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Naše Praha je součástí sítě

inzerce

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

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!

SC-500153/10

Svoboda a Nejtek s.r.o.

604 203 243, 603 801 377

SC-400897/77

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

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA

10. 12. 2021

Foto: Ondřej Pýcha

Rozhovor na stranách 8 a 9

SC-500765/01

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?
Více na stranách 6 a 7

• www.nasepraha.cz

Ne
v c jč t
Pr elé eně
az
jší
e

Co přejí Praze a nám,
jejím obyvatelům,
politici do nového roku?

Media House s.r.o.

SC-500745/02
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Chraňte
si svoje
prodavače!
Na
Novoroční
předsevzetí
jsou vždy
první
pohledMohou
možnásice
poněkud
ošemetná.
sloužit
nelogická
však v sobě
k motivaci,věta
ale většinou
nevydrží
skrývá
skutečnost,
o které se na
moc dlouho,
pouhé předsevzetí
veřejnosti
zatím
příliš nemluví.
jako zásadní
motivace
je dle
A
to
o
vzrůstající
mého asi málo. Asiagresivitě
proto sviští
nakupujících
v obchodech.
vtípky, že až do
února jsou posiNení
to
tak
dlouho,
lovny nacpané. co jeden
„hrdina“
prodavačce
Považujudal
sepěstí
za odpovědného
jen
proto,ažetak
hojsem
požádala,
človíčka,
letos aby
už si
nasadil
respirátor.
Už jenjaké
za to,
od Mikuláše
přemýšlel,
žeže
to
si
„bouchnul“
do
ženy,
měl
dostat
předsevzetí bych si měl dát. Bude
okamžitě
třeba
výchovných
jich letos asi
víc,30
konečně
zdraví
dní
za
mřížemi.
Ale
nemusí
je fakt zásadní, a tak
by asijítsedla
pouze o fyzický atak. Prodatouhaa prodavačky
dožít se ve zdraví
toho
vači
musí denně
dalšího
předsevzetí...
překousnout nejen štiplavé
Jedno ale chci:
nebudu
už se víc
poznámky,
ale často
i psychopavztekat
při
parkování
v
tické slovní výlevy osob,Praze
které
a ani
v zácpách.
Neznamená
by
jako
sůl potřebovaly
ústavní
to, že hupsnu
nase
koloběžku
dozor.
Věřím, že
nejednomu
nebo
na
„dvojku“,
prostě že
zelináři při těchto výstupech
budu ruka
rezignovat
podbízivý
svírá
v pěst,na
jenže
pro něj
magistrátu
ničitnáš
proipřístup
pro kolegy
stále platí:
zágramově
řidiče
kazník
= náš
pán.a podporovat
Což si myslím,
zcela
cyklokolisty.
že
je vneadekvátně
těchto případech
špatně.
Vedení
i myvnakupující
Na kolefirmy,
si rád ale
vyjedu
přírodě,
se
musíme
za naše
prodavače
pěšky
ve městě
i venku,
ale auto
postavit
a sprosťáky
v řadě případů
prostěodkázat
potřebuji.
do
mezí.pár
Nebo
snad
Alepatřičných
nechci se kvůli
sociálním
chceme
všechno
zbožíDoporuobjednáinženýrům
rozčilovat.
vat
internetu
čujupo
totéž
i vám. a chodit kolem
uzavřených
v nichž
I když těžko obchodů,
říct, do kdy
to „nenikdo
netouží
pracovat?
rozčilování“ vydrží!
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na www.nasepraha.cz
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Oprava
střechy
Skleňáku
potrvá
do jara
Václavské
Vánoce
letos stejně
jako
Skleněný palác na náměstí Svobody prochází rekonstrukcí.
Jako
první se komplexně opravuje
střecha, budou.
na což upozorňujeA bez fíglů!
v minulých
letech
zdálky viditelný jeřáb.

