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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
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217 SC
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

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

➪ VÝKUP ZA HOTOVÉ
➪ KOMISNÍ PRODEJ
➪ LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
➪ SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

ZA OPRAVNOU, PRAHA 5 - MOTOL

TEL. Č.: 739 821 271
WWW.AUTOBAZARMOTOL.CZ SC
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inzerce

Nadace Krása pomoci od roku 2008 podporuje seniory a rozvíjí
pozitivní přístup ke stáří. Hlavním cílem je zajistit důstojný život
starších lidí v domácím prostředí a provázet stárnutím. Osamělým
seniorům pomáhají koordinátorky péče, které zařizují vše, co je
potřeba, aby mohli žít tam, kde je jim dobře. 

Nadace se věnuje také tématu proměny pracovního trhu v souvislosti
se stárnutím populace (www.zlataprace.eu).

www.krasapomoci.cz

Nadace Krása pomoci krasapomoci

NADACE KRÁSA POMOCI POMÁHÁ SENIORŮM 
ŽÍT DŮSTOJNĚ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Chcete také pomoct seniorům? Podívejte se na
pomaha.me/pravidelne

pozitivní
stárnutí

laskavý 
přístup
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Bořislavka - „Tak jako ostatní 
jsem se 24. února probudila do 
jiného světa, kde slova jako bez-
pečí a mír získala nový význam. 
Jako ženě a matce dvou synů mi 
nemohlo být lhostejné, co se děje 
kolem. Sama mám těžce postižené 
dítě a představa, že s ním utíkám 
přes Evropu, mne dodnes děsí,“ 
říká Lenka Helena Koenigsmark, 
která s přáteli Dobrodějnu zalo-
žila. „Proto jsem s kamarády dva 
dny po začátku války uspořádala 
obrovskou sbírku, vybrali jsme 
více než 250 palet zboží a dodali je 
přímo na Ukrajinu. A postupem 
času, když jsme zjistili, že půjde 
o maraton, a ne o běh na krátkou 
trať, jsme vytvořili Dobrodějnu.” 

Jde o místo, kde díky dár-
cům a štědrým firmám najdou 
pomoc všichni, kteří ji právě 
potřebují. Od pondělí do čtvrt-
ka (17.00-20.00 hod.) a v pátek 
(15.00–20.00 hod.) si tu lze 
vybrat oblečení, boty, drogerii, 
jídlo, školní batohy či pleny.

„Válka na Ukrajině zatím nemá 
konce, takže naše Dobrodějna je 
stále v provozu. Budeme rádi, když 
během otevírací doby přinesou 
dárci nejen zachovalé a čisté oble-
čení a věci denní potřeby, ale třeba 
také konzervy a těstoviny,“ uza-
vírá Lenka Helena Koenigsmark, 
která na podzim bude kandidovat 
do Senátu ČR s vizí širší a adres-
nější pomoci handicapovaným, 
rodinám s dětmi a seniorům. (md)

 � Před více než měsícem bylo díky OC Bořislavka otevřeno jediné 
centrum materiální pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům 
v Praze 6 – Dobrodějna. Nachází se na rohu ulice Kladenské, kde 
se dá i dobře zaparkovat, což je důležité především pro dárce. 

Dobrodějna nabízí oblečení i potraviny

ZAKLADATELKA Dobrodějny Lenka Koenigsmark. Foto: archiv Dobrodějna

TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor: 

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

Máme čtyři měsíce do komunál-
ních voleb a mnozí snad již začali 
v předstihu stříhat onen pověstný 
metr a říkat si – ať už jsou sakra 
pryč! Kdo? No přece současná 
koalice, která nám v Praze vládne.
Výhrad na adresu koaličního 
slepence Piráti, Praha sobě a Spo-
jené síly pro Prahu za čtyři roky 
zaznělo spoustu. Právě tak jako 
přívlastků, z nichž ten „aktivis-
tický“ se zmiňoval asi nejčastěji 
a rozhodně ne v lichotivých sou-
vislostech. Co však je naprosto 
zarážející je v určitých oblastech 
naprostá nekomunikace vedení 
hlavního města. Což byl mimocho-
dem jeden z volebních slibů Pirátů, 
kteří se prsili slovy „otevřená 
radnice“ či „kvalitní informace“.
Realita? Starostové a starostky 
městských částí si neustále stěžují, 
že je magistrát o něčem neinfor-
muje. Dva nedávné příklady – do-
slova se museli pídit po informacích, 
jak to bude s opravou Barrandov-
ského mostu. A teď čerstvě byly 
zaskočeny Prahy 5 a 10, na jejichž 
území stanují romští uprchlíci 
z Ukrajiny. Bez jakékoliv konzultace 
s vedením obou městských částí. 
Tomu říkám „kvalitní informace“…
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KOMENTÁŘ

Praha má evropské prvenství v zlodějně století
Praha opět zaznamenala jedno 
prvenství, které by si Pražané rádi 
odpustili. Podle posledních srov-
nání má Praha nejdražší elektřinu 
v Evropě dle parity kupní síly. 
Naopak druhý od konce tabulky 
je švýcarský Bern. Obě země jsou 
přitom energeticky soběstačné. 
ČR je dokonce jednou z mála zemí 
EU, která má přebytky a elektři-
nu do EU vyváží. Jak je možné, 
že Švýcaři mají elektřinu levnou 
a infl ace v jejich zemi dosahuje 
„jen“ 2,9 %, zatímco u nás cena 
elektřiny trhá rekordy, infl ace je 
15 % a stále stoupá? 

Odpověď hledejme v letech 
minulých, kdy se v EU strhla 
bitva o energetickou nezávislost. 

Zatímco Švýcaři si vybojovali 
nezávislost a nenechali se donutit 
být součástí Evropské energetic-
ké burzy se sídlem v Lipsku, ČR 
na tuto loupež století přistoupila. 
A zatímco u nás vyrobíme jednu 
MWh elektřiny za 250 Kč a ode-
vzdáme ji na evropskou burzu, 
vrátí se nám zpět pro konečného 
spotřebitele podražená na 9000 Kč 
a více. Krásně je to vidět, když si 
na střechu nainstalujete solár-
ní panely. ČEZ od vás vykoupí 
1 MWh za 500 Kč. Když si ale tu 
samou 1 MWh chcete koupit zpát-
ky od ČEZ, zaplatíte už 8800 Kč. 

Kde je těch 8300 kaček? Odpo-
věď nám naznačili politici v po-
slední Partii na TV Prima. Burza 

a systém emisních povolenek de 
facto srovnává drahou německou 
„zelenou“ elektřinu z větrníků 
a solárů a ruského plynu s tou 
naší levnou z uhlí a jádra. Jinými 
slovy, naše jaderné a uhelné 
elektrárny levně vyrobí, v Ně-
mecku se to „ekologicky“ přebalí 
a 20× „nadraženou“ elektřinu 
zaplatí naše domácnosti a kra-
chující fi rmy. Dokonce bylo 
naznačeno, že kdybychom se 
cukali, německou burzu opustili 
a prodávali pouze přebytky (jako 
to dělají Švýcaři), tak nám Němci 
vypnou za trest ruský plyn, 
který od nich, 5x podražený, 
také překupujeme. Oni kupují 
stále od Putina za 6 Kč/m3, nám 

jej přeprodávají 
za 25 Kč/m3. 
Ministr Sýkela 
nakoupil v nou-
zovém režimu 
do zásobníků 
dokonce za 37 Kč/m3. 

Před sto lety se podobnému jed-
nání říkalo kolonialismus, dnes 
se tomu říká evropská solidarita. 
Ještě nedávno se podobnému 
jednání říkalo zlodějina a politici 
chodili před spravedlnost. Dnes 
novináři, policie a státní zástupci 
strkají hlavu do písku a hanebně 
mlčí. Schválně, jak dlouho to ještě 
vydržíme snášet? 

 Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz

Máme čtyři měsíce do komunálních 
voleb a mnozí snad již začali v před-
stihu stříhat onen pověstný metr 
a říkat si – ať už jsou sakra pryč! 
Kdo? No přece současná koalice, 
která nám v Praze vládne. Výhrad 
na adresu koaličního slepence 
Piráti, Praha sobě a Spojené síly 
pro Prahu za čtyři roky zaznělo 
spoustu. Právě tak jako přívlast-
ků, z nichž ten „aktivistický“ se 
zmiňoval asi nejčastěji a rozhodně 
ne v lichotivých souvislostech. Co 
však je naprosto zarážející a řekl 
bych až trestuhodné, je v určitých 
oblastech naprostá nekomunikace 
vedení hlavního města. Což byl mi-
mochodem jeden z volebních slibů 
Pirátů, kteří se prsili slovy „otevřená 
radnice“ či „kvalitní informace“. 
Realita? Starostové a starostky 
městských částí si neustále stěžují, 
že je magistrát o něčem neinformu-
je. Dva nedávné příklady – doslova 
se museli pídit po informacích, jak 
to bude s opravou Barrandovského 
mostu a objížďkami. A teď čerstvě 
byly zaskočeny Prahy 5 a 10, na je-
jichž území stanují romští uprchlíci 
z Ukrajiny. Bez jakékoliv konzultace 
s vedením obou městských částí. 
Tomu říkám „kvalitní informace“…

Co nejvíce trápí obyvatele Prahy 1?
 Městská část pracuje v součinnosti s místními obyvateli na Strategii udržitelného rozvoje Prahy 1. 

V rámci veřejných setkání či dotazníkovou anketou se lidé mohli vyjádřit k aktuálním problémům 
centra města i vyjádřit názor, kam by měla Praha 1 směřovat svůj rozvoj v následujících letech.

