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INZERCE

DEN ŽEN  
S JARNÍM 
WORKSHOPEM

8. 3. 2022 od 16 do 18 hodin
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz

LÉKÁRNA
ADRESA: Chlumčanského 497/5, Praha 8
KONTAKT: tel.: 228 229 843, e-mail: bulovkamc@gmail.com,

 www.elekarnapraha.cz
Naše lékárna je vlídné a přátelské místo, kde se budete cítit skvěle. 

Zakládáme si na neobyčejné klientské péči a laskavém přístupu.

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT!       Najdete nás na

Nobilis Tilia, Avene, La-Roche, Weleda, Whamisa, Kombe ženšen, Homeopatie

Těšíme se na Vaši návštěvu!Těšíme se na Vaši návštěvu!
NOVÁ
NOVÁ
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Problémy 
s nepřizpůsobivými 
sousedy neustávají
Naše Praha již několikrát 
psala o problémech 
s nepřizpůsobivými lidmi, 
kteří od pražského magistrátu 
získali do pronájmu byty 
a starousedlíkům, většinou 
starším občanům či rodinám 
s dětmi, tak ze života učinili 
peklo. Nyní se podobný 
scénář opakuje v Praze 10.
  více na stranách 6 a 7
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Rychle působící hnojiva: BLAUKORN, EASYGREEN MINI
Pozvolna působící hnojiva: NOVATEC, FLORANID PERNAMENT,
BASATOP, FLORANID TURF, FLORANID NK, FLORANID MASTER EXTRA

Se mnou sklidíte více ...

výhradní dovozce hnojiv COMPO EXPERT
pro Českou republiku

Prodejní sklad: Areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, tel., fax: 326 991 878
e-mail: agroefekt@tiscali.cz www.compo-agroefekt.cz

Nech mi trochu
sena na zimu ...

Se mnou budete mít
zelený trávníček ...
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fanshop.hcsparta.cz

NOVÉ KOLEKCE
VE SPARŤANSKÉM
FANSHOPU

S
C-

5
0

10
45

/0
1



praha 8Více informací na www.nasepraha.cz3

šéfredaktor: 
Martin Dudek 
tel.: 774 820 075
martin.dudek@
ceskydomov.cz

TAK SI MYSLÍM...

Nevím, zda jste někdy slyšeli o pro-
jektu Včely na střechách. Skupina 
nadšenců a odborníků umístila na 
několik pražských i mimopražských 
střech úly a do nich zavedla senzory. 
Ty umožňují monitorovat akustické 
včelí signály či teplotu v úlu v živých 
streamech. Naměřená data analy-
zuje umělá inteligence a následně 
poskytuje včelařům aktualizované 
informace a analýzu stavu a života 
včelstva. Zajímavá a prospěšná 
věc, o které se podrobnosti dočtete 
v jednom z následujících vydání 
časopisu Naše Praha.

Se včelami na střeše mám navíc 
osobní a poněkud bolestivou zku-
šenost. Ačkoliv jsem se na střeše 
letenského Národního zeměděl-
ského muzea držel v uctivé vzdále-
nosti od úlu, stačil jsem zpozorovat, 
že z něj jedna včela rychle vylétla 
a bez jakýchkoliv rozpaků mi ihned 
napálila žihadlo těsně nad ret. 
Pusa mi za pár minut otekla a na 
rozhovor s mladou herečkou jsem 
dorazil jako uslintaný poloblb, který 
jí jen s obtížemi položil pár otázek. 
Ale i tak jsem na včely nezanevřel, 
protože bez nich by se náš svět jen 
těžko obešel. A med, co si budeme 
povídat, je prostě super!

Obnova parku Dlážděnka zahájena
  Park Dlážděnka je jedním 

z nejkrásnějších míst v městské 
části Praha 8. Leží na hraně 
údolí Vltavy s výhledem na 
pražské panorama. Je velmi 
vyhledávaným místem pro 
procházky obyvatel všech vě-
kových kategorií. Jeho dlouho 
očekávaná revitalizace začala 
první etapou, která potrvá do 
konce května. 

Libeň – První etapa revitaliza-
ce parku Dlážděnka zahrnuje 
území o rozloze 7750 m2. Po dobu 
nezbytných prací nebude možné 
z bezpečnostních důvodů využí-
vat dětské hřiště. Současné herní 
prvky budou odvezeny a využity 
na jiných hřištích v Praze 8. Po 
skončení první etapy se však 
návštěvníci parku mohou těšit 
v rámci navazující etapy na 
vybudování zcela nového oplo-
ceného dětského hřiště o roz-
loze zhruba 750 m2. Hřiště bude 
koncipované pro děti různých 
věkových kategorií. 

V rámci obnovy parku proběh-
nou sadové a parkové úpravy, 
úpravy cest, bude instalován 
nový mobiliář – lavičky, koše, 
stojany na kola a pítko. Nově 
v parku funguje a bude fungovat 
i veřejné osvětlení. 

„Jsem rád, že jsme konečně 
mohli tuto akci zahájit. V cestě 

nám stály především problémy se 
souhlasem některých vlastníků 
sousedních pozemků, které mu-
sely být vyřešeny. Nyní již obno-
vě nestojí nic v cestě. Výsledkem 
projektu bude nejdříve nová po-
doba parku a poté i zbrusu nové 
dětské hřiště,“ dodává starosta 
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). (red)

Z PARKU BUDE příjemnější výhled na pražské panorama. Zdroj: MČ Praha 8

Farmářské trhy 
jsou zpátky
Karlín – Na Karlínské náměstí 
se opět vrátily farmářské trhy. 
Každý pátek (8.00–18.00 hod.) 
si zde můžete nakoupit čerstvé 
potraviny převážně od českých 
pěstitelů a výrobců. Nechybí ani 
vybrané pochoutky od zahra-
ničních lokálních farmářů. (red)

Oslavte MDŽ trochu jinak
Ládví – V místním kulturním domě je připraven 8. března od 
18.30 hod. večírek pro ženy a (jejich) odvážné muže všech gene-
rací. Ladies Night slibuje koncert Joyful s kapelou – pop a gospel 
a afterparty s bohatým doprovodným programem: kartář, dermo-
expertka, vonné esence, lektorka v oblasti sexuality a intimních 
vztahů, české francouzské a italské speciality.

Vstup zdarma, welcome drink. Navíc je pro příchozí připravena 
akce, a to 15 procent sleva na nákup v nově otevřeném bistru Deli-
katesy Cobolis. (red)

KOMENTÁŘ

Tip na výlet: kde se ukrývaly korunovační klenoty?
Venku už začíná jaro, a proto 
je potřeba se připravit, kam 
vyrazit s rodinou na sobotní 
výlet. Mám pro vás svůj tajný 
tip, kam jsem rodinu vytáhl 
já. Ojvín (něm. Oybin) je pro 
Čechy zapomenutá národní 
památka, hodinku a něco jízdy 
z Prahy. Tajuplná atmosféra 
zde silně připomíná fi lmové 
záběry z Pána prstenů nebo 
hru Skyrim. Nedobytný hrad 
na pískovcové skále postavil 
Jindřich z Lipé, maršálek krále 
Jana Lucemburského, zvelebení 
se ale dočkal od Karla IV., který 
nechal vystavět honosný císař-
ský palác a zejména impozantní 
gotickou katedrálu. Katedrála 

ne náhodou připomíná zmenše-
ninu pražského sv. Víta. Sta-
vitelem totiž nebyl nikdo jiný 
než Petr Parléř. Při katedrále 
Karel IV. založil klášter řádu 
celestýnů na Ojvíně, který se 
o hrad a klášter po staletí staral. 
Hrad leží na území Německa, 
ale do Čech je to doslova co by 
kamenem dohodil. Na hranici 
je to vzdušnou čarou necelé dva 
kilometry. Do Žitavy zhruba 
šest kilometrů. 

Ojvín je významem a rozsa-
hem vlastně takový zchátralý 
Karlštejn. Když v Praze vy-
pukly husitské nepokoje, čeští 
správci pro zachování českých 
korunovačních klenotů nevy-

brali nejistý Karlštejn, ale právě 
Ojvín, kde byly v bezpečí. Ojvín 
měl jen tu smůlu, že na rozdíl 
od Karlštejna neprošel v 19. sto-
letí romantickou rekonstrukcí. 
Němci k němu vztah zřejmě 
neměli. Oproti svému středo-
českému protějšku je to ruina. 

S rekonstrukcí hradu se začalo 
v roce 1991 a mnohé se už poda-
řilo obnovit. Ojvín je nádherný. 
Jsou zde také instalovány roz-
sáhlé expozice ze života Karla IV.
na hradě. Výlet na Ojvín by měl 
patřit do povinné vlastivědné 
výbavy každého Pražana. I díky 
tomu, že se k němu dopraví-
me velmi pohodlně po dálnici 
na Liberec, která je prodloužena 

až do Žitavy. 
Pak už je to 
jenom pár 
kilometrů 
romantic-
kou silnicí 
podél říčky 
Goldbach. 
Ojvín skýtá 
ještě jednu 
krásnou atrakci. Historickou 
úzkokolejku pro parní vlaky, 
která vede do Žitavy. Výlet se 
dá tedy ozvláštnit parkingem 
v Žitavě a cestou na Ojvín a zpět 
parní lokálkou, což jistě ocení 
nejmenší návštěvníci.  

Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz
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Ve skleníku Fata Morgana se představí svět orchidejí
Troja – Botanická zahrada hl. m. 
Prahy opět připravila oblíbe-
nou výstavu orchidejí. Začíná 
4. března a tentokrát představí 
tyto jedinečné rostliny na-
příč celým světem. Orchideje 
najdeme s výjimkou Antarktidy 
na všech světadílech. Rostou 
dokonce i za severním polárním 
kruhem, ve vysokých horách 
nebo v bažinách. Víte, že mezi 
orchideje patří i vanilka? A že 
některé části orchidejí se dají 
sníst? Ale pozor, najdou se i or-
chideje jedovaté! Odpovědi na 
tyto a mnohé další otázky najde-
te na výstavě. Výstava potrvá do 
20. března. (red)

Proč autovraky nezmizí ihned po oznámení?
 Není žádnou výjimkou, že do 

redakce Naší Prahy píší či vo-
lají čtenáři a upozorňují nás na 
odstavená a poničená vozidla 
v pražských ulicích. Většinou 
s prosbou či přáním „udělejte 
s tím co nejrychleji něco“.

Martin Dudek

Praha – Snažíme se samozřejmě 
žadatelům vyhovět, tedy v tomto 
případě nahlásit autovrak patřičné 
instituci. Z toho ovšem plyne, že 
„udělat něco“ může každý z nás. 
Stačí si jen poznamenat nebo pa-
matovat, komu autovrak nahlásit, 
ale také být trpělivý.

Odstraňování silničních vozidel 
zjevně technicky nezpůsobilých 
k provozu (vraků) z komunikací 
hlavního města Prahy zajišťuje od-
dělení odtahů a vraků Správy slu-
žeb hlavního města Prahy (SSHMP). 
Oznámení o výskytu vraku 

přijímají místně příslušné úřady 
městských částí, příslušné služeb-
ny městské policie a Správa služeb 
hlavního města Praha, oddělení 
odtahů a vraků. Nahlásit nepojízd-

né vozidlo můžete například přes 
webovou adresu www.sshmp.cz/
sluzby/nahlaseni-vraku/. 

Pracovníci SSHMP provedou 
místní šetření přímo na místě 

výskytu autovraku, většinou do 
pěti pracovních dnů od oznámení. 
Kromě zjevných „křusek“, kte-
rým chybí SPZ značky, kola, okna 
či kapota nebo jsou třeba zničena 
požárem, se od loňského roku 
považuje za autovrak také vozidlo, 
které má více než půl roku pro-
padlou technickou kontrolu! Jeho 
odstranění je přímo v kompetenci 
SSHMP a nahlásit takový vůz mů-
žete na telefonní čísla: 222 027 511, 
513, 514 a 515.

Pokud Silniční správní úřad 
vyhodnotí autovrak skutečně jako 
vozidlo technicky nezpůsobilé, 
uloží provozovateli/majiteli povin-
nost ho odstranit. Což mu připo-
mene i textovou výzvou umístě-
nou přímo na vozidle. A začíná hra 
na trpělivost. Teprve po uplynutí 
dvou měsíců (!) ode dne, kdy byla 
pravomocně uložena povinnost 
odstranit nepojízdný automo-
bil, mohou zaměstnanci SSHMP, 
pokud to dosud neudělal majitel, 
vrak naložit a na náklady jeho 
majitele jej nechat zlikvidovat.

NELZE OČEKÁVAT, že po oznámení úřadům autovrak zmizí za pár dní. Pokud nemá 
propadlou technickou kontrolu, může se po oznámení začít s jeho likvidací teprve po 
uplynutí dvou měsíců. Ilustrační foto: archiv

PRO NÁVŠTĚVNÍKY, kteří podlehnou kouzlu orchidejí, je opět připraven i prodej v zá-
sobním skleníku. Foto: BZHMP

STANOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

5. 3.  9.00–13.00
Havlínova x Pohnertova, Kobylisy
10.00–14.00
U Pekařky, Libeň

7. 3.  13.00–17.00
Chaberská x Líbeznická, Kobylisy
14.00–18.00
Janečkova, Kobylisy
15.00–19.00
Služská x Přemyšlenská, Kobylisy

9. 3.  13.00–17.00
Hlivická, Bohnice
14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská, 
Kobylisy

9. 3.  15.00–19.00
Nekvasilova, Karlín

11. 3.  13.00–17.00
Pernerova x Šaldova, Karlín

11. 3.  14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická, Čimice
15.00–19.00
Písečná x Na Šutce, Troja

12. 3.  8.00–12.00
Ratibořská x Radomská, Bohnice
9.00–13.00
Zhořelecká parkoviště Albert, 
Bohnice
10.00–14.00
Valčíkova x Na Truhlářce, Libeň

14. 3.  13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64), Bohnice
14.00–18.00
Uzavřená, Kobylisy

15.00–19.00
U Drahaně 163/9, Bohnice

16. 3.  13.00–17.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí, Libeň
14.00–18.00
Nad Popelářkou x Nad Strání, Troja
15.00–19.00
Na Hájku x Nad Kotlaskou IV, Libeň

18. 3.  13.00–17.00
Mazurská, Troja
14.00–18.00
Kubíkova, Kobylisy
15.00–19.00
Klecanská x Na Ládví, Kobylisy

19. 3.  8.00–12.00
Dolákova x Hackerova x Kusého, 
Bohnice

9.00–13.00
Pobřežní x U Nádražní lávky, Karlín
10.00–14.00
Petra Slezáka x Urxova, Karlín

22. 3.  14.00–18.00
Fořtova x Do Údolí, Čimice

23. 3.  14.00–18.00
Kubišova x Gabčíkova, Libeň
15.00–19.00
Ke Stírce x Na Stírce, Kobylisy

25. 3.  13.00–17.00
Sopotská x Bydhošťská, Bohnice
14.00–18.00
U Sluncové x Za Invalidovnou, 
Karlín
15.00–19.00
Šimůnkova, Kobylisy

Dívka s kolem
Libeň – MČ Praha 8 a Libeňský 
svět zvou na výstavu návrhů 
umělecko-výtvarné soutěže 
„Dívka s kolem“. Součástí je ex-
pozice o hrdinném životě rodiny 
Novákových a jejím tragickém 
osudu. Výstava je přístupná 
každý čtvrtek a sobotu až do 15. 3. 
v Libeňském světě, Pivovarnic-
ká 3/1022. Info na www.liben-
skysvet.cz/libensky-svet/vysta-
va-divka-s-kolem/.

Jindřiška Nováková (†14) v květ-
nu 1942, po útoku na říšského pro-
tektora Heydricha, dostala za úkol 
uklidit kolo Jana Kubiše. To sice 
provedla, ale po zradě Karla Čurdy 
byla celá její rodina zatčena gesta-
pem a posléze zavražděna. (red)
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Třídění. Baterie v pohodě, 
problémy s tonery

  Pražané v loňském roce 
odevzdali do sběrných dvorů 
přes sedm tun baterií a více než 
3000 kusů tonerů do tiskáren. 
Ovšem jejich následné využití 
se diametrálně liší.

Praha – Například z tužkových 
baterií je možné recyklací získat 
ocel, zinek, mangan, nikl a měď. 
Z dalších typů baterií také olovo, 
kadmium, kobalt a stříbro. Tyto 
suroviny jsou následně využí-
vány k výrobě nových produktů 
využitelných například ve sta-
vebnictví, při výrobě popelnic, 
okapů, ale třeba i kosmetiky, 
šperků nebo hudebních nástrojů. 
Dvě třetiny baterií se tedy mohou 

zpracovat, což přispívá k lepšímu 
životnímu prostředí.

Stále více se lidé zaměřují i na 
tonery do tiskáren. Za rok 2021 
bylo do recyklačních nádob odlo-
ženo celkem 3101 kusů použitých 
tiskových kazet, ale jen 1041 bylo 
možné využít k dalšímu zpracová-
ní, 2060 bylo zlikvidováno. K dal-
šímu zpracování mohou být totiž 
využity pouze originální nebo dří-
ve renovované originální tiskové 
kazety. Takzvané kompatibilní (či 
alternativní) kazety nelze z tech-
nologických důvodů dále využít, 
a to z důvodu jejich výroby. Ori-
ginální kazety jsou konstruovány 
tak, aby je bylo možné renovovat. 
Kompatibilní kazety však mají 
konstrukci zjednodušenou, a proto 
je není možné rozebrat. (red)

Napište povídku o psovi či kočce
Kobylisy - Střední škola designu a umění, knižní kultury a eko-
nomiky Náhorní vyhlásila 9. ročník celostátní literární soutěže 
ČAPKOVINY, letos na téma: Měl jsem psa a kočku. Povídku o ma-
ximálním rozsahu 5400 znaků včetně mezer zasílejte: 2. st. ZŠ 
a nižší stupeň víceletých gymnázií – zs.capkoviny@ssnahorni.cz, SŠ 
a gymnázia – ss.capkoviny@ssnahorni.cz, a to do 14. 3. (red)

vyklízeníSOS.cz 
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STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotografi i pošlete s krátkým popiskem 
na e-mail martin.dudek@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se 
fotografem. Fotografi i, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku 
Naše Praha. Za otištěnou fotografi i (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 fotografi í najdete na nasepraha.cz.   (red)

„PROTOŽE RÁDA FOTÍM to, co vidím na ulici, zasílám svůj úlovek, který mě velmi 
nadchnul. Nachází se v jedné libeňské ulici v Praze 8 a jsou to myši na zdi,“ napsala 
naše čtenářka Jindřiška Kopecká. My za úlovek děkujeme a jen nás napadlo, zda se 
někde na pražské vyskytují  třeba i sloni?

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

pražské zdi vyskytují třeba i sloni?
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 Naše Praha již několikrát psala o problémech s nepřizpůsobivými lidmi, kteří od pražského magistrátu získali 
do pronájmu byty a starousedlíkům, většinou starším občanům či rodinám s dětmi, tak ze života učinili peklo. 
Jak přes kopírák se podobný scénář opakuje.