Bubeneč - Po osmdesáti letech
existence si dům, který je majetkem městské části Prahy 6,
vyžádal komplexní rekonstrukci
 V pořadí už dvanáctý ročník Václavských Vánoc – akce na Václaváku
– mástřechy,
tradičnětedy
takévýměnu
letos
střešního pláště, opravy komínů
bohatý kulturní i charitativní program. Na něj se v současné době, po vyhlášení
aktuálních vládních
a atik, zámečnických konopatření, vztahují stejné podmínky jako na ostatní kulturní akce, nikoliv
tedy
jako
na zakázané
strukcí, bleskosvodu
a podobně.
Postupuje
se
tak, aby budova po
vánoční trhy.
renovaci měla výrazně lepší tepelně technické vlastnosti, kvaJan Bělohubý
litní izolace proti dešťové vodě
a její bezpečné odvedení. Kromě
Praha 1 - „Naše městská část
dalších oprav dojde i k pokládce
ﬁnančně podporuje kulturní
nové pochozí skládané dlažby,
a charitativní program Václavaby se mohlo na střechu opět
ských Vánoc a i letos už v polovichodit a lidé ji využívali k relaně října náš odbor péče o veřejný
xaci jako v době po dokončení
prostor dvanáctý ročník – opět
domu.
v režimu kulturních akcí – povo„Vzhledem ke skutečnosti, že
lil. Nejedná se tedy v žádném příbudova je kulturní nemovitou
padě o nějaké přejmenování akce
památkou, jsou veškeré práce
po přijetí vládních omezujících
průběžně konzultovány a schváopatření. Takto bylo vše dlouholeny zástupci památkové péče.
době připravováno. Organizátotak
budeme
postupovat
– to jsou
trhy
na Václavském
náměstí.
rem jsme zároveň byli opakovaně KULTURA, štědrovečerní bohoslužba i charitaStejně
při výměně výkladců v přízemí,
Foto: P1
ubezpečeni, že veškerá aktuální
rekonstrukci výtahů a zdravotně
omezení jsou a budou dodržokteré
by
vána,“ vysvětlil starosta Petr
včetně štědrovečerní bohoslužby, technických
proto vyrábějíinstalací,
velmi hezké
dárky,
radní Eva
Hejma (STAN). Žádost pořádající
má akce trvající do začátku ledna měly
které následovat,“
pak prodávajíříká
na VáclavSmutná
(nez.), která
má památspolek Sdružení Nového Města
výrazný charitativní dosah.
ských Vánocích.
Z výtěžku
jsou
Oprava
střechy
by měla
na jaře příštího
roku. Foto:jsou
Ivan Kuptík
kovou
péči v gesci.
Zdroj: MČtěchto
Praha 6
pražského
podal
13. skončit
září 2021
„Celkem
na ní tři stánky
pak ﬁnancovány
projekty
a 19. října ji pak jako kulturní
s výrobky chráněných dílen,
dílen,“ dodal Hejma. A zajímaakci povolil Odbor péče o veřejný jejichž klienti jsou výrazně znevost nakonec - o úklid se díky
prostor Úřadu MČ Praha 1. Kromě výhodněni v uplatnění na stanprogramu Prahy 1 starají lidé bez
bohatého kulturního programu,
dardním trhu práce. Celoročně
domova.

U Hvězdy si opět dávají sraz bruslaři

Vypich - V areálu dopravnído úschovných boxů. Vstup na
na to, aby na kluzišti nebylo
ho hřiště na Vypichu u obory
kluziště je umožněn v souladu
v jednu chvíli více než 100 osob.
Hvězda je otevřena ledová
s aktuálně platnými nařízeními V sousedství kluziště je k displocha pro veřejnost. V provozu vlády. To znamená, že na kluzi- pozici také bezplatná parkovací
bude
počasí až
do umožní
ště mohou
pouze ti,
kteří se
pro- plocha
při
Prahaza
3 -příznivého
Změny exekučního
řádu
v příštích
zapojily.
Opatření
je platné
doulici
28. 1.Ankarská.
2022 a spočívá
28.
února.
Bruslení
jeexekucí.
zdarmaPrahakáží
dokladem
nebo dlužníci
Mimo
provozní
dobu
je možné
týdnech
ukončit
tisíce
3 aktivně
oslo- o očkování
v tom, že pokud
zaplatí
původní
dluh
a pokaždý
od 9.00
do 21.00
hod. proděláním
nemoci
covid-19,
časech
vila svéden
dlužníky
a nabízí
jim asistenci
při řešení jejich
platek
exekutorovisi
vekluziště
výši 908pronajmout
Kč, bude jimvodpuštěno
V
provozním
čase
si přináší
návštěvníci
děti
od 12 dopro
18 letpříslušenství
s platným dluhuod
6.00 do
9.00 aexekuce.
od 21.00Praha
do 3
situace.
Milostivé
léto
ojedinělou
příležitost
a budou
zbaveni
mohou
zapůjčit
brusle se
pro
děti
negativním
PCR testem,
pro děti
22.00
hod. Info které
na webu
kluzisřadu dlužníků
vymanit
z dluhové
pasti
vůči státu
identiﬁkovala
svých
220 dlužníků,
informovala
ačidospělé,
helmy nebo
hraz- ale i řadě
mladší
12 let omezení
nepla- akci a tevypich.cz
nebopostupu
na facebooku.
veřejnosprávním
institucím,
komerčních
o probíhající
jejích pravidlech,
a nabídla
dičky
prokteré
děti.se
Věci
si lzejako
uložit
tí.dobrovolně
Provozovatelé také
dohlíží
MČsituace.
Praha 6 (běl)
subjektů,
do akce
věřitelé
asistenci
s řešenímZdroj:
jejich

