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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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Reforma parkování 
v Praze
Zastupitelstvo hlavního měs-
ta Prahy projednalo možné 
změny fungování zón place-
ného stání (ZPS) a dohodlo se 
na několika změnách, které 
by mohly vstoupit v platnost 
počátkem příštího roku. Jed-
nou z novinek bude například 
možnost zakoupit si hodino-
vý kredit pro návštěvy nebo 
řemeslníka.

Více na straně 10
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Po vypálení Lidic se na místní 
statek rodiny Rákosových tajně 
vplížili dva chlapci. Na nádvoří 
usedlosti začali sbírat spadané 
ořechy, aby se jejich rozšlápnu-
tím neprozradili před nacisty, 
kteří tehdy zničenou obec přísně 
střežili. Desítky ořechů tak 
chlapci po kapsách a v košili do-

nesli domů. Z nečekaného úlov-
ku se podařilo vyšlechtit celkem 
šedesát stromků, v Praze 6 
je následně vysadil zahradník 
Jiří Procházka. Padesát z nich 
po válce nabídl jiným obcím. 
Kde skončily, dodnes není jasné. 
A málem se zapomnělo i na 
ořešáky rostoucí v Praze 6, do-

chovalo se jich sedm a na jejich 
příběh před svou smrtí upozornil 
Vladimír Procházka, syn za-
hradníka Jiřího Procházky. 
Kde vyrostou další ořešáky?
Zelený pás mezi ZŠ a MŠ Na 
Dlouhém lánu a železniční tratí, 
kde se lidické ořešáky nacházejí, 
nechala městská část Praha 6 
upravit. „Bylo odvedeno hodně 
práce na ošetření dřevin a úpra-
vě terénu, umístili jsme zde 
dřevěné lavičky k sezení a také 
informační panely s příběhem 
ořešáků z Lidic. Podařilo se tak 
obnovit symbolické propojení 
mezi Prahou 6 a Lidicemi a vy-
tvořit důstojné památné místo 
lidických událostí,“ říká radní 
Prahy 6 Eva Smutná (bezp.) a do-
plňuje: „Místní skauti ze zdejších 
stromů nasbírali ořechy, které 
jsme předali k vypěstování. 
Přibližně po deseti letech by tak 
mohlo být k dispozici dalších 
asi dvacet ořešáků. Částí z nich 
bychom doplnili naše památné 
místo, část bychom poslali do 
Lidic, případně nabídli dalším 
obcím.“

S iniciativou zachránit ořešáky 
pocházející z Lidic přišel Spolek 
pro Hanspaulku, městská část 
pak do realizace přírodního 
památníku zapojila další orga-
nizace – Památník Lidice a také 
Spolek pro zachování odkazu 
českého odboje. „Snad se ozvou 
i další města, která možná mají 
lidické ořešáky na svém území. 
Mohla by tak vzniknout živá 
vzpomínka na Lidice i na dalších 
místech republiky,“ říká Gab-
riela Havlůjová, předsedkyně 
Spolku pro zachování odkazu 
českého odboje. (red)

 � Sedm ořešáků královských tvoří památné místo v Praze 6 
věnované připomínce vypálení obce Lidice, od něhož letos uply-
nulo 80 let. Stromy zde vyrostly z ořechů, které byly v létě 1942 
posbírány přímo v nacisty obklíčených Lidicích. Přírodní památník 
na pomezí Vokovic a Veleslavína otevřela městská část Praha 6. 

Praha 6 otevřela přírodní památník

VZROSTLÉ stromy mohou děkovat za svůj život statečným klukům i zahradníkovi. Foto: MČ Praha 6

TAK SI MYSLÍM...
šéfredaktor: 

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

Je to až trapně směšné a nikdy 
nekončící divadlo. Policisté 
zatknou známého politika, ten-
tokrát Petra Hlubučka ze STAN, 
a jeho straníci jsou šokováni. Nic 
jsme netušili, jsme z toho v šoku 
a další blablabla se dere z jejich 
úst. Jenže kdo ví, jak to chodí 
v politických kuloárech, mi dá 
za pravdu, že je to prázdná póza. 
Samozřejmě, že se to tušilo, sa-
mozřejmě, že někteří ze straníků 
museli vědět, co parta kolem 
Hlubučka v pražském dopravním 
podniku vyvádí. Indicií bylo hod-
ně, ale všichni drželi krok a pusu. 
Nic nového, takhle to ostatně 
chodí v každé politické straně.
STAN se tímhle ovšem v Praze 
zdiskreditovala. Navíc odstupu-
jící ministr školství Petr Gazdík 
(STAN) přiznal, že se s obviněným 
lobbistou Michalem Redlem z kau-
zy dopravního podniku dvakrát 
potkal na jižní Moravě. Že si asi 
pánové nepovídali pouze o kvalitě 
místního vína je více než jasné…
Těžké, velice těžké to budeme mít 
v září. Protože zvolit politickou 
stranu, na kterou časem nevyplují 
nějaké škraloupy, je v českých 
poměrech zřejmě nemožné.
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KOMENTÁŘ

Kauza STAN je varováním pro nadcházející volby
Plno lidí je nyní zděšeno kauzou 
Hlubuček a STAN. Jak je to mož-
né, ptají se. Jak jsme mohli takto 
naletět? V blahé paměti jsou 
ještě billboardy s ministrem 
vnitra Vítem Rakušanem, kde 
prohlašuje: „Nelhat, nekrást, 
nešvindlovat!“ nebo „Nejvyšší 
čas ukončit rozkrádání stá-
tu.“ No, realita, když se dostali 
k moci, byla přesně opačná. 

Jsem z Prahy 10 a zde se STAN 
schoval pod pláštík hnutí Vlas-
ta. Ten scénář, jak se „morální 
autority“ mění na politické 
šíbry, jsme viděli v přímém 
přenosu. Na radnici se dostali 
pod heslem Stop miliardové 
radnici. Tím kritizovali údajně 

předraženou přestavbu radnice, 
která ve skutečnosti měla stát 
660 milionů korun. Ještě jim 
nezaschl inkoust na jmenova-
cím dekretu radních a starost-
ky a už začali vyhlašovat, že 
miliarda na radnici jim stačit 
nebude. Heslo Stop miliardové 

radnici se nesmělo najednou 
vyslovovat. Dnes už radnice 
nebude stát miliardu, ale rov-
nou dvě. Praha 10 na to už ale 
nemá, protože ušetřených 
1,3 miliardy korun na účtech 
stačili prošustrovat. Lidem 
ale zdražili daň z nemovitos-
ti o 100 %, zrušili zdravotní 
pohotovosti a dostupné sociální 
služby. Takhle vládne STAN. 

Možná by nebylo od věci, 
kdyby místo falešných morál-
ních majáků příště lidé volili 
podle skutečných programů 
a zájmů obyvatel své městské 
části nebo Prahy jako celku.   

 Jan Čížek, pražský patriot 
jan@cizekjan.cz

Vltavská fi lharmonie blíže výstavbě
  Zastupitelstvo hlavního města Prahy podpořilo výstavbu Vltavské fi lharmonie, moderního hu-

debního centra, které v následujících 10 letech vyroste v Holešovicích. 

Holešovice - Potvrzení výsledků 
mezinárodní architektonické 
soutěže Zastupitelstvem hlav-
ního města Prahy bylo podmín-
kou pro přistoupení k uzavření 
smlouvy s autorem vítězného 
návrhu, jímž je dánského studio 
Bjarke Ingels Group (BIG). K pod-
pisu dojde na podzim, následovat 
bude zpracování projektové do-
kumentace a získání potřebných 
povolení k zahájení stavby. 

Vítězný návrh Vltavské 
fi lharmonie ateliéru BIG počítá 
s vybudováním tři sálů, nacházet 
se zde bude hudební oddělení 
a kreativní hub Městské knihov-
ny v Praze, návštěvníci budou 
moci využívat edukační pro-
story, v plánu je také kavárna či 
střešní restaurace. Střecha bude 

v případě Vltavské fi lharmonie 
pokračováním veřejného pro-
storu náměstí, vystoupat na její 
vrchol a užít si tak panoramatic-
ký pohled na Prahu bude moci 
každý, a to bez nutnosti vstupu 
do budovy. Nově bude přístupný 
také břeh řeky Vltavy. Investice 
do výstavby budovy Vltavské 
fi lharmonie podle vítězného ar-
chitektonického návrhu aktuálně 
vychází na 9,4 miliardy korun.
Hotovo do roku 2032
„Nová fi lharmonie promění 
Vltavskou se svou komplikova-
nou dopravní a urbánní situací 
na kulturní centrum celostátní-
ho i celoevropského významu. 
Autoři vítězného návrhu skvěle 
pochopili, že si Praha 7 přála 

místo k setkávání lidí, od mezi-
národních orchestrů až po dět-
ské sbory či základní umělecké 
školy,“ popisuje Jan Čižinský 
(Praha sobě), starosta městské 
části Praha 7.

Finální etapa zbudování nové 
hudební síně by měla začít vý-
běrem zhotovitele stavby během 
roku 2026. Se zahájením staveb-
ních prací se počítá o rok později 
v roce 2027. Vltavská fi lharmo-
nie by měla být dokončena za 
10 let, tedy v roce 2032.

