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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

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

STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ DOMŮ, 

BYTŮ, SKLEPŮ
LIKVIDACE 

POZŮSTALOSTÍ
AUTODOPRAVA

Tel.: 739 665 455

FINÁLE
HOKEJOVÉ EXTRALIGY VSTUPENKY

NA WWW.HCSPARTA.CZ
GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

Foto: archiv OB

Ota Balage: 
Narozeninový koncert 
jsem pojal megalomansky!
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TAK SI MYSLÍM...

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

KOMENTÁŘ

Má policista lovit za bukem pražské řidiče, nebo chytat zloděje? 
Asi jste všichni, kdo jezdíte 
po Praze autem, zaznamenali 
akci Speed Marathon, kdy se 
policisté zaměřovali na rych-
lost. Policie akci inzerovala, že 
bude pouze jednodenní a bude 
mít spíše propagační charakter, 
než aby rozdávala pokuty. Do-
konce i nový policejní prezident 
Martin Vondrášek se v mé-
diích zmínil, že policie nemá 
lovit řidiče tajně za bukem, ale 
naopak být vidět v ulicích. Stále 
více řidičů si nám ale stěžuje, že 
realita je přesně opačná. 

Podle zkušeností našich 
čtenářů policie nekontrolova-
la pouze jeden den, ale týdny, 
a rozhodně ne transparentně. 

Stáli, přesně jak říká pan pre-
zident, tzv. „za bukem“ a sna-
žili se vybrat co nejvíce pokut. 
Stěžovala si tak naše čtenářka, 
že ji chytli na dvouproudovce, 
kde jela lehce přes 50 km/h. 
Policisté byli schovaní za auty, 
aby je nikdo neviděl, a nic 
netušící řidiče tak mohli snáze 
pokutovat. 

Mám podobnou osobní zku-
šenost. Já si to zase šinul ulicí 
Teplárenskou v Praze 10, kde 
je uprostřed země „nikoho“ 
oboustranná dvouproudovka. 
Nikde živáčka. Jel jsem předpi-
sově, vezl jsem rodinu. Hups, 
najednou do silnice vbíhá sličná 
policistka s mávačkou a žene 

mne ke krajnici. Tak si říkám, 
o co jako jde? Pane řidiči, víte, 
že jste jel 56 km/h? Asi jo, a co 
má být? Vy nevíte, že je tady 
padesátka? Ne, to fakt nevím, 
a i kdyby, tak je to fakt takový 
problém? Je to totiž chyták. Dva 
body dole a 500 Kč pokuty. 

Nevím, jestli podobné akce 
zvýší bezpečnost našeho 
provozu, ale co vím jistě, že 
důvěra v policii tímto stoupat 
nebude. Zvláště ve chvíli, kdy 
se kriminalita v Praze rapid-
ně zvyšuje. Osobně jsem byl 
takto pokoutně policisty lapen 
naposledy v devadesátkách, kdy 
si přivydělávali. Pak to skončilo. 
Zasáhli totiž politici. Pamatuji 

si na rozho-
vor s jedním 
pražským 
starostou, 
který mi 
říkal, že si ne-
chal předvolat 
ředitele poli-
cie a řekl mu, 
že nedostane 
ani korunu dotací z obecního, 
pokud uvidí jeho lidi měřit ne-
smyslně v ulicích a přitom bude 
hlášena jediná krádež nebo 
přepadení. Tak jsem zvědav, 
jak se s tím měřením za bukem 
popasují ti noví…  

 Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz

Kdy se roztočí Letenský kolotoč?
 Oprava Letenského kolotoče, který je unikátní historickou památkou ve správě Národního 

technického muzea (NTM) a jedním z nejstarších podlahových kolotočů na světě, by měla být v létě 
dokončena. Opravený kolotoč s renovovanými koni se poprvé roztočí na slavnostní akci v pondělí 
11. července v den 128. výročí od jeho reinstalace a kolaudace na Letné a zároveň v roce 130. výročí 
jeho vzniku a první instalace na Královských Vinohradech. 
Letná – Podlahový kolotoč sto-
jící vedle Letenského zámečku 
zakoupilo NTM v listopadu 2004 
ve zcela devastovaném stavu. 
„Po celou dobu, kdy je kolotoč 
ve správě NTM, jsme zápasili s ne-
dostatkem fi nančních prostředků 
a mnoha technickými problémy 
vyvolanými skutečností, že se 
jedná o evropský unikát, s jehož 
památkovou obnovou doposud 
nebyly žádné zkušenosti. Ne-
smírně si vážím všech spoluobča-
nů – převážně Leteňáků, společ-
ností Avast a WAsia a hlavního 
města Prahy, kteří ve veřejné 
sbírce přispěli na restaurování 
koňských fi gur,“ uvedl Karel 
Ksandr, generální ředitel NTM.

Sbírka pomohla, ale…
„Když jsme na konci roku 2014 

s Národním technickým mu-
zeem uspořádali sbírku na zá-
chranu 19 historických koní 
z Letenského kolotoče, věřili 
jsme, že lidé nenechají oblíbené 
místo svých dětských vzpomínek 
ve štychu. Zájem o obnovu této 
unikátní památky ovšem i tak 
předčil naše očekávání a v roce 
2018 jsme mohli ohlásit, že se zá-
chrana koní podařila. V letošním 
roce jsme pak za Prahu 7 doplnili 
chybějící fi nance i na samotnou 
stavební konstrukci kolotoče. 
V létě se tedy koně konečně do-
čkají svých prvních jezdců!“ uve-
dl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Zdlouhavou rekonstrukci 
historické památky ovšem kri-
tizuje Ing. arch. Zdeněk Meisner: 
„V roce 1996 NTM oznámilo 
záměr zrestaurování koloto-
če ke 120. výročí jeho vzniku. 
Dokončena měla být v roce 2014 
za cca devět milionů Kč, koně 
i stavba po 4,5 milionu Kč. Od té 
doby byl několikrát změněn 
termín dokončení rekonstrukce, 
kolotoč je v horším stavu a prů-
běžné práce vyšly již na cca 24 
mil. Kč. Ani letos se kolotoč re-

konstrukce zřejmě  nedočká, po-
dle oznámení stavebního úřadu, 
které visí či viselo na kolotoči, by 
měla být hotova až 31. prosince 
2023,“ uvádí a dodává: „A kdo se 
vloni na Petříně svezl na koníč-
cích nádherného kolotoče rodiny 
Degli Innocenti z konce 18. století 
ví, že ten Letenský kolotoč není 
ani nejstarší, ani dochovaný. 
Báchorka o jeho světové jedineč-
nosti ten dřevěný altán nespraví.“ 

Nechme se tedy překvapit, kdo 
bude mít nakonec pravdu… (red)

V KOLOTOČI se jezdilo na 19 koních různých velikostí potažených pravou koňskou kůží 
bez spojů, plněných slámou, se skleněnýma očima. Původní sedla a uzdění se dochova-
la pouze u čtyř koní: Poly, Flora, Blesk a Šemík. Foto: NTM

Tentokrát vám něco prozradím 
o sexu, psovi a evakuaci. Neděs-
te se, nebude to nechutné, jen 
takové srovnání. Kdysi jsem psal 
článek o erotice a lidé se mi svě-
řovali, jaké fígle mají na milostné 
hrátky, aniž by je rušily děti. Někdo 
jim pustil hlasitěji televizi, jiní se 
zamkli v ložnici a ignorovali dětské 
pěstičky bušící na dveře. A tak 
podobně.
Střih v čase. Máme doma psí 
dámu, už je jí v přepočtu na lid-
ský věk přes 90 let. Senilitou 
to asi nebude (i když – kdo ví?), 
ale jejím zvykem je každý den 
přibližně ve čtyři ráno se cpát 
do naší ložnice, ideálně manželce 
pod peřinu. Jelikož domluvy ani 
výhrůžky nepomohly, skončilo 
to tak, jako kdybychom byli 
rozjuchaní manželé s batoletem 
- ve vlastním bytě se před psem 
zamykáme. Velice „zábavné“, 
zvláště pokud se chce něko-
mu na toaletu a potmě šátrá 
po klíči… 
 Ale má to aspoň jednu výhodu 
-  pokud by byla nutná rychlá 
evakuace, jsme díky nočnímu 
hmatovému nácviku na ulici 
do tří minut…
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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)

 HEZKOU MO-
MENTKU z trojské 
botanické zahrady 
nám zaslala Vendula 
Stránská. „Byla 
jsem se tam podívat 
ještě před zahájením 
výstavy, ale už se 
těším na návštěvu 
skleníku Fata Mor-
gana,“ napsala nám 
naše čtenářka. My 
za snímek děkujeme 
a připomínáme, že 
oblíbená výstava 
motýlů je přístupná 
až do 22. května. (md)

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA

Meteoroložka Alena Zárybnická: 
Za školu jsem chodila až na gymnáziu!

  Populární meteoroložka a moderátorka Alena Zárybnická sice přesídlila z hlavního města 
do Špindlerova Mlýna, ale na Prahu 7, kde se narodila a vyrůstala, určitě nezapomněla.

Martin Dudek

Lze o Praze 7 říci, že je to vaše 
osudová část metropole?
Samozřejmě ano. Narodila jsem 
se v porodnici na Štvanici, 
v podstatě naproti klasickému 
dřevěnému zimnímu stadionu. Je 
škoda, že už ho zbourali, takové 
architektonické skvosty by se 
měly udržovat. Můj tatínek byl 
šikovný sportovec, a jak mne po-
zoroval růst, viděl, že jsem spor-
tovní trdlo. Řekl mi – naučím tě 
bruslit, lyžovat a jezdit na kole, 
to by se ti v životě mohlo hodit. 
Bruslení mám proto spojené se 
Štvanicí, kde jsem se snažila 
udělat první krůčky na bruslích. 
Lyžovat a jezdit na kole mne také 
baví, takže táta to tenkrát trefi l.