Dluhy? Žižkov se aktivně zapojil do Milostivého léta

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 6
praha centrum

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

praha 76

Více informací na www.nasepraha.cz
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Psát knížku
je nekonečná
svoboda,
říkátabuli
herec Richard Vokůrka
Tropické
rostliny
ozvláštní
vánoční

Věřím,hvězda
že ano.neboli
Pro děti
už růzDlouholetý
obyvatelpatří
naší městské
herec arostlin,
nově i spisova
K vánoční výzdobě
také řadačásti,
tropických
například vánoční
pryšec
překrásný, obrovské květy hvězdníku
ným způsobem hraji přes deset
tel Richard
Vokůrka,
„poslal“
na vánoční
pulty knihkupectví
svoji
nebo
vánoční
kaktus.
S mnoha
těmito rostlinami
se můžete
setkat i při
trojské
zahrady. Víte, proč některé symbolet,návštěvě
takže k nim
mámbotanické
vztah
nejen jako otec, ale i jako umělec.
pohádkovou
knihu
Emy aadrak.
Vydáním této publikace pod křídly
lizují
právě čas
adventu
Vánoc?
knížku jsem psal tak,
nakladatelství Albatros si Richard splnil
jeden ze svých životních snů. Nicméně
aby se líbila mně, necílil jsem na
Troja – Exkurzi po rostlinách
nachový, můžeme ho najít zeMartin Dudeknejprve jmelím, které
začněme
ačkoliv ho považujeme za traVětšinou
se inspirace
ke knížce
diční
symbol,
nemá původ
čerpá
ze životních
zkušeností.
v
českých
tradicích.
„Je to
Bylo tomurostlina
tak i ve vašem
posvátná
Keltů apřípadě,
zvyk
protože jste jmelí
otcem?
zavěšování
k nám přišel
Velmi mě před
inspirovalo
přibližně
sto letyprostředí
z Anglie.
Maléjak
Strany
Tak
je to av Starého
přírodě,Města,
jmelí
kde jsem
školních
let
musí
visetsei během
v příbytku
a nikdy
procházel
tisíckrát.
Také
se
nedává snad
do vázy.
Ztratilo
by ve
mně svou
stopu sílu.
zanechali
svoji
magickou
Jmelí spisose
vatelé, kteří
svojí představivostí
zavěšuje
na Štědrý
den ráno
úplněcelý
novým
adali
visívzniknout
v domácnosti
rok. Poté
žánrům,
a navíc
byli novým.
schopni svůj
se
nahrazuje
jmelím
Staré
jmelí
nesmí vyhodit,
vnitřní
světse
nabídnout
srozu- ale
obřadně
Dočtenářům.
domu přináší
mitelně aspálit.
poutavě
Za
štěstí,
zdraví
boží požehnání,“
všechny
bychajmenoval
J.R.R.
říká
Jarmila
Skružná,
vedoucí
Tolkiena,
Neila
Gaimana
nebo
oddělení
etnobotaniky
a preMichala Ajvaze.
Můj příběh
dozentace
botaniky
v Botanické
zrával opravdu
dlouho
a dokonzahradě
hl.ho
m.vPrahy.
čoval jsem
době, kdy na svět
Další rostlinou,
která neodpřicházeli
mí dva synové.
Spíš
myslitelně
patří
k času
než inspirací
mi ale
bylipředvámotivanočnímu,
brambořík
cí – lákala je
mě
představa,(Cyclaže by si
men).
se přečíst.
vyskytují
jednouBramboříky
mohli knížku
především v oblasti východního
Středomoří,
v Malé
Asii takže
a v ÍráJe to váš literární
debut,
nenu.
U nás roste že
brambořík
předpokládám,
se vám jednot-