Na podzim 2022 zapojí IPR 
do dopracování podoby návr-
hu také veřejnost. Ta bude mít 
slovo při zpřesnění veřejných 
prostranství a veřejných částí 
budovy, vyjádřit se bude moct 
například k zeleni. (red)

VLTAVSKÁ FILHARMONIE zásadním způsobem změní tvář Holešovice. Vizualizace: BIG 

Je to až trapně směšné a nikdy 
nekončící divadlo. Policisté zatknou 
známého politika, tentokrát Petra 
Hlubučka ze STAN, a jeho straníci 
jsou šokováni. Nic jsme netušili, 
jsme z toho v šoku a další blablabla 
se dere z jejich úst a stranických 
prohlášení. Jenže kdo ví, jak to 
chodí v politických kuloárech, 
mi dá za pravdu, že je to prázdná 
póza. Samozřejmě, že se to tušilo, 
samozřejmě, že někteří ze stra-
níků museli vědět, co parta kolem 
Hlubučka v pražském dopravním 
podniku vyvádí. Indicií bylo hodně, 
ale všichni drželi krok a pusu. Nic 
nového, takhle to ostatně chodí 
v každé politické straně. STAN se 
tímhle ovšem v Praze zdiskredi-
tovala a pro její voliče je to smutné 
procitnutí z růžového snu. Navíc 
odstupující ministr školství Petr 
Gazdík (STAN) přiznal, že se s obvi-
něným lobbistou Michalem Redlem 
z kauzy dopravního podniku dva-
krát potkal na jižní Moravě. Že si asi 
pánové nepovídali pouze o kvalitě 
místního vína je více než jasné…
Těžké, velice těžké to budeme mít 
v září. Protože zvolit politickou 
stranu, na kterou časem nevyplují 
nějaké škraloupy, je v českých 
poměrech zřejmě nemožné.

foto: MČ Praha 10
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Lysolaje - 
Policisté 
zjistili, že 
tato skupi-
na obsadila 
spřátelenými 
osobami klí-
čové pozice 
v pražském 
dopravním 
podniku a ti 
ovlivňovali 

různá výbě-
rová řízení 
s cílem získat 
od vítězných 

firem úplatky. Konkrétně šlo 
například o přestavbu okolí 
metra Nádraží Holešovice. Hlu-
buček, který byl členem dozor-
čí rady dopravního podniku, 
podle policejních odposlechů 
v této zločinecké partě vystu-
poval pod přezdívkou Slepičák. 
Ten se ke všem obviněním zatím 
odmítl vyjádřit. Podle Radio-
žurnálu však Petr Hlubuček 

tušil, že se kolem něho stahuje 
policejní smyčka, a začal proto 
těsně před svým zadržením 
převádět majetek v Lysolajích 
na svého partnera, lysolajské-
ho zastupitele Jiřího Karvánka 
(STAN). Zda bude tato transakce 
platná, o tom rozhodne zřejmě 
až soud. Policisté také podle 
serveru prahain.cz kopali na 
Hlubučkově pozemku a hledali 
ukrytou finanční hotovost.

V pondělí 20. června pak 
sedm členů zastupitelstva 
Lysolají z 11, kteří se na mimo-
řádné zastupitelstvo dostavili, 
Hlubučka odvolalo z postu 
starosty. Novou starostkou se 
stala dosavadní první mís-
tostarostka Dana Malečková 
(STAN). „Dovolovat dalšího 
člena zastupitelstva nebudeme, 
neboť městská část o velikosti 
Lysolají může mít minimálně 
sedm zastupitelů. Odstoupil 
také zastupitel Jiří Karvánek; 
Petr Hlubuček stále zůstává 

zastupitelem městské části, 
neboť zastupitele nelze odvolat, 
musí sám rezignovat, a rezig-
nace dosud nedorazila,“ sdělila 
exkluzivně Naší Praze 6 nová 
starostka Dana Malečková.

A pokud by bylo pro někoho 
překvapením, že vedení Lyso-
lají je opět v rukou STAN, tak na 
tom není v podstatě nic divného. 
Žádní jiní politici v zastupitelstvu 
Lysolají totiž nezasedají… (md)
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Úplatky, drogy a zakopané peníze. (Ex)starosta Lysolají je ve vazbě
 � Do vazby poslal soud dnes již bývalého starostu Lysolají 

a bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka 
(STAN). Kriminalisté ho viní z toho, že byl členem organizované 
zločinecké skupiny, že žádal o úplatek s cílem opatřit si značný 
prospěch, a také za nedovolené nakládání s drogami. 

POLICISTÉ si pro dnes již bývalého náměstka pražského primátora dojeli do Lysolají.  
Foto: Vít Hassan/Prahain.cz

JEN těžko se podaří 
Petru Hlubučkovi očis-
tit svoje jméno… Foto: 
praha.eu

6Více informací na www.nasepraha.cztéma

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)

„NĚKDY BÝVAJÍ SCHODY velkou překážkou, jako tomu bylo  na Budějovické. 
Pánovo dilema, jak dostat ženské křivky vzhůru, aniž by upadl, nakonec vyřešil 
ochotný mladík,“ připsal nám k momentce z Prahy 4 Jindřich Kremlák z Kamýku. 
A Naše Praha posílá mladému muži, který neměl klapky na očích a podal pomocnou 
ruku, palec nahoru.

ZA FOTOGRAFII ODMĚNA

Bubeneč - Opuštěný, nepří-
stupný a prakticky zapomenu-
tý hřbitov Na Skalce se dočká 
záchrany. Tento záměr od-
souhlasila Rada hl. m. Prahy. 
Zdevastovaný hřbitov, na kterém 
se nepohřbívá již 134 let, by měl 
být svěřen příspěvkové organi-
zaci Správa pražských hřbitovů 
(SPH). 

„Kouzlo hřbitova spočívá 
také v tom, že o něm praktic-
ky nic nevíme. Ve své době to 
byl jeden z mnoha lokálních 
hřbitovů. V tisícileté historii 
Prahy je 80 let jeho fungování 
pouhý okamžik,“ říká Martin 
Červený, ředitel SPH, a do-
dává: „Pustíme se do hledání 
všech archivních záznamů, 
matrik pohřbených, plánujeme 
stavebně historický průzkum 
a pokusíme se rozluštit epitafy 
na fragmentech náhrobků. Že 
výsledky bádání mohou při-
nést překvapení, slibuje jeden 
z mála dochovaných náhrobků, 
který označuje místo odpo-
činku významného pražského 
Němce, finančníka, obchod-
níka a politika Eduarda Seuter 
von Lötzen, který byl mimo 

jiné členem strany Pokroku 
spolu s Palackým nebo Rieg-
rem.“

Pro SPH nepůjde o první po-
dobný úkol. Při obnově hřbito-
va může čerpat ze zkušeností 
se záchranou nejstarších částí 
Olšanských hřbitovů, promě-
nou Malostranského hřbitova 
v pietní park, rehabilitací 
Evangelického hřbitova ve 
Strašnicích nebo s konverzí 
nevyužívaných kaplových 
hrobek na sdílená kolumbária. 
Aktuálně organizace připravu-
je i konverzi kaple rytířů z Al-
bertu v Olšanských hřbitovech 
a hřbitovní kaple v Nuselském 
hřbitově. (red)

Zaniklý bubenečský  
hřbitov čeká obnova

info
Již v září letošního roku bude Pražanům 
sloužit nová Louka vzpomínek – první 
ekologický hřbitov v Česku. Na podzim 
plánuje Praha rovněž zahájit projekt 
Pohřební ateliér. Jeho smyslem je 
umožnit poslední rozloučení podle indi-
viduálních představ pozůstalých, kteří 
nechtějí být jen diváky obřadu, ale jeho 
spolutvůrci. 
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Praha 6 - Urbanistická studie 
Nového Sedlce je hotová a při-
pravená pro projednání s měst-
skými částmi a dalšími aktéry. 
Studie, kterou zpracoval Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR), má za cíl zajistit koordino-
vaný rozvoj této lokality. Jedním 
z hlavních bodů bude i příprava 
nové tramvajové trati v úseku 
Nádraží Podbaba – Suchdol. 

Lokalita Nového Sedlce se 
rozkládá na území tří měst-
ských částí – Prahy 6, Suchdola 
a Lysolají. Z důvodu zlepšení 
koordinace rozvoje lokality, 
kde se střetávají zájmy jednot-
livých městských částí, státu, 
města, ale i soukromých osob, 
vznikla urbanistická studie, 
která předpokládá postupný 
rozvoj a doplnění výstavby 
na území o rozloze 32 hekta-
rů. Součástí studie je i nově 
navrhovaná tramvajová trasa 
z Dejvic do Suchdola. Studie 
byla v pracovní rovině pre-
zentovaná městským částem 
a vlastníkům a nyní je připra-
vena k projednání. Připomínky 
budou následně zapracovány 
a studie upravena do čistopisu 
k finálnímu schválení.