Jak jste se učila ve škole?
Chodila jsem na základní školu 
do Letohradské ulice a byla jsem 
klasický šprt. Měla jsem samé jed-
ničky, a gymnázium jsem si proto 

mohla vybrat. Zvolila jsem Gym-
názium Nad Štolou. Bylo za rohem 
a za tři minuty jsem byla ve škole. 
Navíc pod dozorem maminky, 
která pracovala v Pražském pro-
jektovém ústavu, majícím okna 
na stranu gymnázia (úsměv).

Takže jste byla vzorná dívka. Vy-
drželo vám to i přes střední školu?
To už bylo trochu horší (smích). 
Začala jsem chodit za školu, pro-
tože jsem od 15 let létala na vě-

troních. Hledala jsem si zámin-
ky, abych mohla „reprezentovat“ 
klub na závodech, na soustředě-
ní a podobně. U nás se to docela 
tolerovalo, protože gymnázium 
mělo dvě klasické třídy, spor-
tovní třídu a třídu vrcholového 
sportu. Mými spolužáky byli 
například tenista Korda, hoke-
jisté a tenisté a ti v lavicích také 
často neseděli. Takže občasná 
absence se promíjela i v klasic-
kých třídách.

Ruch velkoměsta jste nakonec 
vyměnila za horské středisko 
Špindlerův Mlýn. Jezdíte do Prahy 
alespoň na třídní srazy?
Do Prahy jezdím stále, sa-
mozřejmě hlavně kvůli práci. 
A co se týče třídních srazů, se 
základkou se moc nepotkáváme. 
Se spolužáky a spolužačkami 
z gymnázia jsem se naposledy 
viděla v roce 2018, kdy uběhlo 30 
let od naší maturity. Možná bude 
sraz zase příští rok.

Nestýská se vám po místech vaše-
ho dětství?
Někdy ano. Úplně nepochopitelně 
to na mne přijde cestou z České 
televize a já se zajedu podívat 
na známá místa z dětství. Projdu 
si Letnou, podívám se ke kostelu 
sv. Antonína na Strossmayero-
vě náměstí či ke Gymnáziu Nad 
Štolou. A uvědomím si, jaké to 
bylo, když nás nutili jít na 1. máje 
do průvodu před Molochovem (li-
dový název pro funkcionalistický 
blok třinácti luxusních nájem-
ních domů na Letné – pozn. red.). 
Při té příležitosti si také vzpome-
nu, jaké historické okamžiky se 
tu odehrály v roce 1989 a jaké se 
tu odehrávají i dnes. Ale doma se 
už cítím ve Špindlerově Mlýně.

DOMOVEM Aleny Zárybnické je horské 
středisko Špindlerův Mlýn. Foto: Luboš 
Wišniewski

V DĚTSTVÍ ráda navštěvovala Letenské 
sady. Foto: archiv AZ

Festival Open House Praha 
zpřístupní 101 budov a prostorů
Praha - Svátek městské architektury, festival Open House Praha, 
se uskuteční od 16. do 22. května. Osmý ročník festivalu zpřístupní 
o víkendu veřejnosti zdarma 101 budov a prostorů na celém území 
hlavního města. Ve festivalovém týdnu od 16. května bude připra-
ven doprovodný program – přednášky, diskuze a speciální komen-
tované procházky. Seznam všech objektů je  na www.openhouse-
praha.cz/festival-2022/. (red)

Ve třídách  se budou navyšovat počty dětí
  Praha 7 otevřela začátkem dubna dalších pět adaptačních 

skupin pro děti uprchlíků před válkou na Ukrajině. V tuto chvíli 
má městská část sedm adaptačních skupin při všech svých zá-
kladních školách a dvě skupiny pro děti školkového věku. 
Praha 7 - „V adaptačních 
skupinách se zvládáme posta-
rat o zhruba 200 dětí. V kaž-
dé skupině máme ukrajinské 
učitelky, pomáhají jim čeští 
pedagogové či asistenti a záro-
veň také studenti, kteří ovládají 
jak češtinu, tak ukrajinštinu 
či ruštinu. Připravujeme také 
spolupráci s jazykovými lek-
tory,“ říká radní Prahy 7 pro 
školství a vzdělávání Hana Šiš-
ková (Praha 7 sobě) a dodává: 
„Děti si v adaptačních skupi-
nách postupně zvykají na nové 

prostředí, osvojují si základy 
českého jazyka a připravují se 
na přechod k standardní výuce. 
Aktuálně již školy také v rámci 
vybraných hodin zapojují děti 
z Ukrajiny na zkoušku do svých 
běžných tříd.“ Sedmá měst-
ská část se rovněž intenzivně 
chystá na výrazně zvýšenou 
poptávku po klasické školní 
docházce. Na základě lex Ukra-
jina bude radnice navyšovat 
počet dětí ve třídách, a kde to 
bude možné, i kapacity celých 
škol. (red)
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KRÁTCE ZE SEDMIČKYPřinese nová čtvrť zkázu Pražské tržnici?  
 K plánům na přeměnu největšího pražského brownfi eldu Bubny–Zátory se v současné době se 

mohla vyjadřovat veřejnost. Po dohodě hl. m. Prahy a MČ Praha 7 totiž došlo  k prodloužení termínu 
odevzdání podnětů až do 28. dubna.
Bubny/Zátory – Na veřejnost se 
však dostaly již první připo-
mínky. Například organizace 
Arnika konstatuje, že v hustě 
zastavěné čtvrti pro 25 tisíc 
obyvatel a 29 tisíc pracujících 
bude nejspíš chybět jakákoli 
vybavenost pro zdravotní a so-
ciální služby, sport a volný čas. 
Pro školy a park jsou vyčleněny 
nepostačující pozemky. Lokalita 
nabídne převážně developerské 
bydlení, administrativu a velké 
obchodní centrum. „Jedním 
z hlavních problémů je umístění 
naddimenzovaného nákupního 
centra na ulici Argentinská. To 
mělo mít podle územní studie 
40 000 m2 prodejních ploch, což 
je velikost Palladia. Dle regula-
tivů změny územního plánu ale 
může mít dokonce až 80 000 m2 
prodejních ploch, což je velikost 
největších pražských nákupních 
center, například OC Nový Smí-
chov. Obchodní centrum ohrozí 
maloobchod v Praze 7 a sou-
sední Pražskou tržnici, regula-
tiv územního plánu zde navíc 

umožňuje výstavbu kapacitních 
garáží, takže se předpokládá, že 
si zákazníci přijedou nakoupit 
autem. Výsledkem bude zhoršení 
dopravní situace,“ uvedl archi-
tekt Matěj Čunát.

Klíčová jsou školská zařízení
MČ Praha 7 to až tak dramatic-
ky nevidí, nicméně požaduje 
v řešeném území snížit kapacitu 
zástavby, její objem a výško-
vé hladiny a prosazuje rozšířit 
plochy zeleně. Radnice chce dále 

přesné vymezení ploch veřejné 
vybavenosti, především pak škol 
a školek, které jsou pro zajištění 
potřeb budoucích obyvatel území 
klíčové. „Územní plán musí 
garantovat umístění potřebné 
plochy veřejné vybavenosti. 
Především dostatečně kapacitní 
školy a školky musí nutně dostat 
v rozvoji území prioritu a musí 
být vybudovány nejpozději 
současně s bytovou zástavbou,“ 
řekla místostarostka Lenka Bur-
gerová (Praha 7 sobě). (red)

BUDE EXISTENCE zmodernizované Pražské tržnice ohrožena výstavbou nového 
obchodního centra? To ukáží následující roky… Vizualizace: archiv

Nová vodní nádrž 
v Letenských sadech

Letná – Hlavní město plánuje 
v Letenských sadech vybu-
dovat novou vodní nádrž. 
„Vznikne na ploše o rozloze 
téměř 7 000 metrů čtverečních 
u Hanavského pavilonu smě-
rem ke Stalinovi. Rybník bude 
hluboký dva metry s objemem 
vody přibližně 13 500 m². 
Voda, která ho napájí, pove-
de jednou z šachet Rudolfovy 
štoly, která byla vybudována 
v 16. století,“ popisuje Petr 
Hlubuček (STAN), náměstek 
pražského primátora pro oblast 
životního prostředí, a dodává: 
„Dole u Vltavy bude čerpadlo, 
voda pak poteče samospádem 
potrubím v šachtě a bude vy-
užita také na závlahy trávníků. 
Podobně funguje třeba i park 
Stromovka.“ (red), foto: TVPraha 7

INZERCE

Houbové choroby a plísn  mohou asi v 80% rozhodnout o úrod  nebo neúrod  
na našich zahrádkách. Plísn  a parazitické houby napadají rostliny, snižují 
jejich imunitu a dokáží r st na jejich živých i mrtvých tkáních. Parazitují 
nejen na viditelných ástech rostliny a plodech, ale také pomáhají ke vzniku 
ko enových hnilob a tím k zániku celé rostliny.  

Co nám pom že
Biofungicid Polyversum – Biogarden s mikrobiologickou ú innou látkou Pythium 
oligandrum nemá ur enou ochrannou lh tu a proto se používá od mo ení, p es 
r stové fáze rostliny, až do pozdní doby sklizn . Nezanechává v rostlin  ani plodech 
chemické zbytky, takže se v nás nemohou s jídlem usazovat. P ípravek nemusí být 
ozna ován žádnými symboly bezpe nostních rizik. Dokonce i p i aplikaci m žeme 
nechat hrát male d ti na zahrad . 