livé kapitoly
psaly
snadno.
Jaký
jména
na jižní
Moravě,
například
jste
měl doping
– víno,
cigarety
v
národním
parku
Podyjí.
Je či
něco
jiného? chráněná rostlina,
to
zákonem
motivaci
mě přiaNejsilnější
tak rozhodně
nenípro
možné
představoval
pocit,
psát můžu,
nést
si jej domů.
Do že
vánočních
ale nemusím.
Zkrátka
když něco
květináčů
patří
jen šlechtěné
není naší povinností,
se
kultivary,
nejčastěji vvždycky
bílé a čerdo toho
pouštíme
s většípotřebuje
chutí...
vené
barvě.
Brambořík
Takže jsem
se rozhodl
knížkujenadostatek
vláhy
a pro kvetení
psat proto,
abych
si udělal
radost.
ideální
teplota
okolo
16 stupňů.
Sám se sebou
uzavřelhlízu,
jaBrambořík
májsem
jedovatou
kousi dohodu,
žeobsahuje,
budu psátmojen ve
glykosidy,
které
chvílích,
kdy na to budu
chuť.
hou
být nebezpečné
pro mít
domácí
Knížka sice
touto
cestou vznimazlíčky
i pro
člověka.
kala opravdu dlouho, ale stala se
Vánoční
hvězda – krásná,
pro mě krásným zážitkem. Jako
ale
jedovatá!
herec jsem zvyklý dostávat úkoly,
Jednou
nejoblíbenějších
na kterézbývá
jasně vymezený
vánočních
květin
je vánoční
prostor a čas.
Ale psát
knížku
hvězda
nebolisvoboda.
pryšec překrásný.
je nekonečná
Člověk
Tato
jako rostlina,
by vyplulodborně
na volnénazývaná
moře,
Euphorbia
pulcherrima,
dříve
kde záleží jenom
na nás, kterým
poinsettia,
pochází zZa
Mexika
směrem se vydáme.
obzorem
atotiž
hojně
se vyskytuje
ve Střední
čekají
nové světy!
Americe: „Spojení pryšce překrásného
a Vánoc
se datuje
do
Pomohlo vám
při tvorbě,
že jako
16.
století.
Podle
legendy
chtěla
herec
Divadla
Spejbla
a Hurvínka
chudá
dívkadětskou
uctít narození
dobře znáte
duši? Ježíše

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)

konkrétní věkovou skupinu...
Dokonce ani sám nechci odhadovat, pro jak staré děti je knížka
ideální. Myslím, že jde o naše
vnitřní nastavení, vždyť Harryho
Pottera nebo Pána prstenů čtou
děti i dospělí po celém světě.
Jak dlouhou žijete v Praze 6?
Odmalička bydlíme v Praze 6.
Z toho na Petřinách asi čtvrt
století, mám je hodně hluboko
v srdci (úsměv).

Co se vám všeobecně v Praze líbí
Richard Vokůrka a jeho první dětská
a nelíbí? Je pro vás hlavní město
knížka Emy a drak. Foto: archiv RV
AZTÉKOVÉ
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Strážníci
řešili
kuriózní
zápletku
Co
s nimi?
Pryč
s nimi!