„Urbanistickou studii Nového 

Sedlce jsme zadali před dvěma 
lety s cílem koordinovaného roz-
voje lokality. Pro obsluhu území 
zadáváme dopravnímu podniku 
přípravu nové tramvajové tratě. 
Vznikne propojení Strahova přes 
Kulaťák do Suchdola. Nová trať 
také pomůže zklidnění dopravy 
a uvolní městu ruce při revita-
lizaci Vítězného náměstí. Studie 
tak pomůže urychlit plánování 
a koordinaci jak tramvajové trati, 
tak výstavby bytů a s ní souvi-
sející veřejné vybavenosti,“ říká 
Petr Hlaváček (Spojené síly pro 
Prahu), I. náměstek primátora.
V Suchdole se bude cinkat 
Jedním z hlavních důvodů zave-
dení tramvaje je i rozvoj areálu 
České zemědělské univerzity, 
kde je v současnosti dopravní 
obslužnost zajišťována pouze 
autobusy, které jsou ve špičce 
přeplněny. Tramvajová trať do 
Suchdola by vyřešila obsluhu 
vysokoškolského areálu a sou-
časně přinesla lepší propojení 
Suchdola jako takového.

Druhým současným problé-
mem je nespolehlivost auto-
busové dopravy vlivem silné-
ho automobilového provozu. 
„Tramvajová trať umožní ve své 

trase na Suchdol zajistit plošnou 
dopravní obsluhu rozvojového 
území Nového Sedlce, která by 
jinak ani nebyla možná. V ulicích 
Podbabská a Roztocká se předpo-
kládá nezávislé vedení tratě a na 
jejím konci se uvažuje o vzniku 
záchytného parkoviště P+R. 
Tramvaj zajistí vysokou spoleh-
livost spojení, jelikož naváže na 
samostatné vedení trati v ulici 
Jugoslávských partyzánů, kde 
se dnes autobusy často dostávají 

do kolon. Tramvajová trať, která 
předchází výstavbě Pražské-
ho okruhu, pomůže efektivně 
zajistit veřejnou dopravu směrem 
k centru městské části Praha 6 “ 
doplňuje Adam Scheinherr (Pra-
ha sobě), náměstek primátora pro 
oblast dopravy.

Tramvajová trať bude mít více 
než pět kilometrů, zastaví cel-
kem na devíti zastávkách a bu-
dou na ni jezdit tři denní a jedna 
noční linka. (red)

Nová tramvajová trať pomůže i vysokoškolákům

Ruzyně - Rada hl. m. Prahy 
odsouhlasila vypsání veřejné 
zakázky na výstavbu parkova-
cího domu na sídlišti Dědina. 
Ten má nahradit úbytek par-
kovacích stání v ulici Vlastina, 
která zaniknou po výstavbě 
tramvajové trati Divoká Šárka - 
Dědina. Toto řešení bylo přijato 

v rámci participace s obyvateli 
Prahy 6.

Objekt parkovacího domu v uli-
ci Vlastina u křižovatky s ulicí 
Drnovská bude mít 290 parkova-
cích míst. Samotná výstavba je 
naplánována na roky 2023 a 2024 
za celkovou částku 308 milionů 
korun včetně DPH. (red)

Parkovací dům nahradí zmizelá stání
Břevnov - Technická správa komunikací pokračuje v rekon-
strukci křižovatky ulic Na Petřinách a Na Větrníku, která bude 
nově osazena světelným signalizačním zařízením (tzv. semafo-
rem). Celá stavební akce skončí do konce srpna. V rámci staveb-
ních prací v křižovatce budou zrekonstruovány i přilehlé chod-
níky, všechny budou mít asfaltový povrch. Dojde také k posunu 
hranic křižovatky včetně přechodů pro chodce. Od 1. do  
11. července bude křižovatka zcela uzavřena, právě tak jako 18. až 
23. srpna. (red)

Křižovatku bude nově řídit semafor 
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Irena Michalcová (ANO 2011), 
starostka MČ Praha 4

Nejsem pří-
rodní typ, 
takže na 
houbách, na 
procházce 
v lese, ve ska-
lách, na řece 
nebo v bota-
nické zahradě 
mne nejspíš 

nezastihnete. Navštěvuji taková 
místa, kde si mohu prohléd-
nout hrad či zámek, a pokud 
je v zámku nebo v podzámčí 
k vidění aktuálně zajímavá vý-
stava výtvarného umění, ráda ji 
navštívím. To je možné napří-
klad v Českém Krumlově, hrad 
a zámek zpřístupňují několik 
velmi zajímavých historických 
expozic, které stojí za prohlíd-
ku, a galerie Egon Schiele Art 
Centrum a nově také obnovené 
krumlovské kláštery nabízejí 
každý rok zajímavé výstavy. 
Mám ráda Telč a Lednici. Do-
poručit mohu také státní hrad 
a zámek v Bečově, kde je k vidě-
ní naprosto unikátní relikviář 
sv. Maura. Ráda jezdím na Slo-
vensko, mou srdeční záležitostí 
je zámek Bojnice.

Mariana Čapková (Praha sobě), 
zastupitelka hl. m. Praha

Pro mě jsou 
největšími 
favority místa, 
která umožňují 
spojit aktiv-
ní turistiku 
s dobrým 
jídlem a pří-
padně setkání 
s přáteli. Pro 

podobně akční rodiny, jako je ta 
moje, mohu doporučit cyklistic-
ké výlety na Třeboňsku. Kou-
pání v pískovnách, zastávky na 
sběr borůvek nebo hub nic ne-
nahradí a vždy mi připomenou 
dětství. Ideálním cílem může být 
třeba báječná Pergola u sv. Víta 
s vynikajícími čerstvými rybami 
pečenými na grilu a večer boha-
tý kulturní život v Třeboni. Ještě 
se mi nestalo, abych někoho při 
takovém výletu nepotkala, je to 
vždy velice milé překvapení. 

Druhou, trošku náročnější 
destinací, kterou mám ale také 
ozkoušenu i s malými dětmi, 

jsou pěší túry na Benecku v Kr-
konoších. Můžete zamířit třeba 
na rozhlednu Žalý, projít Luf-
ťákovu cestu a přitom se zasta-
vit někde na vynikající místní 
kuchyni s velkorysými borův-
kovými knedlíky nebo kyselem, 
podle toho, kdy se na Benecko 
vypravíte.

Petr Lachnit (ANO 2011), 
radní MČ Praha 5 

Rád trávím většinu svého vol-
ného času v Praze 5. Je roz-
manitá, i co se týká přírody. 
Nicméně každý z nás má občas 
touhu vyrazit někam, kde si 
hlavně duše odpočine. Takovým 
místem je pro mě třeba oblast 
kolem obce Kytín za Mníškem 
pod Brdy. Krásné lesy plné hub, 
místní malý pivovar s vynikající 
domáckou kuchyní a zlatavým 
mokem. Zažívám tam vždy 
paradox. Stačí mít v nohách 
třeba i dvacet kilometrů, přesto 
se v podstatě cítíte odpočatí 
a svěží. A z Prahy 5 je to kousek. 

Na koupání jsem si oblíbil čisté 
prostředí jezera u obce Ostrá 
v krásném polabském prostředí. 
Tam jezdím i vítat jaro. Kolem 
řeky totiž vždy na konci března 
nádherně zavoní dokonalý elixír 
zdraví – medvědí česnek.

Klára Cingrošová (SPD), 
zastupitelka MČ Praha 4
Jelikož se asi dostáváme do dal-
šího levelu hry s námi, prostým 
lidem, a budeme zanedlouho pro 
změnu strašeni zlými mimo-
zemšťany, není radno opouštět 
rodnou hroudu. Proto bych ráda 

doporuči-
la mé rodné 
Františkovy 
Lázně. Tiché 
městečko 
s jedinečnou 
atmosférou, 
dokonalý pro-
tipól pražské-
mu shonu.

Jediným zneklidňujícím ele-
mentem může být, že vám uka-
zatel polohy udává místo pod 
názvem Franzensbad. Vzhledem 
k tomu, že se nedávno v Hofu 
konal sjezd Sudetoněmeckého 
landmanšaftu a zazněla tam 
i česká hymna, může se pak 
jevit naše budoucnost jako ne 
úplně zářná.

Stejně se ale do Frantovek vy-
pravte a dejte si teplou oplatku. 
Ať už budete kdekoli, užijte si 
to, kdoví, co nás čeká... Mějte 
krásné léto!

Michal Mašek (TOP 09), 
zastupitel MČ Praha 9

Léto ve městě láká jen zahra-
niční turisty. Pražáci z ní mizí 
v první možné chvíli. A kam? 

Váháte, kam letos na dovolenou? 
  Prázdniny a dovolené jsou tady. Téměř každý druhý obyvatel Prahy plánuje „vypadnout“ z hlavního města 

a vyčistit si hlavu v pro něj méně známých místech. Nebo naopak důvěrně známých, ale stále milých. Pokud 
váháte, kam se letos vypravit, třeba vám pomohou tipy našich komunálních politiků a političek.

SLOVENSKÝ ZÁMEK BOJNICE je až do září otevřen každý den. Za návštěvu stojí nejen 
jeho vnitřní expozice, ale také park s jezírkem a přírodní jeskyně. Foto: Wikipedie

V SOUŠSKÉ PŘEHRADĚ v Jizerských horách se nevykoupete, ale můžete si naplánovat 
krásnou procházku. Foto: Wikipedie
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Milovníkům přírody bych dopo-
ručil okolí Soušské a Protržené 
přehrady v Jizerských horách. 
Na koupání se nehodí ani jedna, 
Soušská je zdroj pitné vody 
a Protržená je prázdná, ale lesy, 
potoky a tůně horských potoků 
koupel plně vynahradí.