Jak Pythium oligandrum funguje u rostlin
Pythium oligandrum se využívá jako ú inná látka p ípravk  na ochranu rostlin p ed 
houbovými chorobami. Jsou známy t i zp soby ú inku, pro které je tolik cen n. Prvním 
je stimulace r stu rostlin indukcí zvýšené produkce fytohormonu, kyseliny indolyl-
octové a zvýšením obsahu fosforu a cukr  v rostlin . Dalším je produkce oligandrinu, 
což je látka bílkovinné povahy, která v rostlinách indukuje rezistenci v i houbovým 
chorobám. T etím a hlavním zp sobem ú inku je p ímá parazitace více než 20 rod  
houbových mikroorganism . Pokud Pythium oligandrum ve své blízkosti rozpozná 
potenciálního hostitele, za ne jeho mycelium obtá et svými hyfami (vlákny) a erpá                    
z n j živiny pro sv j r st a vývoj. 

Jak aplikovat
Polyversum – Biogarden je vhodné aplikovat proti houbovým chorobám formou 
zálivky nebo post ikem. Vzhledem k již popsaným zp sob m ú inku je vhodné za ít 
Polyversem – Biogarden ošet ovat rostlinky od raných vývojových fází a v pr b hu 
vegetace ošet ení n kolikrát zopakovat. Namo ení osiva Polyversem – Biogarden 
provedené prostým smícháním osiva a p ípravku je zam eno proti padání klí ících 
rostlinek. Dalším zp sobem ošet ení je namá ení sazenic. Menší sazenice se mohou 
do p ipravené 0,05%  (1g/2 litry vody) suspenze Polyversa – Biogarden pono it celé, 

u v tších sta í namo it ko eny. Toto ošet ení 
chrání sázené rostliny p ed p dními houbovými 
chorobami a zajiš uje lepší ujímavost.

Na co je Polyversum Biogarden ur ený
Doporu ená aplikace, nap íklad na raj ata, okurky, papriky, zeleninu nebo na jahody, 
je ve form  zálivky ke ko en m v dávce 5 ml (0,05% suspenze – 1g/2 litry vody)                        
k jedné rostlin . U trávník  jedno balení vysta í post ikem nebo závlahou na 250 m2 . 
Vzhledem k biologickému ú inku nelze p ípravek škodliv  p edávkovat. 

Co získáte
Používáním biologického fungicidu Polyversum – Biogarden uchráníte své zahrady 
od nevítaných plísní, prodloužíte dobu sklizn  a zvýšíte výnosy p stovaných plodin, 
a p itom nebudete zat žovat své životní prost edí ani podstupovat žádná zdravotní 
rizika. 

Polyversum – Biogarden  je k dostání v zahrádká ských prodejnách, zahradních 
centrech a v síti obchodních et zc .

eeeenýnýnýnnný
iikk l i bb j h d

Pro zdravou a bohatou urodu  Pro zdravou a bohatou urodu  ´́

www.biopreparaty.eu 

Výrobce: Biopreparaty spol. s r.o., 
e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu
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 Už je duben! Takže jestli chcete během jara, léta a podzimu sklízet plody své práce, máte nejvyšší čas začít s pří-
pravami. Ať už vlastníte zahradu, nebo pěstujete cokoli třeba jen na terase nebo za oknem v truhlíku, přišel váš čas.
Anna Hořicová

To nejlepší, co můžeme zažít na 
svých zahradách a terasách, je 
ještě v nedohlednu. Jaro nám ale 
dává dostatek času, abychom se 
na sezonu pěstování, sklízení 
a aktivního i pasivního odpo-
činku připravili. Zkontrolujte 
si funkčnost nejen pracovního 
nářadí, ale i zahradního nábytku 
a vybavení ke grilování. Vyhnete 
se letním nákupům na poslední 
chvíli a také riziku, že bude zboží 
v sezoně vyprodané či se ceny 
vyšroubují do nehezkých výšin.

Šest jarních zahradních rad
Zima ještě neskončila, pořád 
vás ještě může překvapit mráz 
a sníh. Na ně pozor! S posledním 
jarním mrazem se u nás počítá 
na „tři zmrzlé“, tedy na Pan-
kráce, Serváce a Bonifáce, to je 
15. května. Do té doby hlídejte 
teploměr, choulostivější rostlin-
ky na zahradě přikrývejte na noc 
tkanou textilií, a máte-li napří-
klad meruňku, můžete její květy 
před nočními mrazy uchránit 
pomocí protimrazových parafí-
nových svící. 

Projděte zahradu a udělejte si 
na ní pořádek. Shrabejte listí, 
mech, šišky, ostříhejte suché 
a posbírejte spadané větvičky, 
odnoste plevel ze záhonů a se-
sbírejte kameny, které by se vám 
později mohly plést při sekání 
sekačkou. Než začne růst tráva 
a jiná zeleň, odstraňte zapo-
menuté květináče nebo střepy 
z nich, až se později zamotají 
do bujného porostu, budete je 
hledat těžko. Využijte první 
teplé dny pro opravy altánků, 
cestiček nebo jiných staveb na 
svojí zahradě. S betonováním 
ale počkejte aspoň do května, až 
nebudou hrozit mrazy.

Zkontrolujte zahradní ná-
řadí. Jestli jste ho neočistili od 
půdy na podzim, očistěte ho 
nyní. Plastové části ošetřovat 
nemusíte, ale dřevěné a kovové 
plochy můžete natřít olejem proti 
vlhkosti. Nezapomeňte se ujistit, 
že vám funguje veškeré vybavení 
k zalévání, to znamená, jestli 

nemáte děravé konve, hadi-
ce, jestli u nich fungují pistole 
a podobně. Máte-li zavlažovací 
systém, proveďte jeho kontrolu. 
„Sekačku na trávu nechte raději 
seřídit u odborníka, předejdete 
tak případným problémům s ná-
pravou škod,“ radí majitel fi rmy 
Zahradní technika Volejník.

Nepostarali jste se o koruny 
stromů na podzim ani brzy zjara? 
Teď už to nestihnete, prořezávat 
se mají ve vegetačním klidu, tedy 
předtím, než nasadí na květy. Jen 
u višní a třešní je ideální zkraco-
vat větve při sklizni nebo těsně po 
ní. Dejte pozor, ať to s omlazova-
cím řezem nepřeženete. Nemáte-li 

s prořezem stromů zkušenosti, 
kontaktujte specialistu.

Právě v dubnu je nejlepší doba 
k osetí holých míst v trávníku 
nebo k založení úplně nového 
trávníku. Semena trávy klíčí 
nejlépe při teplotě od 7 do 15 °C. 
Mírné poklesy teplot je nezničí, 
jen zpomalí jejich růst. Zkont-
rolujte si údaje na balení daného 
druhu semen, protože některé 
druhy mohou na klíčení vyžado-
vat vyšší teploty.

Máte na zahradě jezírko? 
Začněte ho připravovat na letní 
sezonu. Jestli v něm ale chováte 
ryby, nespěchejte. Ze zimního 
spánku byste je neměli probrat 
dříve, než stoupne teplota vody 
nad 12 °C. Ryby budou po zimě 
vyhladovělé, ale v chladné vodě 
nedokážou strávit potravu, takže 
by jim brzké probuzení mohlo 
způsobit katastrofu. 

Na zahradu nekupujte 
zbytečnosti
Chcete zahradničit a nemá-
te žádné vybavení? Nebudete 
toho potřebovat moc, stačí jen 
pár věcí. Poradíme vám, abyste 
neutráceli zbytečně.

Než začnete s pěstováním če-
hokoli, musíte si připravit záhon. 
K tomu je potřeba rýč, případně 
rycí vidle. Pak půdu uhrabete 
a zarovnáte kovovými hrábě. Do 

připravené půdy se na vytvoření 
řádku hodí motyka, na zakrytí 
semínek opět kovové hrábě, na 
uválcování vysetého záhonu se 
používá těžký válec, ale vám 
bude stačit i prkno. Sázecí kolík, 
lopatku nebo malý rýček je dob-
ré mít k sázení už připravených 
rostlinek. Konvičkou je pak za-
lijete a dále budete zalévat hadicí 
s rozstřikovačem nebo konví. 
Okopávat a odstraňovat plevel 
vám pomůže motyčka, ideálně 
ta se třemi hroty na jedné straně 
a kopáčkem z druhé strany. 

Pokud se chystáte pěstovat 
květiny nebo bylinky, kupte si 
dobré zahradnické nůžky na 
jejich stříhání. Kolem záhonků 
bude nutné občas posekat trávu, 
a protože s kosou už se dnes umí 
ohánět málokdo, nejspíš to budete 
dělat sekačkou. Pro malou plochu 
doporučujeme elektrickou, pro 
větší motorovou. Na přesuny 

půdy, odpadu či hojné úrody je 
dobré vlastnit zahradnické koleč-
ko. A nezapomeňte na rukavice, 
ty oceníte hned po prvním dni 
s rukama od hlíny nebo otlačený-
ma od rýče nebo nůžek.

