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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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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
 MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
 VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY 
 VOZIDEL
- PENÍZE 
 IHNED
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217
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SOUTĚŽ  
O BAZAROVÝ 
APPLE  
IPHONE 11 
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Miss
Krystyna
Pyszková:
Snila jsem
o práci
cvičitelky
delfínů!

Foto: MISS CZECH REPUBLIC

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

TAK SI MYSLÍM...

Je to až trapně směšné a nikdy 
nekončící divadlo. Policisté zat-
knou 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. 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 straníků museli vědět, 
co parta kolem Hlubučka v praž-
ském dopravním podniku vyvádí. 
Indicií bylo hodně, ale všichni 
drželi krok a pusu. Nic nového.

STAN se tímhle ovšem v Praze 
zdiskreditovala a pro její voliče je 
to smutné procitnutí z růžového 
snu. Navíc odstupující ministr 
školství Petr Gazdík (STAN) při-
znal, že se s obviněným lobbistou 
Michalem Redlem z kauzy do-
pravního podniku dvakrát potkal 
na jižní Moravě. Že si asi pánové 
nepovídali pouze o kvalitě míst-
ního 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.

Oprava cyklostezky potrvá do října
  Již čtrnáct dnů probíhá rekon-

strukce cyklostezky A26 a A2 
v ulici U Českých loděnic. Na rozbi-
té cyklostezce v úseku Elsnicovo 
náměstí – Povltavská položí 
městská část Praha 8 nový asfal-
tových povrch a souběžně dojde 
k instalaci veřejného osvětlení.

Praha 8 – Stavební práce budou 
pokračovat po etapách až do kon-
ce října. Práce začaly v úseku od 
ulice Povltavská a budou postup-
ně pokračovat až po Elsnicovo 
náměstí. Akce je koordinována 
s instalací veřejného osvětlení 
městskou společností Tech-
nologie hlavního města Prahy 
(THMP). „Cyklostezka dosud 
nebyla osvětlena stožárem veřej-
ného osvětlení. Aby se na ní cítili 
Pražané bezpečně a pohodlně 
i v noci, umístíme na ni celkem 
40 nových stožárů s LED svítidly. 
Ta navíc budou mít komunikační 
jednotku, která bude schop-
na monitorovat stav osvětlení 
a nahlásit našemu dispečinku 
případnou poruchu,“ přiblížil 
místopředseda představenstva 
THMP Tomáš Novotný.

Cyklostezka A26 vede podél 
říčky Rokytka a opravovaný úsek 
A2 přímo podél Vltavy. Opravo-
vané úseky patří v Praze k vůbec 

nevytíženějším, mimo jiné proto, 
že vedou mimo vozovky. „Tuto 
trasu samozřejmě využívají i pěší 
a běžci. Proto jsem rád, že rozbitý 
asfaltový povrch konečně nahra-
díme novým,” uvedl Martin Jed-
lička (TOP 09 + STAN), předseda 
komise pro dopravu Prahy 8. 
Inline bruslaři mají teď smůlu
Obnova povrchu s sebou bohu-
žel nese omezení dopravy na 
této komunikaci. Nejdříve dojde 
k frézování vozovky, které bude 
provedeno při zachování provozu 

v maximální možné míře, vždy 
zůstanou alespoň 1,5 metru šířky 
komunikace pro průchod. Provi-
zorní povrch po frézování nebu-
de vhodný pro inline bruslaře.

Pro MČ Praha 8 se jedná o další 
z několika úseků páteřních cyk-
lostezek, které v tomto volebním 
období opravuje. „Pokračovat 
se bude i na dalším úseku A2 
v Karlíně mezi ulicí Breitfeldova 
a Negrelliho viaduktem, který 
napojíme na budovanou Štva-
nickou lávku,” doplnil Martin 
Jedlička. (red)

PO POLOŽENÍ NOVÉHO povrchu bude na bezmotorové komunikaci zaveden nový do-
pravní režim – nedělená stezka pro pěší a cyklisty, a to na základě dohody hl. m. Prahy 
a cyklistické veřejnosti. Foto: MČ Praha 8