Praha 1 - Při setkáních s ve-
řejností se jako hlavní oblasti 
zájmu obyvatel ukázaly do-
prava, bezpečnost, životní 
prostředí, turismus, správa 
a rozvoj městské části, památ-
ková péče, zeleň, úklid, hluk, 
bydlení a čistota. Přičemž jako 
nejproblematičtější označovali 
lidé vysokou zátěž centra Prahy 
způsobenou turismem a dopra-
vou; důležité pro ně bylo také 
vnímání pocitu bezpečí. „Z pro-
vedených diskusí je zřejmé, že 
žádná z těchto oblastí neexistuje 
sama o sobě, nýbrž jsou často 
propojené a vzájemně se ovliv-
ňují,“ upozornil Petr Rachunek 
z oddělení strategického pláno-
vání a participace MČ Praha 1. 

Kritika Airbnb i hlučných turistů
Obyvatelé poměrně často vyjad-
řovali nevoli z velkého množství 
zejména těch turistů, kteří sem 
přijíždějí na pijatiky a hlučné party. 
Trápí je také kromě hustoty dopravy 
obchody s nevkusným zbožím 
v historických uličkách nebo noční 
hluk. Někteří nostalgicky vzpomí-
nali na dobu, kdy v centru Prahy 
žilo více trvale bydlících lidí, nebo 
kritizovali velký nárůst krátkodo-
bého ubytování v bytech například 
v rámci Airbnb. „To jsou nešvary, 
s kterými se snažíme vypořádávat. 
Vnímáme celou řadu problémů, 
s kterými se centrum hlavního 
města potýká. Strategie udržitel-
ného rozvoje Prahy 1 nám může 
být dobrým vodítkem a pomocní-

kem v jejich řešení,“ uvedl starosta 
Prahy 1 Petra Hejma (STAN). Už letos 
v červnu uspořádají autoři strategie 
další sérii setkání s veřejností, kde 
představí dosavadní zjištění. Občané 
se během nich budou moci opět 
aktivně zapojit do tvorby strategie, 
a to tak, že budou sami rozhodovat, 
kterým tématům bude věnována 
větší pozornost. Zpracovatelé pak 
na podzim přidají návrhy řešení. Ty 
poté poputují k projednání do komi-
sí, rady a následně i do Zastupitelstva 
MČ Praha 1. Hotovo by mělo být 
do konce letošního roku. „Na obsa-
hové podobě tohoto strategického 
dokumentu by měla být co nejširší 
shoda jak mezi volenými zástupci, 
tak mezi odborníky i obyvateli,“ 
dodal starosta Hejma. (red)

ALKOHOLEM rozjaření turisté nechodí v ulicích Prahy 1 příliš potichu… Ilustrační foto: Pixabay 

Praha - Přes 150 pražských kostelů je přihlášeno do dalšího ročníku akce Noc kostelů, který se usku-
teční v pátek 10. června. Těšit se můžete nejen na nevšední komentované prohlídky, ale i na doprovod-
ný kulturní program – přednášky, koncerty či výstavy. Podrobnější informace najdete na 
www.nockostelu.cz/programy. (md)

Noc kostelů nabídne koncerty či přednášky



Martin Dudek

Počátky projektu sahají ješ-
tě o několik let zpátky, kdy se 
v hlavě plzeňského vášnivého 
včelaře RNDr. Pavla Macha zro-
dil nápad zabudovat do úlu spe-
ciální senzory o velikosti zhruba 
3 x 3 centimetry. Ty měly za úkol 
sledovat veškeré dění v úlech 
přes počítač nebo telefon a v pří-
padě, že se vyskytne problém, 
upozornit včelaře. Funkčnost 
sledování měl potvrdit speciální 
projekt, do kterého se zapojila 
i Jindřiška Hinge.

 „Nejdůležitějším senzorem je 
akustický, který snímá zvuky 
v úlu. Projekt totiž zamýšlel zjis-
tit, jestli lze pomocí počítačové-
ho rozpoznávání zvuků a ‚hlasů’ 
v úlu předpovídat stav včelstva. 
Včelaři vlastně celý život zápasí 
s tím, že pořádně nevědí, jak se 
jejich včely mají. Aby to zjistili, 

musí úl otevřít, což například 
v zimním období není vůbec 
vhodné,“ vysvětluje Jindřiš-
ka Hinge, bývalá projektová 
manažerka, která se stará o dva 
úly na střeše jednoho pražského 
administrativního komplexu.
Pražský med? Kvalita!
„Včely jsem si zamilovala. 
Uklidňuje mne jejich bzučení, 
vůně medu, kooperace a hierar-
chie, jak jedné včele záleží na té 
druhé. Líbí se mi jejich tance, 
než si sdělí, na kterou květi-
nu letět. Je to krásné fungující 
společenství a lidé by se od 
něj mohli učit,“ tvrdí nadšená 
včelařka Jindřiška Hinge, která 
když pilotní projekt skončil, 
spoluzaložila Včely na střechách. 
Ten se již rozrostl na více než 
deset střech, v Praze jsou včelí 
úly na City Tower v Praze 4, na 
The Park v Praze 11, na Metro-

nom Business Center v Praze 13, 
na střeše Národního zeměděl-
ského muzea v Praze 7 a senzory 
jsou umístěny i na Letišti Václava 
Havla v Praze 6.

„Občas dostávám otázku, zda 
mají včely v metropoli co opylo-
vávat. Samozřejmě ano, kvetou 
tu tulipány, sakury a spousta 
dalších rostlin. Navíc oproti 
včelám mimo venkov je jejich 
potrava pestřejší, ve městech 
se totiž nepoužívají pesticidy 
a kvete větší škála druhů květin 
v delším období. Proto i pražský 
med může být zdravější a chuťo-
vě zajímavější. Z pražských úlů 
byla výnosnost dvakrát za sebou 
kolem 20 kilogramů medu na 
úl. Med, který vyprodukují naše 
včely, kontroluje veterinární 
správa a víme, že je velmi kvalit-
ní,“ říká Jindřiška Hinge.

Ale zpět k samotnému projek-
tu. Ten se postupem doby natolik 
zdokonalil, že díky neuronovým 
sítím a senzorům mají včelaři 
dokonalý přehled, jak se jejich 
včelstvům daří. A to doslov-
ně, protože v úlech nechybí ani 
kamery a včely lze přes www.
vcelynastrechach.cz hezky 
„šmírovat“. Všechny informace 
se zobrazují pomocí grafů a je 
možné z nich vyčíst, jak třeba 
včely reagují na změnu počasí 
a kolik mají v zimním období 
ještě zásob. 
Klid od lidí i vandalů
„Založili jsme i instagramový 
účet Včely na střechách a je až 
neskutečné, kolik včelařů s námi 
sdílí svoje zkušenosti. Jsou to 
lidé z Izraele, Iránu, Nového Zé-
landu či Japonska. Vyměňujeme 
si informace a někdy žasneme, 
co se na druhé straně zeměkoule 
dělá. Například Iránci za pomoci 

vosku, tuku z jehňat a propolisu 
vyrábí léky na vitalitu a imuni-
tu,“ říká Jindřiška Hinge a při-
dává postřeh z Paříže: „Když 
v roce 2019 hořela katedrála 
Notre-Dame, byly na střeše dva 
úly. Kdyby v nich měla včelařka 
senzory, věděla by hned, zda 
včely přežily. Takhle se k nim 
dostala až za čtyři měsíce a našla 
je naštěstí živé.“

Někteří ochránci přírody jsou 
však k úlům na střechách skep-
tičtí a tvrdí, že jde o trápení zví-
řat. S tím Jindřiška Hinge nesou-
hlasí: „Včela dokáže vyletět až 
do výšky půl kilometru, v New 
Yorku jsou úly ve výšce přes 200 
metrů. Nejde o trápení, navíc 
mají včely na střechách klid od 
lidí a hlavně od vandalů.“

Nyní společně s dalšími 
zapojenými osobami přemýšlí, 
jakým směrem se jejich projekt 
bude ubírat. „Včelařství je nyní 
populární, oslovuje nás čím dál 
více mladých lidí. A trápí je fakt, 
že třeba pesticidy na řepce mají 
negativní dopad na zdraví těchto 
živočichů. Problém je to velký. 
Aktivní je v této problematice 
zejména Evropská unie a některé 
její členské státy. Evropská unie 
zakazuje v současné době tři nej-
horší druhy pesticidů a Francie 
se rozhodla pro vůbec nejtvrdší 
zákony. Existují výzkumy, které 
sledují generace včel rodících 
se bez křídel. Je tedy otázkou, 
zda jsou pesticidy vhodné i pro 
člověka. Snažíme se proto za 
pomoci seminářů o osvětu, 
aby mezi veřejnost proniklo co 
nejvíce informací o životě včel 
a jakým negativním vlivům čelí. 
Pokud tím pomůžeme nejen po-
četné obci včelařů, budeme více 
než spokojeni,“ uzavírá Jindřiška 
Hinge. 

4praha 6 Více informací na www.nasepraha.cz

Včely na střechách. Kdo a proč jim slídí v úlech?
 � O bzučícím hmyzu s nebezpečným žihadélkem se říká, že po-

kud by vyhynul, skončí i lidstvo. Včely patří totiž mezi neúnavné 
dříče v disciplíně zvané opylování. Aby se jim co nejvíce líbilo 
i v hlavním městě a byly současně pod zdravotním dozorem, o to 
se již dva roky stará projekt Včely na střechách.

MED od pražských včel patří mezi ty nejkvalitnější. Foto: archiv JH

NA střechách „vyruší“ obyvatele úlů pouze včelaři. Foto: archiv JH
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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)

ZA FOTOGRAFII ODMĚNA

„V NEDĚLI 16. KVĚTNA 
se v Praze konaly 
Svatojánské slavnosti. 
Nejvíce mě zaujala 
krásná i tajemná atmo-
sféra tohoto barokního 
svátku a hodně tomu 
pomohl i úplňkový měsíc 
nad Karlovým mostem,“ 
napsala nám do redakce 
Valerie Semenová. 
Děkujeme za několik 
pěkných fotografi í, 
z nichž asi tu nejkrás-
nější mohou obdivovat 
 další čtenáři a čtenářky 
Naší Prahy.

