeční, ale
fám, že letošní Vánoce i Silvestra
pro mne tyto chvíle výjimečné
strávím ve zdraví s celou naší
jsou. Pražanům přeji překrásné
rodinou doma na Jižním Městě
a pohodové Vánoce v kruhu rodin
a bouchneme bohemku na našem a blízkých. A ať do nového roku
panelákovém balkonu. Do nového vstoupíme s úsměvem a energií, že
roku proto přeji všem naději, že
vše zlé je za námi.
bude líp. Teď už doopravdy.“
Jan Čižinský (Praha
Patrik Nacher
sobě) – pražský koalič(ANO 2011) – pražský
ní zastupitel, poslanec
opoziční zastupitel,
a starosta Prahy 7
poslanec
„Milí sousedé, milí
„Přeji Pražanům přePražané. Rád bych nám
devším pevné zdraví
všem do nadcházejícího nového
a trpělivost, snad bude rok s třemi roku popřál hrdost na naše krásné
dvojkami tím šťastnějším a udělá město a hezký vztah k němu
konečně tečku, nikoliv dvojtečku a k sobě navzájem. Ve městě, kde
jako rok 2021, za šílenou dobou
žijí jeho hrdí obyvatelé, kteří se cítí
covidovou. V Praze se navíc budobře, a kde si jsou lidé dobrými
dou na podzim konat volby, takže sousedy, se život zlepšuje mnohem
zároveň přeji Pražanům rozumrychleji a takové město si mnohem
nou vládu, nikoliv vládu aktivilépe ví rady se všemi těžkostmi,
stickou, strategická rozhodnutí,
jako je třeba probíhající epidemie.
nikoliv rozhodnutí pro novinové
Usilujeme o Prahu, která šetří náš
titulky, dlouhodobý rozvoj města, čas a ve které je dostatek zelených
nikoliv konzervace současného
ploch a stromů. Ve městě je ale
stavu, a rozvoj města nezužovat
také důležité, jak je spokojené
pouze na nové cyklopruhy. Praha naše okolí. Proto podporujeme
není pokusná laboratoř pro aki obětavé a aktivní lidi a snažíme
tivistickou politiku. A pokud jde
se, aby si nikdo v Praze nepřipao moji náplň v době svátků, mám dal odstrčený a aby nikdo neměl
v plánu dvě aktivity – pořádně
pocit, že byl hozen přes palubu.
cvičit na bicí a začít psát mou třetí Protože stejně nakonec o tom, jak
knihu, tentokrát o dvojím metru. se nám tu žije, rozhoduje vždy
Vánoční sladkosti nejím, alkohol
i spokojenost lidí kolem nás.“
nepiji, takže toto období jinak
prožiji úplně normálně.“
Hana Kordová Marvanová (STAN) – pražská
Alexandra Udženija
koaliční radní
(ODS), pražská opo„Do nového roku 2022
ziční zastupitelka
přeji Pražanům a nejen
„Praze a Pražanům
jim, aby to byl po dvou
bych chtěla popřát
nesmírně náročných letech, kdy
v novém roce kompepřicházely samé smutné zpráJan Bělohubý

vy, zase rok plný optimismu.
Aby se vše v dobré zase obrátilo.
A samozřejmě nejvíc si přeji, aby
už nebyl žádný covid a mohli
jsme se volně a s radostí potkávat a cestovat po naší zemi i po
světě. Teď, když je to tak složité,
teprve vidíme, jak je živé potkávání se s přáteli a živá kultura
důležitá. To nemůže nahradit ani
Facebook, Twitter nebo Instagram. Praze přeji vyřešení jejích
největších problémů – s dopravou, věčnými zácpami, smogem
a s předraženým bydlením. Vánoce mám moc ráda, protože se
mohu věnovat rodině a domácím
radostem, jako je pečení cukroví, společné oslavy, návštěvy
rodiny. Těším se, že si zase budu
mít čas přečíst něco jiného než
pracovní dokumenty a že už po
kolikáté zhlédnu mé oblíbené pohádky a ﬁ lmy v televizi.
Silvestr doufám také strávím
s rodinou a přáteli, protože jak
se říká, jak na Nový rok, tak po
celý rok.“
Petr Hejma (STAN) –
starosta Prahy 1
„Sousedům z Prahy 1
a všem Pražanům
bych rád popřál radost
– obyčejnou radost
ze života, z blízkých lidí, práce,
koníčků, z dobrých knížek,
muziky, divadla a výstav. Popřál
bych jim, aby byli zdraví, aby se
co nejméně rozčilovali a byli na
sebe navzájem vlídní. Nesmíme
zapomenout na živnostníky,
pořadatele kulturních akcí,
neziskové organizace, školáky
a studenty, zdravotníky a další skupiny lidí, kteří doplatili
a stále doplácejí na koronavirus
– všem jim přeji, aby mohli dělat
své projekty, podnikat, pracovat, studovat a plnit si sny. Ale
to vlastně platí pro nás všechny.
Praze pak přeji moudré vedení,
co nejméně tranzitní dopravy
a takové pruhy na silnicích, ve
kterých se obyčejný smrtelník vyzná. Svátky a Silvestra
strávím s rodinou a nejbližšími
a moc se na to těším. Ani nevíte
jak…“

situaci, která se už táhne opravdu
dlouho a bude vyžadovat ještě
hodně duševní síly. Moc bych si
přála, aby rok 2022 byl deﬁnitivním závěrem celé nešťastné
pandemie a mohli jsme se všichni
vrátit k normálnímu životu bez
omezení. Moc bych chtěla všechny lidi poprosit o ohleduplnost,
máme to ve svých rukou, záleží
na přístupu každého z nás. Moje
letošní Vánoce hodně ovlivní
sestavování nové vlády a doufám,
že vše půjde rychle. Naše země
potřebuje zodpovědné vedení,
protože naléhavých problémů
je k řešení víc než dost. Budu se
snažit, abych co nejvíc času trávila se svými blízkými, protože
právě v tom je kouzlo Vánoc,
které si nechci nechat ujít. Konec
roku využiji tradičně k duchovnímu pozastavení a bilancování.
Byl to pro mě opravdu nezapomenutelný rok.“
Jiří Ptáček (TOP 09) –
starosta Prahy 3
„Přeji nám všem,
abychom ještě dokázali táhnout za jeden
provaz a vzájemně si
naslouchali. Abychom dokázali
být laskaví i ve chvílích, kdy jsou
nám druzí nesympatičtí nebo
s nimi nesouhlasíme. Věřme
vědcům a děkujme zdravotníkům za trpělivost, kterou s námi
mají. A samozřejmě přeji všem
pevné zdraví. O moji zábavu se
postará rodina. S tou se opravdu
nikdy nenudím. Pokud to půjde,
budeme spolu na chalupě. Těším
se na pití svařáku při sekání
dřeva a pak také na prázdný
mailbox.“