Redakce Naše Praha

Někteří obyvatelé Prahy 10 zaží-
vají vinou bytové politiky místní 
radnice horké chvilky. Radni-
ce jim totiž do bytových domů 
stěhuje nové nájemníky, tzv. 
nepřizpůsobivé. Ti pak vyvolá-
vají konfl ikty a násilí je téměř 
na denním pořádku. „SOS. 
Dnes jsem měla konfl ikt s feťáky 
v bytě Ruská 194. Šla jsem za-
chránit brečící děti z bytu, neboť 
tam došlo ke konfl iktu feťáků 
a jiných dospělých osob. Zbili 
mne a shodili ze schodů, nyní 
jsem se vrátila z pohotovosti,“ 
napsala nám do redakce zou-
falá paní Lenka T., která obývá 
jeden z bytů na Ruské ulici č. 194 
v Praze 10.

Problémy v domě začaly před 
dvěma lety, kdy sem radnice 
přestěhovala rodinu nepřizpů-
sobivých na základě nových 
kritérií pro přidělování bytů. 
Piráti s Vlastou přes nesou-
hlas opozice prosadili novou 
bodovací tabulku přidělování 
bytů, která zvýhodňuje občany 
v sociální tísni, osoby pobíra-
jící sociální dávky a zdravotně 
znevýhodněné. To jsou také 
drogově závislí nebo tzv. nepři-
způsobiví. 

Bodovací tabulka (dotazník) 
je skutečně zajímavý výmysl 
současné vládnoucí koalice Pra-
hy 10. Žadatel o obecní byt může 
získat v dotazníku 89 bodů. Plus 
ještě členové bytové komise 
mohou libovolně udělit 12 bodů, 
celkem je tedy ve hře 101 bodů. 
Zkusili jsme do dotazníku zadat 
hypotetickou žadatelku, matku 
samoživitelku, která je slušná, 
nedělá žádné problémy a řádně 
se stará o své dítě. Říkejme jí 
paní Zuzana. Žije v Praze 10 přes 
deset let se svou dcerou a chodí 
do práce. Výsledek? Její maxi-
mální bodové skóre je 26 bodů (!) 
z 89 možných. Může dostat ještě 
bonus 12 bodů od členů bytové 
komise, ale i tak je ze hry. Jak 
prohlásil radní Prahy 10 Petr 
Beneš (Piráti), radnice chce 
upřednostňovat především so-
ciálně slabé.
Fetuješ? Buď u nás vítán!
Cvičně jsme si do dotazníku 
zadali skutečnou osobu žáda-
jící o byt, paní P. (říkejme jí 
Petra). Ta od své puberty fetuje 
a je závislá na pervitinu. V Pra-
ze 10 bydlí odmalička, základní 
školu nedokončila. Má malou 
nezaopatřenou dceru, se kterou 
žije. Potloukají se po ubytov-

nách. Petra má ve třiceti letech 
vinou drog podlomené zdraví, 
pobírá invalidní důchod a so-
ciální dávky na dítě. Nikdy 
nepracovala. Petra dostává plný 
počet 89 bodů, navíc získává 
přízeň členů bytové komise a za-

nedlouho má v kabelce klíče od 
obecního bytu…

„Problém je, že nemají (vlád-
noucí Vlasta, Piráti, ODS) žád-
nou bytovou a sociální koncepci. 
My jsme postavili bytový dům 
na Bohdalci (Sedmidomky), kde 
byla nonstop služba a sociálka tu 
měla kancelář, která s podobný-
mi lidmi, jako je Petra, praco-
vala. Konfl ikty se řešily hned. 
Lidé se vedli k řádnému životu, 
a teprve když byli připraveni, 
získali obecní byty. Problé-

my pak nebyly. Teď mají slušní 
nájemníci v některých obecních 
bytech ze života peklo,“ popsal 
situaci bývalý starosta Prahy 10 
Bohumil Zoufalík (bezpartijní). 
„Byty se také pronajímali pouze 
obyvatelům Prahy 10. Ale nyní 

mám pocit, že se do Prahy 10 
sváží nepřizpůsobiví z celé 
republiky, některá místa jsou už 
skutečně nebezpečná,“ dodává 
Zoufalík.
Musí se změnit systém
Jak z této situace ven? Za sou-
časného politického složení na 
radnici Prahy 10 to nepůjde, jak 
nám potvrzují opoziční hlasy: 
„Víme, co se v některých do-
mech děje, ale dokud se nezmě-
ní zásady přidělování bytů, tak 

téma

Slova politiků potvrzuje i zdravotní sestřička Jana Karkovská z Prahy 10. „Já si 
byla zažádat o byt a bylo mi řečeno, že byť dělám ve zdravotnictví, tak bych ho 
mohla mít, ale je zádrhel v tom, že nedělám ve státním sektoru, ale v soukromém, 
tak už by to bylo na dlouho. Trochu nechápu, jaký je v tom rozdíl, ale když tak na to 
koukám a čtu, asi raději zůstanu v nájmu tam, kde jsem,“ podělila se o své zkuše-
nosti paní Karkovská.

neúspěšná žadatelka slova politiků potvrzuje

Problémy s nepřizpůsobivými sousedy neustávají. 

FOTKY POŘÍZENÉ v jednom z bytů v Ruské ulici ukazují absolutně zdemolovaný byt, kde noví nájemníci strávili pouze dva roky života. Podle radnice Prahy 10 stála rekonstrukce 
před nastěhováním něco přes milion korun. Nyní se může rekonstruovat znova a opět za peníze daňových poplatníků. Zdroj: Naše Praha

OBYVATELKA PRAHY 10 paní L. T. z domu na Ruské ulici po útoku nepřizpůsobivých. Kon-
fl ikty jsou zde na denním pořádku. Radnice totiž zoufalým občanům nijak nepomohla. Piráti 
a Vlasta prosadili novou bytovou politiku, jak vidno, to škodí slušným lidem. Zdroj: Naše Praha
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Nadějí pro slušné lidi jsou říjnové komunální volby
to takto půjde stále dál. A jako 
opoziční zastupitel nemohu 
v této věci reálně nic udě-
lat.“ Jedinou nadějí pro týrané 
obyvatele Prahy 10 jsou říjnové 
volby, kdy mohou současnou 
vládnoucí koalici Piráti – Vlasta 
– ODS odstavit od válu a zvolit si 
politiky, kteří s tímto nebezpeč-
ným sociálním experimentem 
skoncují. Jinak hrozí, že jejich 
peníze, které odvádí v daních, 
opět budou použity na rekon-
strukce vybydlených bytů. Což 
potvrzuje i desítkový patriot Jan 
Čížek: „Lidé by si měli uvědo-
mit, že opravy a rekonstrukce 
zničených bytů a společných 
domovních prostor platí všich-
ni obyvatelé Prahy 10. Proto 
zvyšovali Piráti a Vlasta daň 
z nemovitosti o 100 %, aby měli 
na tyto výdaje. Řešení je jediné. 
Okamžitě předělat tabulkový 
systém přidělování bytů tak, 
aby byli upřednostněni slušní 
obyvatelé Prahy 10 a nepřizpů-
sobiví se k bytům vůbec nedo-
stali. Tito lidé nemohou bydlet 
mezi slušnými obyvateli a ničit 
jejich životy. Všechny, kteří se 
nechovají slušně, okamžitě vy-
stěhovat do Sedmidomků, kde 

je neustálá ostraha a sociální 
pracovníci.“
Radnice prý situaci monitoruje
Naši Prahu samozřejmě zajímal 
také pohled viníka součas-
né situace, tedy městské části 
Praha 10. „Sousedské problémy 
evidujeme v souvislosti s ně-
kolika jednotkami přidělených 
bytů, tedy v kontextu celkové-

ho množství přidělených bytů 
ve velmi malém množství (jen 
ve výše zmíněném dvouletém 
období jsme pronajali 267 jedno-
tek, celkem MČ Praha 10 vlastní 
více než 3300 bytů). V těchto 
případech situaci řešíme na 
pravidelných schůzkách zá-
stupců odboru bytů a nebyto-
vých prostor, odboru sociálního 
a politiků,“ uvedl tiskový mluvčí 

Prahy 10 Jan Hamerník a po-
kračoval: „Na místě provádíme 
šetření a nájemníci jsou zváni na 
úřad k řešení stížností. Zároveň 
kontaktujeme sociální pracovní-
ky, kteří s nájemníky spolupra-
cují, aby s nimi stížnosti řešili. 
Problémy v sousedském soužití 
se občas objeví jak u bytů pro-
najatých podle ‚losovacích‘, tak 
podle ‚bodovacích‘ pravidel. Ve 
vzácných případech, kdy nájem-
ník zůstává v bytu i po výpovědi 
a výzvě k vystěhování, využívá-
me samozřejmě všech zákonných 
prostředků. Pokud je vyčerpáme, 
případ je ukončen až na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu. 
Pokud žalovaný/á nesplní povin-
nost danou soudem, je přistoupe-
no k výkonu rozhodnutí exeku-
torem. Městská část ale nikoho 
nemůže vystěhovat, pokud o tom 
nerozhodne soud.“

Jinými slovy – máte-li v domě 
velice problematického souseda, 
rozlučte se s myšlenkou, že jeho 
vystěhování proběhne co nejdří-
ve. Bude to otázka měsíců, možná 
roku, záleží na rychlosti našich 
soudů. A víme všichni, že některé 
z nich postupují dle pořekadla co 
se vleče, neuteče…

BODOVÉ HODNOCENÍ žadatelů o obecní byt na radnici Praze 10. Slušný člověk nemá 
šanci na obecní byt dosáhnout. Zdroj: Naše Praha
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Martin Dudek

Máte hezký monogram MM, 
který ve světě již proslavila jiná 
herečka. Myslíte si, že s Marilyn 
Monroe můžete mít i přes rozdíl 
desítek let něco společného? Nebo 
je vám bližší tuzemská herečka 
a vaše starší jmenovkyně Marie 
Málková?
S Marilyn mám opravdu společ-
né asi jen to povolání herečky 
a zmiňovaný monogram. Životní 
příběh je to ale velmi zajímavý 
a přiznávám, že mám doma asi 
dvě její biografi e. Viděla jsem 
jedno představení od Vandy 

Hybnerové, která propojila ži-
voty pěti geniálních žen a jed-
nou z nich byla právě Marylin. 
Výborná černá komedie, byla 
jsem z toho představení nadšená. 
Třeba přijde někdy příležitost 
zahrát si ji, mám v divadle ráda 
ztvárnění reálných postav. V di-
vadle v Řeznické hraji čerstvě 
Almu Mahlerovou nebo v divadle 
Rokoko jsme měli 100. reprízu 
Čapka, kde hraju Olgu Schein-
pfl ugovou. A s paní Málkovou 
mám v současné době společné 
jak to jméno, tak i Vršovické 
divadlo MANA, kde obě hrajeme 
v různých inscenacích.