Základní škola Palmovka připraví děti na učení
Palmovka – Základní škola Palmovka 8 přijímá žáky 
do přípravného ročníku pro školní rok 2022/2023. 
Přípravná třída je pro děti s doporučeným odkladem 
školní docházky a dále pro děti, které budou plnit 

předškolní přípravu. Docházka je bezplatná, rodiče 
platí obědy a kroužky. Děti mají možnost navštěvo-
vat školní družinu. Info: e-mail vanisova@zspal-
movka.cz, tel. 603 990 561, www.zspalmovka.cz. (red)

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

foto: MČ Praha 10
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KRÁTCE Z OSMIČKY

Celoroční nábory 
mladých fotbalistů
Libeň – FK Meteor Praha VIII, 
z.s., klub se 125letou tradicí 
a zaměřením na mládež pořá-
dá, zejména pro chlapce a dív-
ky roč. narození 2018, 2017, 
2016 a starší, celoroční nábory 
mladých fotbalistů. Bližší 
informace poskytne Petr Ve-
niger, tel.: 776 338 811, e-mail: 
venigerpetr@seznam.cz. (red)

ZŠ Petra Strozziho 
otevírá přípravný ročník
Karlín – Je určen dětem před 
zahájením povinné škol-
ní docházky, u kterých je 
předpoklad, že zařazení do 
přípravné třídy vyrovná jejich 
vývoj. Přednostně tedy těm, 
kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky. 
Docházka do přípravné třídy 
je stejně jako v posledním 
roce předškolní docházky 
bezplatná. Informace na tel.: 
720 652 987 nebo na e-mailu: 
reditelka@zs-strozziho.cz, 
www.zs-strozziho.cz/. (red)

INZERCE

Bohnický hřbitov začíná psát novou kapitolu
Bohnice – Po devítileté snaze 
místostarosty Prahy 8 Jiřího 
Vítka (Patrioti) patří Bohnický 
hřbitov od 20. června městské 
části Praha 8. Svým podpisem 
předávacího protokolu to stvr-
dila ředitelka odboru hospoda-
ření s majetkem státu UZSVM 
Ivana Kubíčková a radní 
Prahy 8 pro oblast majetkovou 
Tomáš Slabihoudek (TOP 09). 
Podepsáno, orazítkováno, za-
protokolováno! 

K předání jednoho z nejta-
jemnějších míst Česka mezi 
státem a městskou částí došlo 
přímo v areálu hřbitova. A co 
bude dál? Městská část Pra-
ha 8 má zájem tento historicky 
významný prostor opravit do 
podoby důstojného pietního 

místa a zároveň jej zpřístupnit 
veřejnosti. A přitom ponechat 
místu jeho mystičnost a ráz. 
Prvním plánovaným krokem 
má být oprava vstupní brány 
a práce k zajištění bezpečnosti. 
Více informací na www.boh-
nickyhrbitov.cz. (red)

ZA HŘBITOVNÍ ZDÍ možná leží v jednom z hrobů bez náhrobku srbský atentátník 
Gavrilo Princip, který v roce 1914 zavraždil rakousko-uherského následníka trůnu 
i s manželkou. Foto: MČ Praha 8

O BOHNICKÝ HŘBITOV se dlouhodobě 
zajímá místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek 
(Patrioti, uprostřed). Foto: MČ Praha 8

PRAHA – DIVADLO BROADWAY  | WWW.TOPKONCERTY.CZ

JAVORY  BEAT 

PRAHA – RUDOLFINUM  | WWW.TOPKONCERTY.CZ

25. 10.
2022

Hana a Petr Ulrychovica

3. 9.
2022
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PRVNÍ ČESKÝ          MUZIKÁL ZE VSI