Irena Michalcová
(ANO 2011), starostka
Prahy 4
„Samozřejmě na prvním místě pevné zdraví. Zvláště v současné
epidemické situaci je zřejmé,
jak cennou hodnotou zdraví nás
všech, a tedy i každého z nás je.
A také přeji všem krásné Vánoce se všemi zvyky a tradicemi,
které nám aktuální situace
dovolí, v kruhu rodiny, se svými
Jana Černochová (ODS) blízkými. Všem přeji i co nejlepší
– starostka Prahy 2,
vykročení do nového roku 2022
poslankyně, nastupují- s nadějí, že s vysokým proočkocí ministryně obrany
váním společnosti a s dodržová„Přála bych všem,
ním pravidel konečně zvládneme
aby zvládli náročnou
nákazu, která nás už dva roky
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politici do nového roku?
sužuje, a budeme žít opět bez
omezení vyvolaných opatřeními
na zvládnutí koronavirové epidemie. Vánoce i Silvestr strávím
se svými blízkými.“

rozrostl o nového vnoučka, a tak
budou, doufejme, zasněžené procházky o kočárek bohatší.“

Ondřej Gros (ODS) –
starosta Prahy 8
Renáta Zajíčková (ODS)
„Všem mým milým
– starostka Prahy 5
spoluobčanům v Pra„Napsat přání Praze
ze 8 přeji především
a Pražanům je příjemhodně zdraví. To teď
ný úkol. Byť i trochu
považuji za nejdůležitější. Zárosvazující, protože není
veň přeji krásné a klidné Vánoce
snadné popřát lidem štěstí, aby
v harmonickém rodinném kruhu.
to neznělo jako klišé. Ráda bych
A nám všem z ‚osmičky‘ přeji
proto Pražanům a Praze popřála
do roku 2022, abychom dokázali
krásnou vánoční atmosféru. V té
držet spolu jako dosud, dokázali
je zabaleno všechno. Vánoční
překonávat všechny životní strasatmosféra je o rodině, přátelích,
ti a překážky a příjemně se nám
srdečnosti, klidu a toleranci.
v Praze 8 žilo. Svátky i Silvestra
Vánoční atmosféra má být tolik
strávím s rodinou jako každý rok,
odlišná od společenské atmosfés dcerkou vyrazíme na brusle na
ry posledních měsíců, která se
libeňské kluziště, na Štědrý den
táhne ve stínu pandemie a která
pak již tradičně uvařím pořádnou
někdy až nesmyslně rozděluje lidi porci rybí polévky.“
na nesmiřitelné tábory. Vánoční
atmosféra by nám měla připomeTomáš Portlík (ODS) –
nout, že jsme všichni na jedné lodi
starosta Prahy 9
a je lepší na palubě spolupracovat
„Pražanům přeji,
a respektovat jeden druhého. Já
abychom se v příštím
sama si tuto atmosféru vychutroce konečně zbavili
návám už v poměrně širokém
covidu a s tím spojerodinném kruhu, který se letos
ných rizik a abychom začali opět

naplno žít. Poslední den letošního roku strávím ve své rodné
devítce s rodinou a myšlenkami
na všechno, co musíme v roce
2022 zvládnout.“

s těmi nejdůležitějšími lidmi na
světě. S rodinou. Tak jako já.
A jsem za to neskonale vděčná.“

Ondřej Prokop
(ANO 2011) – pražský
Renáta Chmelová
opoziční zastupitel,
(Vlasta) – starostka
zastupitel Prahy 11
Prahy 10, senátorka
„Pražanům přeji pře„Všem Pražanům bych
devším mnoho zdraví,
do nového roku přála
vzájemné tolerance a pochopení.
optimismus, víru
Praze jako takové bych pak popřál
a naději. Věřme, že boj s pandesystematické řízení a plánování
mií zvládneme. Že naše společdopravy, vyvezené kontejnery
nost se přestane štěpit a začneme a popelnice, méně cyklopruhů
se opět spojovat a mít rádi, i přes vedoucích skrze dopravní tepnu
své odlišné názory. Všem Praža- nebo odnikud nikam. Našemu
nům bych do nového roku přála
hlavnímu městu přeji, aby ve
nadhled a humor. Nebrat se pře- skutečnosti bylo tak idylické, jak
hnaně vážně a dokázat odlehčit
vypadá na sociálních sítích pana
i vážnou situaci je důležitější, než primátora. Svátky budu jako vždy
se na první pohled zdá. A smích
trávit v rodinném kruhu daleko od
léčí. Všem Pražanům bych do
civilizace, internetu a mobilního
nového roku také přála štěstí.
telefonu. Je to jen pár dní v roce,
Je to sice stokrát omleté slovo,
kdy se vždy snažím odpočinout si,
ale bez potřebné dávky štěstí
zhodnotit uplynulý rok a přemýšprakticky nejde dojít k úspělet o tom, jak být lepším. Silvestr
chu. V tom umí být život krásný příliš v oblibě nemám, proto velké
i krutý. A všem bych do nového
oslavy nechystám. Ale dny strároku přála zdraví, zdraví a opět
vené s těmi nejbližšími jsou vždy
zdraví. A také bych všem přála,
důvodem k oslavě. Takže si užiju
aby mohli vánoční svátky strávit přítomnost lidí, které mám rád.“
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Pepo, ty ses zul? To je puch!
Nohou si zaþínáme všímat až tehdy, když jsou cítit, svČdí a pálí. Mezi prsty
je kĤže rozmáþená nebo rozpraskaná a o ztvrdlých do krve puklých patách ani
nemluvČ.
PlíseĖ je infekce a mohli jsme se nakazit napĜíklad ve spoleþné saunČ, bazénu,
sprše, ale i pĜi pĤjþování baþkor návštČvám,…
Napadení nohou plísní si hned nevšimneme, ale plíseĖ zaþne postupnČ dráždit
pokožku, ta se brání zvýšenou potivostí, což je pĜíhodné prostĜedí pro rĤst plísní
a s nimi v symbióze žijícími bakteriemi. Ty zpĤsobují zápach.
Ignorujeme-li pĜíznaky, mĤže se infekce šíĜit na další þásti tČla nebo nakazit
naše blízké. Ochrana ale je. Použitím chytré houby – Pythium oligandrum.
Mikroorganismus Pythium oligandrum proniká svými vlákny do bunČk
parazita (plísnČ nebo kvasinky) a þerpá z nČho pro svoji výživu potĜebné látky.
Tím eliminuje plísnČ pĜímým parazitismem Zatím je ale asi jediný, který
kromČ plísní není schopen napadnou jiné buĖky, proto mu mĤžeme právem
Ĝíkat chytrá houba a je odborníky považován za nejbezpeþnČjší technologii
dostupnou na souþasném trhu.
Pod nehty s mykózou proroste chytrá houba z krajĤ nehtu
a tam pĤsobí, dokud pĤvodce onemocnČní zcela nevysaje. Tím
nevznikají odolnČjší druhy ani rezistence (genetické mutace)
patogenních plísní.
Po vyþerpání parazita ustává aktivita chytré houby a odrĤstá
z nehtem nebo pokožkou.