Výhody jarní výsadby 
dřevin a keřů
Stromky a keře se vysazují na 
podzim i na jaře. „Hlavně u tep-
lomilných meruněk, broskví, 
ořechů, rybízů, angreštů nebo 
u vinné révy je vhodnější jarní 
výsadba. Vysazovat byste je měli 
právě teď, nejpozději koncem 
dubna. Pozdější teplé počasí a suš-
ší půda jejich zakořeňování a akli-
matizaci neprospějí. V teplejším 
počasí je jistější sázet zakořeněné 
stromy a keře v kontejnerech, ale 

Zahradničíte na plantáži nebo jen za oknem 

PO ZIMĚ ZKONTROLUJTE všechny obvodové stěny i střechu. Pokud jste na podzim neodstra-
nili zbytky rostlin, vytrhejte je i s plevelem. A pak už můžete vesele sázet. Ilustrační foto: Pixabay

Pod tímto pojmem si můžete představit všechny druhy zeleniny, které se dají vysé-
vat i v létě, ale protože jim chladnější počasí nepřekáží, je škoda nevyužít k jejich pěs-
tování prázdné záhony. Jde například o mrkev, kedlubny, ředkvičky nebo červenou 
řepu. Sklidíte je ze záhonu přesně v době, kdy místo nich budete moci vysadit rajčata, 
papriku a jiné teplomilné rostliny.

víte, co jsou to předplodiny?

Některé druhy zeleniny musí přijít do země už brzy na jaře, když je tam šoupnete 
později, nemusíte se dočkat vůbec žádné úrody. Nejde o délku jejich vegetačního 
období, ale o jejich požadavky na teplotu. Na cibuli a česnek už je v dubnu pozdě, na 
ně si vzpomeňte za rok a sázejte je hned, jak rozmrzne půda.
Hrách. Je ho několik druhů, takže si vždy dobře přečtěte na sáčku se semínky, jaký vlastně 
máte. Poroste sice i v létě, ale protože patří k chladnomilným rostlinám, jarní výsev je pro 
něj vhodnější. Hrách můžete na záhon vyset už osm týdnů před posledním jarním mrazem.
Listová zelenina. Některé druhy salátů, špenát a rukolu musíte vysít v průběhu bře-
zna, v teplejším počasí už neporostou, stihnou jen zhořknout a vyběhnout do květu. 
Takže v dubnu už si pořiďte předpěstované sazenice.
Okrasné cibuloviny. Je vhodné je vysazovat na podzim. Pokud jste to však nestihli 
nebo se nechali zlákat pestrou nabídkou v obchodech, za pokus s jarní výsadbou nic 
nedáte. Přinejhorším se květů dočkáte až za rok.

co se kdy vysévá a sází…

RADOST z vlastní úrody se ničím nena-
hradí… Ilustrační foto: Pixabay
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MediPort HOLEŠOVICE s.r.o.
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kmínky bez kořenového systému 
by měly jít do země dříve. V prů-
běhu dubna můžete vysazovat 
také všechny druhy růží,“ dopo-
ručuje zahradník Richard Kašlík.

Praktické tipy pro 
bylinkovou zahrádku
Jestli jste si doposud mysleli, 
že bylinkový záhon není žádná 
věda, měli jste pravdu. Většina 
bylinek totiž nepotřebuje zvlášt-
ní péči a velmi rychle se dokáže 
rozrůst po celé zahradě. Tomu se 
dá jednoduše zabránit: například 
mátu peprnou sázejte do záhonu 
v terakotovém květináči, který 

nechte cca 3 cm vyčnívat. Že to 
nebude moc pěkné? Buďte bez 
obav, okraj květináče za pár týd-
nů skryjí voňavé lístky. Stejný 
trik vám poslouží i v případě, že 
chcete na jaře snadněji vymě-
ňovat jednoleté bylinky. Těch je 
hodně, například bazalka, kerb-
lík, kopr, koriandr, majoránka 
nebo saturejka. Pažitka je sice 
víceletá, ale její stonky časem 
dřevnatí, proto u ní také dopo-
ručujeme pravidelně vyměňovat 
starou rostlinku za novou.

Bylinky pěstujeme jako koření 
do kuchyně a při grilování. Proto 
bychom měli zvolit umístění zá-

honu s nimi tak, abychom je měli 
po ruce. Tedy blízko u domu. 
Ideální je pro ně polostín.

Při plánování záhonu se dívejte 
hlavně na výšku rostlin. Napří-
klad fenykl nebo dobromysl mívají 
kolem jednoho metru na výšku 
a mohou vám později překážet 
ve sklizni nižších bylinek, které 
byste vysázeli za nimi. Rozmarýn, 

který dosahuje výšky až dvou 
metrů, má raději teplejší podnebí, 
proto ho doporučujeme pěstovat 
v květináči a na zimu ho přesu-
nout do interiéru. A ještě malé 
doporučení na závěr: bylinky 
hned po osázení záhonku či skal-
ky popište, usnadníte si tak jejich 
identifi kaci, až je budete v kuchy-
ni či při grilování potřebovat.

v truhlíku? Poradíme, jak na to!

BAZALCE SE DAŘÍ ve větším květináči s vlhkým zahradním hlinito-písčitým substrá-
tem. Ilustrační foto: Pixabay

Bylinky můžete pěstovat i na balkoně, na terase nebo i za oknem. Jsou světlomilné, 
proto je pro ně nejvhodnější směr výhledu jih či západ. Ideální vláhu jim zajistíte 
v samozavlažovacím truhlíku či květináči.
Do jednoho truhlíku či květináče můžete klidně sázet dohromady několik druhů 
bylinek, ovšem se stejnými nároky na stanoviště a zálivku. Pažitka, petrželka, kopr, 
kerblík, koriandr, libeček upřednostňují rovnoměrně vlhkou půdu a umístění na slunci 
až v polostínu. Rozmarýn, tymián, oregano, yzop, estragon a saturejka milují slunce 
a sušší půdu. Mátě a meduňce dopřejte raději samostatný květináč, mají rozpínavé 
kořeny i povahu a ostatní bylinky by mohly zadusit.
V samostatném květináči můžete pěstovat třeba i vavřín neboli bobkový list. Ten ale 
určitě nechte přezimovat v interiéru.

koření za oknem
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Stanislav Brunclík

Loni jste oslavil 60. narozeniny 
a to je věk, kdy se od člověka tak 
nějak očekávání bilancování. 
Bilancoval jste?
Ano.

K čemu jste došel?
Já jsem si nikdy nedělal výstav-
ku ocenění, alb, a už vůbec ne 
videoklipů a podobně.
Jenže teď, jak připravuju koncert 
v 02 universum k tomuto mému 
jubileu, tak mi režisér Zdeněk 
Suchý shromáždil všechna 
videa, klipy a skladby a in-

terprety, pro které jsem dělal. 
Takže jsem zhlédnul asi 60 klipů 
a článků a poslechl něco, co jsem 
už vlastně zapomněl (úsměv). 
Musím říct, že to bylo na jednu 
stranu příjemné ohlédnout se, 
ale také přišlo uvědomění si, jak 
dlouho už to dělám (úsměv). Celý 
život jsem nedělal nic jiného než 
hudbu a vše okolo ní. 

Takže takové spíš vynucené bilan-
cování? 
Bilancující typ nejsem, po-
řád mám pocit, že jsem někde 
v půlce… A to mě drží v napětí, 
že nestíhám, nemám hotovo, 
nemůžu začít zevlovat. 

Pokud mohu trochu bilancovat já, 
tak z pohledu fanouška vnímám 
ve vaší kariéře tři zásadní kapely. 
Tango, Nová Růže a BSP. Co se 
vám první vybaví, když se řekne 
Tango?
Tango byla moje první profe-
sionální kapela a jsem vděčný 
Imrichovi, že jsem byl při zaklá-
dání kapely u toho. No vlastně až 
do ukončení (smích). Vydali jsme 
hodně desek a objeli Čechy a Slo-
vensko asi 800× kolem dokola. 
250 koncertů ročně v průběhu 
přibližně šesti let, to byla oprav-
du práce.
 
S Tangem jste prožil význam-
nou část osmdesátek v tehdejším 
Československu, bylo vám v době 

vzniku kapely lehce před dva-
cet. Jak tehdy mladý muzikant 
v kapele, která působila ve své 
době jako zjevení v dobrém slova 
smyslu, vnímal tehdejší poměry? 
Vzpomínáte na tu dobu rád, nebo 
spíš nikoliv?
Já na to musím vzpomínat rád. 
Byl to můj vstup na hudební 
scénu. Díky tomu jsem pak mohl 
pokračovat. To, že to bylo za ko-
munistů a my jsme byli neustále 
jednou nohou v zákazu, bylo 
frustrující samozřejmě. Ale my 
měli nepřítele a ta semknutost 
a důvod, proč hrát proti nim, 
byla zároveň naplňující.

Do devadesátek jste vlétl s kape-
lou Nová Růže. Co se vám jako prv-
ní vybaví, když se řekne Nová Růže?
To bylo moje nejrychlejší období. 
Nasazení, ambice, hity, sláva, 
super produkce, dvě úžasné des-
ky, rozbitý hotely… To všechno 
se mi vybaví. Škoda, že jsme 
nepokračovali dál. Byli jsme 
konkurenti Lucie. 

Jak popsat začátek devadesátých 
let s kapelou, která si své „roky 

slávy“ v nové době chtěla viditelně 
užít?
Začátky byly zvláštní. Než jsme 
my, pořadatelé i lidi pochopili 
kapitalismus, chvíli to trvalo. 
Ale jinak devadesátky přinesli 
vlastně všechno… všem (úsměv).

Projekt BSP už po výše zmíněných 
skupinách působil téměř komorně. 