Zájemce o historii bych vyslal 
do Kouřimi. Středověké město, 
proslavené svým účinkováním 
v seriálu Bylo nás pět, doplňují 
dvě polozapomenuté lokality. 
Tzv. Stará Kouřim je slovanské 
hradiště, které zaniklo v dobách 
formování přemyslovského 
státu. V jeho areálu byly naleze-
ny nepohřbené mrtvoly padlých 
bojovníků a akropole hradi-

ště skrývá i zaniklé posvátné 
pohanské jezírko. O pár století 
mladší jsou zbytky děpoltického 
hradiště, rozkládající se na do-
hled od dnešní Kouřimi. Pro-
cházka po všech třech místech 
dává nahlédnout na změny lid-
ských sídlišť i jejich pomíjivost.

A protože k létu patří moře, 
tak do třetice doporučuji Sicílii. 
Tamní pláže a města, do je-
jichž historie se vepsala anti-
ka, Byzanc, islám, Normané, 
Štaufové a další významné rody, 
jsou prostě úchvatné. Syrákúsy, 
Taorminu nebo Palermo stojí za 
to vidět. I přes vedro, které v létě 
na Sicílii nesmlouvavě vládne.

 připravil Martin Dudek

Nechte se inspirovat našimi politiky
Zajímavé místo je například obec Stráž nad Nežárkou, rozkládající se mezi Třeboní 
a Jindřichovým Hradcem v jižních Čechách. Stojí tu barokní zámek, který vlastnila 
známá operní pěvkyně Emma Destinová, a o jejím životě se tu můžete dozvědět 
mnoho informací. Kdo neholduje historii, určitě si rád zaplave v blízké řece Nežárce, 
kterou rozděluje několik jezů.
Východočeské Hořice jsou zase známy nejen svými trubičkami a sochami, ale také 
motocyklovými závody. Česká Tourist Trophy (13.–14. 8.), která se pojede po okruhu 
vedoucím napříč městem, pak bude opět patřit nejen klasickým motocyklům, ale 
i evropskému šampionátu IRRC ve třídách Supersport a Superbike.

tipy Naší Prahy

JIHOČESKÁ ŘEKA NEŽÁRKA je vyhledávána nejen letními rekreanty, ale také rybáři. 
Foto: archiv
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Martin Dudek

Přihlásila jste se do soutěže Miss 
Czech Republic pouze ze zvě-
davosti, abyste zjistila, jak to 
ve světě modelingu chodí, nebo 
jste od začátku šla za vítězstvím?
Do Miss Czech Republic mě při-
hlásila sestra, sama bych na to asi 
nikdy nesebrala odvahu, přesto-
že jsem soutěž sledovala od mala. 
V modelingu jsem ale nebyla 
nováček, pohybuji se v něm od 
13 let. Avšak je pravda, že soutěž 
a modeling jsou poměrně odlišné 
světy, takže jsem byla zvědavá, 
jaká moje účast v Miss Czech Re-
public bude. A jestli jsem od za-
čátku věřila ve vítězství? Den 
po castingu mi přišla zpráva, že 
jsem se letos hlásit neměla, že už 
je výherkyně jasná. Nějaká dívka 
se mě snažila odradit. Jsem ráda, 
že jsem vytrvala a nenechala se 
ovlivnit. Všechny dívky, které 
prošly výběrem, jsou opravdu 
skvělé a přála jsem jim úspěch. 
Na druhou stranu si myslím, že 
je důležité věřit ve svoje kvality. 
Je to základní krok k vlastnímu 
úspěchu (úsměv).

Co pro vás bylo během přípravy 
na fi nále a v samotném fi nále 
nejnáročnější?
Nejtěžší pro mě bylo skloubit 
studium a přípravu na Miss. 
Do příprav jsem věnovala oprav-
du hodně času a energie, a jeli-
kož studuji současně dvě vysoké 
školy, musela jsem kolikrát 
obětovat tolik potřebný spánek. 
Každopádně jsem v soutěži našla 
něco, co mě opravdu baví a napl-
ňuje, takže mě to motivovalo jít 
dál. Navíc jsou v Miss Czech Re-
public ochotní vždy vyjít vstříc, 
pokud měl člověk například 
nějakou důležitou zkoušku. 

Jak bujaře jste zisk korunky krásy 
oslavila?
Je to sice již pár týdnů, ale zatím 
jsem stále ještě pořádně neměla 
příležitost. Po skončení fi nálové-
ho večera jsem se ještě ten večer 
viděla s přáteli, ale bylo to pouze 
velmi krátce. Následující den 
jsme se všemi fi nalistkami brzy 
vstávaly na focení pro časopis 
Cosmopolitan a od té doby mi 
začaly „královské“ povinnosti. 
Moc si jich užívám, ale zároveň 
jsou časově náročné a ve spojení se 
zmíněným modelingem a studiem 

mi příliš času nezbývá. Oslavit 
korunku tedy teprve plánuji.

Splnil se ziskem titulu Miss Czech 
Republic váš holčičí sen, nebo jste 
v dětství snila třeba o práci v zoo-
logické zahradě?

Jako malá jsem vždy na Miss kou-
kala a tak nějak tajně snila, že se 
tam jednou přihlásím taky. Avšak 
mým hlavním dětským snem 
bylo stát se dobrodruhem. Cesto-
vat po světě a být přírodovědec. 
Fascinovalo mě moře a vesmír, 
dodnes mám na toto téma doma 
spoustu knih. Měla jsem také vře-
lý vztah ke zvířatům, chtěla jsem 
být cvičitelkou delfínů. (smích)

Vaším velkým přáním je uspět 
na Miss World. Vaše předchůdky-
ně Karolína Kopíncová se dostala 

mezi 12 nejkrásnějších dívek, což 
asi bude velice těžké překonat…
Ano, je to tak, Karolína Kopínco-
vá reprezentovala naši republiku 
opravdu skvěle. Po 16 letech při-
vezla do České republiky z Miss 
World velký úspěch. Miss World 

je mezi světo-
vými soutě-
žemi krásy 
tou nejtěžší. 
Nestačí 
být pou-
ze krásná, 
člověk musí 
ukázat i sil-

nou osobnost. Neméně náročná 
a důležitá část je charitativní 
projekt, který každá z delegátek 
musí představit odborné porotě. 
Myslím si, že Karolína je skvě-
lou inspirací a vzorem nejenom 
pro mě, ale i pro spoustu dalších 
mladých žen. Budu se snažit 
do toho dát veškerou energii, 
čas a hlavně srdce a zvednout tu 
laťku zase o něco výše. Věřím, že 
Českou republiku nezklamu.

Ve vaší vizitce k soutěži Miss 
Czech Republic je uvedeno, že se 

věnujete charitativnímu projektu 
vzdělávání dětí v neprivilegova-
ných rodinách v zemích třetího 
světa. Jak konkrétně probíhá a co 
jako novopečená „misska“ můžete 
pro projekt ještě více udělat?
Přístup k základnímu vzdělání 
v Tanzanii je velmi nízký, stejně 
jako je nízká jeho kvalita, což 
snižuje vyhlídky dětí na bu-
doucnost. V naší nadaci věříme, 
že vzdělání je dlouhodobou in-
vesticí do budoucnosti dětí, která 
se může vyplácet po zbytek je-
jich života. Investice do lidského 
kapitálu plodí totiž ekonomický 
úspěch nejen pro vzdělané, ale 
také pro celou ekonomiku země, 
protože lepší přístup ke vzdělání 
pomáhá přispívat ke snižování 
chudoby v Tanzanii. A tím se 
právě zabýváme. Máme v Arushi 
otevřenou zatím jednu anglic-
kou základní školu a zanedlouho 
budeme otvírat další. Díky Miss 
bych chtěla tento projekt rozšířit 
více mezi lidi. Momentálně také 
hledáme dobrovolníky a věřím, 
že právě díky silnějšímu hlasu, 
který jsem získala jako Miss 
Czech Republic 2022, se nám je 
podaří co nejrychleji najít. 

Trochu si rýpnu – nezdá se vám, 
že podobné projekty jsou jen 
příslovečnou kapkou v moři, ale 
tvář Afriky se po léta, a navzdory 
mohutným investicím z Evropy či 
USA, v podstatě nemění?
Náš projekt je právě odlišný 
v tom, že lidem neposkytuje-
me investici ve formě peněz či 
jídla, ale v možnosti kvalitního 
vzdělání dětí, které se chtějí 
někam posunout. Naši studen-
ti musí ukázat motivaci a chuť 
studovat. Máme více zájem-
ců o studium, než je kapacita 
školy, a proto bereme ty, kteří 
mají vážný zájem. A proč se mi 
nezdá, že jsou podobné projekty 
příslovečnou kapkou v moři? 
Protože od založení naší školy 
udělali studenti obrovský posun, 
a to hlavně v anglickém jazyce, 
který na začátku vůbec neovlá-
dali. A ten je právě klíčový pro 
jejich lepší budoucnost. Některé 
rodiny zde přežívají s platem 30 
dolarů pro pětičlennou rodinu 
na měsíc. Anglický jazyk jim 
však může otevřít dveře k práci 
v turismu a zde jsou schopni vy-
dělat daleko více. Navíc vidíme, 
s jakou radostí a vděčností stu-

Miss Krystyna Pyszková: Snila jsem o  
  Zatím poslední vítězkou soutěže Miss Czech Republic se v květnu stala třinecká rodačka Krystyna Pyszková 

(23). Půvabná blondýnka, studující souběžně dvě vysoké školy, má v životě velké plány, které umocňuje číselná 
„magie“ jejího data narození.