Pro nohy a nehty náchylné k výskytu plísní jsou pĜípravky z Ĝady Biodeur:
Biodeur 3x1g, specialista na nehty Chytrá houba Pythie Biodeur Nail,
proti zápachu a potivosti nohou Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent Foot
powder a pro prevenci Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent. PĜípravek
Biodeur se vyrábí i v biokvalitČ Chytrá houba Pythie Bio Biodeur.
„PĜehlušoval jsem zápach nohou voĖavkami
a ani mytí tĜikrát dennČ mi nepomáhalo“, pĜiznává
pan Josef, který mČl dlouhodobé problémy se
ztvrdlými patami a pronikavým zápachem. „Teć
preventivnČ používám Biodeur 3x1g s chytrou
houbou. Ztvrdlá kĤže z pat zjemnČla a odpadla, na
návštČvČ se nestydím, kvĤli zápachu vyzout boty
a žena koneþnČ nereptá.“

Chytrou houbu s mikroorganismem Pythium oligandrum
dostanete v lékárnách.
Více informací na www.chytrahouba.cz
nebo na infolince 728 814 202

Výrobce: Bio Agens Research
and Development – BARD, s.r.o.

SC-500556/05

www.chytrahouba.cz

rozhovor
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Zpěvák David Deyl: Na moje koncerty
 Pohledný, populární a svoje soukromí zdatně skrývající, takový je zpěvák David Deyl (34). Původním
povoláním vysokoškolský učitel se vydal na cestu plnou romantických písniček, a jak je z ohlasů veřejnosti
zřejmé, zvolil si více než dobře.
Martin Dudek

Narodil jste se 26. prosince a předpokládám, že Štědrý den a narozeniny vám splynuly v jednu oslavu.
Nebylo vám to jako dítěti líto?
Jako malému bylo. Ale později
jsem to chápal a má to i své výhody, mohl jsem se těšit na další
den a dort (úsměv).

mají kluci splíny s partnerkami.
Ale mladá generace jede rap
a hiphop, který může být paradoxně taky někdy romantický.

Když už jsme u romantiky – jak
jste na tom vy osobně, plánujete rodinu? O vašem soukromém
životě se toho moc neví…
Rodinu plánuji na milion procent!
Jen čekám, až to přijde samo,
Pamatujete si z dětství na nejhezčí nenuceně a bez nějaké křeče. Můj
vánoční dárek, který jste dostal?
úžasný kamarád docent Mgr. et
MTB horské kolo, které jsem si
Ing. Ondřej Urban, Ph.D., počal
vysnil! Doteď na to mám úžasné první dítě ve 42 a to samé můj
vzpomínky, že mě Ježíšek vysly- road manažer Roman Hádl. Tak
šel.
ještě mám chvíli čas (úsměv).
Jak plánujete letos oslavit Štědrý
den a pak svoje 35. narozeniny?
V rodinném kruhu, to je samozřejmé. A pokud to situace
dovolí, chtěl bych na narozeniny
někam do tepla. Nemusí to být
moře, stačí termální lázně. Ty
miluji!

Zpíváte v češtině, ale máte také
například letní hit Ahora ve španělštině. Je vám tato země blízká?
Ano, celá Latinská Amerika je mi
velmi blízká a mám připraveny
další písně a klipy ve španělštině. Chci se tomuto žánru i trhu
do budoucna věnovat. Už teď
na mé koncerty lítají fanynky ze
S přibývajícími léty a zkušenostmi Španělska nebo Kolumbie. To se
se většinou u zpěváků mění i texty. stalo už na mém prvním konPozorujete to i ve svém repercertu v Lucerně a bylo to úžasné.
Pět tisíc
kilometrů
zdolala
moje skvělá fanynka
Isabel
z andaluské AlméDAVID DEYL si užívá divácké přízně, a to především z řad fanynek. Foto: archiv DD
rie, která
toáru, nebo jedete stále na zamije členkou mého španělského
(smích). A často používám
život, nestačili se vůbec nadechlované vlně? A máte připraveny
fanklubu.
adaptivní tempomat, to je skvělá nout. Jsou to pro mě hrdinové
nové písně?
záležitost!
a bez nich by svět už nebyl.
Určitě ode mě nečekejte politické Narodil jste se na severu Čech
nebo ekologické písně! Stále zpí- v Ústí nad Labem, ale nakonec
Covid-19 je teď ústředním téCovidová pandemie vás připravila
vám a nové album, které vyjde
jste zakotvil na okraji Prahy. Není matem ve společnosti. Vy jste
o prosincový koncert v Lucerně.
do konce roku, bude zase o lásce vám poněkud líto, že žijete mimo
nazpíval píseň Naděje se vrátí
Jak naložíte s volným časem, bua vztazích! Láska nemá limity,
centrum?
a díky Charitě Praha se podařilo
dete třeba skládat nové písně?
můžete zažít tu největší lásku
Absolutně ne. Mám rád klid
vybrat peníze na pomoc rodinám, Veškerý čas teď půjde na dokonsvého života v 70 letech, tak proč a v centru jsem za chvilku. Takže které se v rámci pandemie dostaly čení alba a také vznik nového
měnit tematiku a repertoár! Je
bych určitě neměnil.
do vážné situace. Jaký je váš povidea k singlu Dvě srdce. A chysale pravda, že se snažím, aby
hled na očkování proti covidu-19? tám překvapení na Štědrý den
texty byly vyspělejší. Ale láska
Asi hodně cestujete automobilem, Jste pro, nebo raději spoléháte
pro všechny mé věrné fanoušky,
zde zase dominuje a dominovat
a to i po silnicích hlavního města.
na štěstí a na svoji imunitu?
ale i pro všechny lidi, kteří mají
bude!
Jste klidný řidič a zvládáte zácpy
Jsem pro, věřím odborníkům
rádi krásné melodie. Víc zatím
s nadhledem?
a cítím společenskou zodponemohu říct, ale pokud jsou čteMyslíte si, že mladí lidé ještě
Letošní dopravní situace v Praze vědnost. Je mi líto zdravotníků,
náři zvědaví, tak 24. prosince na
holdují romantice, nebo se spíše
byla tristní! Jinak jsem klidný
kteří musí sloužit tolik hodin,
mých sociálních sítích překvaodehrává ve virtuálním světě
řidič a nikam nepospíchám,
vystavují své zdraví a rodinu
pení najdou (úsměv).
jejich mobilů?
za nikým se nehoním. Mám rád
riziku a vlastně hlavně kvůli
Myslím si, že každý jednou zažije rychlá auta, ale jen abych měl
nezodpovědným lidem. DokUž jste jako vysokoškolský učitel
nějaký druh romantiky. Jak vím, rezervu při předjíždění, jinak
toři, sestřičky, sanitáři neměli
hudební výchovy o covidu-19
i URNA poslouchá Deyla, když
jsem takový country jezdec
již skoro dva roky žádný civilní
a o (ne)očkování diskutoval i se