Ovšem spojení Baláž pro Střihav-
ku s asistencí Pavlíčka zafungo-
valo fantasticky. Jak vlastně toto 
spojení vzniklo?
Kamila jsem objevil v autě při 
poslechu nějaké písně z kazety, 
která mi byla předložena. A já se 
zamiloval do jeho hlasu a během 
půl roku vznikla spolupráce, která 
drží dodnes. Napsal jsem mu celé 

Ota Balage: Narozeninový koncert jsem 
 Hudebník a skladatel Ota Balage se chystá zřejmě na svoji největší životní show. V úterý 17. května se do

O2 universum dostaví desítky gratulantů, aby mu kvůli covidu-19 opožděně, ale přece jen popřály během naro-
zeninového koncertu a společně potěšili přítomné diváky.

V hlavě i v počítači mám hodně 
písní na třetí desku BSP, jen se mi 
nedaří přemluvit kluky, aby zašli 
do studia a zkusili je natočit

OTA BALAGE se v dresu Real TOP Praha účastní společně s dalšími osobnostmi naší 
kulturní a sportovní scény charitativních zápasů. Foto: Real TOP Praha
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Pepo, ty ses zul?Pepo, ty ses zul? To je puch!To je puch!

www.chytrahouba.czwww.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research 
and Development – BARD, s.r.o.

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

Nohou si za ínáme všímat až tehdy, když jsou cítit, sv dí a pálí. Mezi prsty                       
je k že rozmá ená nebo rozpraskaná a o ztvrdlých do krve puklých patách ani 
nemluv . 
Plíse  je infekce a mohli jsme se nakazit nap íklad ve spole né saun , bazénu, 
sprše, ale i p i p j ování ba kor návšt vám,… 
Napadení nohou plísní si hned nevšimneme, ale plíse  za ne postupn  dráždit 
pokožku, ta se brání zvýšenou potivostí, což je p íhodné prost edí pro r st plísní              
a s nimi v symbióze žijícími bakteriemi. Ty zp sobují zápach. 
Ignorujeme-li p íznaky, m že se infekce ší it na další ásti t la nebo nakazit 
naše blízké. Ochrana ale je. Použitím chytré houby – Pythium oligandrum.
Mikroorganismus Pythium oligandrum proniká svými vlákny do bun k 
parazita (plísn  nebo kvasinky) a erpá z n ho pro svoji výživu pot ebné látky. 
Tím eliminuje plísn  p ímým parazitismem Zatím je ale asi jediný, který 
krom  plísní není schopen napadnou jiné bu ky, proto mu m žeme právem 
íkat chytrá houba a je odborníky považován za nejbezpe n jší technologii 

dostupnou na sou asném trhu. 
Pod nehty s mykózou proroste chytrá houba z kraj  nehtu                       
a tam p sobí, dokud p vodce onemocn ní zcela nevysaje. Tím 
nevznikají odoln jší druhy ani rezistence (genetické mutace) 
patogenních plísní.
Po vy erpání parazita ustává aktivita chytré houby a odr stá                   
z nehtem  nebo pokožkou. 

Pro nohy a nehty náchylné k výskytu plísní jsou p ípravky z ady 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. P ípravek 
Biodeur se vyrábí i v biokvalit  Chytrá houba Pythie Bio Biodeur.
„P ehlušoval jsem zápach nohou vo avkami                         
a ani mytí t ikrát denn  mi nepomáhalo“, p iznává 
pan Josef, který m l dlouhodobé problémy se 
ztvrdlými patami a pronikavým zápachem. „Te  
preventivn  používám Biodeur 3x1g s chytrou 
houbou. Ztvrdlá k že z pat zjemn la a odpadla, na 
návšt v  se nestydím, kv li zápachu vyzout boty                     
a žena kone n  nereptá.“
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 pojal megalomansky! profi l

narozen 9. listopadu 1961 v Praze
hudebník, dirigent a skladatel
s Vilémem Čokem a Petrem Roškaňu-
kem založil v roce 1988 skupinu Nová 
Růže, ve které i dále účinkoval
se zpěvákem Kamilem Střihavkou 
a kytaristou Michalem Pavlíčkem 
vytvořil uskupení BSP
člen týmu Real TOP Praha, v jehož 
dresu se zúčastňuje charitativních 
zápasů a akcí

Ota Balage (Baláž)

album a pozval Michala Pavlíčka 
nahrát kytary. Tím vzniklo BSP. 

Dodnes hrajeme ty dvě desky, 
na té druhé už spolupracoval 
Michal jako autor. 

V hlavě i v počítači mám hod-
ně písní na třetí desku, jen se mi 
nedaří přemluvit kluky, aby zašli 
do studia a zkusili je natočit. 

Kamil Střihavka je s vámi spo-
jen i v projektu, který byl pro vás 

osobně asi ještě zásadnější než 
Nová Růže či BSP, a to muzikál Je-
sus Christ Superstar. Tam jste mohl 
konečně naplno uplatnit znalost 
not a dirigentské schopnosti…
Ano, to bylo pokračovaní spo-
lupráce s Kamilem. Na Ježíše 
vzpomínáme všichni, kteří jsme 
se zúčastnili. Nejlepší obdo-
bí. Jsem rád, že jsem byl u jeho 
vzniku. Nic lepšího tady zatím 
v tomhle směru nevzniklo. 

O muzikálu se toho moc napsa-
lo. Hrál se několik let prakticky 
v kuse a pořád byl vyprodaný. 
Neopakovatelná záležitost. Máte 
přesto nějakou osobní vzpomínku, 
kterou jste ještě nikdy neřekl? 
Na natáčení desky Ježíše. Bylo to 
veliký pracovat s takovými hlasy. 
Režíroval jsem ve studiu Bártu, 
Střihavku, Basikovou, Josefa, 
Čoka, Brichtu a další. Obrovský 
sbor neuvěřitelně zpívajících lidí, 
kapelu složenou z nejlepších mu-
zikantů té doby. Time Rice a A. L. 
Webber nám tehdy poslali podě-
kování, že jsme nejlepší (úsměv).

O tom, jak silné tvůrčí období 
to na začátku devadesátek bylo, 
vypovídá i jedna vaše skladba 
pro debutové sólové album Báry 
Basikové. Hodně se o něm psalo 
loni, když po třiceti letech vyšla 
v reedici. Tak o čem je vlastně 
píseň Souměrná?
Vůbec nevím. Ani autor textu 
neví, ale jak vidíte, nevadí to. 

Pódiová oslava vašich 60. naroze-
nin se musela přesunout z loňské-
ho podzimu, ale 17. května 

v O2 universum to konečně přijde. 
Nic z tvorby, o které jsme se bavili, 
asi chybět nebude… 
Zkusil jsem to udělat megalo-
mansky (smích). Budou tam 
všichni, se kterými jsem někdy 
spolupracoval, pro které jsem 
psal písně nebo s nimi jen hrál. 
Moc se těším. Měli jsme zkoušku 
a šel nám všem mráz po zádech 
z některých spojení.

PŘEDSTOUPIT PŘED ORCHESTR a ujmout se dirigentské taktovky nedělá známému 
hudebníkovi  problém. Foto: FCB OB
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Martin Dudek

„Bez kolagenu by na světě nikdy 
nevznikl život a potřebujeme 

ho stejně jako vzduch,“ říká Eva 
Sojková.

Proč je kolagen pro naše tělo tak 
důležitý?
Kolagen ovlivňuje nejen 
rychlost stárnutí organismu, 
ale i délku a kvalitu života. 
Rozhoduje o stavu kostí, klou-
bů, pojivových tkání, kvalitě 
zraku, pokožky, vlasů i nehtů. 
Hraje důležitou úlohu v kvalitě 
cév a určování cévního věku, 
který je v dnešní době změři-
telný. Vypovídá o skutečném 
biologickém věku celého orga-
nismu, ale ten se často nemusí 
shodovat s naším skutečným 
věkem. Proto bychom neměli 
mít kolagen pouze za přípra-
vek, který nás chrání před 

vráskami, ale vnímat ho ve 
všech souvislostech.

Slovo kolagen na náš útočí ze 
všech možných reklam, ale není 
prý kolagen jako kolagen…
Největší zmatek nastal, když se 
vedle hydrolyzovaných kolagenů 
objevil nový pojmem – hydrát 
kolagenu – živý kolagen nové 
generace. Ten vznikl po 14le-
tém výzkumu a doslova přepsal 
historické dějiny tradiční výroby 
hydrolyzovaných kolagenů. 
Nastartoval totiž výrobu hydrátu 
kolagenu třetího řádu technologií 
Triple Helix Formula – extrakcí 
čistého, přírodního kolagenu do 
vodného roztoku hydrátu. 

Co je tedy na živém kolagenu tak 
výjimečného?
Tento 100 % přírodní kolagen 
je téměř identický s lidským 
kolagenem. Prokazatelně 
ovlivňuje buněčnou obnovu 
a regeneraci kolagenu v tká-

ních. Tělo ho přijímá jako látku 
sobě vlastní. Dokáže obohatit 
mezibuněčnou tkáň ve všech 
vrstvách pokožky o cenné 
aminokyseliny. Tím posiluje 
aktivitu fibroblastů k znovu-
obnovení produkce vlastního 
kolagenu a spuštění omlazují-
cích a regeneračních procesů. 
Účinně doplňuje kolagen do 
těla a dlouhodobě oddaluje při-
rozené procesy stárnutí. 

Soutěž o 10 batůžků s produkty 
Nezestarni.cz
Odpovězte na soutěžní otázku 
do 14. 5. 2022 na e-mail: sou-
tez@ceskydomov.cz, připište do 
předmětu e-mailu KOLAGEN 
a deset z vás získá modré batůž-
ky s produkty Nezestarni.cz.