Zdeněk Troška a Petr Markov      Karel Vágner      Ondřej G. Brzobohatý
HUDBA, TEXTY A LIBRETOFILMOVÁ PŘEDLOHA FILMOVÁ HUDBA
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Příběhy osobností v Libeňském zámku
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ALBRECHT Z VALDŠTEJNA , Rudolf II. a Matyáš Habsburský, Marie Terezie a Josef II., 
Leopold II., Josef Voctář, Jan Podlipný a další. Jejich osudy či rozhodnutí jsou význam-
ným způsobem spojeny s historií Libeňského zámku. A právě v jeho chodbě najdete 
novou expozici, přibližující příběhy těchto historických osobností. Foto: MČ Praha 8

Nová sportoviště potěší děti i mládež
Troja – Velkým překvapením pro především sportovně založené děti 
bude nově vybudované sportoviště při ZŠ Glowackého. „Namísto starého 
a již nepoužívaného minigolfu vznikne několik kurtů na beach volejbal. 
Škola by se jich mohla dočkat hned začátkem nového školního roku, 
protože plánované dokončení je datováno k 31. srpnu. Navíc běžecká 
dráha získá nový povrch,“ avizuje radní Prahy 8 Tomáš Hřebík (STAN). 
Nedílnou součástí rozvoje celého sportoviště bude i vybudování skate 
parku. Ten vznikne především na žádosti tamních obyvatel a spolků. Fi-
nancován bude z peněz městské části Praha 8 a místních investorů. (red)

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 O
DMĚNA
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Irena Michalcová (ANO 2011), 
starostka MČ Praha 4

Nejsem přírodní 
typ, takže na hou-
bách, na procházce 
v lese, ve skalách, 
na řece nebo v bo-
tanické zahradě 
mne nejspíš neza-
stihnete. Navště-

vuji taková místa, kde si mohu 
prohlédnout hrad či zámek, a po-
kud je v zámku nebo v podzámčí 
k vidění aktuálně zajímavá vý-
stava výtvarného umění, ráda ji 
navštívím. To je možné například 
v Českém Krumlově, hrad a zá-
mek zpřístupňují několik velmi 
zajímavých historických expozic, 
které stojí za prohlídku, a galerie 
Egon Schiele Art Centrum a nově 
také obnovené krumlovské kláš-
tery nabízejí každý rok zajímavé 
výstavy. Mám ráda Telč a Lednici. 
Doporučit mohu také státní hrad 
a zámek v Bečově, kde je k vi-
dění 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 nej-
většími favority 
místa, která umož-
ňují spojit aktivní 
turistiku s dobrým 
jídlem a případně 
setkání s přáteli. 
Pro podobně akční 

rodiny, jako je ta moje, mohu 
doporučit cyklistické výlety na 
Třeboňsku. Koupání v pískov-
nách, zastávky na sběr borůvek 
nebo hub nic nenahradí a vždy 
mi připomenou dětství. Ideálním 
cílem může být třeba báječná 
Pergola u sv. Víta s vynikajícími 
čerstvými rybami pečenými na 
grilu a večer bohatý kulturní ži-
vot 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 Krko-
noších. Můžete zamířit třeba na 
rozhlednu Žalý, projít Lufťákovu 

cestu a přitom se zastavit někde na 
vynikající místní kuchyni s vel-
korysými borůvkovými knedlíky 
nebo kyselem, podle toho, kdy se 
na Benecko vypravíte.

Michal Mašek (TOP 09), 
zastupitel MČ Praha 9

Léto ve městě láká 
jen zahraniční 
turisty. Pražáci 
z ní mizí v prv-
ní možné chvíli. 
A kam? Milovní-
kům přírody bych 
doporučil 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.

Petr Lachnit (ANO 2011), 
radní MČ Praha 5 

Rád trávím větši-
nu svého volného 
času v Praze 5. Je 
rozmanitá, i co 
se týká přírody. 
Nicméně každý 
z nás má občas 
touhu vyrazit ně-

kam, kde si hlavně duše odpo-
čine. 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 
dalšího levelu hry 
s námi, prostým 
lidem, a budeme 
zanedlouho pro 
změnu strašeni 
zlými mimo-

zemšťany, není radno opouštět 
rodnou hroudu. Proto bych ráda 
doporučila mé rodné Františko-
vy Lázně. Tiché městečko s je-
dinečnou atmosférou, dokonalý 
protipól pražskému shonu.