Dejvice - Jemnou mechanickou
vyndat ven. Hlídka si pomocí
práci zvládli strážníci z Prahy 6
lustrace sice zjistila telefonní
přímo na ulici a pomohli tak
číslo na majitele, ale kontakt se
starší ženě se špatným zrakem
nezdařil. Nabídka strážníků, že jí
i jejímu čtyřnohému pomocv blízkém obchodu zakoupí nové
níkovi. Strážníky na situaci
vodítko, se u nešťastné ženy
upozornil kolemjdoucí.
nesetkala s velkým ohlasem.
Šestašedesátiletá žena ve
Protože síla by moc nepomohspolečnosti svého tatínka venčila la, přišla na řadu jemná práce.
psa, kterého měla připevněného Strážníkům se podařilo vodítna samonavíjecím vodítku. Sama ko rozmontovat, dostat ho ven
ani nevěděla jak a vodítko se
a následně zase smontovat, aniž
zaháklo pod kapotu zaparkovaby byla jakkoli porušena jeho
ného auta tak nešťastně, že nešlo funkčnost. Zdroj: MP Praha
I KDYŽ VYPADAL HEZKY, přece jen byl umístěn bez jakéhokoliv povolení či oznámení.
Proto zmizel. Foto: TSK
Praha 7 – Technická správa kostranné nosiče) porušuje některé
munikací Praha (TSK) odstranila z výše jmenovaných ustanovení
na sklonku listopadu nelegální
Pražských stavebních předpisů
reklamy kolem silnic na pozem- celkem 770 bilboardů. A navíc
cích hlavního města. Ne samodalší a další reklamní nosiče
zřejmě všechny, protože se stále
straší v izolační zeleni. TSK tedy
objevují nové.
v tomto roce udělala jakousi inOd roku 2016 platí Pražské
venturu a začala s likvidací těch
stavební předpisy, které pro bill- zcela černých nosičů reklamy,
boardy stanovují jasná pravidla.
které porušují pravidla.
Nesmí se nacházet v památkově
Kromě inventury nosičů rechráněných územích, v lesích
klamy na městských pozemcích
a parcích, minimální rozestup
zpracovává TSK ekonomickomezi dvěma billboardy na jedné
-právní analýzu, která ukáže,
straně silnice musí být 100 mejakým způsobem a v jaké míře je
trů či trojnásobek jejich plochy
pro město nejvýhodnější pozemky
v metrech čtverečních. Z přibliž- k umístění billboardů pronajímat.
ně 1.060 billboardů na městských Zároveň i vytipovává lokality, kde
pozemcích
(třetina
oboubillboardy
provozovat. (tík)
Jak se toto může
povést,jsou
to zůstává
záhadou…lze
Foto:
MP Praha
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Jak oslaví Vánoce
Spejbl a Hurvínek?

Dejvice- Od 10. prosince si
dospělí a děti od čtyř let mohou
zpříjemnit čekání na vánoční nadílku díky představení
Štědrý den u Spejblů v dejvickém
Divadle Spejbla a Hurvínka,
které navodí tu pravou sváteční atmosféru spojenou s kouzly
andělů a vůní vánočky. Mezi
vánočními svátky se děti mohou
těšit na hudební hříčku Hurvínek a nezvaný host a v období
mezi Vánocemi a silvestrem se
můžete vydat do divadla i s těmi
nejmladšími dětmi, tedy ve věku
od jednoho do tří let. Speciálně
pro ně je připraveno představení
nazvané Žeryčku, hop! (red)

Domácí očkování a odvoz
do očkovacích center

Praha 6 - Společně s praktickými lékaři Praha 6 nadále
poskytuje tzv. domácí očkování
proti covidu-19. Senioři a lidé
se zdravotním hendikepem
se tak mohou nechat očkovat
ve svém domácím prostředí. O tuto pomoc lze zažádat

krátce z prahy 6

Kulturní večery na faře

u koordinátorky městské části
na telefonním čísle 778 116 642.
Praha 6 zároveň pokračuje
v pomoci seniorům s dopravou
do očkovacích center. Také
v tomto případě zájemci mohou
kontaktovat koordinátorku
Prahy 6. (red)

Vycházka za bubenečskými vilami

Bubeneč - Jen kousek od stanice metra Hradčanská se nachází zajímavá vilová zástavba, kde žili nejen bankéři a továrníci, ale i takoví
umělci, jako byli Stanislav Sucharda, Karel Vítězslav Mašek, František Tavík Šimon nebo Alfons Mucha... Více se dozvíte 19. prosince od
14.00 hod. na vlastivědné vycházce. Sraz na rohu Jaselské a Bubenečské naproti kavárně Místo. Info na www.praguelocalfriends.
com/bubenec/. (red)

Letokruh hledá aktivní seniory

Foto: M. Hanke

Praha - Rádi byste vyměnili
chvíle samoty za chvíle radosti,
ale nevíte jak na to? Máte trochu
volného času, který byste chtěli
smysluplně využít? Staňte se
dobrovolníky.
Radost vám může pravidelně
přinášet čtení pohádek dětem
ve školkách a školách, společ-

nost jiným osamělým seniorům,
pomoc v knihovnách, zvířecích
útulcích atd. Možností zapojení
je mnoho, každému dle vlastní
chuti a zájmu.
Kontakt: Letokruh, z.ú.,
tel.: 603 483 487, e-mail: info@
letokruh.eu, www.letokruh.eu.
(red)