Jak jste se k herectví dostala, 
když nikdo z vašeho blízkého okolí 
tomuto kumštu nepropadl?
Byla to vlastně velká náhoda. 
Chodila jsem na základní škole 
do dramaťáku, ale to, že existuje 
nějaká konzervatoř, jsem vůbec 
netušila. Pocházím totiž z malé 
vesničky na Podblanicku. Jen 
jsem věděla, že mě hraní baví, 
a když mi pak řekli, tak to zkus, 
a ono to vyšlo, už jiná volba ani 
nebyla.

Filmoví diváci vás asi hlavně za-
znamenali ve fi lmu Fotograf, kde 
jste hrála bývalou partnerku Jana 

Saudka. Zanechala ve vás tato 
role či celý fi lm nějakou stopu?
Zanechala ve mně určitě vzpo-
mínku na krásné natáčení, 
skvělou hereckou příležitost 
a hlavně na setkání s vynikající 
režisérkou Irenou Pavlásko-
vou. Měla jsem teď možnost s ní 
po letech znovu spolupraco-
vat na natáčení fi lmu Vánoční 
příběh, který půjde do kin ale až 
příští podzim.

Začátkem února proběhla ve Vr-
šovickém divadle MANA světová 
premiéra napínavé hry Mléčné 
sklo, ve které hrajete s Marti-

nem Dejdarem. 
Přiblížíte, o čem 
představení 
pojednává? 
Děj prozrazo-
vat nemůžu, 
ale určitě bych 
chtěla pozvat 
čtenáře na Mar-

kem Epsteinem skvěle napsanou 
detektivku. Diváci se zúčastní 
vyšetřování v přímém přenosu. 
Jsem zvědavá, jaké emoce to 
bude budit. Komu diváci sami 
budou věřit a naopak. 

Co bylo na zkoušení tohoto před-
stavení nejtěžší? 
Nejtěžší, pokud budu mluvit 
za sebe, bylo rozmotání celého 
příběhu a všech indicií a zá-
pletek. Zjistit, co je pravda, 
polopravda a lež. Rozklíčovat 
všechny motivace, abychom vě-
děli, jak každá postava přemýšlí 
a pak fi ktivně jedná, a hlavně se 
snažit, abychom všemu rozuměli 
my herci a nezmátli poté diváka. 
Na druhou stranu nás na příběhu 
bavilo „že tady není nic jisté“, 
jak říká hlavní postava detek-
tiva v podání Martina Dejdara, 
a „musíte prostě začít věřit vše-
mu a všem“.

V představení se odehrává hra 
pravdy a lži a probírá se otázka 
morálky. Jaké poselství tedy chce-
te divákům předat? 
Hra je výborně napsaná, tak-
že každý si může odnést to, co 
k němu prostřednictvím příběhu 
osobně promluví. Je v něm mno-
ho rovin, každá postava nese 

jiný životní pohled na svět, jiný 
lidský osud. Pravda je mnohdy 
subjektivní záležitost a každý 
s ní zachází jinak. 

Sledujete ráda kriminální příběhy, 
nebo raději vyhledáváte jiný žánr?
Nejraději mám pohádky, v nich 
najdete všechno (úsměv).

Na kterém jevišti vás mohou 
Pražané ještě vidět kromě divadla 
MANA?
V divadle Viola, v Řeznické, 
v Ypsilonce, v komorním divadle 
Kalich, v létě pod Žižkovskou 
věží nebo na letní scéně divadla 
Ungelt ve hře „Kdokoli může 
dělat cokoli“ v krásném prostře-
dí Nového Světa.

Stále platí, že pokud si chcete 
od herectví odpočinout, vyhoup-

nete se do sedla koně nebo se 
potopíte hluboko do moře?
Přesně tak to je. Za ta léta je to 
nejvíce prověřený relax.

Bydlíte pár desítek kilometrů 
za Prahou, ve zděděném domě 
po babičce. Ani na minutu jste ne-
uvažovala o tom, že byste se do  
metropole přestěhovala natrvalo?
Ono to bylo přesně naopak. 
Po trvalém pobytu v Praze jsem 
prostě jen změnila směr dojíž-
dění. 

Říká se, že kdo má chalupu, má 
prd… v kalupu. Jak jste na tom vy, 
co se týče manuální práce v domě? 
Mám pocit, že pořád něco dělám 
a nikdy nic není hotové, ale to 
k tomu asi patří. Na zásadní věci 
si samozřejmě najímám profesio-
nály. Styl „každý kamarád umí 

Máša Málková: Nezvykejme si na diva 
 Na hereckou dráhu se Marie (Máša) Málková (39), 

okatá dívka z Podblanicka, vydala na základě pobídky 
„tak to zkus!“ Zkusila, uspěla a dnes si její tvář mnozí 
vybaví při vyslovení názvu fi lmu Fotograf či z několika 
her na scénách pražských divadel.

Nejraději mám 
pohádky, v nich 
najdete všechno

„PRO MĚ JE DIVADLO živý organismus, který je zavislý na interakci hlediště s jeviš-
těm,“ říká Máša Málková. Foto: Alena Hrbková
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profi l

Marie (Máša) Málkovádlo online!
něco“ jsem vzdala hned na za-
čátku (smích).

Když zavítáte do hlavního města, 
která jeho část je pro vás nejkrás-
nější? A vyhýbáte se nějaké čtvrti?
Nevyhýbám se žádné, jsem 
naopak potěšena, když v Praze 
poznám něco nového. Jsem ráda, 
že mám všechna divadla v cent-
ru, v podstatě v pěší vzdálenosti 
od sebe a v krásném prostředí 
Starého Města. Pokud mám ale 
jmenovat favorita, je to kouzelný 
Nový Svět.

Už dva roky nás všechny trápí 
covid-19 a mnozí divadelníci se 
uchýlili k divadlu online. To ale 
podle vás nefunguje. Proč si to 
myslíte?
Pro mě je divadlo živý organis-
mus, který je závislý na interakci 
hlediště s jevištěm. Je to vzá-
jemný dialog herce s divákem 
a jedno bez druhého neposkytne 
plnohodnotný zážitek. Online 
přenosy to prostě nelze nahradit. 
Netýká se to jen představení, ale 
celé přípravy. Uděláte si v určitý 
den volno, těšíte se, hezky se ob-

léknete. Musíte také přijít včas, 
navíc většinou nejdete sám, 
vezmete s sebou někoho, kdo je 
vašemu srdci milý, a představení 
si užijete v plném sále podobně 
naladěných lidí. Synchronicita 
okamžiku. Pro mě je to prostě 

kouzlo, které je na obrazovku 
nepřenositelné. Nemám nic 
proti záznamům představení, 
ale nemělo by se tím divadlo na-
hrazovat. Nezvykat si na to, že si 
divadelní hru pustím ze zázna-
mu jako alternativu.

Jedním z vašich koníčků jsou 
léčivé minerály. Ty v boji proti 
pandemii asi nehrají velkou roli, 
nebo se pletu?
„Víra tvá tě uzdraví!“ A tak je to 
v mnohém, čemu člověk věnuje 
svou pozornost, jak v kladném, 
tak i v záporném slova smyslu. 
A pokud jsou to kameny, příroda 
nebo cokoli jiného, záleží, zda 
tomu věříte a dokážete to vní-
mat. Někomu to fungovat může 
a jinému vůbec.

DIVADLO MANA uvádí i hru o rodinných vztazích Máma říkala, že bych neměla, ve které 
Máša Málková vystupuje se Sandrou Černodrinskou. Foto: Alena Hrbková

narozena 24. 8.  1983

herectví vystudovala na pražské kon-
zervatoři

první angažmá získala ve Východočes-
kém divadle v Pardubicích, poté hosto-
vala v několika pražských divadlech

za roli v inscenaci Chopin v porcelánu 
(Komorní činohra) byla nominována 
na Cenu Th álie

v televizi debutovala v roce 2004 hlavní 
rolí v pohádce Kouzelný přítel, potom 
si zahrála v seriálech Ulice, Ordinace 
v růžové zahradě či Stopy života

nejvýraznější fi lmovou roli dostala 
ve fi lmu Fotograf, za kterou byla nomi-
nována na cenu Český lev
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Možná o tom ještě nevíte, ale 
zvýšený výskyt kontaminace 
vzduchu může vyvolat mno-
ho nežádoucích zdravotních 
problémů, od nevolností a alergií 
až po záněty či dýchací potíže. 
Tím se přetěžuje náš organismus 
a oslabuje imunitní systém, který 
pak nemusí mít dostatečnou sílu 
na boj se závažnějším onemocně-
ním, zvláště nyní v době chřipek. 

Hygienický limit znečištění 
ovzduší vnitřního prostředí je 
podle evropské směrnice stano-
ven do 500 KTJ (kolonie tvoří-
cích jednotek)/m3. Větší konta-
minace může ovlivnit zásadním 
způsobem zdraví u lidí s výrazně 
poškozeným imunitním sys-
témem, případně rozhodovat 
i o jejich životě!