Jediným zneklidňujícím 
elementem může být, že vám 
ukazatel 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!

 připravil Martin Dudek

Váháte, kam letos na dovolenou? 
Nechte se inspirovat našimi politiky

  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

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 známé 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
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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

N E J Z Á B A V N Ě J Š Í

MFI inzerce 98x132 3_2022.indd   7 31.03.2022   15:22
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná

aquapalace.cz

PŘIJĎTE SI
UŽÍT

ZAHÁJENÍ
PRÁZDNIN

V MEXICKÉM
STYLUYYYYYYYYLLLUUUUUUTTTTTTTTYYYYYYYYYYY

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

hlavní partneři spolupořadateléhlavní mediální partneřigenerální partner předprodej

pořadatelpartneři mediální partneři

Glanc
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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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INZERCE

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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profi l

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 
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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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HC SPARTA
PRAHA

TVOJE MÍSTO
NA SPARTĚ
KAŽDÝ ZÁPAS

WWW.HCSPARTA.CZ/PERMANENTKY

PERMANENTKY NA SEZONU 2022/2023

#NEZASTAVÍŠ
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řádková inzerce

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

 • HODINÁŘ SBĚRATEL KOUPÍ veškeré hodin-
ky, hodiny, budíky, mechanické natahovací 
i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní, 
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LON-
GINES, ORLIK, TISSOT, ULYSSE NARDIN, 
VACHERON CONSTANTIN, JAEGER LE COUL-
TRE, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, HEL-
VETIA, CERTINA, SEIKO, HEUER, GUB, PATEK 
PHILIPPE, GLASHUTTE i jiné. Koupím též 
drahé zlaté hodinky v jakémkoliv stavu. Kou-
pím i celou pozůstalost po hodináři, hodinky, 
součástky, nářadí, sklíčka plastová i skle-

něná, soustruh apod. Po telefonické dohodě 
s Vámi přijedu kamkoliv nebo můžete Vy ke 
mně. Slušné a seriózní jednání. Tel. 777 311 101

 • POSKYTNEME SÍDLO V PRAZE pro SRO, 
OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. 
www.sidloprofi rmupraha.cz, tel.: 728 991 247

 • KOUPÍM BYT V PRAZE. Jsem přímý kupec a pla-
tím hotově. Děkuji, Petr Grygar, tel.: 739 641 969

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

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

 • STĚHOVÁNÍ. Vyklízení domů, bytů, skle-
pů. Likvidace pozůstalostí. Autodoprava. 
Tel.: 739 665 455

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

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

 • PŘIJMEME NA OBČASNOU VÝPOMOC BRI-
GÁDNÍKA 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 VOZIDEL, pojízdných, nepojízdných 
a havarovaných. Tel.: 739 665 455

 • OD VÝMĚNY VYPÍNAČE PO KOMPLETNÍ 
REKONSTRUKCI bytu, byt. jádra a koupelny, 
603 109 932
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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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
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centrumkrakov.cz

M A G A Z Í N  C E N T R A

Č E R V E N E C  -  S R P E N

KONEČNĚ, 
LÉTO JE TU!

SOUTĚŽ 
O BAZAROVÝ 
APPLE IPHONE 11 
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PŘIDEJTE SE 
NA NÁŠ 

FACEBOOK/IG

BAVTE SE
NAPLNO 

POZNÁVEJTE  
NOVÉ CHUTĚ 

SOUTĚŽTE
O ZAJÍMAVÉ CENY 

Milí čtenáři, 

je až k neuvěření, že jsme se zahájením letním prázdnin přehoupli již do druhé poloviny 
tohoto roku. Tipy na vánoční dárky ale nechejme ještě chvíli u  ledu a pojďme si užít 
léto, které je už v plném proudu. Také se nemůžete dočkat, až odjedete na rodinnou 
dovolenou, vyrazíte na festival, uspořádáte zahradní sešlost, nebo až odevzdáte děti 
táborovému vedoucímu a užijete si chvíli slastného klidu? 