Dejvice - Přátelé klasické
hudby a baletu jsou 11. prosince od 18.00 hod. zváni na
společenský večer, při němž
ve faře u kostela sv. Matěje,
U Matěje 198/2, zhlédnou
filmové zpracování opery
G. Pucciniho Bohéma. Na
stejném místě se 25. prosince
od 18.00 hod. bude promítat
představení slavného baletu
P. I. Čajkovského Louskáček
z londýnské královské opery
Covent Garden. Vstup na obě
akce volný za dodržení aktuálních epidemických opatření. (red)

Pozor na zkrácení
autobusových linek

Praha 6 - Od začátku prosince
jsou v souvislosti s ukončením
rekonstrukce Horoměřické
ulice a s výstavbou okružní
křižovatky na Jenerálce trvale
zkráceny autobusové linky č.
116 a 255 pouze do trasy Jenerálka–Dejvická. Do Nebušic byly
dosud tyto linky vedeny pouze
z důvodu nemožnosti otočení
v oblasti Jenerálky. (red)

inzerce

Náš tip pro

vánoční dárek

Pobytové programy pro rok 2022

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

Pytloun Wellness Hotel Hasištejn****Krušné hory

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

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

www.spa-wellness-travel.cz

inzerce_205x132_Vánoce_2.indd 1

Parkhotel – Šumavské bylinné lázně****
Kašperské hory / „Lázně na zkoušku“
od 3.500 Kč za osobu a pobyt
3 dny s večeří, 3 wellness procedury a další
vý pou
Dárko

kaz

Dárkové poukazy online
SC-500517/04

Spa resort Tree of Life****Lázně Bělohrad

01.12.2021 13:22
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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 zprá-

Jan 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.“

inzerce
INZERCE

Pepo, ty ses zul? To je puch!
Nohou si začínáme všímat až tehdy, když jsou cítit, svědí a pálí. Mezi prsty
je kůže rozmáčená nebo rozpraskaná a o ztvrdlých do krve puklých patách ani
nemluvě.
Plíseň je infekce a mohli jsme se nakazit například ve společné sauně, bazénu,
sprše, ale i při půjčování bačkor návštěvám,…
Napadení nohou plísní si hned nevšimneme, ale plíseň začne postupně dráždit
pokožku, ta se brání zvýšenou potivostí, což je příhodné prostředí pro růst plísní
a s nimi v symbióze žijícími bakteriemi. Ty způsobují zápach.
Ignorujeme-li příznaky, může se infekce šířit na další části těla nebo nakazit
naše blízké. Ochrana ale je. Použitím chytré houby – Pythium oligandrum.
Mikroorganismus Pythium oligandrum proniká svými vlákny do buněk
parazita (plísně nebo kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky.
Tím eliminuje plísně přímým parazitismem Zatím je ale asi jediný, který
kromě plísní není schopen napadnou jiné buňky, proto mu můžeme právem
říkat chytrá houba a je odborníky považován za nejbezpečnější technologii
dostupnou na současném trhu.
Pod nehty s mykózou proroste chytrá houba z krajů nehtu
a tam působí, dokud původce onemocnění zcela nevysaje. Tím
nevznikají odolnější druhy ani rezistence (genetické mutace)
patogenních plísní.
Po vyčerpání parazita ustává aktivita chytré houby a odrůstá
z nehtem nebo pokožkou.

Pro nohy a nehty náchylné k výskytu plísní jsou přípravky z řady 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. Přípravek
Biodeur se vyrábí i v biokvalitě Chytrá houba Pythie Bio Biodeur.
„Přehlušoval jsem zápach nohou voňavkami
a ani mytí třikrát denně mi nepomáhalo“, přiznává
pan Josef, který měl dlouhodobé problémy se
ztvrdlými patami a pronikavým zápachem. „Teď
preventivně používám Biodeur 3x1g s chytrou
houbou. Ztvrdlá kůže z pat zjemněla a odpadla, na
návštěvě se nestydím, kvůli zápachu vyzout boty
a žena konečně 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-500517/04

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 andalusDAVID DEYL si užívá divácké přízně, a to především z řad fanynek. Foto: archiv DD
ké Almérie, 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.

„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

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.
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
INZERCE

P PR RE M
E MI ÉI RÉ RAAČ ČE RE RV VE NE N2 20 02 2 2

Zaplatíme
Průkaz
Zaplatíme
obsluhy
Průkaz
motorových
obsluhy
vozíků.

motorových
vozíků.