Jsem velkou fanynkou 
Ocelářů, na hokej chodím 
s rodinou od mala

KRYSTYNA se v rámci vzdělávacího charitativního projektu věnuje dětem v Tanzánii. 
Foto: SonTa Foundation
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WELLNESS & RELAX PROGRAM
3 dny / 2 noci | od 3.825 Kč / osoba /dvoulůžkový pokoj

3 dny / 2 noci | od 5.134 Kč / osoba /jednolůžkový pokoj

Věnujte se chvíli jen sami sobě. Nabízíme Vám revitalizační pobyt, který Vám dodá novou 
energii a posílí celý organismus. Pobyt zahrnuje: ubytování v luxusním pokoji kategorie De 
Luxe s přípitkem, polopenzí,; 1× minerální koupel s přísadou „Linola Fett Oil bad“,  částeč-
ná klasická masáž, 1× 2hodinový vstup do bazénu, privátní saunu, čajový a kávový set, 
15% slevu na další procedury, župan a panto e během pobytu.

CYKLO PO SLAVKOVSKÉM LESE
4 dny / 3 noci | od 5.630 Kč / 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 
 (při obsazenosti 2 osob)

4 dny / 3 noci | od 7.540 Kč / osoba v jednolůžkovém pokoji

Vyzkoušejte kombinaci cykloturistiky s odpočinkem v sauně či při masáži. Cyklotrasy 
v okolí Mariánských Lázní křižují všechna zajímavá místa v oblasti. Pobyt zahrnuje: ubytování 
v komfortním pokoji kategorie Standard s přípitkem, polopenzí, svačinový balíček s sebou, 
mapa cyklotras Mariánských Lázní a okolí, uschování kola, plynová obálka, vířivá koupel 
dolních končetin, aroma masáž, perličková koupel, 1× 2hodinový vstup do bazénu

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ KÚRA LIGHT 
6 dní / 5 nocí | od 7.580 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji

6 dní / 5 nocí | od 11.280 Kč / osoba v jednolůžkovém pokoji

Nabízíme jedinečnou kombinaci krátkého léčebného pobytu v Mariánských Lázních se za-
měřením na prevenci, regeneraci a obnovu vitality. Balíček nabízí ubytování v komfortním 
pokoji, polopenzi, konzultace s lékařem, 2 léčebné procedury denně (dle rozpisu lékaře), 
1x za pobyt 2-hodinový vstup do bazénu.

SENIOR 60+
5 dní / 4 noci | od 6.035 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji

5 dní / 4 noci | od 8.152 Kč / osoba v jednolůžkovém pokoji

Je čas na zasloužený odpočinek! Relaxujte v lázních a zároveň přispějte k udržení či zlep-
šení své tělesné i psychické kondice. Program obsahuje ubytování v komfortním pokoji 
s přípitkem, polopenzi, perličková koupel, parafínový zábal, klasická masáž částečná, ply-
nová obálka, oxygenoterapie, privátní sauna, 2× za pobyt 2-hodinový vstup do bazénu, 
2× zapůjčení Nordic Walking holí na 2 hod.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:
WWW.SPAHOTELDEVIN.CZ 
+420 354 470 400 | +420 354 621 692 | info@spahoteldevin.cz

SPA HOTEL DĚVÍN & MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
SVĚTOZNÁMÉ LÁZNĚ NABÍZEJÍCÍ NEJČISTŠÍ OVZDUŠÍ A POLOHU UPROSTŘED SLAVKOVSKÉHO LESA

Relaxujte v lázních, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, odpočiňte si od starostí všedních dnů a přijeďte načerpat novou energii do příjemné atmostéry 
našeho Spa Hotelu Děvín. V krásném prostředí Mariánských Lázní čerpejte životní optimismus a energii při relaxačních procedurách, které mají pozitivní vliv na 
celý organismus. Pozitivní vliv přináší i samotné klima Mariánských Lázní a krása města, výlety do okolí i změna denního režimu. Uvedené ceny jsou s 15% slevou.
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Miss Czech Republic pro rok 2022
narozena 19. 1. 1999
míry: 86-59-89/181 cm
studuje na Univerzitě Karlova – právo, 
MCI Innsbruck – Business Administ-
ration
svobodná, bezdětná

Krystyna Pyszková práci cvičitelky delfínů!
denti do školy chodí. Neděláme 
markantní změny, ale skutečně 
měníme život aspoň pár dětem. 
A to rozhodně není zbytečné.

Pocházíte z Třince, žijete a stu-
dujete v Praze. Jak na vás hlavní 
město působí, kam chodíte za zá-
bavou a jaká jeho část se vám 
třeba nelíbí?
Prahu mám neskutečně ráda, je 
to můj druhý domov. Myslím si, 
že na ni můžeme být jako Češi 
opravdu hrdí. Je to krásné, his-
torické město, které mě neustále 
překvapuje. Máme tady krásné 
výhledy z Letné, půvabné okolí 
Vltavy a spoustu skvělých pamá-
tek, nesmím opomenout ani bo-
hatý kulturní program. Za zába-
vou chodím například do Žlutých 
lázní, kde si každý přijde na své. 
Na druhou stranu se mi moc 
nelíbí Vrchlického sady. Je to to 
první, co člověk uvidí po příjez-
du do Prahy vlakem, a zrovna 
dobrý dojem to na něj neudělá. 

Studujete práva na Univerzitě 
Karlově a obor business adminis-
tration na univerzitě MCI v Inns-

brucku. Takže část týdne žijete 
v Praze a část v Rakousku? 
Rakouskou školu studuji online, 
aby se mi studium dobře kom-
binovalo. Je to velmi pohodlné 
a hlavně to ušetří čas. Do Ra-
kouska jezdím pouze čtyřikrát 
za semestr na zkoušky. 

Určitě se přesouváte autem. Mys-
líte si, že jste dobrá řidička?
Doufám, že ano. Řízení mě baví 
a nikdy jsem s ním žádný pro-
blém neměla. Navíc si teď uží-
vám nové auto, které mi partner 
Miss, Auta Super, poskytl na rok 
jako jednu z výher. S tím se mi 
teď řídí jedna báseň.

Chcete žít v naší metropoli natr-
valo?
Zatím je to nejpravděpodobnější 
možnost. V Praze se mi líbí, jsem 
tady spokojená a vždy se sem 
ráda vracím. Avšak jsem velmi 
spontánní člověk a cestuji hodně 
do zahraničí, takže uvidíme, 
kam mě osud zavede.

Jako rodačka z Třince jste asi 
měla velkou radost, že místní 

hokejisté získali opět ligový titul. 
Nebo vás lední hokej či fotbal 
vůbec nezajímají?
To rozhodně mám. Jsem vel-
kou fanynkou Ocelářů, na ho-
kej chodím s rodinou od mala. 
Byla jsem se podívat i na třech 
fi nálových zápasech se Spartou. 
Poslední jsem nemohla, jelikož 
jsem měla přehlídku. Radost 
jsem však samozřejmě měla. 
Zvláště když to byl poslední 
rok pro trenéra Václava Varaďu, 
který dovedl Třinec ke zlatu již 
po třetí.

Co patří k vašim koníčkům?
Volný čas trávím nejčastěji s lid-
mi, kteří mi jsou blízcí. Dále ráda 
sportuji, chodím do přírody, 
zejména do hor. Miluji zvířata, 
věnuji se svému pejskovi nebo si 
jdu vyčistit hlavu jízdou na koni. 
Hraji také na housle, příčnou 
fl étnu a ráda maluji.

Věříte na numerologii a třeba 
právě na číslo 9, které máte v datu 
narození hned čtyřikrát?
To je pravda, narodila jsem se 
19. 1. 1999. O numerologii toho 

příliš nevím, ale určitě jsou čísla 
9 a  1 moje oblíbená čísla. Aby 
se neřeklo, tak jsem si jejich 
význam hned dohledala (smích). 
Číslo 9 v datu narození má vyja-
dřovat lidskost, soucit, velkory-
sost, štědrost, ochotu pomáhat, 
poctivost, vznešenost, ušlech-
tilost. Pro lidi s životním číslem 
devět není materiální zabezpe-
čení hlavní životní prioritou. 
Významnějšími hodnotami jsou 
pro ně porozumění, přátelství 
a láska. Myslím si, že to na mě 
i celkem sedí (úsměv).

Foto: Arthur Koff 

WELLNESS & RELAX PROGRAM
3 dny / 2 noci | od 3.825 K  / osoba /dvoul žkový pokoj

3 dny / 2 noci | od 5.134 K  / osoba /jednol žkový pokoj

V nujte se chvíli jen sami sob . Nabízíme Vám revitaliza ní pobyt, který Vám dodá novou 
energii a posílí celý organismus. Pobyt zahrnuje: ubytování v luxusním pokoji kategorie De 
Luxe s p ípitkem, polopenzí,; 1× minerální koupel s p ísadou „Linola Fett Oil bad“,  áste -
ná klasická masáž, 1× 2hodinový vstup do bazénu, privátní saunu, ajový a kávový set, 
15% slevu na další procedury, župan a panto  e b hem pobytu.