Běžte a pomáhejte „Jedličce“!
 Ve čtvrtek 16. června proběhne charitativní sportovní akce 

„Běh pro Jedličku“, kterou pořádá Nadace Jedličkova ústavu 
již třetím rokem. Běh bude ofi ciálně odstartován v 15.00 hodin 
v areálu Jedličkova ústavu a nadace celý výtěžek ze startovného 
věnuje na podporu dětí a mládeže s tělesným nebo kombinova-
ným postižením.

Vyšehrad - Jedličkův ústav je 
více než sto let nedílnou součás-
tí Vyšehradu, a proto se poběží 
symbolicky po jeho hradbách 
a kolem dominant Vyšehra-
du – baziliky sv. Petra a Pavla, 
rotundy sv. Martina a také 
kolem nejstarší budovy Jedlič-

kova ústavu, kde roky působil 
jeho zakladatel prof. Rudolf 
Jedlička. „Pro závodníky máme 
připraveno několik závodních 
okruhů v různé délce a s různou 
obtížností, od dětských na 80 
a 150 metrů až po ty nároč-
nější na 3600 a 4900 metrů. 
Jednotlivé trasy budou obsa-
hovat překážkové zóny, které 
budou symbolizovat bariéry, se 
kterými se denně setkávají děti 
a mládež s tělesným postiže-
ním,“ řekla výkonná ředitelka 
Nadace Jedličkova ústavu Mar-
kéta Balvínová. 

Hlavní cena  bude vylosována 
ze všech startujících dospělých 
účastníků bez ohledu na do-
sažený čas. Na výherce bude 
čekat osobní vůz s plnou ná-
drží na víkend zdarma od Auto 
Palace Butovice. Více informací 
a registrace na www.behprojed-
licku.cz. (red)

INZERCE

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.“

SC
-5

00
93

3/
07

Dejvice - Rada hlavního města 
Praha schválila zapojení města 
do přípravy architektonické sou-
těže na tzv. 4. kvadrant Vítězné-
ho náměstí, tedy na jeho posled-
ní nedostavěnou část. Území, 
které je vymezeny ulicemi 
Evropská, Šolínova a Jugosláv-
ských partyzánů, nalezne novou 
podobu v mezinárodní soutěži, 
která se uskuteční formou tzv. 
soutěžního workshopu. 

Vítězné náměstí, které projde 
proměnou podle návrhu stu-
die Pavel Hnilička Architects 
and Planners, tak čeká další 
architektonická soutěž, která 
rozhodne o jeho poslední nedo-
stavěné části. 

„Soutěžní workshop bude fi-
nancován soukromými vlastní-
ky a bude sloužit jako platforma 
pro přípravu návrhu, který bude 
reflektovat veřejné i soukromé 
zájmy v území. V soutěži budou 
samozřejmě zohledněny přileh-
lé projekty a koncepční studie, 
které již Praha pořídila. Tedy 
především projekt rekonstrukce 
Vítězného náměstí a koncepci 
revitalizace veřejného prostoru 
Kampusu Dejvice,“ říká Petr 

Hlaváček (Spojené síly pro Pra-
hu), I. náměstek primátora hl. m. 
Prahy. Počítá se také se zapoje-
ním veřejnosti do projektu.

Soutěž naváže na urbanistický 
koncept Antonína Engela, který 
ve 20. letech 20. století předurčil 
dnešní podobu Dejvic, ale i na 
záměry Prahy na revitaliza-
ci Vítězného náměstí a rozvoj 
veřejných prostranství Kampu-
su Dejvice. „Vítězný návrh pro 
dostavbu 4. kvadrantu doplní 
již existující návrh přeměny 
Vítězného náměstí, který vzešel 
z mezinárodní urbanisticko-
-architektonické soutěže, kterou 
jsme v roce 2018 spolupořádali,“ 
dodává Ondřej Boháč, ředitel 
IPR. Více informací na webu 
https://4kvadrant.cz/. (red)

Okolí Dejvické bude kompletně 
dostavěno

JAK se promění okolí Vítězného náměstí, 
o tom rozhodne architektonická soutěž. 
Vizualizace: 4kvandrant.cz

SC
-5

01
24

0/
01

INZERCE

Alfa

Střešovice - Pacienti se selhá-
ním ledvin se zde léčí již od roku 
1972, kdy tu byla provedena 
první dialýza, tedy mimotělní 
čištění krve pomocí speciálního 
přístroje (umělé ledviny).

Dialyzační středisko bylo od po-
čátku součástí vojenské nemocni-
ce, a tak si lékaři vyzkoušeli i první 

polní dialýzu a dialýzu provedenou 
v dopravním prostředku. Stře-
disko dnes naleznete v pavilonu 
A8 Ústřední vojenské nemocnice 
(ÚVN) v Praze 6, kde bylo nejprve 
součástí III. Interního oddělení 
ÚVN, později pak Interní kliniky 
1. LF UK a ÚVN. V roce 2008 bylo 
pracoviště převzato stávajícím pro-

vozovatelem, společností Fresenius 
Medical Care, a zařadilo se tak do 
mezinárodní sítě dialyzačních 
středisek NephroCare. 

Střešovické dialyzační středis-
ko disponuje celkovou kapaci-
tou deset lůžek. Provádí se zde 
očišťování krve jak pacientům 
chronicky dialýzovaným, tak 
i akutním pacientům hospita-
lizovaným v ÚVN. „Pacientům 

nabízíme vysoký komfort – mo-
hou sledovat televizi, využít wi-fi 
připojení k internetu, své obtíže 
mohou diskutovat s psycholož-
kou nebo sociální pracovnicí, pro 
otázky kolem jídelníčku a pitné-
ho režimu je jim k dispozici nu-
triční terapeutka,“ sdělil primář 
MUDr. Karel Petrů, který pečuje 
o pacienty společně s vrchní sest-
rou Blankou Malcovou. (red)

Dialýza ve Střešovicích slaví 50 let!
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Obecní dům aneb PRD
O prostoru kolem Prašné brány se dlouho diskutovalo. Na místě Obecního 
domu stála původně rezidence českých králů a kostel sv. Vojtěcha. V letech 
1902–1903 byl areál včetně kostela zbořen a objevila se řada návrhů, co dál. 
S jedním přišel i architekt Josef Sakař. Nerealizoval se a nakonec zvítězil pro-

jekt Aloise Dryáka a Tomáše 
Ameny. Městská rada ale 
rozhodla, že projekt pro-
vedou architekti Balšánek 
(autor např. Vršovické zá-
ložny) a Polívka (autor např. 
Nové radnice na Marián-
ském náměstí). Několika-
násobné zvýšení rozpočtu 
(jak se ukazuje, v Praze nic 
neobvyklého) bylo terčem 
kritiky. Humoristické listy 
uvedly, že Město Praha zna-
mená Mlč a Plať. Dům byl 
nazýván PRD (šlo o zkrat-
ku Pražský reprezentační 
dům), ale čas ukázal, že se 
investice vyplatila.

Nábřeží zůstala volná
Obě pražská nábřeží lákala v minulém století k úpravám. Takovým 
místem je i prostor Alšova nábřeží mezi Karlovým a Mánesovým 
mostem. V roce 2017 byla na Kampě k vidění jedinečná výstava 

s názvem Praha světová 2017 – 25 let v UNESCO a odtud pochází 
i vize Alšova nábřeží. Možná je dobře, že se tento plán nerealizoval. 
Existují i návrhy úprav nábřeží Kampy, které lze najít v publikaci 
Praha zmizelá.

Blob zatípnul Klaus
Naše putování časem musíme 
začít zřejmě nejkontroverznější 
stavbou z nedávné doby. Ano, jde 
o Kaplického blob, což měla být 
nová budova Národní knihovny 
ČR na Letné. 

V roce 2006 vyhrál vypsa-
nou architektonickou soutěž Jan 
Kaplický se svým blobem. Při 
vyhlášení výsledků byli téměř 
všichni nadšeni včetně tehdejší-
ho primátora Pavla Béma (ODS), 
mírné rozpaky ihned při odhalení 
modelu na Letné vyjádřila jen 
šéfka Klubu za starou Prahu Ka-
teřina Bečková. Jenže poté, co dal 
průchod své nevoli tehdejší pre-
zident Václav Klaus, změnil názor 
i Pavel Bém. Pak se rozpoutala 
poměrně nechutná kampaň proti 

nové budově. Klub za starou Prahu 
později zveřejnil seriózní rozbor 
celé stavby, poukazoval hlavně na 
to, že by více než 40 metrů vysoká 

knihovna narušovala panora-
ma Prahy. Tahanice defi nitivně 
skončily v roce 2008, kdy vláda 
stavbu nepodpořila. O rok později 

Kaplický zemřel a v roce 2019 jeho 
manželka Eliška Kaplicky Fuch-
sová převedla autorská práva na 
stavbu na Národní knihovnu ČR.

téma

BLOB BY SE SVÝM tvarem i barvou stal jednou z architektonic-
kých atrakcí hlavního města. Foto: archiv

MÍSTO, KDE MĚLA STÁT knihovna, bylo nedaleko vjezdu do 
tunelu Blanka. Foto: Ivan Kuptík

Z MOŽNÝCH PROJEKTŮ, který nedošel realizace. Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy/Medialoque

ARCHITEKT JOSEF SAKAŘ je autorem nejen tohoto návrhu, ale 
dodnes můžeme vidět i jeho další stavby, jako je škola na Lyč-
kově náměstí, budova Filozofi cké fakulty UK a také Komerční 
banka, kterou dnes při pohledu na Obecní dům vidíte vlevo.