Firma Biopreparáty proto vyvi-
nula biologický biocidní přípravek 
BIOREPEL® s chytrou houbou Py-
thium oligandrum. Jeho používání 
umožňuje předcházet zdravotním 
rizikům, která mají na svědomí 
plísně v obytných prostorách. 

Plísně totiž vystřelují do ovzduší 
řádově miliony až miliardy spór, 
které jsou původcem nejrůznějších 
zdravotních potíží. V období růstu 
plísně uvolňují svými metabo-
lickými procesy do okolí ketony, 
aldehydy, étery a další nebezpečné 
látky, které mohou způsobovat 
alergické reakce, bolesti hlavy, 
únavu, záněty průdušek, záněty 
spojivek a eventuálně jiné zdra-
votní potíže. A právě BIOREPEL® 
pomáhá snižovat zmíněnou kon-
taminaci ovzduší. 
Prokazatelné výsledky 
stanovila laboratoř
Například při jednom testu odbor-
níci z firmy Biopreparáty odebrali 
vzorky spadů v obytných místnos-
tech a odvezli je do svojí laboratoře, 
aby zjistili kontaminaci ovzduší na 
jednom metru kubickém. Násled-
ně BIOREPEL® ve spreji preven-
tivně aplikovali formou postřiku 
na všechny zdi v místnostech. 
Laboratorní výsledky měření 
před aplikací stanovily rozmezí 

kontaminace 629 až 4718 mikro-
organizmů na m3. Další laboratorní 
měření spadů po sedmi dnech od 
aplikace, kdy místnosti byly běžně 
v provozu, stanovily rozmezí 
kontaminace 31 až 236 mikroor-
ganizmů na m3. Poslední měření 
spadů v ošetřených místnostech 
po dvanácti týdnech od aplikace 
ukázalo rozmezí kontaminace 8 až 
47 mikroorganizmů na m3.

Výhodou přípravku BIOREPEL® 
je, že jej lze používat v místnos-
tech, kde aktivně bydlíme či pra-
cujeme, a nemusíme odcházet, 
nebo dokonce v místnosti nějaký 
čas nebydlet nebo nepracovat.

Přípravek BIOREPEL® 
s chytrou houbou - Pythium 
oligandrum si můžete koupit 
v prodejnách barev, v řetěz-
cích v odděleních s barvami 
nebo v drogeriích prodávajících 
barvy. Máte-li nějaké otázky či 
připomínky, můžete je zavolat 
na telefonní infolinku 728 814 
202 a napsat na e–mail klimes@
biopreparaty.eu. Více informací 
na www.biorepel.cz.
Soutěž o balíčky  
s chytrou houbou
I pro humánní použití jsou 
na trhu přípravky s chytrou 

houbou, které jsou prospěš-
né našemu tělu. Zapojte se do 
soutěže Naší Prahy a vyhrajte 
10 balíčků, které obsahují: pří-
pravek BIO PLUS, který zesla-
buje mikrobiální a chemické 
faktory podmiňující vznik aft 
a zánětů + Pythie Biogama olej 
na pokožku + Pythie Biogama 
jemná mast na suchou pokož-
ku. Soutěžní otázku najdete na 
www.nasepraha.cz. (red)
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Soutěž Naší Prahy o přípravky s chytrou houbou
 Mikrobiologická kontaminace v uzavřených prostorách je stálou 

součástí vzduchu a obsahuje bakterie, plísně a viry. Pokud chcete 
mít svoje domácí či kancelářské prostředí co nejzdravější, měli byste 
vyzkoušet tuzemský přípravek firmy Biopreparáty.

Praha - Problémy s koloběž-
kami, jak je vidět na fotografii 
z dobového časopisu Naše Praha, 
nejsou vůbec dnešního data. 
Už za 1. republiky se policejní 
vyhlášky o dopravě týkaly také 
koloběžek, v té době se jim ale 
říkalo rychloběžky. 

V Naší Praze z roku 1927 se 
v článku o dopravě objevilo i toto 

upozornění: „Jezdci na rychlo-
běžkách, pozor! Ani vy nesmíte 
jezdit po chodníku, nýbrž pěkně 
v jízdní dráze, jak vidíte na 
obrázku.“ Pod obrázkem malého 
chlapce je půvabný popisek: 
„Karlík s rychloběžkou“. Přes 
všechna upozornění ale dnes 
stejně jezdí koloběžkáři, jak se 
jim zlíbí. (tík)

Potíže s koloběžkami?  
Nic nového!

BIOREPEL je účinným bojovníkem proti 
plísním v obytných místnostech. Foto: BARD

KARLÍK dodržel tehdejší dopravní předpisy. Nyní si s nimi nikdo moc hlavu neláme, i když 
je jízda po kolejích zakázána. Koláž: Ivan Kuptík a časopis Naše Praha

Praha - Modernizace se po více než čtyřech desítkách let provozu 
dočká systém osvětlení v tunelech a navazujících částech stanic 
metra Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad a Flora trasy A. Projekt vý-
měny zastaralých světel za moderní LED svítidla odsouhlasili radní 
hlavního města. 

Osvětlovací soustavy, které se budou měnit, sloužily od uvede-
ní stanic do provozu, tedy od konce 70. let minulého století. Jejich 
nahrazení moderním zařízením přijde na téměř 87 milionů korun, 
přičemž 85 procent potřebných výdajů uhradí pražský operační 
program Praha – pól růstu ČR. Odstranění starých a montáž no-
vých svítidel se uskuteční bez omezení běžného provozu. Práce na 
výměně potrvají do května příštího roku a završí je potřebné revize 
a zkušební provoz. (red)

Na „áčku“ vám posvítí úsporné osvětlení 

Praha - Rada hl. m. Prahy na 
návrh radních za hnutí STAN 
schválila nařízení, kterým se od 
1. března zakazují některé formy 
prodeje zboží a poskytování slu-
žeb v energetických odvětvích. 
Smyslem tohoto opatření je, aby 
hlavní město ochránilo Pražany 
před tzv. „energošmejdy“, kteří 
často nutí seniory, matky sa-
moživitelky a další obyvatele do 
uzavírání nevýhodných smluv.

Nařízení výslovně uvádí, že 
„Podomní prodej zboží, pochůz-
kový prodej zboží a poskytování 

služeb prováděné mimo ob-
chodní prostory jsou při výkonu 
licencované činnosti držite-
lem licence nebo při výkonu 
zprostředkovatelské činnosti 
v energetických odvětvích dle 
energetického zákona v hlavním 
městě Praze zakázány. Za po- 
domní prodej zboží a poskytová-
ní služeb se pokládá prodej zboží 
a poskytování služeb, kdy je 
bez předchozí objednávky dům 
od domu, byt od bytu nabízeno 
a prodáváno zboží nebo nabízeny 
a poskytovány služby.“ (red)

Podomní prodej energie  
je nově zakázán
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3 OTÁZKY PRO… DALIBORA SLIVINSKÉHO

 Nestává se až tak často, aby ředitel automobilového salónu napsal ve svém volném čase knihu. 
Ale Dalibor Slivinský je živoucím důkazem toho, že rychlá kola a próza se mohou krásně skloubit.

Martin Dudek

Vaše knižní prvotina Všechny 
vaše životy má poněkud neob-
vyklou sci-fi  zápletku. Jak jste 
na tento námět přišel? Inspi-
rovala vás jiná kniha či seriál, 
například na Netfl ixu?
Nepřímou, leč zásadní inspirací 
se mi staly originální úvahy Jana 
Wericha o světě, v němž žijeme, 
a o životě smrtelného člověka. 
Werich je studnice nespoutaného 
myšlení. Proto je pro mě pokaždé 
oblažující zážitek pobýt u obrov-
ského platanu na Kampě těsně 
vedle Werichovy vily a hledět 
do jejích oken, jestli přeci jen 
nevykoukne plnovousatý bard 
a nemávne na mě, že mi hodí klí-
če, ať jdu dál, když už jsem tolik 
let jeho věrným obdivovatelem.  

Bylo těžké skloubit vaši profesi 
ředitele autodealerství a spiso-
vatele? Kolik času vám zabralo 
napsání knihy a byly třeba mo-
menty, kdy jste chtěl se psaním 
„praštit“?

Knihu jsem psal po večerech 
a o víkendech, trvalo to něco více 
než rok. Psaní je pro mě odměna 
po práci, takový večerní dezert 
po velkém hlavním denním jídle. 
Mám rád oba tyto neslučitelné 
světy - hektický program dea-

lerství s desítkami kolegů v řeči 
čísel, plánů, výkonů a okamži-
tých řešení a ten zcela opačný. 
V tichém soustředění rozběhnout 
fantazii a splétat příběhy a osudy 
aktérů s cílem pobavit a inspiro-
vat čtenáře.  

Pracovně se pohybujete ve Sto-
důlkách. Je to vaše nejoblíbenější 
část Prahy? 
Moje srdcová záležitost jsou Male-
šice s bydlením v rodinném domě 
pár kroků od Malešického lesa, 
kde nám ráno přes ulici přeběhne 
zajíc a budí nás datel, v kontrastu 
s dojezdem pár minut na řinčící 
Václavské náměstí. Levou rukou si 
míchám kávu na Staromáku a pra-
vou vedu psa v Malešickém lese, 
tak je to všechno blízko. Nejraději 
mám v Malešicích překrásnou 
botanickou zahradu, navrženou 
Františkem Th omayerem, brat-
rem věhlasného lékaře. Malešice 
doporučuji k příjemnému životu.

Odpovězte na soutěžní otázku 
do 11. 3. 2022 a pět z vás vyhraje knihu 
Dalibora Slivinského Všechny vaše 
životy. Odpověď s vaší korespondenční 
adresou zašlete na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz a do předmětu e-mailu 
napište heslo KNIHA.