Hledáme nové
Hledáme nové
Continentalenty

PRVNÍČESKÝ
PRVNÍ
ČEEČESKÝ
SKÝ
FILMOVÁ
PŘEDLOHA
FILMOVÁ
PŘEDLOHA

MUZIKÁL
M
MUZIKÁL
U Z I K Á L ZZEEZEVVSI
SIVSI
FILMOVÁ
HUDBA
FILMOVÁ
HUDBA

HUDBA,
A LIBRETO
HUDBA,
TEXTTEXT
A LIBRETO

Zdeněk
Troška
a Petr
Markov Karel
Karel
Vágner Ondřej
Ondřej
Brzobohatý
Zdeněk
Troška
a Petr
Markov
Vágner
G. G.
Brzobohatý

Continentalenty
Nastupte
k nám do skladu,
Nastupte
skladu,
na
elektrokanám
dalšído
pozice
na elektro a další pozice

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

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

• systémové
operátory
skladu
HLEDÁME
I DALŠÍ
PROFESE:
(práce na
PC, potřebujete maturitu)
• výrobní
operátory
• projektové manažery
•HLEDÁME
pozice v Industrial
I DALŠÍ Engineeringu
PROFESE:

• logistiky
• ekonomicky zaměřené pozice

• specialisty kvality

KONTAKTUJTE
CONTINENTAL BRANDÝS NAD
LABEM:
• projektové manažery
• logistiky
web:
continental.jobs.cz/brandys,
e-mail: personalni.brandys@continental.com
• pozice
v Industrial Engineeringu
• ekonomicky zaměřené pozice

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

SC-500599/06
SC-500599/06

• výrobní operátory

• analytiky chyb elektronických výrobků
• elektroinženýry pro programování
výrobních
zařízení
• specialisty
kvality

SC-500656/03
SC-500656/03

(potřebujete základní vzdělání a pečlivost)

velká 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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velká Praha

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)

inzerce

Kde nás najdete:
televize 46. kanál, UPC, O2-TV, www.prahatv.eu,

SC-500045/22

Nalaďte si PRAHA TV
a nic pražského vám neunikne

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:

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.

TIP NA SILVESTRA:

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
ĿńáđáΟáņĔůΟ ĦĞĦŧ
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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.

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,

Sýkora měla z pekla štěstí

Michle- V chladných dnech se
drobní ptáci, ale třeba i netopýři
snaží najít úkryt před mrazem
a větrem, kde se dá. Ne každá
skulina je ve městě ale bezpečná. Například takový vývod
z plynového kotle nebo kamen
bez krycí mřížky se může pro
zvířecího návštěvníka stát pastí.
Sýkora modřinka se dostala přes venkovní vývod až do
plynových kamen, ze kterých
již nenašla cestu zpět. Majitel nebyl přítomný v bytě dva
dny, drobná sýkorka byla už
na hraně vyčerpání, pomoc ale
přišla včas. Nálezkyně si všimla
tichého šramocení a okýnkem

Soutěž o knihy

u kamen uviděla nečekanou
návštěvu. Naštěstí se hned
obrátila na odborníky z Pražské
zvířecí záchranky na telefon 774
155 185, kteří vyjeli na pomoc.
Po rozebrání topného zařízení
se podařilo záchranáři sýkorku
vyprostit, ta sama vyskočila
z otvoru záchranáři přímo do
ruky. V přepravce po chvíli vyčerpaný pták usnul zavěšen na
víku. Následoval rychlý převoz
do záchranné stanice pro volně
žijící živočichy, kde dostane zázemí a odbornou péči k opětovnému načerpání sil. Pokud se vše
podaří, bude sýkora brzy opět
vypuštěna na svobodu. (red)

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.

Sova, která kdysi řídila dopravu

Praha 1 - Zdá se vám jako totální
nesmysl? Věřte, že není. Soška
malé sovy, která sedí na malém bidýlku u vjezdu do paláce
Platýz na Národní třídě číslo
37, kdysi opravdu plnila funkci
dopravní značky.
Denně kolem ní projdou stovky Pražanů i turistů, a málokdo
si malé sošky všimne. Je opravdu
nenápadná, ale ve své době byla
velmi důležitá. Plnila totiž funkci jakéhosi zákazu vjezdu. Uvnitř
paláce bývaly stáje a místa, kde
stávaly kočáry nebo formanské
vozy, které přivážely do města
zboží. Silný provoz často průjezd
prakticky znemožnil a právě
tehdy přišla na řadu soška sovy
u vjezdu.