Každé prázdniny v sobě skrývají mnoho kouzelných chvil, objevování a dobrodružství. 
Tentokrát se v magazínu dočtete, jak účinně chránit zrak před ostrým letním sluncem, 
a přinášíme vám také SOS tipy, které mohou během letního bádání zachránit i tu největší 
kalamitu.

Za zmínku stojí také nové služby, které nabízí kiosek F-mobil sídlící v přízemí našeho 
centra. Specialisté a fajnšmekři na mobilní zařízení a příslušenství rozšířili svou nabídku 
také o  servis, výkup a  bazar mobilních telefonů. Všechny výhody bazarových Apple 
iPhone telefonů vám odhalí článek na konci magazínu. A  abychom vám dokázali, že 
se za bazarový iPhone není potřeba stydět, připravili jsme pro vás exklusivní SOUTĚŽ 
O BAZAROVÝ APPLE IPHONE 11 64GB WHITE!

Možná si říkáte: „A  co nějaké letní akce?!“. 
Těšit se můžete na několik tematických večerů 
s  rautem a  živou hudbou na terase pizzerie 
Sola Enotria. Ani letos vás neminou fi lmové 
večery pod širým nebem. Čekají vás hned 4 
celovečerní promítání. Začínáme 1.9. ve 20 
hodin v parku vedle Centra Krakov. Kompletní 
program včetně doprovodných akcí najdete na 
webových stránkách našeho centra.

A jaký bude start školního roku? Akční, zábavný 
a plný hasičských úkolů a soutěží! V hlavní roli 
bude oblíbený animovaný hrdina Požárník 
Sam. Hasičský sbor pro děti připraví hrací 
zónu s  desítkami hraček, překážkovou dráhu 
i  animační program s  tombolou a  dárky. Jste 
připraveni vyrazit do akce společně s námi?

Přejeme Vám krásné prázdniny plné zážitků 
a pohody! 

TÝM CENTRA KRAKOV 

PÁR SLOV NA ROZJEZD

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S HERNOU COOLNIČKOU 

Léto už je za rohem a dětská herna Coolnička si pro 
všechny malé dobrodruhy připravila příměstský 
tábor, kde nebude chybět kreativní tvoření, 
zajímavé výlety, sportovní, vědomostní 
a týmové hry a samozřejmě také skotačení 
v dětské herně, která je vybavena prolézací 
atrakcí, obřím stavebním jeřábem 
i trampolínami. 
Pro koho je tábor vhodný?
Pro děti ve věku od 5 do 12 let  
V jakých termínech se tábory konají? 
1. turnus: 4. 7. - 8. 7.
2. turnus: 11. 7. – 15. 7. 
3. turnus: 1. 8. – 5. 8. 
4. turnus: 8. 8. – 12. 8. 
Jaká je cena? 
Cena je 6.700 Kč/ dítě / turnus a zahrnuje: 
• Celodenní stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) a pitný režim
• Vstupné na všechny výlety (Zoo Praha, Botanická zahrada Praha, Muzeum iluzí 

a další)
• Kreativní materiál na dílničky – mezi nimi památeční tričko, které si děti samy 

ozdobí 
• Dopravu v rámci Prahy 
Jak si místo na tábor zarezervovat?
Pište na e-mail info@coolnicka-krakov.cz, nebo volejte na 607 099 383.
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ideální na cesty
LETNÍ 

NABÍDKA

PRO VÝHODNÉ NABÍDKY navštivte naši Ekolékárnu 

  *Clotrimazol AL je volně prodejný lék k vnějšímu užití s obsahem clotrimazolu. Pečlivě čtěte příbalový leták.
  *Hirudoid Forte gel a Hirudoid Forte krém jsou volně prodejné léčivé přípravky s obsahem účinné látky glykosaminoglycan-polysulfát k vnějšímu užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
  *Lactulosa AL je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje lactulosum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
  *Psilo-balsam je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu užití s obsahem účinné látky difenhydramin-hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
  *Venoruton a Venoruton Forte jsou volně prodejné léky k vnitřnímu užití. Obsahují oxerutinum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
**Sorbecta je zdravotnický prostředek určený k léčbě průjmových onemocnění. Čtěte návod k použití.