Martin Dudek

Cvičící ženy asi nejvíce trá-
pí nahromaděný tuk v oblasti 
břicha, který se z těla velice 
těžko odbourává. Pokud však 
vyzkouší prověřenou metodu 
BetterBelly, uvidí, že při pravi-
delném cvičení se míra kolem 
pasu začne skutečně zmenšovat. 
Stačí jen třikrát týdně trénovat 
30 až 40 minut po dobu nejméně 
jednoho měsíce na crossovém 
trenažéru a mít na sobě oblečen 
břišní pás BetterBelly vysílající 
infračervené záření. Ano, v tom 
je právě ten fígl. Normálně 
totiž zůstává břicho na povrchu 
studené, i když cvičíte s velkou 
intenzitou. To je také důvod, 
proč je tak těžké v oblasti břicha 
zhubnout. Pokud použijete pás 
BetterBelly, bude se tuk pod 
kůží vašeho břicha více zahří-
vat. Infračervené záření totiž 
podporuje zrychlený oběh krve 
v těle a spalování tuku se tak 
zrychlí. Po měsíci pravidelného 
cvičení můžete z fitness klubu 
odcházet lehčí o čtyři balení 
másla, tedy o jeden kilogram 
tuku, což je v přepočtu snížení 
vaší konfekční velikosti o 1 až 2 
čísla! Efekt je možné zesílit ještě 

vhodnou úpravou jídelníčku. 
Metodu BetterBelly si v Aura 
Fitu vyzkoušela a pochvaluje 
si ji i herečka Kristýna Frejo-
vá: „Spoustu věcí je tu super, 
BetterBelly na špeky, VacuShape 
a další přístroje. A pak po cviče-
ní si dáte spršku a budete se cítit 
úplně báječně.“ 

Přenechte dřinu strojům!
Cvičení samozřejmě probíhá za 
bedlivého dozoru zkušených 
trenérek, které vám se vším 
ochotně poradí. Rady poskyt-
nou i ohledně hydraulických 
pístových strojů, které v Aura 
Fitu slouží ke kruhovém trénin-
ku. Tyto stroje mají jedinečnou 
vlastnost – umožňují kardio-
vaskulární i silový trénink 
zároveň. A navíc, protože jsou 
pístové, šetří váš čas, protože 
jednou skupinou svalů prová-
díte tlak a opačnou svalovou 
skupinou tah. Taková intenzi-
ta cvičení vede ke snadnému 
zvýšení a udržení požadované 
tepové frekvence v tzv. aerobní 
zóně. Navíc se díky cvičení proti 
hydraulickému odporu pohybu-
jete plynule. Je to podobné jako 
cvičení ve vodě a zcela bezpeč-
né i pro slabší osoby. Na strojích 

nejsou zásobníky závaží, se 
kterými se musíte potýkat, ani 
se o nastavení váhy nemusíte 
složitě rozhodovat.

S nadsázkou řečeno, ani „sta-
romilkyně“ samozřejmě ve fitku 
nepřijdou o činky či závaží. 
Využijí je při kruhovém trénin-
ku, kdy se cvičí na celkem osmi 
stanovištích s pístovými stroji 
a osmi aerobních mezistani-
cích. Ženy tak vždy ví, co bude 
následovat za cvičení. Přestáv-
ka, pokud je zařazena, je až po 
ukončení jedné sekvence. To se 
opakuje většinou třikrát. Vše se 
střídá, cvičení spodní a horní 
poloviny těla, krev v těle cirku-
luje a tuky se spalují.

A co je vůbec nejlepší? Do 
Aura Fit Lady Clubu si můžete 
přijít protáhnout tělo kdyko-

liv bez objednání a cvičíte, jak 
dlouho chcete! Oceníte rovněž 
dobrou dopravní dostupnost, 
pobočky klubu se nacházejí 
v blízkosti stanic metra.

Soutěž
Odpovězte do 14. 5. na e-mail: 
soutez@ceskydomov.cz a deset 
výherkyň získá voucher do Aura 
Fit Lady Clubu, který opravňuje 
ke třem volným vstupům na 
BetterBelly a tři volné vstupy na 
kruhový trénink.

Vyhrajte voucher do fitness Aura Fit Lady Club
 Čistě dámskou záležitostí je cvičení v Aura Fit Lady Clubu, jehož 

pobočky najdete na několika pražských místech. Muži sem mají 
vstup zakázán a dívky i dámy různorodého věku, které tu potí trika 
v touze zformovat si co nejlépe postavu, tak nejsou vystaveny 
pohledům cizích mužských očí.

AURA Fit Lady Clubu se vám bude věnovat tým zkušených věčně usměvavých trenérek. 
Foto: Aura Fit

Soutěžte a vyhrajte kosmetiku se živým kolagenem

HYDRÁT kolagenu má vědecky potvrzené 
účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby 
vlastního kolagenu v tkáních i v pokročilém 
věku. Foto: Nezestarni.cz

Soutěžní otázka

Kolik poboček má fitness pro ženy Aura 

Fit Lady Club?

a) dvě b) tři c) čtyři
Nápověda na www.aurafit.cz

Soutěžní otázka

Kde má sídli firma Nezastarni.cz?

a) Hradec Králové b) Praha c) Kladno

 Před více než třiceti lety založila Eva Sojková poradenské centrum 
Wellness klub NEZESTÁRNI.CZ a začala především ženám pomáhat 
v boji proti přibývajícím vráskám. Oním kouzelným pomocníkem jsou 
produkty se živým kolagenem, které můžete vyhrát v naší soutěži.
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ČR - Nákupní portál Bcare.cz
připravil spolu s mateřskou
společností Batist Medical a ve
spolupráci s Českým červe-
ným křížem společný projekt
pro pomoc lidem na Ukrajině.
Cílem této akce je dodat lidem
v ukrajinských bojových zónách
co největší množství kvalitních
zdravotnických prostředků: od
podložek pro raněné po obinadla
či obvazy.

Jak se zapojit do projektu? Vyber-
te si záchranný zdravotnický ba-
líček podle svého uvážení. Objed-
nejte si ho a uhraďte jeho cenu, jako

j

kdybyste si ho kupovali pro vlastní 
potřebu. Nákupní portál pak objed-
naný produkt ve spolupráci s Čes

j
-

kým červeným křížem doručí na
místa, kde se v danou chvíli nejvíc 
bojuje a kde je takových prostředků
aktuální nedostatek. Info na 
www.bcare.cz. (red)

Pomozte tam, kde to nejvíce bolí

Holešovice - Ve foodtruckové
zóně v Pražské tržnici vedle Haly
22 je v provozu ukrajinský fo-
odtruck. Každý den (kromě ne-
děle) nabízí denní menu složené 

(

z ukrajinských specialit. Připra-
vují jej kuchařky, které v Praze
nalezly útočiště před válkou. 

Paní Nadia při zahájení provozu 
pro zákazníky připravila tradiční 
boršč a vareniky, do budouc-
na plánuje ve foodtrucku vařit
mimo jiné „naleszniky“, speciální 
palačinky s různými náplněmi
a mnoho dalších autentických 
receptů. Ukrajinský foodtruck

dává příležitost pracovat Ukra-
jinkám a Ukrajincům, kteří našli 
útočiště před válkou právě v Praze,
a zároveň má i charitativní rozměr. 
Zákazníci, kteří se přijdou najíst, 
mohou předplatit porci jídla po-
třebným. Provozovatel foodtrucku
pak předplacenou porci promění 
v poukázku, kterou bude mít
k dispozici nadační fond Šatník. 

p ,

Ten ji pak uplatní pro ty nejpo-
třebnější klienty z Ukrajiny, kteří 
do Šatníku chodí pro materiální 

j y j y,

pomoc, případně pro dobrovolníky 
a dobrovolnice z řad uprchlíků,
kteří v Šatníku pomáhají.

p

 „Je evidentní, že podstatná 
část lidí, kteří sem z Ukrajiny 
přicházejí, jsou lidé v produktiv-
ním věku a zkrátka chtějí praco-
vat. Nesetkáváme se s tím, že by 
se zajímali o to, jak funguje zdejší 
sociální systém, a čekali by, jaké
dostanou dávky. Naopak se ak-
tivně zajímají o to, kde se mohou
zapojit a jak mohou co nejdříve 
pracovat,“ popisuje svou dosa-
vadní zkušenost Nora Fridricho-
vá, zakladatelka nadačního fondu 
Šatník Praha, který v

,
tržnici

funguje již druhým rokem. (red)

Ukrajinské speciality  
se vaří v karavanu

MENU v ukrajinském foodtrucku se bude 
denně obměňovat i v závislosti na tom, kdo
bude zrovna vařit. Foto: praha.eu

Telefonní hovory usnadní tlumočníci
Praha - Služba „Volání pro
Ukrajince“, kterou spustil
sociální podnik Transkript
online, umožňuje ukrajinským
občanům zdarma telefonicky
komunikovat s českými úřady,
komerčními i nekomerčními 
subjekty i soukromými osobami
v jejich mateřském jazyce. Pro-
jekt reaguje na kritický nedo-
statek tlumočníků ukrajinského
jazyka na řadě úřadů a institucí. 
Ty nyní mohou umístit na svůj
web odkaz na www.volaniprou-
krajince.cz a zpřístupnit tak
bezplatné telefonování s překla-
dem mezi českým a ukrajinským 
jazykem. Jak služba funguje?
Jedná se o telefonní konferenci

tří stran: 1. klient bez znalosti
českého jazyka, 2. překladatel se
znalostí českého a ukrajinského
jazyka, 3. volaná strana (úřad,
zdravotní pojišťovna atd.). Info
j y ((

na e-mailu: podpora@tran-
skript.cz. (red)

MUZEUM V PRAZE!

w w w. m u z e u m f a n t a s t i c k y c h i l u z i . c z

Vodičkova 31, Praha 1

N E J Z Á B A V N Ě J Š Í

MFI inzerce 98x132 3_2022.indd   1 31.03.2022   15:21
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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Martin Dudek

Nejprve si řekněme, co to vlastně 
flyball je a kde má kořeny?
Flyball vznikl v 70. letech mi-
nulého století v Severní Ame-
rice a nějakou dobu trvalo, než 
se ustálil v podobě, v jaké ho 
známe dnes. Zpočátku neexis-
tovaly tzv. flyballové boxy, tedy 
krabice, které míček vystřelují. 
Psi přinášeli míčky, které byly 
v určité vzdálenosti jen tak 
položené na zemi nebo podávané 
pomocníkem. V České republice 
jsme se začali „vážně“ věno-
vat flyballu v roce 2003, kdy se 
první české družstvo Hop Trop 
Prague zúčastnilo mistrovství 
Evropy. V témže roce byl založen 
i Flyball Club ČR.