Soutěžní otázka
Do které městské části spadají hlavně 
Malešice? 

a) Praha 8    b) Praha 9     c) Praha 10 

soutěž o knihy

„PSANÍ JE PRO MĚ ODMĚNA po práci, takový večerní dezert po velkém hlavním 
denním jídle,“ říká Dalibor Slivinský. Foto: archiv DS

Jak pozvat muže či ženu na kávu? 
 Eva Filipová, autorka knih o etiketě a odbornice na společenská pravidla, radí, jak můžeme s ele-

gancí pozvat muže či ženu na kávu a jaké zásady je při takové příležitosti vhodné dodržovat. 

Dřívější společenské bariéry, kdy 
bylo pozvání na kávu výhradně 
doménou mužů, už jsou dávno 
překonány a v dnešní moderní 
době může první krok samozřej-
mě učinit i žena. Některým mu-
žům se v takové situaci dokonce 
značně uleví a ocení, že nemusí 
čelit strachu z odmítnutí. Dámy 
by se proto rozhodně neměly 
bát vzít situaci pevně do svých 
rukou. Jedná-li se navíc třeba 
o pracovní schůzku, pozvání ze 
strany ženy je zcela na denním 
pořádku. 
Vyhněte se nejčastějším 
faux pas
„Pokud se k pozvání nakonec 
odhodlá žena, rozhodně to 
neznamená vybočení z pravi-
del etikety. Dáme-li si schůzku 
přímo v kavárně, může to často 
znamenat, že jeden z dvojice 
už sedí u stolu. Jestliže ke stolu 
zasedne první muž, při přícho-
du ženy vždy povstane a po-
může ženě s odložením kabátu 
a přisunutím židle ke stolu,“ říká 
Eva Filipová. Zvyklosti tohoto 
typu přitom rozhodně nepatří 

k přežitkům, ale k elementár-
ním zásadám slušného chování, 
na které bychom ani v dnešní 
době neměli zapomínat.

Při objednávání kávy je dobré 
dodržovat alespoň základ-
ní pravidla. Mezi jedno z těch 
nejdůležitějších patří bezpo-
chyby to, že si odpolední kávu 
dopřáváme zásadně bez mléka. 

Zatímco například cappuccino 
se perfektně hodí ke snídani 
nebo v dopoledních hodinách, 
odpoledne se stává přijatelným 
již pouze espresso. Nadále také 
platí, že zvyklosti v oblasti pití 
kávy určují Italové. A jelikož 
jsou požitkáři tělem i duší, kávu 
považují za božský nápoj a její 
popíjení vnímají jako rituál, 
kávě servírované v kelímku se 
vyhýbají jako čert kříži. 

„Za největší prohřešek při 
samotném pití kávy je považo-
váno olíznutí lžičky,“ podotý-
ká odbornice na společenská 
pravidla Eva Filipová a dodává: 
„Lžička se zkrátka neolizu-
je, a i ti nejčistotnější z nás se 
musí smířit s tím, že se špinavá 
pokládá na podšálek.“  Stejně tak 
nepřijatelné je pití kávy spo-
lečně se lžičkou v šálku. V pří-
padě, že kávu nepijeme u stolu, 
ale například v křesle, platí, že 
držíme hrneček společně s pod-
šálkem v dlani a při držení šálku 
zásadně neodtahujeme malíček. 
Takové gesto totiž může být čas-
to chápáno jako parodie na dobré 
chování. Zdroj: kavalor.cz

„LŽIČKU NEOLIZUJEME , malíček neod-
tahujeme!“ varuje před zlozvyky při pití 
kávy Eva Filipová. Foto: kavalor.cz

Pomoc Ukrajině

Praha - V hlavním městě vznikají 
informační kiosky, kde dobrovol-
níci poskytují informace oby-
vatelům Ukrajiny, kteří utíkají 
před ruskou agresí. Kiosky jsou 
umístěny například na hlavním 
nádraží Praha a na autobusovém 
nádraží Florenc. Tento týden má 
vzniknout i speciální asistenční 
centrum v Městské knihovně 
Praha, které bude poskytovat 
komplexní služby pro uprchlíky. 
Informace na https://metropo-
levsech.eu/cs/ nebo na https://
pomocukrajine.praha.eu/.  

Konsorcium nevládních or-
ganizací pracujících s migranty 
v ČR ve spolupráci s Česko.di-
gital připravilo webové stránky 
www.stojimezaukrajinou.cz, 
které mají za cíl poskytnout 
jedno centrální místo koordina-
ce pomoci pro současnou krizi 
na Ukrajině. 

Velvyslanectví Ukraji-
ny zřídilo účet na okamžitou 
pomoc pro obranu Ukrajiny: 
304452700/0300. (red)
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řádková inzerce

 • !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěho-
vání-doprava. Volejte: 773 484 056

 • PROHLÍDKY, ČIŠTĚNÍ, OPRAVY 
A NÁTĚRY okapů, střech a fasád 
horolezeckou technikou, zábrany 
proti ptactvu, zastřešení světlíků. 
Dlouholetá praxe, vysoká kvalita 
a osobní přístup. Tel. 606 649 809; 
www.vyskovepracepraha.cz

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

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

 • HODINÁŘ SBĚRATEL KOUPÍ veškeré 
hodinky, hodiny, budíky, mechanické 
natahovací i nefunkční a poškozené 
náramkové i kapesní, české, ruské i svě-
tové PRIM, OMEGA, LONGINES, ORLIK, 
TISSOT, ULYSSE NARDIN, VACHERON 
CONSTANTIN, JAEGER LE COULTRE, 
SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, 
HELVETIA, CERTINA, SEIKO, HEUER, 
GUB, PATEK PHILIPPE, GLASHUTTE i jiné. 
Koupím též drahé zlaté hodinky v jakém-
koliv stavu. Koupím i celou pozůstalost 
po hodináři, hodinky, součástky, nářadí, 
sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi při-
jedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. 
Slušné a seriózní jednání. Tel. 777 311 101

 • ÚKLID – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, mytí oken, 
převěšování záclon. Dlouhá praxe, vysoká 
kvalita, osobní přístup, profesionální vyba-
vení. Tel. 606 649 809; www.alpinist-cz.cz

 • POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro 
SRO, OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. 
www.sidloprofirmupraha.cz, tel.: 728 991 247
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TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU
9.3. MILAN KNÍŽÁK USA 
 IVAN FÍLA JESENÍKY
 PAVLÍNA BRZÁKOVÁ
 SIBIŘ A ŠAMANI
16.3. ANTONÍN KRATOCHVÍL
  KONGO 
 DANIELA DRTINOVÁ
 MEXIKO
23.3. JANEK LEDECKÝ 
 JAPONSKO
 ALENA ZÁRYBNICKÁ 
 CYKLO ALPY

www.livingstone.czCK

Chybí vám zahrádka? 
Požádejte o podporu
Praha – Zahradničení je vy-
zkoušeným lékem na stres a jeho 
pozitivní dopady na psychickou 
pohodu a fyzickou kondici pra-
videlně dokazují četné vědecké 
studie. Radost z vypěstovaných 
bylinek nebo vlastní kytice na 
stůl si díky komunitním zahra-
dám mohou užít i další Pražané. 
Pomoci jim v tom může spo-
lečnost Kaufl and a Nadace Via 
v rámci projektu Už to roste, 
už to klíčí. O příspěvek až do 
výše 100 000 Kč mohou požádat 
existující komunitní zahrady, ale 
i začínající nadšenci, kteří chtějí 
založit zcela novou zahradu, do 
15. března na www.nadacevia.cz/
fond-kaufl and/zahrady/. (red)

Pracujete z domova? 
Ušetříte za vlak
Praha/ČR – V důsledku koro-
navirové pandemie se změnily 
návyky cestujících. Především 
těm, kteří částečně využívají 
tzv. home offi  ce, je určena zcela 
nová nabídka traťových jízde-
nek Českých drah (ČD). Vedle 
již zaběhlých týdenních, mě-
síčních a čtvrtletních jízdních 
dokladů platných každý den 
nabízí nově ČD také jízdenky 
platné 10 vybraných dnů během 
měsíční (resp. třicetidenní) 
platnosti dokladu na zvole-
né trase do 150 kilometrů. Na 
„desetidenní“ traťové jízdenky 
s prvním dnem platnosti během 
března navíc ČD nabízí zaváděcí 
10% slevu. (red)

Najděte si svou pražskou procházku
Praha – Projekt Kroky ke zdraví si dal za cíl zmapovat a unikátně 
popsat 70 tras pro Nordic walking (NW) na území Prahy včetně 
zhodnocení energetické náročnosti a zdravotního dopadu. Na pesi-
stezky.cz/vypis-pesich-cest/ jsou popsány trasy, které vedou růz-
nými pražskými částmi a vždy začínají i končí na zastávkách MHD.