Stada_letni_nabidka_188x275.indd   1 15/06/2022   15:53
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PRO
 CITLIVÉ BŘÍŠKO

Chystáte se navštívit exotickou 
destinaci, kde budete ochutnávat 

místní speciality, nebo  jste citlivější 
a rozhodí Vás i menší změna stravovacích 
návyků? Přibalte si do batůžku na cesty 

doplněk stravy Biopron Forte, který 
obsahuje jedinečný probiotický komplex 

s kvasinkou Saccharomyces boulardii, 
laktobacily a prebiotiky pro podporu 
obnovy rovnováhy střevní mikrofl óry. 
Biopron Forte je vhodný pro dospělé 

a děti již od ukončeného 6 měsíce.

NA KOMÁRY 
I NEŠTOVICE

Komáři a další létající hmyz 
jsou nemilí společníci, kteří nás 
provázející celé léto. Štípancům 

a bodnutí hmyzem se tak většina z nás 
nevyhne. Chladivý gel Psilo-Balsam 

ulevuje od svědění a příznivě působí na 
podrážděnou pokožku. Gel také zklidňuje 

pokožku po nadměrném slunění 
a zmírňuje svědivost při planých 

neštovicích. Tento volně prodejný 
léčivý přípravek k zevnímu 

použití je určen pro dospělé 
a děti již od 2 let. 

ÚLEVA PRO 
UNAVENÉ NOHY

Každý z nás už někdy zažil 
pocit těžkých nohou, ať už po 

fyzické námaze, sportování  nebo 
z dlouhého stání. Zklidnění, osvěžení 

a úlevu zajistí sprej VenoSupport, který 
díky obsahu troxerutinu 
podpoří mikrocirkulaci. 
Dlouhotrvající svěžest 
navodí chladivý účinek 
mentolu. Sprej není 

mastný,  a lze jej 
aplikovat až 4x 

denně. 

Dlouho vyhlížené léto i velké prázdniny jsou konečně tu! Výlety, prosluněné dny u vody, zahradničení na 
chalupě a dovolená u moře jsou na obzoru, a všichni se už nemůžeme dočkat, až opustíme každodenní 
stereotyp a zažijeme nová dobrodružství. Poznávání nových míst, kultur nebo jídla k létu bezesporu patří. 
A abychom si mohli užívat léto plnými doušky a neohrozili jsme přitom naše zdraví, přinášíme vám tipy, 
které by neměly před odjezdem na dovolenou v lékárničce chybět. 

PRVNÍ POMOC 
NA LETNÍ DOVOLENÉ

Opalovací krémy různých faktorů nesmí 
ve výbavě před odjezdem na jakoukoli 
dovolenou chybět a  vůbec nezáleží, 
jestli jedete na chalupu do jižních Čech, 
na exotickou dovolenou nebo slézat 
hory. Pokožku je třeba před neblahými 
dopady UV záření chránit, ať už jste 
kdekoli. Opalovací kosmetika Ladival
nabízí široké spektrum kosmetických 
přípravků, které jsou vhodné i pro osoby 
s kožní přecitlivělostí a sluneční alergií. 

SPECIÁLNĚ PRO DĚTI

V nabídce opalovací kosmetiky Ladival 
najdete mléka  i  spreje pro děti, které 
díky unikátnímu ochrannému komplexu 
UVA-UVB, IR-A  a  UV faktoru 50 nebo 
30 ochrání dětskou pokožku před 
spálením. Po pobytu na sluníčku lze 
použít  pečující mléko po opalování, 
které je vhodné pro citlivou pokožku dětí 
a  batolat a  též při atopickém ekzému. 
Žádný z  kosmetických přípravků 
neobsahuje konzervanty, parfémy, 
barviva ani chemické emulgátory. 