MÍSTO SOUČASNÉHO pohledu nabízíme Ladovu karikaturu Jak řeší 
magistrát všeobecnou kritiku Obecního domu. Zdroj: Humoristické listy

ALŠOVO NÁBŘEŽÍ poněkud hyzdí loď přestavěná na italskou restauraci. 
Foto: Ivan Kuptík

Jaké architektonické nápady mohly 
 Některé části naší metropole mohly dnes vypadat poněkud jinak, v průběhu desítek let s nimi totiž měli svoje 

záměry městští politici i někteří architekti. Jejich projekty však z různých důvodů zkrachovaly. Pojďme si je 
připomenout, protože většina z nich udivuje svou smělostí a originalitou.
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Petřín se semináře nedočkal
Na sklonku 19. a počátku 20. století rostly 
v Praze nové budovy jako houby po deš-
ti. Jedním z velmi zvláštních návrhů byl 
projekt arcibiskupského semináře na Petříně 
architekta Václava Roštlapila (1856–1930). Se 
svou stavbou však neuspěl.

Přes 320 metrů vysoký vrch Petřín vůbec 
lákal k různým stavbám. Padl i návrh vybu-
dovat na něm silnici. Měla se jmenovat Cesta 
svobody, klikatila by se po celém kopci 
a měla spojit Břevnov a centrum. Diskuze 
o této cestě se vedly hlavně ve 30. letech mi-
nulého století. Po protestech řady odborníků 
město od návrhu ustoupilo.

Více informací na www.nasepraha.cz téma

zásadně změnit tvář Prahy?

Téma připravil Ivan Kuptík

NÁVRH ARCHITEKTA Václava Roštlapila působil jako 
pěst na oko. Po rozsáhlých diskuzích z projektu sešlo. 
Foto je z časopisu Architektonický obzor 1902.

ARCHITEKT WIEHL naskicoval možný pohled na Letnou. 
Je rovněž autorem Muzea Bedřicha Smetany či Lapidária 
na Výstavišti. Zdroj: Architektonický obzor 1895

DNES JE PETŘÍN považován za zelené plíce města. 
Foto: Ivan Kuptík

DNEŠNÍ STAV letenského břehu si stále žádá řešení. 
Foto: Ivan Kuptík

Co mohlo být místo Stalina
Břeh Letné s pozůstatky Stalinova pomníku 
si říká o úpravu. Toto místo však přitahovalo 
pozornost už mnohem dříve. V 19. a na počát-
ku 20. století se mluvilo o nejrůznějších úpra-
vách Letné včetně Letenské pláně. K návrhům 
patřilo i vybudování univerzitního centra. 
Ale hlavně se uvažovalo, že by se prokopal 
svah na Letnou. Architekt Jan Koula počítal 
s bránou a komunikací směrem do Dejvic. 
Ještě před ním se na scéně objevil architekt 
Antonín Wiehl, který vytvořil skicu toho, jak 
by úprava mohla vypadat. Nešlo o průkop, ale 
o stavbu monumentálního schodiště s budo-
vou určenou například pro vysokou školu.
INZERCE
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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 začínáme všímat až tehdy, když jsou cítit, svědí a pálí. Mezi prsty                       
je kůže rozmáčená nebo rozpraskaná a o ztvrdlých do krve puklých patách ani 
nemluvě. 
Plíseň je infekce a mohli jsme se nakazit například ve společné sauně, bazénu, 
sprše, ale i při půjčování bačkor návštěvám,… 
Napadení nohou plísní si hned nevšimneme, ale plíseň začne postupně dráždit 
pokožku, ta se brání zvýšenou potivostí, což je příhodné prostředí pro růst plísní              
a s nimi v symbióze žijícími bakteriemi. Ty způsobují zápach. 
Ignorujeme-li příznaky, může se infekce šířit na další části těla nebo nakazit 
naše blízké. Ochrana ale je. Použitím chytré houby – Pythium oligandrum.
Mikroorganismus Pythium oligandrum proniká svými vlákny do buněk 
parazita (plísně nebo kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky. 
Tím eliminuje plísně přímým parazitismem Zatím je ale asi jediný, který 
kromě plísní není schopen napadnou jiné buňky, proto mu můžeme právem 
říkat chytrá houba a je odborníky považován za nejbezpečnější technologii 
dostupnou na současném trhu. 
Pod nehty s mykózou proroste chytrá houba z krajů nehtu                       
a tam působí, dokud původce onemocnění zcela nevysaje. Tím 
nevznikají odolnější druhy ani rezistence (genetické mutace) 
patogenních plísní.
Po vyčerpání parazita ustává aktivita chytré houby a odrůstá                   
z nehtem  nebo pokožkou. 

Pro nohy a nehty náchylné k výskytu plísní jsou přípravky z řady Biodeur: 
Biodeur 3x1g, specialista na nehty Chytrá houba Pythie Biodeur Nail, 
proti zápachu a potivosti nohou Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent Foot 
powder a pro prevenci Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent. Přípravek 
Biodeur se vyrábí i v biokvalitě Chytrá houba Pythie Bio Biodeur.
„Přehlušoval jsem zápach nohou voňavkami                         
a ani mytí třikrát denně mi nepomáhalo“, přiznává 
pan Josef, který měl dlouhodobé problémy se 
ztvrdlými patami a pronikavým zápachem. „Teď 
preventivně používám Biodeur 3x1g s chytrou 
houbou. Ztvrdlá kůže z pat zjemněla a odpadla, na 
návštěvě se nestydím, kvůli zápachu vyzout boty                     
a žena konečně nereptá.“
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Co stále nesním je kapusta 
a játra, těm jsem na chuť 
ještě nepřišla

Martin Dudek

Do světa modelingu jste vykročila 
v osmnácti letech, což podle va-
šich slov bylo docela pozdě. Z toho 
tedy vyplývá, že jste se modelkou 
nechtěla stát už od první třídy…
Měla jsem krásné dětství, plné 
stavění bunkrů i bahna, poz-
ději jsme s kamarády trávili čas 
na hřišti, kde jsme hráli basket 
nebo jen tak posedávali. Ce-
lou svou pubertu jsem strávila 
na kole ve skateparku s na čer-
veno obarvenou hlavou a tune-
lem v uchu. Myslela jsem si, že 
budu profesionální bikerka a že 
se tím budu živit.  Svět modelin-
gu mi byl tedy skutečně dlouhou 
dobu velice vzdálený. Ke konci 
studia na střední škole jsem se 
nakonec vrátila ke své přírodní 
barvě vlasů a nechala si zašít 
ucho. Tou dobou jsem se začala 
také zajímat o jiné věci, chtěla 
jsem se učit, poznávat nové lidi 
a nasbírat zkušenosti. A to už 
jsem byla jen pár kroků od toho 
zhlédnout se v modelingu. Miluji 
tuto práci, protože jsem velmi 
společenská, ráda trávím čas 
mezi lidmi a poznávám nová 
prostředí. 

Pamatujete si na vaši první pře-
hlídku? A neměla jste trému vyjít 
před obecenstvo?
Moje první přehlídka byla pro 
obchodní centrum v Brně. Co 
jsem měla na sobě si již nepama-
tuji, jelikož jsme předváděli mo-
dely z několika butiků. Pamatuji 
si ale svoji velkou nervozitu. 
Nakonec vše hezky dopadlo a já 
si to skvěle užila.

Do Miss Czech Republic 2020 jste 
se přihlásila sama, ale v jednom 
vašem rozhovoru jsem se dočetl, 
že nebýt návštěvy toalety, nestala 
byste se vítězkou této soutěže. Jak 
to tehdy bylo a co rozhodlo?
Přihlásila jsem se sama a šla 
na casting do Černé růže v Praze. 
Když jsem viděla ten zástup 
překrásných dívek, znervózněla 
jsem. Pamatuji si, jak jsem příteli 
do telefonu říkala, že to asi stejně 
nemá smysl, že konkurence je 
obrovská, a přemýšlela jsem 
o odchodu. Zašla jsem si ještě 
na toaletu, kde jsem náhodou 
potkala Taťánu Makarenko, ře-
ditelku soutěže, která se mě ze-
ptala, jak se cítím. Potom mi už 
bylo trapné odejít, protože by si 

toho jistě všimla. Asi to byl osud 
(úsměv). Ani nevíte, jak jsem 
za toto zvláštní setkání vděčná. 

Samotné fi nále bylo hodně aty-
pické, kvůli covidu-19 bez diváků 
a přenášené jen online. Nevadilo 
vám to?

V covidové době to nešlo jinak. 
Pakliže bychom čekali na roz-
volnění, měli bychom fi nále 

mnohem později. Byla to tehdy 
nejlepší možná varianta. Již 
tak bylo fi nále později, než se 
plánovalo. 

Nakonec vám na hlavu nasadili 
korunku krásy. Co vám jako první 
blesklo hlavou?

Víte, každý se mě ptal, jaký to 
byl pocit. Já vždy s úsměvem 
odpovídám, že vlastně nevím, 

protože v tom momentu a zhru-
ba dalších pět minut jsem byla 
v takovém šoku, že jsem měla 
v hlavě úplně prázdno. Doteď 
se směji tomu, jak jsme vše před 
vyhlášením poctivě trénovaly, 
kam si stoupnout a kam se po-
dívat. A já místo nacvičené cho-
reografi e stála jako skála a úplně 
 jsem zapomněla, kam mám jít. 
Musel mi pomoci moderátor 
a nasměrovat mě. Jakmile se 
vyply kamery, vše mi docvaklo 
a začala jsem plakat štěstím. Je to 
krásná vzpomínka.

Byla oslava vítězství bujará, nebo 
– opět vinou covidu-19 – poklidná 
v teple domácího obýváku? A co 
vám za vítězství věnoval přítel?
Oslava byla velice poklidná, 
všichni jsme vyrazili na spo-
lečný oběd v centru Prahy. Moc 
jsem si to užívala, protože jsem 
na rodinu během Miss neměla 
moc času, a vlastně ho nemám 
dosud. Myslím, že není důleži-
té, co mi dali potom, ale co mi 
dávali po celou dobu. Podporu 
a lásku.