Projekt Kroky ke zdraví, podpořený z titulu Praha Evropské hlav-
ní město sportu, organizuje VŠTJ Medicina Praha. V rámci projektu 
pořádá tréninky NW se zkušeným instruktorem, po přihlášení je 
možné zapůjčit si NW hole. (red)

Covidová poradna je také pro neočkované
Praha – Od února rozšířila covid-
poradna.cz své služby také pro 
neočkované, kteří nemohli na-
vštěvovat místa pro individuální 
poradny a konzultace. Poradna 
se zabývá konzultacemi a tera-
piemi pro osoby, které prožívají 
nepříjemné stavy v oblasti psy-

chiky, různých závislostí nebo 
vztahů. Terapie a konzultace jsou 
buď krátkodobé, které pomá-
hají řešit akutní problém, nebo 
dlouhodobé, a to formou osob-
ních konzultací či online formou. 
Kontakt: tel.: 773 238 799, e-mail: 
info@covidporadna.cz. (red)

RECEPT: TELECÍ SVÍČKOVÁ S LIŠKAMI NA ČERVENÉM VÍNĚ

Suroviny potřebné pro přípravu:

750 g telecí svíčkové, 150 g čerstvých 
lišek, petržel, tymián, demi glace, 
česnek, 300 g pastináku, 1 kg brambor, 
150 g smetany, brusinkový kompot, 
0,6 l červeného vína, 100 g cukety, sůl, 
máslo, hovězí vývar, rostlinný olej, 
barevný pepř drcený

Postup přípravy:

Telecí svíčkovou odblaníme, osolíme, 
opepříme a opečeme po všech stranách 
na oleji spolu s tymiánem a drceným 
česnekem, přidáme máslo a přeléváme 
po opečeném mase. Maso necháme 
odpočinout. Na další pánvi restujeme 
čerstvé lišky spolu s nakrájenou cuke-
tou na menší kousky. Osolíme, opepří-
me a dáme stranou na teplo. Brambory 
a pastinák uvaříme v osolené vodě, ale 

každé zvlášť, doměkka. Vodu scedíme, 
přidáme máslo a rozšleháme spolu se 
smetanou do hladkého pyré. Dochutíme 
solí a uchováme teplé ve vodní lázni. 

Pánev z výpeku od masa zastříkáme 
červeným vínem s trochou vývaru, 
vložíme snítku tymiánu, opečený 
česnek (od masa), necháme zre-
dukovat a přidáme demi glace. Po 
redukci přidáme brusinkový kompot. 
Stáhneme z ohně a přidáme ztuhlé 
máslo a lehce vmícháme do omáčky. 
Servírujeme tři nastříkané pyré spolu 
s liškami a cuketou a naporcovaným 
válečkem telecí svíčkové s omáčkou 
a plocholistou petrželí.

Recept poskytl Michal Kljajič ze 
Střední školy podnikání a gastronomie 
v Praze 9, účastník „středoškolského“ 

pořadu TV Prima Prostřeno!



centrumkrakov.cz

M A G A Z Í N  C E N T R A

B Ř E Z E N  -  D U B E N

OBJEVTE NOVOU OBJEVTE NOVOU 
JARNÍ KOLEKCI JARNÍ KOLEKCI 

ORSAYORSAY

NÁPOJ GOLDEN 
MILK NOVĚ 
V EVENTO 
COFFEE

S
C-

5
0

0
6

35
/0

1



S
C-

5
0

0
6

35
/0

1



PŘIDEJTE SE 
NA NÁŠ 

FACEBOOK/IG

BAVTE SE
NAPLNO 

POZNÁVEJTE  
NOVÉ CHUTĚ 

VYUŽÍVEJTE
VÝHODNÉ NABÍDKY 

Vystřihněte si slevový kupón do 
ORSAYSleva 25 % NA VŠE 

(nevztahuje se na nákup 

dárkových karet, special price, 

bižuterie a nedá se kombinovat 

s dalšími akcemi )

*Nabídka platí pouze v ORSAY

 v Centru Krakov
*Platnost kuponu je 

od 4. 3. do 30. 4. 2022

Vystřihněte si slevový kupón do 

Evento Coff ee

Sleva 30 % 
na nápoj GOLDEN MILK 

tí od 4. 3. 2022 do 30. 4. 2022 

Milí čtenáři,

chladné počasí se s námi už pomalu loučí, zatímco nám jaro zvesela klepe na dveře, 
sluníčko sílí a první teplé dny na nás už netrpělivě čekají. A jak se na jaro a Velikonoce 
těšíte vy? 

My už se teplých jarních dnů nemůžeme dočkat a těšíme se, až vám představíme plány 
na další měsíce. Hned na začátku března bychom chtěli všechny slečny a dámy pozvat 
na jarní květinový workshop. 8.3. si mohou všechny návštěvnice ozdobit jarní věneček, 
který bude dělat radost na stole nebo dveřích po celé jaro. Na začátku dubna vyzdobíme 
naše centrum výstavou malých tulipánových zahrádek, které připravíme ve spolupráci 
s  mateřskými a  základními školami z  Prahy 8, a  jarní náladu tak dozajista navodíme 
každému zákazníkovi. Pro malé koledníky chystáme Dračí Velikonoce, kde si s  dětmi 
zazpívá a zalumpačí skřítek Lumpína a její kamarád dráček. Konec dubna vyvrcholí vel-
kolepou akcí Slet čarodějnic, kterou připravujeme ve spolupráci s MČ Prahy 8. Čaroděje 
a čarodějky nemine lekce černé magie, strašidelně bláznivá diskotéka, kreativní workshop 
s výrobou klobouků, ale také mnoho tanečních a hudebních představení, skákací hrad 
i něco dobrého na doplnění energie. Program bude na všechny čarodějníky čekat uvnitř 
Centra Krakov a v přilehlém parku. Jaro u nás bude zkrátka plné akcí a soutěží pro malé 

i velké. Těšte se, protože my se na akce s vámi 
těšíme moc! 

A  co jsme pro vás přichystali v  novém čísle 
našeho magazínu? Nechte se inspirovat nej-
novějšími módními trendy z ORSAY, které se 
skvěle hodí do práce, na večírek i  na běžné 
nošení. Navíc uvnitř magazínu naleznete sle-
vový kupón, který stačí vystřihnout a  uplatit 
v  prodejně ORSAY v  Centru Krakov. Zajíma-
vý článek o  zázračném nápoji Golden milk, 
po kterém mizí stres i vrásky, vám přinášíme 
ve spolupráci s kavárnou Evento Coff ee, kde 
si tento drink můžete od března vychutnat. 
Nechybí ani tradiční magazínová soutěž, 
kterou jste si tak oblíbili. 

Příjemné jarní počtení vám přeje 

TÝM CENTRA KRAKOV. 

Vážení a  milí zákazníci, obracíme se 
na Vás s  prosbou o  pomoc. Vyplň-
te nám krátký online dotazník, ať 
víme, co se Vám v  našem centru líbí, 
a naopak s čím jste u nás nespokojeni. 
Dotazník najdete na webových 
stránkách www.centrumkrakov.cz 
v  sekci novinky, nebo po načtení QR 
kódu pod tímto článkem. 

Pokud byste dali raději přednost tužce 
s papírem, zastavte se v našem novém 
koutku pro stížnosti i  pochvaly, kte-
rý naleznete v  přízemí centra naproti 
prodejně Ječmínek. 

KAŽDÁ ZPĚTNÁ 
VAZBA JE PRO 
NÁS DŮLEŽITÁ, 
DĚKUJEME! 

PÁR SLOV NA ROZJEZD

POMOZTE NÁM VYLEPŠIT 
CENTRUM KRAKOV!
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 JARNÍ MÓDNÍ BESTSELLERY 
Z ORSAY

ZAŽEŇTE NUDU S JEMNÝMI BARVAMI
Jaro je už na obzoru, a tak je ten správný čas zahodit černou zimní garderobu a pořídit si do šatníku pár 
veselých kousků. Barvy jdou nejen proti nudě, ale i smutku a špatné náladě. Zahalte se do pastelových 
barev a užijte si jaro veselejší a barevnější. 

1. SÁČKO PRO 
CHLADNĚJŠÍ VEČERY 

2. PULOVR 
S ORIGINÁLNÍMI

3D PUNTÍKY

3. ŠATY Z TVÍDU DO 
PRÁCE I NA RANDE

4. SHOULDER 
KABELKA 

S ODNÍMATELNÝM 
PÁSKEM 

5. KABÁT NA JARNÍ 
PROCHÁZKY JAK UŠITÝ 

9. NÁUŠNICE

8. TRENDY KABELKA 
S PENĚŽENKOU 2V1

6. ELEGANTNÍ HALENKA 
S VÁZÁNÍM NA MAŠLI

7. ROVNÉ KALHOTY 
K LODIČKÁM I TENISKÁM

1. Sako z denimu a tvídu, 1.299 Kč | 2. Pulovr s knofl íky, 499 Kč | 3. Šaty z tvídu, 1.299 Kč | 4. Denimová kabelka na rameno, 699 Kč 
5. Hebká halenka, 649 Kč | 6. Rovné kalhoty s puky, 699 Kč | 7. Kabát s opaskem, 1.699 Kč | 8. Kabelka na telefon s texturou, 449 Kč 

9. Náušnice, 149 Kč
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10. ROVNÉ TRIČKO MÓDNÍMI 
RUKÁVY

14. POHODLNÉ TRIČKO

15. KABÁT NA RANDE I NA 
VYCHÁZKU

16. ELEGANTNÍ ČERNÉ 
KALHOTY

17. PRAKTICKÁ 
KABELKA NA 

MAGNETICKÉ ZAPÍNÁNÍ

11. DŽÍNY 
Z RECYKLOVANÉHO 

DENIMU

12. KABÁT S VÝRAZNÝM 
VZOREM

13. PSANÍČKO DO 
DIVADLA NEBO NA 

VEČÍREK

10. Tričko s tvídovými rukávy, 449 Kč | 11. Boyfriend džíny, 899 Kč | 12. Károvaný kabát z vlny, 1.299 Kč
13. Kabelka z umělé kůže, 449 Kč | 14. Tričko s potiskem, 449 Kč | 15. Kabát s našitou kapucí, 1.999 Kč

16. Kalhoty se zvýšeným pasem, 499 Kč | 17. Kabelka hobo z umělé kůže, 699 Kč

Vystřihněte si slevový kupón do 

ORSAY
Sleva 25 % 

NA VŠE 
(nevztahuje se na nákup 

dárkových karet, special price, 
bižuterie a nedá se kombinovat 

s dalšími akcemi )
*Nabídka platí pouze v ORSAY

 v Centru Krakov
*Platnost kuponu je 

od 4. 3. do 30. 4. 2022
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Kurkuma, skořice, špetka cayenského pepře, med a  mandlové mléko. To jsou hlavní ingredience 
ayurvédského nápoje Golden milk neboli Zlatého mléka. Nápoj se už od nepaměti používá v  indické 
kuchyni, a to nejen pro svou lahodnou chuť, ale zejména pro své blahodárné účinky. Nápoj posiluje imunitu 
u dětí i dospělých a chrání tělo před oxidačním stresem. Navíc je drink plný antioxidantů, které zatočí 
s  vráskami a  dalšími projevy stárnutí. Ochutnejte na jaře opravdový životabudič, který nastartuje vaši 
obranyschopnost, zklidní zažívání, zahřeje a zaručeně potěší na těle i na duši. 