Jak jste už naznačila, ve flyballu 
hraje důležitou roli aportování 
míčku. Jaká jsou tedy jeho pravi-
dla?
Ve flyballu se utkávají dvě 
čtyřčlenná družstva na dvou 
stejných flyballových dráhách. 

Každá dráha se skládá ze čtyř 
stejných skokových překá-
žek a flyballového boxu, kte-
rý vystřeluje míček. Na povel 
psovoda, který však zůstává za 
startovní linií, vyběhne pes na 
dráhu, překoná čtyři skokové 
překážky, naskočí na přední 
desku boxu (provede tzv. plavec-
kou otočku), čímž spustí me-
chaniku, chytí vystřelený míček 
a aportuje ho zpět přes překážky 
k psovodovi. V okamžiku, kdy 
první pes z družstva protne 
cílovou čáru, může na dráhu 
vběhnout další pes. Vítězí druž-
stvo, které má jako první v cíli 
všechny čtyři psy (a míčky).

Je tedy důležitá souhra družstva 
a vzájemná snášenlivost psů…
Ano, to je ve flyballu mimořádně 
důležité. Psi se spolu střídají na 
startovní/cílové čáře a v opti-
málním případě se míjejí ču-
mák-čumák, přičemž se nesmí 
vzájemně napadnout. Nic pro psí 
závistivce, kteří nesnesou, když 
proti nim přibíhá pes s míčkem. 

Na střídání se dá vyhrát, nebo 
prohrát závod.

Závody bývají velmi napínavé 
a právě v těchto okamžicích se 
flyball stává nefalšovaným adre-
nalinovým sportem. Do poslední 
chvíle není rozhodnuto, kdo vy-
hraje, neboť na dráze se může ve 
zlomku vteřiny stát cokoliv. Ně-
kdy se konají také závody dvojic 
nebo trojic, zejména pro začáteč-
níky. Závody jednotlivců, které 
známe z minulosti, se v současné 
době již téměř nekonají.

Zvítězí opravdu družstvo jen 
s nejrychlejším časem, nebo se 
počítají i nějaké jiné, pomocné 
body, které mohou celkové pořadí 
změnit?
Žádné pomocné body se ve 
flyballu nepoužívají. Ze dvou 
družstev, která jsou na dráze, 
vždy zvítězí to, které doká-
že v souladu s pravidly dostat 
rychleji do cíle všechny své psy 
a míčky. Stává se ale, že rychlé 
družstvo chybuje, když napří-
klad některý z jeho psů nedonese 

míček do cíle, a z vítězství se tak 
raduje pomalejší, ale přesnější 
družstvo. Kromě toho se závodí 
v tzv. divizích, kam jsou druž-
stva rozdělena podle svých nej-
lepších časů. Tím pádem se spolu 
na turnaji utkávají rychlostně 
srovnatelná družstva.

Co je ve flyballu zakázáno?
Zakázáno je například to, aby 
psovod běžel k flyballovému 
boxu se svým psem – od startov-
ní čáry už musí pes běžet sám. 
Dále jsou zakázány pamlsky na 
dráze, házení míčků či hraček 
(mohlo by rozptylovat ostatní 
psy), záměrné vbíhání do soupe-
řovy dráhy atd.

Jaké soutěže se pořádají?
V jednotlivých zemích se 
pořádají flyballové turnaje, na 
kterých se obvykle utkávají jen 
místní družstva. Jsou však určité 
turnaje, které mají tak dobrou 
pověst, že se na ně kromě domá-
cích družstev sjíždějí i družstva 
z okolních zemí. U nás je to na-

příklad turnaj Eager ś Cup, který 
se koná pravidelně počátkem 
května v Žamberku, a Budějc-
kej X-treme, který bývá v půlce 
října v Českých Budějovicích. 

Vrcholnou evropskou akcí 
je pak mistrovství Evropy 
(European Flyball Champion-
ship), které se koná každý rok 
(s výjimkou doby covidové) 
a kde spolu soupeří kolem 150 
družstev z celé Evropy. V le-
tošním roce bude hostitelem 
ME Česká republika! Turnaj 
se bude konat ve dnech 15.-17. 
července v Blšanech (www.
efc2022.eu) a slibuje opravdu 
vynikající sportovní sou-
boje se spoustou adrenalinu 
nejen pro závodníky, ale i pro 
diváky. 

Novinkou ve flyballáckém 
kalendáři je Světový pohár ve 
flyballu (Flyball Open World 
Cup), který má ambice stát se 
mistrovstvím světa. Zatím se 
kvůli covidu konal pouze jeden 
ročník, další bude na řadě letos 
na konci května v Belgii. Už nyní 
ale víme, že se ho bohužel kvůli 
covidu-19 nezúčastní favori-
zovaná americká a kanadská 
družstva, a to kvůli problémům 
s dopravou psů do Evropy. Čes-
kou republiku bude na FOWC 
reprezentovat téměř desítka 
nejlepších družstev, která si svou 
účast vybojovala v kvalifikaci na 
podzim loňského roku.

Je tento druh sportu vhodný pro 
všechny psí rasy, nebo jsou někte-
ré pro flyball vhodnější? Je omezen 
věkem psů?

Flyball je sport i zábava pro 
temperamentní psy všech ple-
men. Oproti agility má výho-
du, že pro psovoda není tolik 
náročný, takže se mu mohou 
věnovat i fyzicky méně dis-
ponovaní psovodi. Podobně 
jako u jiných psích sportů platí 
i u flyballu nepsané pravidlo, 
že některá psí plemena jsou 
výrazně úspěšnější a více se 
prosazují na vrcholné úrovni. 
Poslední dobou zažívají velký 
boom vipeti, kteří vynikají 
svou rychlostí, a samozřejmě 
border kolie. Špičková družstva 
pak závodí vesměs s různými 
kříženci speciálně vyšlechtěný-
mi pro psí sporty. Osobně bych 
flyball nedoporučila pro velká 
a molossoidní plemena. Dobře 
trénovaný flyballový pes ale 
může závodit dlouhá léta, takže 
na flyballových dráhách vídáme 
i desetileté psy.

Pokud mám doma šikovného psa, 
mohu se hned přihlásit do nějaké-
ho turnaje?
Na flyballový turnaj (soutěž) 
se mohou přihlásit pouze celá 
družstva, takže je potřeba začít 
nejprve s tréninkem v nějakém 
flyballovém klubu/spolku, který 
vás později začlení do svého 
družstva. Další variantou je, že 
začnete trénovat sami a postupně 
sestavíte vlastní družstvo, ale 
bez zkušeností a zázemí to není 
jednoduché a můžete zbytečně 
naučit svého psa nešvarům, které 
mu budou vadit v závodní kari-
éře. Proto je vždy lepší začít pod 
dohledem zkušených trenérů.

Flyball. Přinese vám aportující pes zlatou medaili?

PSÍ závod je napínavý do poslední vteřiny. Foto: Flyball Hop Trop

kde se lze v Praze věnovat flyballu?

Cvičiště spolku Flyball Hop Trop v Třeboradicích, www.hoptropflyball.cz
Cvičiště spolku FUNatics v Libni, http://flyballfunatics.weebly.com/
Cvičiště The Rebels v Dolních Počernicích, www.therebels.cz
Na webových stránkách jednotlivých klubů, případně na facebooku najdete bližší 
informace o tom, kdy se konají tréninky začátečníků a jak se na ně přihlásit. 

 Určitě jste si někdy říkali, že váš pejsek je moc šikovný a že by 
třeba mohl vyhrát i nějakou soutěž. Možná ani netušíte, jak blízko 
jste pravdě. Excelovat by mohl ve flyballu, jehož tuzemskou propa-
gátorkou je Míla Vrbová, předsedkyně Flyball Hop Trop.

„Mistrovství Evropy ve 
flyballu se letos uskuteční 
v České republice!“
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3 OTÁZKY PRO… EVU HECKO PERKAUSOVOU

 Usměvavou moderátorku čtenáři a čtenářky znají z televize Pri-
ma jako tvář zpravodajské relace Hlavní zprávy, kde působí ve dvo-
jici s Romanem Šebrle jak na Primě, tak i CNN Prima NEWS. Letos 
se Eva Hecko Perkausová opět chystá moderovat Dermacol LOVE 
DAY v Havlíčkových sadech a na akci se moc těší. Od nástupu covi-
du totiž nebylo mnoho příležitostí k setkávání na větších akcích.