V březnu jste se zúčastnila odlo-
ženého fi nále Miss World. Co vás 
nejvíce překvapilo a co naopak 
nemile zaskočilo? A byla jste se 
svou účastí spokojená?
Šla jsem do soutěže s tím, že ze 
sebe vydám maximum, abych 
pak nemohla ničeho litovat. 
Abych si mohla říct – vše jsi udě-
lala, jak nejlépe jsi mohla. A to 
jsem také dodržela. Spokojená 
jsem moc, po mnoha letech jsme 
domů přivezli z Miss World velký 
úspěch. Nebudu ovšem lhát, 
Miss World pro mě byla opravdu 
těžká, ale stálo to za to. I se vším 
stresem bych si to kdykoli zopa-
kovala. Myslím, že mě nic vy-
loženě nepřekvapilo, byla jsem 
dobře připravená od týmu Miss 
Czech Republic. Byla to jízda, ale 
jedna z nejhezčích v mém životě.

Dvě velké soutěže máte tedy 
za sebou, co vás čeká dál?
Nyní pracuji zejména na svém 
nadačním fondu Krok do života. 
Opravdu si přeji, aby fungoval 
na 100 % a pomáhal co nejvíce 
dětem z dětských domovů. Je to 
náročné a čeká mě ještě hodně 
práce, ale jsem na to připravená. 
Je krásné najít další smysl života, 
který vám přináší radost. Pokra-
čovat bych chtěla i s modelin-

Miss Karolína Kopíncová: Chtěla jsem  
 Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová (24) prožila poněkud divoké dětství a pubertu, ale nakonec se 

rozhodla vydat do světa modelingu. A udělala dobře – získala nejen českou korunku krásy, ale navíc se v soutěži 
Miss World probojovala mezi 12 nejkrásnějších dívek světa!

„MÝM SNEM je moderování, mám vymyšlený vlastní diskuzní pořad," říká Karolína 
Kopíncová. Foto 2x: Miss Czech Republic



Od 7. 6. do 31. 7. 2022 proběhne na Výstavišti v Praze Letňanech už 25. ročník Od 7. 6. do 31. 7. 2022 proběhne na Výstavišti v Praze Letňanech už 25. ročník 
Výstavy stanů. Na poloviční ploše a v novém formátu, přesto stále největší Výstavy stanů. Na poloviční ploše a v novém formátu, přesto stále největší 
akci svého druhu ve střední Evropě pořádá e-shop s outdoorovým zbožím akci svého druhu ve střední Evropě pořádá e-shop s outdoorovým zbožím 
4camping.cz.4camping.cz.

Když loňský ročník Výstavy předčasně v noci na 2. července ukončil ničivý 
požár, při kterém shořela celá výstavní hala a s ní i veškeré zboží a vybavení 
za více než 90 milionů Kč, zdálo se, že to je tečka za touto tradiční akcí, která 
čtvrtstoletí přinášela radost všem milovníkům kempování, outdooru a obec-
ně venkovních sportů. Ačkoliv e-shop 4camping.cz dodnes bojuje s následky 
požáru, podařilo se nemožné, Výstava stanů se opět otevírá veřejnosti!
Nebylo možné najít adekvátní náhradu za původní prostory ani na požado-
vanou dobu, proto organizátoři přistoupili ke změně formátu akce. Na ploše 
bezmála 5 000 m² budou vystaveny a prodávány pouze stany, spacáky a ka-
rimatky. V těchto třech kategoriích ovšem půjde opět o největší nabídku, ja-
kou zákazník může na jednom místě vidět. Hlavní výhodou akce je unikátní 

možnost si všechno zboží vyzkoušet, osahat, porovnat a většinu zde i zakou-
pit. Na místě bude k vidění 180 postavených modelů rodinných, turistických 
i expedičních stanů, 350 modelů dekových, mumiových, péřových i dětských 
spacáků a více než 300 modelů nafukovacích, samonafukovacích i pěnových 
karimatek. To vše od více než 60 značek z celého světa. Na své si přijde jak 
člověk, který potřebuje koupit stan na vodu nebo festival za pár stovek, tak 
i rodina s dětmi nebo náročný outdoorář, který nechce dělat kompromisy. 
S výběrem pomůže pečlivě vyškolený odborný personál, který bude po celou 
dobu akce připraven poradit a zodpovědět jakékoliv dotazy. Na místě půjde 
rovněž objednat nebo vyzvednout zboží z  e-shopu 4camping.cz s  nejširší 
nabídkou kempingového, turistického a outdoorového vybavení. 
I letos na návštěvníky čekají velké výstavní slevy a soutěž o atraktivní ceny. 
Otevřeno je každý den od 10:00 do 20:00 hodin, včetně víkendů a svátků. 
Vstup a parkování jsou zdarma.
Výstava stanů své brány otevírá necelý rok po požáru a dlouho nebylo jasné, 
zda se vůbec podaří akci oživit, nakonec se to ale povedlo. „Okolnosti, kdy 
jsme přišli nejen o všechno vystavené a uskladněné zboží a vybavení, ale i léta 
rozvíjení a zdokonalování Výstavy, nás donutily udělat razantní změnu v kon-
ceptu. Vracíme se tak zpět ke kořenům. Akce před 25 lety začínala v ochozech 
strahovského stadionu, a  i  tehdy hrály prim stany, spacáky a karimatky na 
kempování, turistiku i do hor,“ říká tiskový mluvčí Výstavy stanů Vít Hruška.
Více na www.vystavastanu.czVíce na www.vystavastanu.cz

ZAČÍNÁ 25. ROČNÍK VÝSTAVY STANŮ,  ZAČÍNÁ 25. ROČNÍK VÝSTAVY STANŮ,  
LOŇSKÉMU POŽÁRU NAVZDORYLOŇSKÉMU POŽÁRU NAVZDORY

Výstava stanů, spacáků a karimatek
- Termín: 7. 6. - 31. 7. 2022
- Místo: Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany
- Parkování i vstup jsou zdarma.
- Více na www.vystavastanu.cz
- Vše vystavené a mnohem více najdete na www.4camping.cz
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INZERCE

 se živit jako bikerka!
gem, nyní se soustředím na to, 
abych alespoň na měsíc mohla 
s agenturou vycestovat do za-
hraničí. Tento rok si nechávám 
otevřený pro různé možnosti, 
uvidíme, co všechno se mnou 
ještě bude. 

Vaším snem ovšem není cho-
dit dalších deset let po módních 
modelech, chcete pracovat jako 
televizní moderátorka. V jakém 
pořadu chcete působit? 
Modeling bych si ráda ponecha-
la, co to jen půjde, tyto dva obory 
jdou hezky skloubit. Co se týká 
médií, mým snem je skutečně 
moderování, mám vymyšlený 
vlastní diskuzní pořad. A mode-
rátorské křesílko se mi také ve-
lice zamlouvá, ale musím se toho 
ještě hodně naučit. V červnu mě 
čeká první velká módní akce, 
kterou budu celou moderovat, 
tak jsem na to opravdu zvědavá, 
snad to dobře dopadne. 

Rodinné kořeny máte na Hané, 
studujete v Brně, ale Praha je 
Praha. Jste připravena pracovat 
a dlouhodobě žít v hlavním městě? 
Pocházím z Jeseníků z Vrbna pod 

Pradědem. Jak říkáte, Praha je 
Praha, mám zde nejvíce pracov-
ních možností. Připravená žít 
tu jsem, ale časem, až budu mít 
rodinu, bych chtěla domeček 
na okraji Prahy.

Co se vám v naší metropoli líbí 
a co už méně?
Praha je krásné město. Milu-
ji historické centrum, ráda se 
potloukám uličkami, nicméně 
je ještě musím pořádně pro-
zkoumat. Co se mi líbí méně, je 
uspěchanost velkoměsta. Ale tak 
to prostě je.

Na sebe jste prozradila, že miluje-
te brněnský gastroživot. Na jakém 
jídle „ujíždíte“ a co vám naopak 
nesmí přistát na talíři? A máte už 
v Praze zamilované restaurace?
Ujíždím hlavně na sladkém. 
Dorty, koláčky, to je moje. 
Pakliže bych ale jmenovala 
normální jídlo, miluji mořské 
plody. Co stále nesním je kapusta 
a játra, těm jsem na chuť ještě 
nepřišla. Veganka ani vegetari-
ánka nejsem, maso jím k obědu 
asi tak dvakrát týdně, takže ne 
moc často. Není to jen z etických 

důvodů, také mi příliš nechutná. 
Pokud to tedy není hamburger 
(smích). V Praze zatím příliš 
oblíbených restaurací nemám, 
když jsme se nastěhovali, bylo 
vše ještě dlouhou dobu zavře-
né. A když opatření povolila, 
nakupila se mi práce. Ty pravé 
chutě Prahy začínám poznávat 
teprve teď. 