Nové album, které vyjde
do konce roku, bude zase
o lásce a vztazích
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létají fanynky až z Kolumbie!

proﬁl
David Deyl

zahrál třeba v nějakém seriálu?
Měl jsem nějaké nabídky, ale
zůstávám u zpěvu a skládání. To mi jde a cítím se v této
kategorii bezpečně (úsměv). Ale
nikdy neříkej nikdy, uplynul
čas a možná bych si v současné
době zajímavou nabídku znovu
promyslel.
Vzpomenete si na nějakou kuriózní oslavu či zážitek ze silvestrovské noci?
Ano! Na chalupě, když mi bylo
asi kolem deseti let, jsem tajně na
statku pil červené víno a míchal
to s pivem.. No, nebylo mi úplně
dobře (smích). Ve tři ráno jsem
se vzbudil a vše muselo ven,
tím jsem se před rodiči prozradil. Musím říct, že se mamka
s taťkou zachovali skvěle a byli
mi oporou.
„LÁSKA NEMÁ LIMITY, můžete zažít tu největší lásku svého života v 70 letech, tak
proč bych měnil tematiku a repertoár!“ je přesvědčen sympatický zpěvák. Foto: archiv DD
svými studenty/studentkami?
Pokud ano, určitě se střetly protichůdné názory…
Já již nepůsobím na pedagogické
fakultě UJEP, ale s fans disku-

tujeme. DEYL FAMILY je očkovaná!
Neoslovili vás někdy z televize či
ﬁlmu, abyste si díky vaší vizáži

Co myslíte, že nás čeká v příštím
roce s dvěma dvojkami na konci?
Věřím, že to bude rok plný
hudby a koncertů. Lidé se nadechnou a budeme zase trochu
blíže k tomu světu, který známe.
Budu mít venku nové album,

Foto: Ondřej Pýcha

Narozen 26. prosince 1986 v Ústí nad
Labem
Zpěvák a vysokoškolský učitel
Singl „Akorát“, který vyšel v roce 2012,
měl v dubnu 2020 na Youtube již 15,6
milionu zhlédnutí.
S letním hitem Ahora vyhrál v roce
2019 zlatou Českou dvanáctku v hitparádě Českého rozhlasu Dvojka.
Svobodný, bezdětný
takže se těším na reakce fanoušků! A hlavně si přeji, aby moje
rodina byla zdravá, a pak je vše
ostatní již marginální!

INZERCE

PREMIÉRA ČERVEN 2022

Zaplatíme
Průkaz
obsluhy
motorových
vozíků.

PRVNÍ ČESKÝ
ČEE S K Ý

Hledáme nové
Continentalenty

MUZIKÁL
M U Z I K Á L ZE
Z E VSI
V SI

FILMOVÁ PŘEDLOHA

FILMOVÁ HUDBA

HUDBA, TEXT A LIBRETO

Zdeněk Troška a Petr Markov

Karel Vágner

Ondřej G. Brzobohatý

KOHO POTŘEBUJEME NA ELEKTRO:
• test techniky a techniky výrobních
zařízení (nastavování a seřizování linek)
• procesní techniky SMT linek
(nastavování a seřizování)
• analytiky chyb elektronických výrobků
• elektroinženýry pro programování
výrobních zařízení

HLEDÁME I DALŠÍ PROFESE:
• výrobní operátory
• projektové manažery
• pozice v Industrial Engineeringu

• specialisty kvality
• logistiky
• ekonomicky zaměřené pozice

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

SC-500599/06

KOHO POTŘEBUJEME DO SKLADU:
• operátory vysokozdvižného vozíku
(potřebujete základní vzdělání, školení
a průkaz na VZV získáte u nás)
• skladové manipulanty
(potřebujete základní vzdělání a pečlivost)
• systémové operátory skladu
(práce na PC, potřebujete maturitu)

SC-500656/03

Nastupte k nám do skladu,
na elektro a další pozice

velká
praha Praha
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Soutěž. Vyhrajte stříbrný šperk s granátovým čtyřlístkem!
 Šperk sluší každé ženě, o tom po staletí rozhodně není pochyb.
A šperky s rudými českými granáty od výrobce Doplnit čárky
Granát, d. u. v., Turnov patří mezi klenoty, které jsou stále populární a oblíbené. Jeden z nich můžete mít doma, pokud se zúčastníte naší soutěže. Deset výherců totiž získá exkluzivní stříbrný
náramek s granátovým čtyřlístkem, symbolem štěstí.
Šperky s českými granáty mají
svůj příběh, tradici a nadčasovou krásu. Lidem kolem sebe
přinášejí radost již od 5. století,
kdy se český granát používal
na zdobení různých předmětů.
Ovšem největší rozmach nastal
ve druhé polovině 16. století za
vlády císaře Rudolfa II., který si
tyto drahé kameny velmi oblíbil. Roku 1762 císařovna Marie
Terezie zakázala vývoz surových
granátů z českých zemí, a tím
ochránila monopol jejich těžby
a zpracování. Český granát je tak
jedním z mála bohatství, které
jsme si dosud nedali vzít.
A co že je vlastně ten český
granát zač? Jde o drobný drahokam s barvou holubičí krve,
který si s sebou nese vášeň a radost ze života. Přestože se různé
druhy granátů těží po celém

světě, jedině české granáty mají
svou ojedinělou jiskřivě rudou
barvu a mezi ostatními granáty
jsou stejně jedinečné jako třeba
kolumbijské smaragdy mezi
smaragdy či barmské rubíny
mezi rubíny.