CYKLO PO SLAVKOVSKÉM LESE
4 dny / 3 noci | od 5.630 K  / 1 osoba ve dvoul žkovém pokoji 
 (p i obsazenosti 2 osob)

4 dny / 3 noci | od 7.540 K  / osoba v jednol žkovém pokoji

Vyzkoušejte kombinaci cykloturistiky s odpo inkem v saun  i p i masáži. Cyklotrasy 
v okolí Mariánských Lázní k ižují všechna zajímavá místa v oblasti. Pobyt zahrnuje: ubytování 
v komfortním pokoji kategorie Standard s p ípitkem, polopenzí, sva inový balí ek s sebou, 
mapa cyklotras Mariánských Lázní a okolí, uschování kola, plynová obálka, ví ivá koupel 
dolních kon etin, aroma masáž, perli ková koupel, 1× 2hodinový vstup do bazénu

MARIÁNSKOLÁZE SKÁ KÚRA LIGHT 
6 dní / 5 nocí | od 7.580 K  / osoba ve dvoul žkovém pokoji

6 dní / 5 nocí | od 11.280 K  / osoba v jednol žkovém pokoji

Nabízíme jedine nou kombinaci krátkého lé ebného pobytu v Mariánských Lázních se za-
m ením na prevenci, regeneraci a obnovu vitality. Balí ek nabízí ubytování v komfortním 
pokoji, polopenzi, konzultace s léka em, 2 lé ebné procedury denn  (dle rozpisu léka e), 
1x za pobyt 2-hodinový vstup do bazénu.

SENIOR 60+
5 dní / 4 noci | od 6.035 K  / osoba ve dvoul žkovém pokoji

5 dní / 4 noci | od 8.152 K  / osoba v jednol žkovém pokoji

Je as na zasloužený odpo inek! Relaxujte v lázních a zárove  p isp jte k udržení i zlep-
šení své t lesné i psychické kondice. Program obsahuje ubytování v komfortním pokoji 
s p ípitkem, polopenzi, perli ková koupel, parafínový zábal, klasická masáž áste ná, ply-
nová obálka, oxygenoterapie, privátní sauna, 2× za pobyt 2-hodinový vstup do bazénu, 
2× zap j ení Nordic Walking holí na 2 hod.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:
WWW.SPAHOTELDEVIN.CZ 
+420 354 470 400 | +420 354 621 692 | info@spahoteldevin.cz

SPA HOTEL D VÍN & MARIÁNSKÉ LÁZN
SV TOZNÁMÉ LÁZN  NABÍZEJÍCÍ NEJ ISTŠÍ OVZDUŠÍ A POLOHU UPROST ED SLAVKOVSKÉHO LESA

Relaxujte v lázních, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, odpo i te si od starostí všedních dn  a p ije te na erpat novou energii do p íjemné atmostéry 
našeho Spa Hotelu D vín. V krásném prost edí Mariánských Lázní erpejte životní optimismus a energii p i relaxa ních procedurách, které mají pozitivní vliv na 
celý organismus. Pozitivní vliv p ináší i samotné klima Mariánských Lázní a krása m sta, výlety do okolí i zm na denního režimu. Uvedené ceny jsou s 15% slevou.
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Praha 2 – „Pro nás v Praze 2 je 
bezpečnost prioritou. Jsem rád, 
že se nám podařilo v rekordně 
krátkém čase sehnat další byt 
a společně se nám tak daří po-
máhat ženám i matkám s dětmi, 
které jsou v bezprostředním 
ohrožení. Oběti domácího ná-
silí potřebují ochranu a pomoc 
okamžitě. Možnost odejít od 
násilníka do bezpečí je pro ně 
zcela zásadní,“ vysvětlil Michal 
Zuna (TOP 09), radní Prahy 2 pro 
oblast bezpečnosti.

Organizace ROSA působí 
v Praze 2 dlouhodobě, obětem 
domácího násilí poskytuje kom-
plexní sociální službu. Klientky 
mohou kromě sociálně právního 

poradenství využít také psycho-
logické a právní poradenství či 
pomoc při komunikaci s úřa-
dy a soudy. U pobytové služby 
ROSA nabízí ženám také pomoc 
s hledáním zaměstnání a umis-
ťováním dětí do vzdělávacích 
institucí. Kromě bytu krizové 
pomoci s dostupností 24/7 ROSA 
převedla do nonstop provozu 
i bezplatnou krizovou linku pro 
oběti domácího násilí 800 60 50 
80.

„Statistiky domácího násilí 
jsou neúprosné. Je alarmující, že 
právě během pandemie narostl 
počet případů na dvojnásobek. 
Jako žena považuji jakékoli násilí 
ze strany partnera nebo rodin-

ného příslušníka za nepřijatelné. 
O to více podporuji spolu s ostat-
ními radními vzdělávací aktivi-
ty, projekty zaměřené na pomoc 

a ochranu obětí trestných činů 
nebo prevenci kriminality,“ do-
dala starostka Prahy 2 Alexandra 
Udženija (ODS). (red)

Týrané ženy mají v hlavním městě další tajný úkryt 
 �V městské části Praha 2 byl otevřen nový krizový byt určený 

pro oběti domácího násilí. Jedná se v pořadí již o druhý takový byt, 
který MČ Praha 2 pomáhající organizaci ROSA poskytla.

VYBAVENÍ nového krizového bytu si prohlédla také starostka Prahy 2 Alexandra Udženi-
ja (vlevo). Foto: MČ Praha 2

Praha - Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
projednalo možné změny fun-
gování zón placeného stání (ZPS) 
a dohodlo se na několika změnách, 
které by mohly vstoupit v platnost 
počátkem příštího roku.

Hodinový kredit pro návštěvy 
nebo řemeslníka
Pražané dlouhodobě chtějí 
poskytnout svým návštěvám 
nebo řemeslníkům pohodlné 
parkování. Funkcionalita bude 
postupně zprovozněna v měst-
ských částech v návaznosti na 
to, jak rychle to jednotlivé úřady 
zvládnou, nejdříve pak 1. ledna 
2023. Úprava umožní rezidentům 
starším 18 let s trvalým pobytem 
ve vymezené oblasti zakoupit si 
zlevněné návštěvnické stání 
(10 Kč/h) ve formě kreditu na 120 
hodin, popř. na 60 hodin pro své 
návštěvy.

Městské části si určí cenu v ruš-
ných lokalitách ZPS
Jde o možnost městských částí 
zvýšit cenu za návštěvnické stání 
nad rámec současného maxima 
daného platným ceníkem podle 
tarifních pásem. Cílem je v atrak-
tivních lokalitách (např. v okolí 
stadiónů apod.) použít zvýšenou 
cenu pro návštěvníky a zachovat 
tím regulační funkci ZPS. 

Praha ověří možnost zavedení zvý-
hodněného návštěvnického stání 
Myšlenka zlevněného návštěv-
nického stání ve formě paušálu 
omezeného na určitý čas vybra-
né hodiny ve vymezené lokalitě 
pro pravidelné návštěvníky dané 
lokality. 

Zvýhodnění bezemisních 
a nízkoemisních vozidel jen pro 
rezidenty a místní podnikatele
Vzhledem k rostoucímu počtu 
nízkoemisních vozidel (hybridy 
a elektro) jde o případné omezení 
zvýhodnění pouze na reziden-
ty a abonenty. V současnosti je 
bezplatné stání v ZPS umožněno 
všem nízkoemisním a beze-
misním vozidlům bez rozdílu 
trvalého pobytu nebo místa sídla 
jeho vlastníka či provozovatele. 

Zjednodušení a automatizace 
vyhodnocování přestupků 
Dnes podezření na přestupek 
získaný mobilním monitoringem 
musejí posuzovat strážníci měst-
ské policie. Ambicí Prahy je, aby 
se získaná podezření za určitých 
podmínek rovnou stala přestup-
kem bez dalšího nutného zásahu 
strážníků městské policie, čímž 
by se celý systém výrazně více 
zefektivnil. (red)

Reforma parkování v Praze

Praha - Zastupitelé hlavního 
města schválili Balíček okamži-
té pomoci pro Pražany v nouzi. 
Série opatření rychle a adresně 
pomůže domácnostem, které 
jsou nejvíce ohrožené chudobou 
či ztrátou bydlení, aby ustály 
dopady inflace a růstu cen. 

Finanční prostředky jim po-
mohou pokrýt například školní 
obědy, kroužky nebo rostou-
cí splátky hypoték. Praha na 
tuto pomoc vyčlenila přes 800 
milionů korun. Systém pomoci 
cílí na tři skupiny Pražanů, které 
byly identifikovány jako nejvíce 
ohrožené. Jsou to samostatně 
žijící a nízkopříjmoví senio-
ři, chudší domácnosti s dětmi 
a lidé jinak zasažení vysokými 
náklady na bydlení a omezenými 
příjmy.

Ohrožené rodiny tak budou 
moci pro své děti využít napří-
klad bezplatné stravné ve veřej-
ných a církevních mateřských, 
základních a středních školách, 
školné v základních uměleckých 
školách nebo pobyt v družině. 