Válka na Ukrajině a sankce proti 
Rusku s sebou přinesly i vypnutí 
ruského instagramu, což bylo pro 
některé mladé ruské lidi doslo-
va životní katastrofa. I vy jste 
přiznala, že pro profesi modelky 
je velice důležitý počet followerů 
na „instáči“. Dokázala byste se 
však v soukromém životě bez 
sociálních sítí obejít?
Je to tak, můj obor je se sociální-
mi sítěmi, a konkrétně instagra-
mem, neodmyslitelně spojen. 
Ale popravdě, ačkoliv na sociál-
ních sítích vystupuji ráda a baví 
mě to, dovolená pro mě není 
dovolená, pokud si nedám pauzu 
i od telefonu. Právě na dovole-
ných lidé bývají nejvíce aktivní, 
ale já to mám přesně naopak. 
Určitě bych se bez sociálních 

profi l

narozena 18. března 1998 v Olomouci
absolvovala Přírodovědné lyceum 
v Ostravě a nyní studuje mediální 
komunikaci a žurnalistiku na Masary-
kově univerzitě v Brně
vítězka soutěže Miss Czech Republic 
2020
na soutěži Miss World se dostala mezi 
TOP 12
svobodná, bezdětná

Karolína Kopíncová

sítí dokázala obejít. Než jsem 
začala pracovat jako modelka, 
instagram jsem sice měla, ale 
fotku jsem přidala jednou za půl 
roku. A byl na ní pes nebo kolo 
(smích).
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Slavnosti tento rok uvedou hned 
čtyři novinky. Sezonu zahájí 
na konci června diváky dlouho 
očekávaná premiéra inscenace 
Macbeth. V režii Jakuba Krofty 
se v hlavní roli představí Marek 
Němec, jeho choť si zahraje Lenka 
Krobotová. Neukojitelná touha po 
moci, která způsobí katastrofu, 
provází hlavního hrdinu na jeho 
posledním ďábelském tažení. 
V možná nejtemnějším příběhu 
z pera Williama Shakespeara se 
můžeme těšit i na Davida Matáska, 
Kláru Issovou, Václava Vašáka, To-
máše Měcháčka nebo Karla Zimu.

Další premiéra představí 
Shakespeara v koncertní podobě. 
Takový je ojedinělý projekt Kon-
cert pro Mr. Shakespeara, ve kte-
rém hudební stránka dramatika 
ožije ve výběru nejúspěšnějších 
shakespearovských písniček hu-
debního skladatele, textaře a pro-
ducenta Daniela Fikejze. V do-
provodu „Kapely osamělých srdcí 
Williama Shakespeara“ uvidíme 
populární osobnosti současné 

hudební a divadelní scény – Jitku 
Čvančarovou, Kateřinu Pecho-
vou, Richarda Tesaříka, Mirosla-
va Etzlera, Vendulu Příhodovou, 
Petera Pechu a další.
Hraje se i mimo Prahu
Třetí letošní novinku přináší os-
travské nastudování jedné z nej-
kouzelnějších Shakespearových 
komedií – Sen noci svatojánské, 
tentokráte v režii Adély Laštovko-
vé Stodolové. Na jeviště tak opět 
přichází příběh opětované i neo-
pětované lásky, planoucí i vyhaslé 
touhy, žárlivosti a zloby, ale také, 
a možná především, břitké ironie 
a zlomyslnosti. V hlavních rolích 
Tomáš Dastlík jako Theseus/Obe-
ron a Zuzana Kajnarová Říčařová 
jako Hippolyta/Titanie.

Bratislavský hrad se pro-
mění v Elsinor. Režisér Pavel 
Khek (mj. režisér pražské Zimní 
pohádky) totiž na Slovensku 
chystá premiéru Hamleta. Do 
hlavní role dánského prince 
obsadil Ľuboše Kostelného, jehož 

doprovodí v roli Gertrudy Tereza 
Kostková.

Na programu jsou samozřejmě 
i další známé Shakespearovy hry. 
V Praze se představení odehrají 
v Letní míčovně Pražského hradu 
a na letní scéně Hudební a taneč-
ní fakulty AMU na Malostran-
ském náměstí. Ceny vstupenek 
jsou v rozmezí od 290 do 1190 Kč, 
více informací se dozvíte na 
www. www.shakespeare.cz.
Soutěž o vstupenky na 
shakespearovský koncert
Zodpovězte naši soutěžní otázku 
do 28. 6. 2022 na e-mail: sou-
tez@ceskydomov.cz, připište do 

předmětu e-mailu KONCERT 
i svoji poštovní adresu a pět 
výherců získá po dvou vstu-
penkách na Koncert pro Mr. 
Shakespeara v rámci LETNÍCH 
SHAKESPEAROVSKÝCH SLAV-
NOSTÍ na 1. srpna od 20.30 hodin 
v HAMU Praha, Malostranské 
náměstí 13, Praha 1. Výherci 
budou o výhře informováni 
e-mailem. (red)

Vyhrajte vstupenky na Shakespearovské slavnosti
 � Léto může mít mnoho podob, ale v tuzemsku má již od roku 

1990 podobu Williama Shakespeara. Ani letos tomu nebude jinak. 
Letní shakespearovské slavnosti představí od 28. června jeho nej-
povedenější hry a nejzářivější hvězdy divadelní scény.

V LETNÍCH shakespearovských hrách vystupují známí televizní i divadelní herci. Foto: SS

soutěžní otázka
V kolik letech se William Shakespeare 
oženil?
a) v 18 b) ve 20 c) nikdy

Vysočany - Krizový štáb hl. m. 
Praha doporučil ukončit provoz 
Krajského asistenčního centra 
pomoci Ukrajině (KACPU) ve 
Vysočanech ke dni 15. června na 
neurčito vzhledem k tomu, že 
přetrvává přetíženost hlavního 
města a chybí systém přesu-
nu uprchlíků do jiných, méně 
vytížených krajů. V metropoli je 
momentálně až 4x více uprch-
líků na 1 000 místních obyvatel 
než v jiných krajích. Do 1. června 
bylo v  KACPU odbaveno přes 
90 tisíc osob.

„Kapacity Prahy jsou přeplně-
né. Chceme udržet určitý životní 
standard pro nejen pro uprchlíky 
ale i pro místní, zvlášť v době 
energetické a bytové krize, a tak 

nemáme jinou možnost, než 
pozastavit provoz našeho asis-
tenčního centra,“ uvedl primá-
tor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) 
a dodal: „Mnou navrhované 
omezení dávek pro uprchlíky 
v přetížených regionech není 
podle vlády údajně legislativně 
možné, ale zároveň nebyla ani 
představena žádná alternativa. 
S tímto závěrem nesouhlasím, 
a vyžádal jsem si proto písemné 
zdůvodnění tohoto stanoviska 
a schůzku s premiérem.“

Stanový areál v Troji slouží 
jako čekárna pro KACPU a má 
kapacitu 150 osob. Zde řešení 
situace dočasně umístěných 
uprchlíků závisí na rychlosti 
jednání maďarských úřadů. Ve-
dení Prahy ocenilo přístup mini-
sterstva vnitra v otázce pomoci 
při otevření stanového městečka 
v Malešicích, kde mohou dočas-
ně najít dočasné přístřeší někteří 
uprchlíci z Hlavního nádraží. 
Ti však nemohou získat dočas-
nou ochranu, jelikož mají státní 
občanství i jiné země Evropské 
unie nebo svévolně opustili 
přidělené ubytování, a musí se 
proto vrátit do vlasti. (red)

Uprchlíci. Praha je přeplněná,  
zavírá se centrum

Smíchov - Soutěž o návrh památ-
níku připomínajícího osobnost 
spisovatele a publicisty Ferdinan-
da Peroutky, který bydlel a tvořil 
v domě v Matoušově ulici poblíž 
parku Portheimka, má svého 
vítěze. Porota v soutěži, kterou 
financovalo hlavní město Praha, 
vybrala dílo Ing. arch. Radka 
Talaše s názvem „Jací jsme“.

V zadání pro soutěž bylo vytvo-
ření návrhu výtvarného, mate-
riálového a technického řešení 
uměleckého díla, které by mělo 
svým výtvarným ztvárněním, 
použitými materiály a proporcemi 
dotvářet charakter a atmosféru 
veřejného prostranství parku Por-

theimka nebo Matoušovy ulice. 
„Jsme rádi, že to bude důstojné 
připomenutí Ferdinanda Peroutky 
v jiné konsekvenci, než tomu bylo 
v soudním sporu s prezidentskou 
kanceláří,“ uvedl místostarosta 
Prahy 5 odpovědný za oblast kul-
tury Lukáš Herold (ODS).

Vítězný návrh s titulem „Jací 
jsme“ ocenila porota jako výrazný 
solitér. Projekt kombinuje jasný 
symbol a konkrétní citaci Perout-
kovy knihy „Jací jsme“. Tvarově 
odkazuje k ikonické dýmce, s níž 
je Ferdinanda Peroutka neodlučně 
spjat na řadě dobových fotopor-
trétů, ale posouvá ji k abstrahova-
né formě. (red)

Připomínka spisovatele Peroutky. 
Líbí se vám?

DÍLO nepředpokládá nadstandardní náklady spojené s údržbou či energetickým provo-
zem. Zdroj: MČ Praha 5STANOVÉ městečko v Malešicích. Foto: MO
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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
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Martin Dudek

Bar Rest.art najdete v místech, 
kde byl dlouhé roky provozován 
hudební klub Tobaco. „Ten se 
však rodilým Podolákům trochu 
odcizil, a když jsme prostory před 
čtyřmi roky převzali, rok a půl 
jsme pracovali na tom, aby se 
sem lidé opět naučili chodit,“ říká 
provozní Rest.artu Nikita Balaban 
a dodává: „Když už se nám to ko-
nečně začalo dařit, přišel covid-19 
a karanténa, čímž bylo naše sna-
žení značně torpédováno.“

Karanténa je naštěstí už 
pryč a Rest.art se opět pokou-
ší o restart. A má skutečně co 
nabídnout. Vnitřní prostory baru 
totiž nejsou nikterak stísněné 
a poskytují podmínky pro různé 
druhy zábavy. Tou nejviditelnější 
je pravidelné promítání filmů. 
„V jedné části baru máme dvě 
plátna i dva projektory a promí-
táme současně stejný film. Až 

padesát diváků sedí proti sobě 
a jsou odděleni závěsem, takže 
vlastně tu jsou dva sály,“ pro-
zrazuje Nikita Balaban. Když se 
právě nepromítá, barový prostor 
je využíván pro volnou zábavu, 
firemní workshopy nebo si tu 
můžete zahrát kulečník za 120 
korun za hodinu. 