Ručně zpracované
originály z Turnova
Zpracováním českých granátů se zabývá Granát, d. u. v.,
Turnov, ryze český výrobce
originálních zlatých a stříbrných šperků s českými granáty.
Vznikl v roce 1953 a dnes vyrábí
moderní a stylové šperky, jejichž
předností je jedinečný design,
použité kvalitní materiály a převážně ruční zpracování. Družstvo Český granát těží v Českém
středohoří a v Podkrkonoší a je
držitelem ochranné známky

Cestovatel Zukal:
Vánoce i silvestr si užiji v teple
Již přes více než tři měsíce sleduje časopis Naše Praha putování
Víta Zukala z Prahy 10, který se
vydal pěšky do španělské Galicie
po Svatojakubské cestě. Nyní, po
skončení prací na italské ovocnářské farmě, si udělal poutnickou přestávku.
„Skončil sběr jablek a rušili
jsme nějaká pole. Zima tu je, ale
sníh vidíme tak o 300 metrů
výše,“ napsal Naší Praze Vít
Zukal před odletem do Španělska. „Cestu jsem totiž do léta
přerušil, abych z více důvodů
nešel v zimě. Původně jsem si
myslel, že budu pracovat kratší
dobu, ale práce i lidé mne bavili
a také jsem docela utrácel. Proto
začátkem prosince odlétám

a označení původu „Český granát“ a „Český granátový šperk“.
Šperkařské dílny pak najdete
v samém srdci Českého ráje,
ve městě Turnově, kde můžete
navštívit podnikovou prodejnu a galerii Granát s expozicí
„O českém granátu“.
V Praze družstvo provozuje tři
prodejny: v Dlouhé č. 28, v Havířské č. 853/1 a v Panské č. 1.
V nabídce prodejen a e-shopu
www.granat-shop.cz jsou exkluzivní, klasické, moderní nebo
stylové kolekce šperků s českými
granáty, které mohou být také
zajímavým investičním artiklem.
Družstvo Granát Turnov rovněž nabízí zakázkovou výrobu,
opravy šperků, broušení šperkových kamenů, zákaznické karty
a dárkové šeky. Další informace
se dozvíte na www.granat.cz.

Soutěžte a vyhrajte
exkluzivní šperk!
Odpovězte do 10. ledna 2022 na
e-mail: soutez@ceskydomov.cz na
soutěžní otázku a připište i vaši
poštovní adresu. Do předmětu
e-mailu napište heslo GRANÁT.
Deset výherců získá stříbrný

NA náramku jednotlivé lístky čtyřlístku
zastupují čtyři světové strany a čtyři živly.
Foto: Granát Turnov

náramek s granátovým čtyřlístkem. Původ šperku a garance
českých granátů je doložena
certiﬁkátem a samotný šperk
je označen puncovní výrobní
značkou „G“. (red)

Soutěžní otázka
Co se o českých granátech traduje?
a) jsou nositeli pozitivní energie a dodávají odvahu b) pomáhají při neplodnosti
c) zlepšují chuť k jídlu

Pravěká zvířata už na vás čekají

s kamarády z práce na Kanárské
ostrovy, kde budeme bydlet na
farmě a občas s něčím pomůžeme. Potom se chystáme poznávat
ostrov Gran Canaria, nesmírně
se na to těším,“ svěřil se.
Co se týče covidu-19, v Itálii
se řešilo nošení roušek v autě,
ale například oproti Česku se
nezrušily vánoční trhy. „Jen se
kontroluje očkování. Ale víc toho
nevím, na zprávy se už nějakou
dobu nedívám, protože mi přijde,
že je v nich to samé stále dokola.
A nechci se zabývat negativními
zprávami,“ říká. Teď se těší na
Vánoce, narozeniny a oslavu silvestra v teplém klimatu a na další
část Svatojakubské cesty se vydá,
až se zima stáhne zpátky. (md)

NA italské farmě je vše sklizeno, vzhůru proto na Kanáry! Foto: archiv VZ

NÁRODNÍ muzeum zpřístupnilo výstavu Okna do pravěku, největší expozici věnovanou
pravěku v České republice. Dva tisíce originálních exponátů v několika sálech, realistické modely a interaktivní prvky zvou k cestě prvohorními moři a močály i pod mořskou
hladinu druhohorního moře, kde se návštěvníci seznámí s příběhem jediného českého dinosaura. V třetihorách budou svědkem realistického boje o život, v době ledové se setkají
s modelem mamuta v životní velikosti a podívají se do očí šavlozubému tygrovi. Foto: NM
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I nejoblíbenější tramvaj vítá Vánoce Orloj má o čtyři sochy méně
Praha - Až do Tří králů budou
jezdit vánočně nazdobené tramvaje, lanovka na Petřín a také
retrobus Irisbus Citelis. Vozidla
zdobí přes 13 tisíc vánočních světýlek, vnitřní sváteční dekorace
i speciální vnější polepy. Na pra-

videlných linkách se samozřejmě
objeví tramvaje 15T a T3 a nejoblíbenější pražská tramvaj Mazačka
nemůže chybět. Od skromných
začátku, kdy jezdila jen s malým
vánočním stromečkem, je letos
opravdu okouzlující. (tík)

SLAVNOSTNĚ nazdobená Mazačka. Foto: DPP Václav Holič

Z JIŽNÍHO průčelí pražského orloje zmizely dočasně čtyři dřevěné sochy. Důvodem jsou
extrémní povětrnostní podmínky, kvůli kterým degraduje jejich krycí lak, a je tedy nutná
obnova jednou za dva až tři roky. Sochy se vrátí na své místo přibližně za dva měsíce,
následně bude sejmuta spodní řada soch a podrobena stejnému procesu. (red)