Martin Dudek

Na 1. máje se uskuteční další roč-
ník Dermacol LOVE DAY. Na co 
se v Grébovce a Havlíčkových 
sadech nejvíce těšíte?
Jednoznačně na osobní setkání 
s lidmi! Je to po dlouhé covi-
dové pauze větší akce, kterou 
moderuji, navíc s bezvadným 
parťákem Petrem Vágnerem. 
Zároveň je to oslava narozenin 
stanice Prima LOVE! Grébov-
ka bude plná spousty aktivit 
v duchu lásky, krásy a zábavy. 
Návštěvníci si budou moci užít 
den plný hýčkání za doprovo-
du svých drahých poloviček 
a i těch nejmenších. A já si mys-
lím, že dopřát si příjemné chvíle 
spojené s oslavou lásky, to teď 
potřebujeme asi všichni.

Akce je samozřejmě určena 
hlavně ženám, ale najde si tu své 
i pánský doprovod?
V Grébovce si na 1. máje najde 
něco opravdu každý. Dámy, 
pánové i děti. Nebudou chy-
bět koncerty, mimo jiné třeba 
Dary Rolins. Těšit se můžete 
na módní přehlídky, praktické 
workshopy, zkrášlovací proce-
dury nebo různá poradenství, 
a to nejen pro ženy... Připravena 
bude i velká interaktivní zóna 
Prima LOVE, plná zajímavých 
aktivit. 

Znáte Prahu 2 dobře? Nebo 
do této pražské části zavítáte, jen 
pokud vás sem pošlou pracovní 
povinnosti?
Grébovka je nádherná! V rámci 
svého sportovního tréninku 

do ní občas zajdu, respektive 
zaběhnu. Takže ano, dostanu se 
sem i mimo pracovní povinnos-
ti. Musím ale přiznat, že ačkoli 
se snažím mít při běhání čistou 
hlavu, v Grébovce vždycky 
vzpomínám na svou oblíbenou 
akci, kterou Dermacol LOVE 
DAY rozhodně je. A jelikož jsou 
to vzpomínky velice příjemné, 
mám jich na místě vždycky 
plnou hlavu. Těším se, že se 
na akci uvidím osobně s velkou 
spoustou vašich čtenářů!

Zodpovězte do 29. dubna 2022 
soutěžní otázku a odpověď zašlete 
na e-mail: martin.dudek@ceskydo-
mov.cz s předmětem e-mailu 
DERMACOL. Pět výherců/výherkyň 
získá poukaz na speciální tašku 
Dermacol, díky které se mohou 
na akci nechat nalíčit, nalakovat nehty 
a navíc si odnést dárky v minimální 
hodnotě 600 Kč!

Soutěžní otázka

Kolikátý ročník Dermacol LOVE DAY 
se v květnu uskuteční?

a) čtvrtý   b) pátý)   c) šestý

Soutěž o tašku Dermacolu

LÁSKYPLNÝM dnem  vás provede Eva 
Hecko Perkausová. Foto: TV Prima
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časopis všech Pražanů

 
 
 

 
 
 
 

V 
probíhá distribuce 

nových novin. Prosíme 

o informaci, zda noviny 

schránky. 

 
 v chyt

Popis pozice:

Požadujeme:

Nabízíme:

Své životopisy posílejte na email nabor@ceskydomov.cz

HLEDÁME MANAGERA 
OBCHODNÍHO TÝMU

Jedno z největších vydavatelství v České republice, působící 
na trhu 20 let, sdružující 52 novin a časopisů, hledá 
energického kolegu pro svůj obchodní tým v Praze.

řádková inzerce

www.ceskydomov.cz

 • OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVI-
TOSTÍ. Exekuce a dluhy ihned vyplatíme.  
www.evykupnemovitosti.cz VOLEJTE 
NONSTOP: 608 212 217

 • Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 
i nefunkční a poškozené náramkové i 
kapesní, české, ruské i světové PRIM, 
OMEGA, LONGINES, ORLIK, TISSOT, 
ULYSSE NARDIN, VACHERON CON-
STANTIN, JAEGER LE COULTRE, SPAR-
TAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, 
ROLEX, LEMANIA, MOVADO, HELVETIA, 
CERTINA, SEIKO, HEUER, GUB, PATEK 
PHILIPPE,  GLASHUTTEi jiné. Koupím též 

drahé zlaté hodinky v jakémkoliv stavu. 
Koupím i  celou pozůstalost po hodináři, 
hodinky, součástky, nářadí, sklíčka plas-
tová i skleněná, soustruh apod. Po tele-
fonické dohodě s Vámi přijedu kamkoliv 
nebo můžete Vy ke mně. 
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

 • !! 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.
sidloprofi rmupraha.cz, Tel.: 728 991 247

 • Koupím sklo, porcelán, knihy a další. 
Zároveň vyklidím a vystěhuji. Tel.: 608 
203 342

 • Vyklizení pozůstalostí ZDARMA za staré 
věci. Tel.: 773 995 221

 • KADEŘNICE. Nabízím levně kadeřnické 
služby, vhodné pro důchodce (muži 150 
Kč, ženy 300 – 500 Kč ). 
Tel.: 724 909 592

SC
-5

01
03

4/
04

RECEPT: HLAVIČKA S UZENÝM JARNÍM KUŘÁTKEM

Ingredience:

1 vařené uzené kuře, 6 vajec, 4 žem-
le, špetku muškátového květu, 
100 g cibule, 100 g másla, 4 plátky 
slaniny, lžička droždí, 50 g hrubé 
mouky, několik listů libečku, kopři-
vy, petrželka, pažitka, 100 ml mléka

Postup přípravy:

Uvaříme uzené kuře doměkka a ne-
cháme vychladnout. Maso obereme 
a pokrájíme. Předehřejeme troubu 
na 180 °C, chlebíčkovou formu 
o objemu 1,2 l vymažeme máslem 
a vysypeme strouhankou nebo 
vyložíme pečicím papírem. Žemle 
nakrájíme na kostky a zvlhčíme 
v míse vývarem z kuřete. Přidáme 
kuřecí maso, muškátový  květ, spa-
řené a nasekané kopřivy, petrželku 
a další byliny a podle chuti osolíme. 
V misce utřeme droždí se špetkou 
cukru a vlažným mlékem a nechá-
me vyběhnout kvásek. K masu 
a žemlím přidáme vejce a kvásek. 

Promícháme, těsto přesuneme 
do připravené formy a necháme 
kynout 10–15 minut. Pečeme po 
dobu 45 minut a podáváme teplé 
nebo studené.

K POKRMU SE podle sommeliera Petra 
Maška nejlépe hodí láhev Sommelier Club 
Sauvignon pozdní sběr 2020, vychlazená 
na teplotu 9 až 11°C. Foto: Víno Mikulov

Dopravní informace nabízí nový web
Praha – Hlavní město spustilo 
nové internetové stránky věno-
vané dopravě. Web prahajede.cz 
nabízí informační servis o no-
vinkách v pražské dopravě 
a její budoucí podobě. Soustředí 
na jednom místě co největší 
množství důležitých a zajíma-
vých dopravních informací. 
Kromě aktualit přináší i pohledy 
do zákulisí včetně rozhovorů 
s lidmi, kteří pro Prahu pracují, 

či dlouhodobé vize, kam směřuje 
dopravní infrastruktura metro-
pole. Pozornost je také věnována 
všem druhům pohybu po městě 
– tedy MHD, automobilové do-
pravě, pěším i cyklistice. Dalším 
zdrojem informací pro pražské 
motoristy je web opravujeme.to, 
který nabízí informace o vý-
znamných dopravních omeze-
ních na klíčových komunikacích 
v metropoli. (red)

Za celodenní jízdné nezaplatíte 
více než 120 korun
Praha – Hlavní město zastropovalo jízdné v aplikaci PID Lítačka. 
Nová funkce zajistí, že jakmile cestující v rámci jednoho dne využijí 
v mobilní aplikaci jízdenky v celkové hodnotě 120 Kč (nebo 60 Kč 
v jejich zlevněné variantě), což odpovídá ceně denní jízdenky, apli-
kace jim automaticky nabídne možnost cestovat až do 01.30 hodin 
následujícího dne zdarma. Zastropování jízdného platí na území 
hl. m. Prahy, tedy v pásmech P+0+B. 

Zastropování jízdného je dostupné pouze pro jízdenky v aplikaci 
PID Lítačka od verze 3.8.0., započítávají se do ní jízdenky aktivova-
né pouze na jednom zařízení a v rámci jednoho účtu, které se časově 
překrývají maximálně o 5 minut. Do budoucna město zvažuje za-
stropování i celoročního jízdného. (red)
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Jedná se o unikátní síť 9 pražských webů Naše Praha: 
www.naseprahacentrum.cz, www.nasepraha3.cz 

www.nasepraha4.cz, www.nasepraha5.cz,   
www.nasepraha6.cz, www.nasepraha7.cz
www.nasepraha8.cz, www.nasepraha9.cz 

www.nasepraha10.cz. 

UMÍME UNIKÁTNĚ ZACÍLIT NA LOKÁLNÍHO ČTENÁŘE V PRAZE 

WWW.NASEPRAHA.CZ

SLEDUJTE NÁŠ WEB 
NASEPRAHA.CZ
SLEDUJTE NÁŠ WEB 

NASEPRAHA.CZ
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LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 28. 6. – 2. 9. 2022shakespeare.cz

hlavní partneři spolupořadateléhlavní mediální partneřigenerální partner předprodej

pořadatelpartneři mediální partneři

Glanc

MACBETH
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INFOLINKA: 731 840 806, PRAHA@LEVNEOPRAVY.CZ, WWW.LEVNEOPRAVY.CZ
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