Ve druhém, větší sále je umís-
těn DJ pult a disko světla a ne-
chybí samozřejmě taneční parket. 
„Pořádáme tu nejen klasické 
diskotéky, ale třeba i vystoupení 
hudebních kapel, a to až do 22 
hodin,“ říká Nikita Balaban a tro-
chu se usmívá nad tím, že se po-
divuji nad dvojicí o zeď opřených 
oprýskaných dveří s přidělanými 
šipkovými terči. „Hrají se tu také 
šipky a ty mají kovové hroty. 
Nechtěli jsme mít příliš poničené 
zdi,“ vysvětluje. Kdo šipkám ne-
holduje, může zkusit svoje umění 
ve stolním fotbale na špičkových 
strojích značky Rosengart. Kul-

turní duše si v prostorách baru 
prohlédnou aktuální výstavu 
obrazů či fotografií, vystavující je 
tu za 10% provizi mohou rovnou 
zpeněžit.
Vydržíte drsnou show?
K baru samozřejmě neodmysli-
telně patří i dobré pití. O to není 
nouze, zájemce si může vybrat 
z velké nabídky tvrdého alkoho-
lu, ze kterého mu namíchají so-
fistikovaný koktejl. Pivařům tu 
čepují Zlatého Bažanta, Březňáka 
či Beránka, který se prý neuvě-
řitelně dobře skloubí se servíro-
vanou tortillou. „Jsme v Podolí 
široko daleko jediný podnik, 
kde dostanete jídlo i po půlnoci,“ 
zdůrazňuje Nikita Balaban a do-
dává, že k oblíbeným pokrmům 
patří také kuřecí křídla a pizzy. 

A slíbená drsná zábava z úvodu 
článku? Bar je domácím místem 
týmu amerického fotbalu Prague 
Lions a každým rokem se tu pro-
mítá finále NFL. Pro odvážné tu 
mají v menu speciální barmanská 
show. Zákazník si nasadí na hlavu 
helmu na americký fotbal, je před 
něj postaven panák zelené se so-
dovkou, a jak do barmanské show 
patří výfuk a basebalová pálka, to 
již musíte zjistit na místě…

Soutěž o sedm voucherů  
do baru Rest.art
Zodpovězte soutěžní otázku do 
28. 6. 2022 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz, připište svoji 
poštovní adresu a do předmětu 
e-mailu RESTART. Sedm výher-
ců získá po jednom voucheru 
v hodnotě 500 Kč. O výhře bu-
dou informováni e-mailem.

Soutěž Naší Prahy. Vyhrajte vouchery do baru Rest.art
 � Blízko řeky Vltavy, nedaleko podolské porodnice a v těsném 

sousedství domova pro seniory je bar Rest.art. Zvenku je na první 
pohled nenápadný, ale uvnitř skrývá nejedno překvapení. A také na-
bízí drsnou zábavu pro opravdové chlapy! Pokud se zúčastníte naší 
soutěže, možná si ji vyzkoušíte na vlastní kůži (respektive hlavu)…

INZERCE

soutěžní otázka
V jaké ulici bar Rest.art najdete?
a) Jeremenkova b) Podolská c) Břidličná

KDO chce, může si mezi drinky vyzkoušet 
svoje šipkařské umění. Foto: Rest.art
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DENNÍ NOVINKY ● ZPRÁVY ● KULTURA ● VOLNÝ ČAS 
NÁZORY ČTENÁŘŮ ● ROZHOVORY ● SOUTĚŽE

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

Martin Dudek

Celá tato 
událost je 
zahalena 
předivem 
tajemství 
a všichni 
přímí aktéři 
jsou již mrt-
ví. Nicméně 
Naše Pra-
ha získala 
svědectví 
místosta-
rosty Prahy 
4 Josefa 
Svobody, 

kterého o celém málo známém 
případu informovala jeho ma-
minka.

„Detaily či důkazy, jak došlo 
k úniku jedné rodiny z obleže-
ných Lidic v roce 1942, dnes těž-
ko dohledáme. Hlavní roli však 
sehrála Marie Maříková, která 

byla spolužačkou mé matky na 
Akademickém gymnáziu v Praze 
a svěřila se jí,“ začíná vyprávění 
Josef Svoboda.

Marie byla podle Josefa 
Svobody v červnu 1942 u svých 
rodičů v Buštěhradě. V kritic-
kou dobu, když se dozvěděla 
o obléhání obce Lidice, se vy-
pravila s malým synem Hon-
zíkem v kočárku za manželem 
do jeho rodné obce Lidice. Při 
příchodu ke kordonu wehr-
machtu a policie došlo k jejímu 
setkání s německým důstojní-
kem. Sdělila mu, kdo je, že jde 
do Lidic za manželem, a pro-
kázala se dokladem s trvalým 
bydlištěm v Praze. „Důstojník 
ji pak nasměroval na Kladno, 
aby zachránila život sobě i sy-
novi. Pak umožnil únik jejího 
manžela z obce Lidice. Po útěku 
se manželé Maříkovi ukrývali 
na oddělených místech a nevě-
děli o sobě. Po několika dnech 

se setkali, ale nadále se ukrý-
vali i Honzíkem, než pominulo 
lidické běsnění. Jak ,vyvedl’ 
onen důstojník jejího manže-
la z obklíčené obce Lidice, to 
ovšem zůstává záhadou,“ říká 
Josef Svoboda.
Černé svědomí  
vykoupil majetkem
Celý tento případ by mohl být 
jen jednou z báchorek typu 
„jedna paní povídala“, kdy-
by ovšem souhra okolností 
do příběhu nevtáhla osobně 
i Josefa Svobodu. „Moje setká-
ní s Josefem Prinzensteinem, 
jak se tento německý důstoj-
ník jmenoval, se uskutečnilo 
v kanceláři tehdejšího provin-
ciála P. Jaroslava Dominika 
Duky v roce 1990. Čekal jsem 
v jeho předpokoji kanceláře 
v Husově ulici  za přítomnosti 
provinciálovy sekretářky Aleny 
Filipové. Ta mi řekla, že ,u otce 
provinciála je německý gene-
rál’. Když oba vyšli ven a lou-
čili se, provinciál jej oslovoval 
„Herr General.“ Když jsme osa-
měli v kanceláři provinciála, 
optal jsem se ho, kdo byl onen 
generál? Provinciál mi sdělil 
jeho jméno a dodal, že jde o člo-

věka, který byl s wehrmachtem 
v roce 1942 v Čechách a účastnil 
se vyhlazení Lidic. Po válce se 
stal finančníkem a získal ma-
jetek. Jelikož neměl děti, chtěl 
ho odkázat jako dodatečnou 
omluvu za jeho osobní podíl na 
vyhlazení Lidic jemu blízkému 
řádu – dominikánům v Če-
chách. A připojil překvapivou 
prosbu na provinciála – podle 
svých slov ,se pokusil zachrá-
nit jednu mladou rodinu’, již 
si nepamatoval její jméno, ale 
zajímalo ho, zda přežila válku. 
A provinciálovi sdělil obdob-
ný příběh, který jsem znal 
z vyprávění mé matky. V ten 
moment jsem reagoval, že je 
doslova řízením Božím, že jsme 
se my tři takto neplánovaně se-
tkali, a zmínil jsem se o osudu 
Maříkových. Provinciál mne 
požádal o kontakt na Marii Ma-
říkovou. Následující den jsem 
sekretářce sdělil telefonní číslo 
na Marii. Podle všeho Josef 
Prinzenstein kontakt obdržel, 
neboť moje sestra si vybavu-
je, jak se naše matka později 
zmínila, že Marie se s Josefem 
Prinzensteinem telefonicky 
spojila, či dokonce se setkali při 
jeho další cestě do Prahy.“

Z Lidic unikl muž, kterému pomohl německý důstojník!
 �Desátého června 1942 došlo ke zničení středočeské vsi Lidice 

a vyvraždění značné části jejích obyvatel německými nacistickými 
okupanty jako odplata za úspěšný útok na Reinharda Heydricha. 
Popraveni byli všichni dospělí muži, ale jednomu pomohl k úniku 
německý důstojník!

MÍSTOSTAROSTA 
Prahy 4 Josef Svoboda. 
Foto: MČ Praha 4
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Koupete se rády v bazénech, chodíte do posiloven a místo zlepšení 
fyzického stavu se dostavilo úmorné svědění a výtoky? Většina 
žen už se setkala s akutní vaginální mykózou, některé trápí                                                                                                                        
i chronické a opakující se mykózy, zejména pak v těhotenství. 
Co je vulvovaginální kandidóza? 
U 75 % žen se objeví alespoň jednou během jejich života, u 40 – 45 % žen se 
mohou příznaky vyskytnout opakovaně a 5 % žen přechází onemocnění do 
chronické formy. Vaginální kvasinkové infekce se projevují bílým výtokem 
tvarohovité konzistence doprovázeným urputným svěděním, pálením                              
a bolestí při močení a pohlavním styku. Ascendentním šířením může dojít                                                                                                       
k zánětu dělohy nebo močových cest. Většina případů je způsobena 
kvasinkou Candida albicans, která je běžnou součástí mikro óry uvnitř 
pochvy. Při nerovnováze této mikro óry může dojít k přemnožení kvasinek 
a rozvoji nepříjemných obtíží, které nejčastěji končí návštěvou gynekologa. 

Co může pomoci?
Čeští vědci, kteří patentovali využití mikroorganismu Pythium oligandrum 
známého pod názvem Chytrá houba, vyvinuli přípravek FEEL FRESH 
– COSMETIC FEMININE BATH. Ten je určený pro kůži náchylnou                          
k zapaření a pro péči o místa náchylná k výskytu kvasinek. Aplikuje se formou 
sedacích koupelí tři dny po sobě jdoucích a dále podle potřeby nebo až za měsíc.
Chytrá houba Pythium oligandrum je mikroorganismus říše Chromalveolata, 
který se vyvinul na křižovatce hub, řas a prvoků. Proniká svými vlákny do 
buněk parazita (kvasinky nebo plísně) a čerpá z něho potřebné látky pro svoji 
výživu. Po vyčerpání parazita mizí z této lokality, protože pro něho lidské 
tělo není přirozené prostředí a není schopen se v tomto prostředí adaptovat. 