SC-500045/22

INZERCE

gastronomie
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Co dobrého si připravit na Vánoce a na silvestrovskou noc?
 Pokud si chcete letos ozvláštnit vaši štědrovečerní hostinu či silvestrovský večírek, vyzkoušejte naše recepty!
TIP NA VÁNOCE:

TIP NA SILVESTRA:

Košíčky se skořicovým krémem
a krémem z bílé vegan čokolády
Suroviny na košíčky:
200 g špaldové mouky,
80 g Ghí od Českého ghíčka,
20 g cukru, sůl
Postup: Na vál prosejeme
mouku a cukr, přidáme špetku
soli a Ghí od Českého ghíčka.
Nožem ho v mouce rozsekáme,
přidáme další přísady a rychle
Foto: Lucie Rosenbergerová
vypracujeme hladké a lesklé
těsto, které necháme aspoň hodinu odpočinout v lednici. Z těsta pak
tvoříme kuličky, které vtlačíme do vymazaných formiček. Délku
pečení přizpůsobíme velikosti formiček.

Marinované krevety v petrželovém oleji s cherry rajčaty a chlebem
Suroviny: 20 tygřích krevet, bez hlavy
16 cherry rajčat
10 stroužků česneku
6 lžic plocholisté petržele, nasekané
3 lžíce citronové šťávy
2 jarní cibulky nakrájené najemno
chilli paprička dle chuti
50 g másla
olivový olej
sůl
4 plátky bílého chleba
listy salátu

Postup: Stroužky česneku
rozmáčkneme a uvaříme
Skořicový krém: tuhá část plechovky kokosového krému, 1 lžíce
v olivovém oleji do změkskořice, špetka muškátového oříšku, mletého hřebíčku, badyánu,
nutí. Cherry rajčátka
nastrouhaná kůra z BIO pomeranče
lehce nařízneme. Osolené
Postup: Kokosový krém vyšleháme a vmícháme do něj koření
tygří krevety napíchneme
a kůru. Vzniklým skořicovým krémem naplníme cukrářský sáček
na špejli a zprudka je opečeme ze všech stran na oleji. Přidáme uvaa dáme ztuhnout do lednice. Poté jím naplníme košíčky.
řený česnek i s olejem, cherry rajčata, petržel, jarní cibulku a máslo
a vše spolu dusíme cca 2-3 minuty, než budou krevety správně
Krém z bílé čokolády: tuhá část plechovky kokosového krému,
propečené. Na závěr přilijeme citronovou šťávu. Dle chuti přidáme
1/2 tabulky vegan bílé čokolády, 1 lžíce vanilkového extraktu, 1 lžíce chilli a sůl. Podáváme s rozpečeným bílým chlebem a listy salátu.
citronové kůry a šťávy
Postup: Čokoládu rozpustíme nad vodní lázni a necháme vychladTip sommeliera: „Mořské plody jsou velmi lehkým předkrmem,
nout. Vmícháme ušlehaný kokosový krém, šťávu a kůru z citronu
a proto bychom je měli doplnit příjemným ovocným vínem s jemnou
a vanilkový extrakt. Vzniklým krémem naplníme cukrářský sáček
kyselinkou. Odrůda Chardonnay bude v tomto případě tou nejlepší
a necháme ztuhnout v lednici. Poté jím naplníme košíčky.
volbou,“ doplňuje sommelier Petr Mašek. (red)

let jsme
s Vámi

´Ýł¾ŧą͓ΟňŎäņŎąΟ¾ΟĿĦÿĦÝœΟŧΟğĦŧâĞΟłĦ×áΟ̒̐̒̒
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3 OTÁZKY PRO… SPISOVATELE MARTINA SIMANDLA
 Na pultech knihkupectví je v prodeji dětská kniha Básničky a říkadla pro maličká kukadla.
Sepsal ji Martin Simandl a ilustracemi opatřila jeho manželka Ivana.

Soutěž o knihy
Zodpovězte soutěžní otázku
do 31. 12. 2021, připište do předmětu
e-mailu slovo BÁSNIČKY a společně
s vaší poštovní adresou zašlete odpověď na e-mail: soutez@ceskydomov.cz.
Tři výherci, které budeme informovat
e-mailem, získají po knize Básničky
a říkadla.

Martin Dudek

Kniha Básničky a říkadla pro
maličká kukadla jsou určena
předčítajícím rodičům malých
dětí. Čerpal jste při psaní ze soukromých zkušeností?
Ano, část básniček a říkadel
byla ovlivněna zážitky s našimi
dětmi. S dětmi jsme si vždycky
vyprávěli příhody, četli jsme
jim z knih (hlavně manželka)
a hráli jsme s nimi různé hry.
Je to důležité pro rozvoj fantazie a osobnosti dětí. Na chatě nemáme televizi a během
prázdninových pobytů dětem
nikdy nechyběla. Měli jsme
pro ně s manželkou vždycky
program, takže si na ni ani
nevzpomněly.

Soutěžní otázka:
Čemu se Martin Simandl také věnuje?
a) chovu psů
b) potápění
c) hudbě a herectví

Už jste si „otestoval“, na kterou
básničku či říkadlo děti nejčasKNIŽNÍ PRVOTINA manželů Simandlových je určena dětem. Foto: archiv MS
těji reagují? Můžete ji čtenářům
prozradit?
Pásmo z básniček „Kukadel“
jestli lze nějakou básničku favo- Jaký je váš vztah k Praze a zvlášse hrálo v pražských divadlech
rizovat, ale vždycky „zabíraly“
tě v Praze 7, ve které bydlíte?
Járy Cimrmana a Radar. Nevím, Dvě myše. I u rodičů.
Je to domov, a jak tak stárnu,

všímám si víc a víc krás tohoto
města. Dřív jsem na to neměl
čas nebo jsem si to snad ani
neuvědomoval. A Praha 7 je
jednou z nekrásnějších pražských čtvrtí. Je zde Stromovka, Technické muzeum, zoo,
protéká tu Vltava. Vlastně je tu
všechno, co člověk potřebuje k žití, a to včetně krásných
zákoutí přírody.