Doplní se také fondy solidarity 
a město přispěje i na sociálního 
pedagoga pro veřejné základní 
školy, který by jednak pomá-
hal s identifikací ohrožených 
rodin a jednak by spolupracoval 
s rodinami i sociálními odbory. 
Opatření jsou platná pro školní 
rok 2022/2023 po dobu probíha-
jící výuky.

Další oblast podpory se týká 
bydlení. Hlavní město pro-
střednictvím Sociálního na-
dačního fondu doplatí žadateli, 
kterému je přiznán příspěvek 
na bydlení nižší než 1 500 Kč, 
rozdíl mezi přiznanou výší pří-
spěvku a cílovou částkou  
1 500 Kč měsíčně tak, aby byla 
garantována minimální výše 
příspěvku na bydlení 1 500 Kč. 
Cílem je zvýšit motivaci žada-
telů, kterým je kvůli nastavení 
normativů přiznávána nízká 
výše příspěvku. Toto opatření 
je platné pro rok 2023. Bližší 
informace o tom, jak požádat 
o pomoc, budou zveřejněny na 
www.praha.eu. (red)

Nemáte peníze? Využijte  
Balíček okamžité pomoci 

Praha - Hlavní město bude mít vlastní bioplynovou stanici. Pražští 
zastupitelé se na tom usnesli na svém nedávném jednání. Bioply-
nová stanice bude v obci Chrást a vznikne přebudováním bývalé 
bioplynové stanice určené pro zpracování zemědělských produktů. 
Ta nyní bude zpracovávat pražský kuchyňský bioodpad na bioplyn. 
Zároveň se podle pražských zastupitelů vybudováním této stanice 
sníží spotřeba ruského plynu. (red)

Metropole plánuje postavit 
vlastní bioplynovou stanici
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MUZEUM V PRAZE!
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Vodičkova 31, Praha 1

N E J Z Á B A V N Ě J Š Í

MFI inzerce 98x132 3_2022.indd   7FI inzerce 98x132 3_2022.indd   7 31.03.2022   15:2231.03.2022   15:22
Výtažková azurováýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

SC
-5

01
30

2/
01

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

shakespeare.cz
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Glanc

Braník - Řada obyvatel Prahy 4 
a přilehlých městských částí 
se snažila předejít tomu, aby se 
situace opakovala i v letošním 
roce a chtěla s magistrátem i se 
svou městskou částí vyjednat 
určitá pravidla. „Plně chápu, že 
mít takto rozsáhlou produkci 
za domem i několikrát v týdnu 
není nic moc. Očekával bych, že 
během roku najde řešení radní 
pro kulturu Hana Třeštíková 
z Prahy sobě, ale to se bohužel 
zjevně nestalo,“ komentuje situ-
aci pražský zastupitel a předseda 
pražské organizace hnutí ANO 
2011 Ondřej Prokop.

Ve chvíli, kdy rozhořčení 
obyvatelé okolí Ledáren opět 
tuto tematiku přinesli na jed-
nání pražského zastupitelstva, 
chopila se iniciativy radní Hana 
Marvanová Kordová (Spojené 
síly pro Prahu) a se svým týmem 
připravila návrh vyhlášky, který 

má hudební produkci pod širým 
nebem upravovat na území hlav-
ního města tak, aby nadměrný 
hluk a časté koncerty neomezo-
valy život běžných Pražanů. Re-
akce ze strany pořadatelé na sebe 
nenechaly dlouho čekat a v éteru 
a na sociálních sítích se okamži-
tě začaly objevovat informace 
o „vypínání“ kultury v Praze. 
Trestní oznámení na politiky
„Navrženou vyhlášku podporuji. 
Nikdo nechce koncerty v Praze 
vypnout. A už vůbec ne po co-
vidové pauze. Musíme ale hledat 
kompromisy, aby pořadatel měl 
šanci koncert uspořádat a zá-
roveň produkce neprobíhala na 
úkor běžných obyvatel,“ dodává 
Ondřej Prokop s tím, že k vy-
hlášce vůbec nemuselo dojít, 
kdyby radní Třeštíková dělala, 
co má, a kdyby s příslušným po-
řadatelem byla rozumná řeč.

Kvůli loňským problémům 
v okolí Ledáren dokonce vznikla 
iniciativa Hluk z Prahy 4 – Ledár-
ny Braník, která upozorňuje na 
neustálé porušování nočního kli-
du ze strany pořadatele, neúměr-
nou hlukovou zátěž a v důsledku 
toho i zdravotní komplikace, 
kterými někteří zátěží zasažení 
občané trpí. Členové iniciativy 

se v průběhu roku několikrát 
pokoušeli situaci řešit jak s rad-
ní Třeštíkovou, tak s pražským 
primátorem Zdeňkem Hřibem 
(Piráti). Podle svých veřejných 
vyjádření se však setkali u obou 
s přehlížením a nekomunika-
cí. Situace vygradovala až do té 
míry, že na oba podala občanská 
iniciativa trestní oznámení. (red)

Kdo má pravdu - občan, nebo pořadatel?
 � Prahou v posledních týdnech rezonuje kromě jiného jedno 

zásadní téma. A tím je rušení nočního klidu v širokém okolí bývalých 
Ledáren Braník. Sem totiž přesunul už loni svou letní scénu kultovní 
pražský klub Lucerna Music Bar. Netrvalo ale dlouho a na magist-
rátu se začaly vršit stížnosti na rušení nočního klidu. S koncem léta 
hudební produkce utichla a jako by zmizel i problém, ale jen zdánlivě.

INZERCE

„NIKDO nechce koncerty v Praze vypnout, nutná je ovšem dohoda,“ míní pražský zastu-
pitel Ondřej Prokop. Foto: archiv
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Co nebo kdo vás přivedl na nápad 
začít působit jako produkční tým 
foto + video? 
K: Vždy mě fascinovaly fotografie 
a jejich síla uchovávat emoce a oka-
mžiky nadosmrti. Už když jsem 
byla malá holka, celý můj pokoj byl 
pokrytý fotografiemi s přáteli a ro-
dinou. Když jsem poprvé dostala 
do ruky fotoaparát, uvědomila jsem 
si, že to je přesně ONO. To, co chci 
dělat a co mě činí šťastnou.

D: Jako malý kluk jsem trávil 
čas natáčením zábavných videí 
s kamarády. Točili jsme děsně 
strašidelné horory, parodie na 
známé reklamy nebo třeba vá-
noční videa. Po čase (a s lepším 
vybavením) přišla první oprav-
dová nabídka. Živit se tvorbou 
videí byl můj celoživotní sen. 
Když se nám narodila dcerka 
a Kája byla na rodičovské, roz-
hodli jsme se, že se začneme na-
šim koníčkům věnovat naplno, 
a založili jsme KD production.

Která témata vám jsou nejbližší? 
Fotíte raději zvířata než lidi?
K: Já rozhodně lidi. Abych byla 

schopná se do fotografie do-
opravdy ponořit a dát jí duši, 
potřebuji vidět a cítit emoce. 

D: Já jsem víceméně ote-
vřený všemu, hodně mě baví 
cestovatelská videa, sportovní 
reportáže, ale i produktová videa 
a samozřejmě svatby, na které se 
hlavně specializujeme.

Fotíte a natáčíte svatby, pohřby či 
oslavy narozenin. Která z těchto 
akcí se pro vás stala nezapome-
nutelnou?
K: Velmi rádi vzpomínáme na 
každou svatbu, protože se nám 
ještě nestalo, že by nás novoman-
želé nepřijali. Naopak se všude 
cítíme skoro jako svatební hosté, 
najdeme si spoustu nových skvě-
lých známých, s leckterými udr-
žujeme kontakt i dál. Každopád-
ně nezapomenutelná byla naše 
první placená nabídka - matu-
ritní ples v Pelhřimově (úsměv). 
Byla to totiž opravdová zkouška 
ohně, tragické světelné podmín-
ky, spousta pohybu, alkoholu, ale 
zvládli jsme to a opravdu nás tato 
zkušenost posunula. Zejména 
v řešení krizových a stresových 
situacích (smích).

Nebydlíte Praze, nicméně jak na 
vás metropole působí?
D: Bydlíme kousek za Prahou, 
v Úvalech. Přestěhovali jsme se 
cíleně a žije se nám zde nád-
herně. Bydlíme v přírodě, přes 
ulici máme Klánovický les, ale 
zároveň je tu plné zázemí. Skvělí 
sousedé jsou jen třešnička na 
dortu (úsměv). Na Praze nemáme 
rádi ten věčný spěch, lidé žijí 
za běhu, neusmívají se, neumí 
vydechnout a vychutnat si pří-
tomnost.

Máte před sebou v dohledné době 
nějakou zajímavou pracovní 
výzvu?
K: Aktuálně máme před sebou 
řešení velmi zajímavé pracov-
ní nabídky v Keni, ale raději 
bychom to zatím moc neší-
řili. Nechceme to zakřiknout 
(úsměv). Moc rádi bychom se 
jednou dostali na zimní svatbu 
a na svatbu do Toskánska. 
Celkově svatba v zahraničí na 
nějakém krásném místě je náš 
sen. 