Tím uvolňuje prostor pro znovuosídlení tzv. normální 
mikro órou. 
Chytrá houba nachází uplatnění nejen pro intimní 
hygienu žen a mužů, ale i pro nohy a nehty, které mají 
sklony k plísním. Právě pro nohy a nehty je určena řada přípravků  Biodeur:  
koupele nohou Biodeur 3x1g, specialista na nehty Chytrá houba Pythie 
Biodeur Nail, nebo pro prevenci Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent, 
či zásyp do bot a na meziprstí Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent foot 
powder.
Přípravky s Chytrou houbou mohou používat i lidé s oslabenou imunitou, 
lidé s cévní nedostatečností, těhotné nebo kojící ženy, diabetici atd. 

Přípravky s Chytrou houbou dostanete v každé dobré lékárně.

Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu: 728 814 202 
e-mail: pythium@pythium.cz 
informace na: www.chytrahouba.cz, www.pythium.eu. 

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

Musí být vaginální mykóza 
součástí léta?součástí léta?

znnovuosídlení tzv. normální

vků  Biodeur:

INZERCE
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3 OTÁZKY PRO... ZUZANU KREJČÍKOVOU

 Areál Žluté lázně v Podolí otevřel své brány po zimní pauze. 
Během letní sezony nabídne pestrý program, koncerty na břehu 
Vltavy i možnost oblíbených sportů. A jak prozradila marketingová 
ředitelka areálu Zuzana Krejčíková, tu nejlepší pizzu ochutnáte 
právě ve Dvorcích od italského kuchaře.

Martin Dudek

Jsou Žluté lázně určeny jen 
mladým lidem, nebo si tu svoji 
zábavu najde i starší genera-
ce?
Žluté lázně okouzlí úplně 
všechny nezávisle na věku 
a každý si tu najde to své. Ať už 
si někdo přijde jen zasportovat, 
užít si relax na travnaté či píseč-
ná pláži, nebo chce zakončit 

den super večeří. To je náš cíl 
– spokojený návštěvník každé 
věkové kategorie.

Nemáte obavu, že do chodu Žlu-
tých lázní opět negativně zasáh-
ne vyšší moc, jako byl nedávno 
covid-19?
Ne, letošní sezonu vidím pozi-
tivně. Věřím, že si aspoň trošku 
všichni společensky vykom-
penzujeme dvouletou pauzu 

a areál bude opět plný bavících 
se lidí. Zveme na kulturu, sport, 
dobré jídlo - například na fan-
tastickou pizzu italského ku-
chaře Michela Butiho) - na  letní 
kino nebo jen na úplně obyčejné 
příjemné chvíle na pláži na bře-
hu řeky.

Žluté lázně byly založeny v roce 
1910, takže mají bohatou his-

torii. Sloužily vždy k odpočinku 
Pražanů?
Úplně původně byly koncipová-
ny jako sluneční lázně, tedy pro 
odpočinek v různých pojetích – 
aktivní při sportu nebo jen relax 
na dece. A přesně to se snažíme 
zachovat a ještě obohatit dob-
rým jídlem a hezkým prostře-
dím. Kulturní zážitek je pak už 
třešnička na dortu!

Zodpovězte soutěžní otázku do 20. 6. 2022 na e-mail: soutez@ceskydomov.cz, při-
pište vaši adresu a do předmětu e-mailu ŽLUTÉ LÁZNĚ. Tři z vás vyhrají balíček ze 
Žlutých lázní (3 permanentky na letošní sezonu do areálu a dětského koutku 
+ 3 poukazy na Sportpass). Výherce budeme informovat e-mailem.

Soutěžní otázka
Kolik beachvolejbalových kurtů najdete ve Žlutých lázních v Podolí?
a) jeden   b) čtyři   c) šest

soutěž o balíček Žlutých lázní

NA HEZKÉ CHVÍLE ve Žlutých lázních zve marketingová ředitelka areálu Zuzana 
Krejčíková. Foto: Žluté lázně

Koupete se rády v bazénech, chodíte do posiloven a místo zlepšení 
fyzického stavu se dostavilo úmorné sv d ní a výtoky? V tšina 
žen už se setkala s akutní vaginální mykózou, n které trápí                                                                                                                        
i chronické a opakující se mykózy, zejména pak v t hotenství. 
Co je vulvovaginální kandidóza? 
U 75 % žen se objeví alespo  jednou b hem jejich života, u 40 – 45 % žen se 
mohou p íznaky vyskytnout opakovan  a 5 % žen p echází onemocn ní do 
chronické formy. Vaginální kvasinkové infekce se projevují bílým výtokem 
tvarohovité konzistence doprovázeným urputným sv d ním, pálením                              
a bolestí p i mo ení a pohlavním styku. Ascendentním ší ením m že dojít                                                                                                       
k zán tu d lohy nebo mo ových cest. V tšina p ípad  je zp sobena 
kvasinkou Candida albicans, která je b žnou sou ástí mikro� óry uvnit  
pochvy. P i nerovnováze této mikro� óry m že dojít k p emnožení kvasinek 
a rozvoji nep íjemných obtíží, které nej ast ji kon í návšt vou gynekologa. 

Co m že pomoci?
eští v dci, kte í patentovali využití mikroorganismu Pythium oligandrum 

známého pod názvem Chytrá houba, vyvinuli p ípravek FEEL FRESH 
– COSMETIC FEMININE BATH. Ten je ur ený pro k ži náchylnou                          
k zapa ení a pro pé i o místa náchylná k výskytu kvasinek. Aplikuje se formou 
sedacích koupelí t i dny po sob  jdoucích a dále podle pot eby nebo až za m síc.
Chytrá houba Pythium oligandrum je mikroorganismus íše Chromalveolata, 
který se vyvinul na k ižovatce hub, as a prvok . Proniká svými vlákny do 
bun k parazita (kvasinky nebo plísn ) a erpá z n ho pot ebné látky pro svoji 
výživu. Po vy erpání parazita mizí z této lokality, protože pro n ho lidské 
t lo není p irozené prost edí a není schopen se v tomto prost edí adaptovat. 

Tím uvol uje prostor pro znovuosídlení tzv. normální 
mikro� órou. 
Chytrá houba nachází uplatn ní nejen pro intimní 
hygienu žen a muž , ale i pro nohy a nehty, které mají 
sklony k plísním. Práv  pro nohy a nehty je ur ena ada p ípravk   Biodeur:  
koupele nohou Biodeur 3x1g, specialista na nehty Chytrá houba Pythie 
Biodeur Nail, nebo pro prevenci Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent, 
i zásyp do bot a na meziprstí Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent foot 

powder.
P ípravky s Chytrou houbou mohou používat i lidé s oslabenou imunitou, 
lidé s cévní nedostate ností, t hotné nebo kojící ženy, diabetici atd. 

P ípravky s Chytrou houbou dostanete v každé dobré lékárn .

Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu: 728 814 202 
e-mail: pythium@pythium.cz 
informace na: www.chytrahouba.cz, www.pythium.eu. 

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

Musí být vaginální mykóza 
sou ástí léta?sou ástí léta?

znnovuosídlení tzv. normální

vk   Biodeur:
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 • !!Odvoz starého nábytku na skládku.!! 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Stěhování-doprava. 
Volejte: 773 484 056

 • 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 
plastová i skleněná, soustruh apod. Po 
telefonické dohodě s Vámi přijedu kam-
koliv nebo můžete Vy ke mně. Slušné 
a seriozní jednání. Tel.: 777 311 101

 • Poskytneme sídlo v Praze pro SRO, 
OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. www.
sidloprofirmupraha.cz, Tel.: 728 991 247

 • Vyklizení pozůstalostí ZDARMA za staré 

věci. Tel.: 773 995 221
 • OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVI-

TOSTÍ. Exekuce a dluhy ihned vyplatíme. 
www.evykupnemovitosti.cz VOLEJTE 
NONSTOP: 608 212 217

 • Koupím byt v Praze. Jsem přímý kupec 
a platím hotově. Děkuji, Petr Grygar, tel.: 
739 641 969

 • VÝKUP BYTŮ, chat, chalup, pozemků. 
Možnost nemovitost nadále užívat. TEL.: 
739 665 455

 • VÝKUP VOZIDEL, pojízdných, nepojízd-

ných a havarovaných. Tel.: 739 665 455
 • STĚHOVÁNÍ. Vyklízení domů, bytů, 

sklepů. Likvidace pozůstalostí. Autodo-
prava. Tel.: 739 665 455

 • Přijmu kadeřnici na ŽL.  
Tel.: 728 995 661

 • Dívku nekuřačku hledám na občasné 
práce na zahradě.  
Tel.: 728 849 473

 • Formulář pro podání inzerátu najdete 
na www.nasepraha6.cz/inzerce. Cena 
inzerátu je od 350 Kč

řádková inzerce
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inzerce

PRAHA – DIVADLO BROADWAY  | WWW.TOPKONCERTY.CZ

JAVORY  BEAT 
HRADIŠŤAN
PRAHA – RUDOLFINUM  | WWW.TOPKONCERTY.CZ

25. 10.
2022

Hana a Petr UlrychoviJiří Pavlica

3. 9.
2022
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LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 28. 6. – 2. 9. 2022

shakespeare.cz

hlavní partneři spolupořadateléhlavní mediální partneřigenerální partner předprodej

pořadatelpartneři mediální partneři
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Glanc

ZIMNÍ POHÁDKA



Váš spolehlivý 
partner ve 
světě realit.

       Jakub Svora
    Realitní makléř 
 +420 720 602 604
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18.–21. srpna
ALBATROSS GOLF RESORT

www.czechmasters.cz

SVĚTOVÝ 
GOLF 

V ČESKU
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