ZÁZRAK JMÉNEM GOLDEN MILK
NOVĚ V KAVÁRNĚ EVENTO COFFEE

PROČ OCHUTNAT ZLATÉ MLÉKO? 

Kurkuma, která je v nápoji Golden milk 
nejdůležitější ingrediencí, se hojně po-
užívá v  tradiční ayurvédské medicíně, 
kde pomáhá při léčbě jater, respiračních 
onemocnění a  ulevuje od bolesti klou-
bů. Kurkumin obsažený v  kurkumě je 
přírodní antibiotikum, které působí jako 
antioxidant a  má silné protizánětlivé 
a antiparazitické účinky.

Samotná kurkuma by se měla do jídla 
a  pití přidávat až před koncem vaření, 
tepelnou úpravou ztrácí na své síle, a to 

až o 50 %. Ve spojení s pepřem, skoři-
cí a  mandlovým mlékem přislazeným 
medem nemusí zprvu zachutnat 
každému, ale určitě stojí za vyzkoušení. 
Pokud vás všechny benefi ty, které 
tento nápoj nabízí, zaujaly, neváhejte 
a přesvědčte se sami, že Golden milk za 
ochutnání opravdu stojí. 

ODKUD SE VZAL NÁZEV „GOLDEN 
MILK“ ?

Pojmenování „golden“ neboli „zlaté“ 
získal nápoj od jeho barvy, kterou mu 
propůjčuje kurkuma. Ta obsahuje bar-
vivo kurkumin, jež má charakteristickou 
sytě žlutou, až zlatavou barvu. Do ná-
poje patří také rostlinné mléko (nejlépe 
mandlové), odtud vysvětlení k  druhé 
části názvu „milk“. Každá ingredience 

hraje v  tomto blahodárném nápoji 
důležitou roli, proto nesmíme zapo-
menout také na skořici, pepř a  med, 
které umocňují zdravotní benefi ty tohoto 
nápoje.

O EVENTO COFFEE 

„Klidně si do kávy naložte pět lžic 
cukru a  půl litru mléka. Hlavně ať je 
splněn účel – vychutnejte si svůj nápoj 
podle svého gusta a  proměňte Vaši 
návštěvu u  nás v  nezapomenutelný 
zážitek.“ - Jiří Macinauer, majitel kavárny

Nenápadná kavárnička, která nabízí 
pohodové posezení, chutnou kávu 
i  něco dobrého na zub, sídlí v  Centru 
Krakov již od roku 2018. Najdete ji 
v  1. patře, a kromě kvalitní servírované 
kávy Julius Meinl a  zní připravených 
teplých a  studených nápojů, si 
můžete pochutnat také na domácích 
limonádách, smoothie, fresh juice 
i  na sezónních specialitách, jako je 
perníkové latte a  od března také na 
zbrusu novém kurkumovém teplém 
nápoji Golden milk.

SOUTĚŽ O 5 POUKAZŮ V HODNOTĚ 500 KČ 
DO KAVÁRNY EVENTO COFFEE
Milujete kávu, dorty a rádi objevujete nové chutě? Zapojte se do soutěže o 5 poukazů v hodnotě 
500 Kč do kavárny Evento Coff ee. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jak se jmenuje hlavní ingredience, která se používá pro přípravu 
nápoje Golden milk?  
a) zázvor b) tučné kravské mléko  c) kurkuma

Správnou odpověď posílejte na e-mail soutez@centrumkrakov.cz. Soutěž probíhá od 4. 3. 
do 30. 4. 2022. Kompletní pravidla soutěže jsou k dostání na www.centrumkrakov.cz. 

POUKAZ 

V HODNOTĚ 

500 KČ

AVÁRNY EV
EN

TO
 COFFE

E

POUKAZ 

V HODNOTĚ 

500 KČ

DO KAVÁRNY EVENTO COFFEE

POUKA
V HODNOT

500 KČ

DO KAVÁRNY EVENTO COFFEE

AZ 
NOTĚ 

0 KČ

NTO
 COFFE

E

500 KČVÁRNY EVENTO COFFEE

500 KČ
DO KAVÁRNY EVENTO COFFEE

V
50DO KAVÁRNY EVEN

POUKAZ 
V HODNOTĚ 

500 KČ

DO KAVÁRNY EVENTO COFFEE

Vystřihněte si slevový kupón do 

Evento Coff ee
Sleva 30 % 

na nápoj GOLDEN MILK 
*Platí od 4. 3. 2022 do 30. 4. 2022 
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VELKÁ
JARNÍ AKCE

ČISTÍRNY
-PRÁDELNY 
V OC KRAKOV

Zima pomalu končí  
a je čas přemýšlet na jaro.

Proto jsme pro vás připravili JARNÍ 
AKCI na čištění zimního oblečení.

Uložte si ho krásně vyčištěné.

Se slevovým kupónem níže,  
získáte slevu na čištění  
zimního oblečení ve výši 15%.

S příchodem jara je také dobré  
se zamyslet nad ošetřením 
oděvů impregnací.

S kupónem níže, vám tuto službu 
nabídneme za AKČNÍCH 99,-Kč.

KUPÓN
AKCE 

99,- Kč/ks

KUPÓN
AKCE 

15 %
Ošetření 

impregnací
Čištění  

zimního oblečení
Platí do konce dubna. Platí do konce dubna.
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Dětské dílničky a plánované akce se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace.

KONTAKTY

KUDY K NÁM

PARKOVÁNÍ

OTEVÍRACÍ DOBA

Adresa: Lodžská 850/6, 181  00, Praha 8
Infolinka: +420 272 048 950 (9–16 hod.) 
E-mail: info@centrumkrakov.cz
Web: www.centrumkrakov.cz

KOBYLISY
7 minut od stanice metra

KRAKOV
102, 177, 202, 236, 905

POLIKLINIKA 
MAZURSKÁ
144, 177, 202

NA PAZDERCE
102, 144, 505

2 HODINY ZDARMA
KAŽDÁ DALŠÍ 30KČ/HOD

NOČNÍ PARKOVÁNÍ 
AKČNÍ CENA 750KČ/MĚSÍC

OBCHODY
PO - SO

9:00–21:00
NE

9:00–21:00

BILLA
PO - SO 

7:00-22:00
NE

8:00-22:00

FITNESS
PO - PÁ 

7:00-22:00
SO - NE

9:00–21:00

SAUNIA
PO - PÁ

9:00–23:00
SO - NE

9:00–23:00

POŠTA
PO - PÁ 

9:00-20:00
SO - NE

9:00-14:00

KFC
PO - PÁ 

9:00-22:00
SO - NE

9:00-22:00

DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Přijďte si užít kreativní dopoledne společně s námi. Dílničky jsou ZDARMA, a navíc 
v den jejich konání mají děti, které se dílniček účastní, zvýhodněné vstupné do 
dětské herny COOLNIČKY za 99 Kč.
Těšíme se na vás!
Každou neděli v dětské herně 
od 11 do 12 hodin.
BŘEZEN
 6. 3. 2022  – Modelování 
     ze samotvrdnoucí hmoty 
 13. 3. 2022 – Doplňky z FIMO hmoty
 20. 3. 2022  – Moje kuchyňská zástěra
 27. 3. 2022  – Klíčenka z bužírek
DUBEN
 3. 4. 2022  – Zajíček z ponožky
 10. 4. 2022  – Zdobení velikonočních kraslic 
 17. 4. 2022  – Sladká velikonoční nadílka 
 24. 4. 2022  – Čarodějnické tvoření

Kapacita dílniček je omezena. Zarezervujte si včas své místo na dilnicky@centrumkrakov.cz

Kdy: v úterý 8. 3. 2022
Kde: v přízemí Centra Krakov 

Na co se můžete těšit:
Milé slečny a dámy, zveme vás na kreativní 
jarní workshop, kde se můžete těšit na zdo-
bení květinového věnečku na dveře, který 
vám bude dělat radost po celé jaro.

Kdy: v sobotu 30. 4. 2022 

Kde: v přízemí Centra Krakov 
 a v přilehlém parku 

Na co se můžete těšit:
Přijďte na velkolepý čarodějnický slet, který 
pro vás chystáme ve spolupráci s MČ Prahy 
8. Těšte se na lekci černé magie, strašidel-
nou diskotéku se soutěžemi, výrobu děsivých 
klobouků nebo skákací hrad. Nebudou 
chybět ani taneční a hudební vystoupení.

Kdy: ve čtvrtek 14. 4. 2022  
Kde: v celém Centru Krakov   

Na co se můžete těšit: 
Na malé i velké koledníky bude čekat skřítek 
Lumpína a její kamarád dráček, kteří si s dětmi 
zazpívají a pořádně zalumpačí. Pro kreativce 
bude připraven workshop se zdobením 
kraslic, pro hladovce sladký dračí bar a  pro 
všechny odvážné koledníky i  velikonoční 
stezka plná úkolů. 

DEN ŽEN S JARNÍM 
WORKSHOPEM  

SLET ČARODĚJNIC

DRAČÍ VELIKONOCE 
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