Po jeho smrti nechal tehdejší
majitel vyhotovit repliku oblíbené sovy a ta ve funkci nahradila původního fortnýře. Podle
historiků sedí na svém bidýlku
už více než 200 let. Jde určitě
o velmi unikátní, historický
objekt. Ladislav Horák

Hlava dolů znamenala zákaz

PODOBNÉ případy nejsou v Praze výjimkou, přitom jen stačí se ujistit, že vyústění
veškerých komínů (nejen z plynových kotlů a vavek) na střeše či z fasády je opatřeno
stříškou nebo krycí mřížkou s oky do 1 cm. Foto: Pražská zvířecí záchranka

Sovička na bidýlku byly tehdy
otočná a podle dobových zpráv
ovládána táhlem. Když byla
ve vzpřímené poloze, hlavou
nahoru, bylo ve stájích volno
a průjezd možný. Hlava dolů
znamenala, že je plno a vjezd do
vnitřku paláce zakázán. Dnes
už sovička žádnou funkci neplní. Vjezdu aut teď brání kovový
sloupek umístěný ve vstupu do
pasáže. Zpočátku řídil průjezd
vrátný, kterému sedávala na
ramenou právě ochočená sova.

NENÁPADNÁ, ale ve své době velmi důležitá. Foto: archiv

servis
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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.
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 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.
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.
inzerce

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.
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 praktické lékařství pro děti
a dorost
Fakultní nemocnice Královské
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Vinohrady, Šrobárova 50
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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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o informaci, zda noviny
dorazily do vaší
schránky.
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LPS všeobecné praktické lékařství, pavilon S
Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 267 163 778.
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.
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
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Český Domov, hledá do svých řad zkušené
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Pomoztevědět.
nám zlepšit
distribuci našeho časopisu!

Zúčastněte se naší ankety
a získejte vstupenky do
Hudebního divadla Karlín.
Ke
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•• !!Odvoz starého nábytku na skládku!!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Stěhování-doprava.
Volejte: 773 484 056
•• Poskytneme sídlo v Praze pro SRO,
OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc.
www.sidloprofirmupraha.cz,
Tel.: 728 991247
•• VÝKUP BYTŮ PRAHA. Vykoupíme Váš
byt, dům, zahradu, pozemek, chatu,
chalupu a to za nejlepší cenu. Vykupu-

:
iOS telefonu na tento odkaz
de&ls=1&mt=8
Nebo klikněte v chytrém
C4%8Dr/id1161642409?l=
/us/app/mcprofi-panel-%
https://itunes.apple.com

jeme nemovitosti s dluhem i v exekuci.
Platba ihned a v hotovosti. Možnost
nemovitost nadále užívat.
Tel.: 739 665 455
•• Vyklizení pozůstalostí ZDARMA za staré
věci. Tel.: 773995221
•• Formulář pro podání inzerátu najdete na
www.nasepraha106.cz/inzerce. Cena
inzerátu je od 350 Kč

Media House s.r.o.

hLedÁMe
zkušeného redaktora
Vydavatelství Český Domov Media House s.r.o.,
přijme do svého týmu novou posilu v podobě

zkušeného redaktora/ky
pro pražské zpravodajství!
Své životopisy prosím zasílejte:

kancelar@ceskydomov.cz nebo volejte 734 580 087.
Těšíme se na Vás!

Vydává Český domov Media House s.r.o., s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Martin Dudek, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz • odpovědný redaktor: Martin Dudek • Manažer inzerce: Zdeněk Mejstřík,
tel.: 724 160 416, e-mail: zdenek.mejstrik@ceskydomov.cz • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci
na tel.: 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz • náklad 42 998 výtisků • Neoznačené fotografie: archiv redakce • Vychází 10. 12. 2021 • MK ČR E 21860
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•• Koupím sklo, porcelán, knihy a další.
Zároveň vyklidím a vystěhuji.
Tel.: 608 203 342

le.co
Nebo
unes.app
https://it

Volejte 734 580 087
nebo pište na kancelar@ceskydomov.cz
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Android):

SC-400945/22

www.prodejtojinak.cz

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.

Pondělí–pátek: 19.00–6.00 hod.
Volné dny: nepřetržitý provoz.
Tel.: 224 433 653.

Dostali jste do schránky
domov“ PRAHA?
časopis
NAŠE
App „MCprofi Český
Smartphone

JURIS REAL, spol. s r.o.

800 22 33 88

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.
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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.

K Dárkové kartě
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