Maturitní ples v Pelhřimově nás vycvičil, říká fotografka Karolína Tulová

ŽIVOTNÍ i pracovní pár Karolína a Dominik Tulovi. Foto: archiv KDP

 �Dvojice nadšených snílků Karolína a Dominik Tulovi mají stejnou 
vášeň pro zachycování nezapomenutelných momentů. Proto dali 
dohromady projekt HAPPINESS MAKERS, který zájemcům umožňu-
je se znovu vracet ke šťastným vzpomínkám.

NOVOMANŽELÉ jsou vždy vděčným objektem zájmu. Foto: archiv KT
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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… MALÍŘKU A SPISOVATELKU KLÁRU SEDLO

 Malířka Klára Sedlo napsala knižní povídku Lami o třech nezvyklých přátelích – mluvící kostře, 
muži složeném ze světla a mladé dívce, která řídí obrovský starý pick-up. V něm všichni tři ujíždějí 
před svým pronásledovatelem, aniž by si vzpomínali, jak dlouho, proč a kdo je vlastně pronásleduje.

Martin Dudek

Vaše knižní prvotina s názvem 
Lami funguje pomocí snové 
logiky a vrhá čtenáře zpátky tam, 
odkud ho realita vytrhuje, tedy 
do hlubin vlastní imaginace. Vy 
se tedy s gustem a často noříte 
do sebe sama?
Velmi ráda a velmi často. Jako 
malířka jsem ponořená ve vlast-
ní představivosti v ateliéru 
každý den. Vlastně si říkám, 
že nemám moc momentů, kdy 
bych od té imaginace byla úplně 
odtržená – pokaždé mi v hlavě 
běží nějaké příběhy a předsta-
vy. Možná je to spojeno s tím, že 
jsem synestetik (způsob vnímá-
ní, kdy původní vjem jednoho 
smyslu vyvolá vjem smyslu 
jiného - pozn. red.). Kolem sebe 
ale vidím spoustu lidí, které prá-
ce vrhá spíš do toho logického, 
racionálního uvažování – což je 
někdy samozřejmě nutné – jenže 
pak ztrácí kontakt s tím svým 

vnitřním světem a podvědomím. 
Mou ambicí je psát a malovat tak, 
aby moje díla působila na před-
stavivost a znovu ji v lidech 
probudila a pošťouchla. 

V knize vystupuje/je zmínka 
o úhoři, tedy o rybě, která se 
stala také hlavní postavou vaší 
nedávné výstavy. Co vás na úhoři 
tolik fascinuje?
Je to velmi podivná ryba. Vi-
zuálně napůl had, rozmnožují 
se na jediném místě na světě 
– v Sargasovém moři (takže 
v našich řekách nikdy nevidíme 
jejich jikry). V zajetí je nelze roz-
množit. Hodně mě zaujala i le-
genda o takřka „nesmrtelném“ 
úhoři. Ten prý přežíval ve studni 
kdesi ve Švédsku několik gene-
rací, údajně 155 let.  Úhoři jsou 
zkrátka velmi tajemní. V určitý 
moment začali hrát v mých obra-
zech i příbězích stejně velkou roli 
jako nutrie. Ty mě zase fascinují 
tím, jak jsou přemnožené a po-

stupně pronikají do městských, 
speciálně pražských legend.

V jaké části Prahy bydlíte, jak se 
vám v ní žije a co byste v ní (nebo 
v celé metropoli) ráda změnila?
Momentálně bydlím v Praze 7, 
kde mám i ateliér. Tam trávím 
většinu času. Ale jsem původ-
ně z Barrandova, kam se pořád 
ráda vracím. Vyrostla jsem 
na barrandovském sídlišti, do-

teď ho považuji za jedno z nej-
lépe řešených sídlišť v Praze, ať 
už jde o rozvržení domů, zeleň, 
nebo sochy. Co mě mrzí je, že 
se sídliště neustále zatepluje 
a přebarvuje do náhodných pas-
telových tónů. Ztrácí tím svůj 
celistvý vzhled. Zároveň tím 
každý jeden panelák ztrácí čle-
nění, které zajišťují spáry pane-
lů. Najednou tak budova vypadá 
větší a obludnější, jelikož plocha 
je jednolitá. Tím spíš, že zatep-
lení zapustí okna více do fasády. 
Celé sídliště, původně v krás-
ných hnědo-béžových tónech, 
se mění na něco, co vypadá jako 
nemocniční budovy. 

Odpovězte na soutěžní otázku 
do 15. 7. 2022 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz, připište do předmě-
tu e-mailu KNIHA a tři z vás získají 
po jedné knize s názvem Lami. Výherce 
budeme kontaktovat e-mailem.

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje série obrazů, kterou 
Klára věnovala plyšovým hračkám?
a) Kamarádi   b) Známí   c) Cizinci
Nápověda na klarasedlo.com

soutěžte a vyhrajte knihu

„PRO MĚ jako malířku je docela těžké 
sledovat, jak se panorama Barrandova 
proměňuje z barevně uceleného sídliště 
v záplavu barevných fl eků. A není to pro-
blém jen Barrandova,“ říká Klára Sedlo. 
Foto:  Karolína Koblen

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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 • Poskytneme sídlo v Praze pro SRO, 
OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. www.
sidloprofirmupraha.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.: 773995221

 • 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

 • Přijmeme na občasnou výpomoc brigád-
níka údržbáře (co je právě potřeba, práce 
všeho druhu) do Muzea fantastických iluzí 
ve Vodičkově 31, Praha 1. Odměna 200 Kč/
hodina. Většinu prací je nutné provádět 
mimo otevírací dobu v časech do 9.00 ráno 
nebo od 21.00 večer. Vhodné především pro 
šikovného důchodce. Nástup možný ihned. 
Možnost dlouhodobé spolupráce. Volejte: 
602 207 630 nebo info@pavelkozisek.cz

 • 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

 • Od výměny vypínače po kompletní 
rekonstrukci bytu, byt. jádra a koupelny, 
603 109 932

 • Dívku nekuřačku hledám na občasné 

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

 • Přijmu kadeřnici na ŽL. Tel.:  728 995 661
 • Formulář pro podání inzerátu najdete 

na www.nasepraha6.cz/inzerce. Cena 
inzerátu je od 350 Kč

řádková inzerce
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HC SPARTA
PRAHA

TVOJE MÍSTO
NA SPARTĚ
KAŽDÝ ZÁPAS

WWW.HCSPARTA.CZ/PERMANENTKY

PERMANENTKY NA SEZONU 2022/2023

#NEZASTAVÍŠ

nasepraha6

14Více informací na www.nasepraha.czservis

V Písku navštivte Galerii Dragoun
Písek – galerie – akademický 
malíř František Roman Dragoun. 
Spojením těchto tří ingredien-
cí vznikl mimořádný kulturní 
počin, kterým je galerie zasvě-
cená pouze jednomu umělci, vý-
znamnému regionálnímu malíři 
Františku Romanu Dragounovi. 
Na jednom místě tak mohou ná-
vštěvníci vidět sbírku děl tohoto 
krajináře a portrétisty, jehož roz-
sáhlé a pestré dílo, za které obdr-
žel mnoho významných cen, bylo 
kritiky oceňováno již za jeho živo-

ta. Dragoun je znám 
i ve světě (pravděpo-
dobně více než v Praze), neboť 
mnoho let pracoval v zahraničí, 
například v Rakousku a Německu 
portrétoval příslušníky českých 
šlechtických rodů.

Galerii můžete navštívit každý 
den od pondělí do neděle od 10.00 
do 17.00 hodin na adrese Jungma-
nnova 186, Písek (budova pod Čes-
kou spořitelnou směrem na Velké 
náměstí). Vstupné je 50 Kč, info na 
www.galeriedragoun.cz. (red)

MALÍŘ F. R. DRAGOUN s oblibou maloval 
krajiny. Zdroj: Galerie Dragoun

NAŠE PRAHAZ
V

E  NA V Ý L E T

Pohádkové mince potěší 
děti i sběratele
UHÁDNETE , čí 
portrét a z jaké po-
hádky je vyražen 
na této minci? 
Kdo odpoví, že 
Ondřeje Vetché-
ho a Tajemství 
staré bambitky 2, 
vyhrál. Kolekce sedmi 
zlatých a sedmi stříbrných dvojdukátů 
byla nově vyražena v jedné z nejstarších 
mincoven na světě ve slovenské Kremnici 
a má kromě investiční i sběratelskou 
hodnotu. Foto: TrustWorthy Investment

INZERCE



Váš spolehlivý 
partner ve 
světě realit.

       Jakub Svora
    Realitní makléř 
 +420 720 602 604
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Dovolená v podhůří Krkonoš na dosah 
Českého ráje – vše na jednom místě.

Prožijte aktivní dovolenou naplněnou 
poznáním, relaxací a kulinářskými zážitky. 
Naše letní nabídka slibuje nezapomenutel-
nou dovolenou v kraji bohatém na přírodní 
a historické zajímavosti. 

Nabízíme široké vyžití pro všechny – rodiny 
s dětmi, vyznavače cyklistiky, vášnivé turis-
ty, milovníky památek, aktivní seniory i ty, 
kteří chtějí jen lenošit a relaxovat. Možností 
je hodně, je jen na vás, které si vyberete.

www.TreeOfLife.cz

3 noci • 3 procedury • polopenze
přistýlky do 12 let zdarma

z í s k e j t e
1 5 %  s l e v u

s  k ó d e m
L E T O 1 5