INZERCE

Náš tip pro

vánoční dárek

Pobytové programy pro rok 2022

Spa resort Tree of Life****Lázně Bělohrad

Pytloun Wellness Hotel Hasištejn****Krušné hory

Parkhotel – Šumavské bylinné lázně

„SPA RELAX
od 4.800 Kčč za osobu a pobyt
3 dny s večeří a volným vstupem do bazénu
a wellness centra

„Wellness&Relax“
od 3.190 Kčč za osobu a pobyt
3 dny s večeří, masáží a vstupem do sauny a whirlpoolu

Kašperské hory / „Lázně na zkoušku“
od 3.500 Kčč za osobu a pobyt
3 dny s večeří, 3 wellness procedury a další

****

kaz
vý pou
Dárko

www.spa-wellness-travel.cz

LQ]HUFHB[B9DŮQRFHBLQGG

Dárkové poukazy online
SC-500517/04

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



servis
Posilové vlaky směr jih
vyjedou později

Ilustrační foto: Pixabay

Praha/Tábor – Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
se zástupci Středočeského kraje,
Integrované dopravy Středočeského kraje a organizace ROPID
domluvili s Českými drahami
na prodloužení omezení provozu u větší části spěšných vlaků
linky R49 z Benešova u Prahy,
respektive z Olbramovic do Prahy
a zpět. Tyto posilové vlaky nejezdí
v souvislosti s epidemií covidu-19
už od poloviny března a vzhledem k nepříznivému vývoji bude
termín jejich obnovení posunut na
10. leden. S novým jízdním řádem,
který začne platit od 12. prosince,
tak zatím tyto vlaky nevyjedou.
Ve směru do Prahy zatím
nepojedou v pracovní dny vlaky, které odjíždějí z Tábora ve
3.57 h. (Sp 1500), z Olbramovic
v 6.57 h. (Sp 1504) a z Benešova
v 8.07 h. a 17.15 h. (Sp 1506 a 1508).
V opačném směru z Prahy hl. n.
nebudou zajištěny vlaky s odjezdem v 7.01 h., 15.56 h. a 17.56 h.
(Sp 1501, 1505 a 1509).
Stejně jako doposud bude zachován provoz tří spojů mezi Prahou,
Benešovem a Táborem. Ve směru
z Prahy hl. n. pojede v pracovní
dny, o sobotách a 24. prosince
vlak v 5.12 h. (Sp 1502), v pracovní
dny bude zajištěn spoj s odjezdem
z Prahy hl. n. v 16.56 h. (Sp 1507).
V opačném směru České dráhy zajistí také spoj s odjezdem z Tábora
do Prahy v 8.24 h. (Sp 1503). (red)
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Kam s bolavým zubem či s popálenou rukou?
 Blíží se nám konec roku
a s ním bývá – bohužel – spojeno i více úrazů. Snad se vám
letos různé bolístky vyhnou, ale
pokud přece jen ne, náš přehled vám poradí, kam v období
svátků či v pozdních hodinách
vyrazit za lékařskou pohotovostní službou (LPS).
Městská poliklinika Praha,
Spálená 12
LPS zubní lékařství
V provozu ve všední dny od
18.00 do 24.00 hod., o víkendech
a svátcích funguje v nepřetržitém režimu. Tel.: 222 924 268.
Klinika dětského a dorostového
lékařství, Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2
LPS praktické lékařství pro děti
a dorost
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 223 967 777.
Fakultní nemocnice v Motole,
V úvalu 84
LPS všeobecné praktické lékařství
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 224 438 590, 224 538 591,
224 436 701.

LPS praktické lékařství pro děti
a dorost
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 224 433 653, 224 433 652.

LPS praktické lékařství pro děti
a dorost, budova č. 2
Pondělí–pátek: 16.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 283 842 224.

LPS zubní lékařství /Dětské
zubní lékařství
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 224 433 653.

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Šrobárova 50
LPS praktické lékařství pro děti
a dorost, pavilon M
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 267 163 600.

Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800
LPS všeobecné praktické lékařství, pavilon B1
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 261 082 520, 603 566 584.

LPS všeobecné praktické lékařství, pavilon S
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 267 163 778.

LPS praktické lékařství pro děti
a dorost, pavilon B1
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 261 083 783, 603 566 587.

Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200
LPS všeobecné praktické lékařství, budova CH2 přízemí
Pondělí–pátek: 19.00–7.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 973 203 571.

LPS zubní lékařství,
pavilon B1
Pondělí–pátek: 17.30–22.30 hod.
Volné dny: 7.30–22.30 hod.
Tel.: 261 083 546, 730 578 741.

Nemocnice Na Františku,
Na Františku 847/8
Pohotovostní lékárna – nepřetržitě. Lékárna se nachází uvnitř
nemocnice v přízemí hlavní
budovy. Vchod do nemocnice je
ve večerních a nočních hodinách uzamčen – je třeba zvonit.
Tel.: 222 801 397.
Zdroj: zdravotni.praha.eu

Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 67/2
LPS všeobecné praktické lékařství, budova č. 2
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 283 842 222,3, 266 083 301.

Energie. Kde hledat rady a informace?
Praha – Hlavní město se snaží pomoci Pražanům
lépe se orientovat v aktuálně složité situaci v oblasti odběru energií. A to zejména v souvislosti s nedávným ukončením činnosti společnosti Bohemia
Energy, kdy její zákazníci nyní dočasně odebírají
zemní plyn a elektřinu v režimu tzv. dodavatelů

poslední instance (DPI). Na ně zároveň také nejčastěji cílí „energošmejdi“ s pochybnými nabídkami
nových smluv. Hlavní město proto zprovoznilo
webové stránky energie.praha.eu s informacemi
a radami, které směřuje v první řadě na seniory
a další zranitelné skupiny obyvatel. (red)

INZERCE

řádková inzerce

časopis všech Pražanů

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

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.

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

VOLEJTE ZDARMA

www.nasepraha.cz

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

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

Titul NAŠE PRAHA 4 JIH vydává Český domov Media House, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Martin Dudek, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz • Manažeři inzerce: Renata Čížková, tel.: 777 114 473, e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz;
Iveta Šavelová, tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@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 51 000 výtisků • Fotograﬁe bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21854 • Vychází 10. 12. 2021

SC-380021/14

• VYKLIZENÍ POZŮSTALOSTÍ ZDARMA
za staré věci. Tel.: 773 995 221

HLEDÁME OSTŘÍLENÉ OBCHODNÍKY!

VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

• KOUPÍM SKLO, PORCELÁN, KNIHY
a další. Zároveň vyklidím a vystěhuji.
Tel.: 608 203 342

SC-400945/22

• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhování-doprava. Volejte: 773 484 056
• VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme
Váš byt, dům, zahradu, pozemek,
chatu, chalupu a to za nejlepší cenu.
Vykupujeme nemovitosti s dluhem
i v exekuci. Platba ihned a v hotovosti.
Možnost nemovitost nadále užívat.
Tel.: 739 665 455
• POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.
www.sidloproﬁrmupraha.cz,
tel.: 728 991 247
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volný čas

Cesty všech blondýnek (i budoucích) vedou do Holešovic
 Parafrází známého rčení o cestách do Říma je možné lokalizovat
kadeřnický salon, jehož specialitou je právě péče o plavovlásky.
Majitelkou je Magdaléna Kunešová, která Naší Praze prozradila, co
se bude nosit příští rok i jak náročný je kadeřnický byznys.
vzpomíná. Naštěstí oproti jiným
nucenou podnikatelskou pauzu
Holešovice - Z Plzně do Prahy
zvládla a její salon se stal vyhlepřišla sympatická blondýnka
dávanou destinací především
před osmi lety a po několika
zákaznic různorodého věku.
štacích v kadeřnických salonech
„Stříháme samozřejmě muže
v centru Prahy se před rokem
i děti, ale ženy tvoří převážnou
a půl rozhodla otevřít vlastní
část naší klientely. Nabízíme
podnik Hair Gallery Salon nejim kromě střihu a barvení také
daleko Strossmayerova náměssvatební účesy nebo narovnátí. Stalo se a do pár týdnů jej
vací či vyživující kúry, protože
Magdaléna kvůli covidu-19 zase
především v tomto chladném
zavřela… „Bylo to hrozné období, období vlasy potřebují oživovat
protože jsem všechny úspory dala a je nutné je také hydratovat,“
do byznysu a najednou nevěděvysvětluje Magdaléna a rovnou
la, jak to bude dál pokračovat,“
v našem rozhovoru přecházíme
k trendům příštího roku.
Martin Dudek

Vrací se 90. léta

MAJITELKA kadeřnického salonu
Magdaléna Kunešová. Foto: archiv MK

„Rok 2022 by měl být především
o barvách, které mají symbolizovat konec éry krize,“ říká, ale
oba se shodujeme, že je to vzhledem k aktuální celoevropské
situaci velice optimistické přání
kadeřnického průmyslu. „Zrzky
se mohou o něco více zvýraznit,
blondýnky si mohou dopřát více
pastelových odstínů, od růžové až k lila, a brunetkám třeba
poradíme melír do oﬁny. Hodně
trendové budou vlnité vlasy
s oﬁnami a v kontuře promelírování. Ve střihu se nám vrací opět
90. léta, vlny a vzdušné účesy,
například trvalá či zvednutí
vlasového objemu.“
Pokud by někdo váhal s úpravou vlastních vlasů, může se pro
inspiraci podívat na instagramu

V PŘÍJEMNÉM prostředí se v zimě můžete navíc ohřát u krbu. Foto: archiv MK
na práci Hair Gallery Salonu.
Nebo proměnu svojí vizáže
rovnou probrat na kadeřnickém
křesle. „Většinou si tak čtvrthodinku se zákaznicí povídáme,
abychom věděli, co si přeje.
A vůbec nám nevadí, pokud si
s sebou přinese obrázek požadovaného účesu. Alespoň máme
představu, co chce. Případně
pak poradíme jinou variantu, dojdeme-li k závěru, že se
vybraný účes a barva ke klientce
typově nehodí,“ říká Magdaléna
a přidává zajímavost: „Můj salon
se zaměřuje hlavně na blondýny

doporučíme. Kdo chce ušetřit
a koupí si podobnou kosmetiku
na internetu, většinou pak bývá
výsledkem zklamán,“ varuje Magdaléna a dodává: „Péče
o blonďaté vlasy něco stojí. Jak já
říkám – blond vlasy jsou jako ferrari. Jsou drahé na pořízení i na
údržbu, ale chlapi je chtějí.“

Sehnat kadeřnice, to je fuška
A co by chtěla Magdaléna Kunešová? Více spolupracovníků,
jelikož sehnat šikovné kadeřníky či kadeřnice je dnes problém.
„Mám tu několik křesel vol-

Blond vlasy jsou jako ferrari.
Je to drahé na pořízení i na
údržbu, ale chlapi to chtějí.
a naše melíry jsou hodně šetrné.
Snažíme se dělat krásné, dlouhé
a zdravé vlasy, proto pracujeme
s nejnižším možným oxidantem
1,9 %. Vlasy jsou potom pevnější,
zdravější a tolik se nelámou.“
Ostatně blonďatá hříva Magdalény Kunešové je sama o sobě její
reklamou. „Předchozích asi sedm
let jsem se barvila na hnědo,
i když moje přirozená barva vlasů
je světlá. A teď jsem chtěla ukázat, že i když máte tmavou barvu
vlasů, lze docílit jejich zesvětlení
šetrnou cestou. Samozřejmě za
předpokladu dodržování určitých pravidel. Například musíte
naslouchat doporučení svého
kadeřníka a starat se o vlasy
prostřednictvím značkových
produktů, které vám v salonu

ných, protože jsem chtěla velký
salon. Oslovila jsem proto bývalé
kolegyně, zda by neměly zájem
u mne pracovat, ale odmítly.
Mají jistotu svého zázemí a bojí
se postavit na vlastní nohy.
Ale podobné je to se sháněním
zaměstnanců i v pohostinství,
v autodopravě a dokonce, jak
mi říkali známí, také v recyklační ﬁrmě, kde nabízená práce
spočívá v házení pneumatik do
drtiče…,“ posteskla si spokojená
obyvatelka Prahy 7. Pokud by
někdo měl zájem v jejím salonu,
který se pyšní zřejmě jako jediný
v Praze funkčním krbem, pracovat jako OSVČ či zaměstnanec,
potřebné informace získá na
telefonu 720 392 301 či na
www. hairgallerysalon.cz.

Výjimečná nabídka pro naše čtenářky (ale i čtenáře)!

LÍBÍ? Pokud ano, vyrazte do Holešovic. Foto: archiv MK

Slevu 20 % z celkové ceny kadeřnických služeb Hair Gallery Salonu získáte, pokud
řeknete před objednávkou heslo Naše Praha. Akce platí do 31. 12. 2021. Info o kadeřnickém salonu najdete na facebooku i instagramu - @hairgallerysalon_by_mk,
@magdakunesovahairstylist.
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