PROTIVNÁ SLUNEČNÍ ALERGIE

I po krátkém pobytu na sluníčku se vám 
objeví svědivá a  nevzhledná vyrážka? 
Pokud trpíte sluneční alergií a nechcete 

trávit celé léto pod slunečníkem 
a  koupáním v  bavlněném tričku, dejte 
šanci výrobkům Ladival Alergická 
pokožka, které díky kombinaci 
kvalitních UV fi ltrů poskytují účinnou 
ochranu proti slunci. Chladivý gel na 
ochranu proti slunci pro alergickou kůži 
byl speciálně vyvinut pro použití při 
sluneční alergii a  Mallorka-akné. Gel je 
obohacen o antioxidanty a vitamíny na 
ochranu kožních buněk. 

PRO SPORTOVCE

Není nic horšího než se před sportem 
namazat mastným opalovácím krémem 
a  pak neustále utírat ruce, které 
vám kloužou na madlech kola nebo 
vyklepávat kilo písku, které se na vás 
při hraní volejbalu přilepí. Ladival Sport 
nabízí pro sportovce čirý sprej, který 
je transparentní, nemastný, a  dokonce 
je odolný i  proti vodě a  potu. Díky 
snadné aplikaci pomocí spreje není 
třeba přípravek roztírat a hned budete 
připraveni do akce. 

SOS POMOC 

I  přes veškerou snahu předejít spálení 
na slunci se může stát, že se nám nos, 
ramena, lýtka nebo nárty připálí. V tomto 
případě je nutné sáhnout po účinném 
přípravku, který pokožku zklidní, vyživí 
a hydratuje. Ladival Akut ve formě séra 
na obličej nebo fl uidu na tělo je určen pro 
zklidnění pokožky podrážděné sluncem, 
příjemně chladí a  zmírňuje zarudnutí. 
Oba přípravky obsahují regenerační 
enzym fotolyázu získaný z modrých řas, 
který podporuje vlastní regeneraci 
buněk pokožky a snižuje poškození kůže 
způsobené UVB zářením.

Ladival (kosmetika), EKOLÉKÁRNA

Biopron Forte (doplněk stravy), 
EKOLÉKÁRNA 

Venosupport (kosmetika), 
EKOLÉKÁRNA 

Psilo-Balsam (volně prodejný lék), 
EKOLÉKÁRNA

KOMPLEXNÍ OCHRANA PŘED SLUNCEM PRO CELOU RODINU 
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Používejte kvalitní brýle 

Než vyjdeme na ostré slunce, natřeme 
se od hlavy až k  patě krémem 
s  dostatečným ochranným faktorem, 
abychom se nepřipálili. Nezapomínáme 
ale na oči? Nejen v  létě je zapotřebí 
oči chránit před UV zářením, které 
má neblahé účinky i  na náš zrak. 
Právě ultrafi alové záření může oči 
při nedostatečné ochraně pořádně 
potrápit a způsobit četné záněty i trvalé 
poškození zraku. Základem ochrany očí 
jsou brýle s UV fi ltrem, který zabraňuje 
průniku UV paprsků k  oku. Protože se 
jedná o  paprsky s  maximální vlnovou 
délkou 400 nm, správným parametrem 
slunečních brýlí je fi ltr s označením UV 
400. Tuto ochranu mohou nabídnou 
nejen sluneční brýle, ale při správném 
výběru také brýle sportovní, dioptrické, 
a dokonce i kontaktní čočky s UV fi ltrem. 

*Zajímavost: Věděli jste, že ochranný 
fi ltr ve slunečních brýlích nemá vůbec 
žádný vliv na odstín sklíček? Filtrovat 
UV světlo mohou i úplně čirá skla. Brýle 
tedy vždy vybírejte na základě hodnoty 
ochranného fi ltru, nikoli zabarvení 
skel. V  GrandOptical najdete výhradně 
sluneční brýle s fi ltrem UV 400.

Nezapomínejte na děti 

Investice do kvalitních slunečních 
brýlí pro děti může nejednomu z  nás 
připadat na první pohled zbytečná. 
Sklíčka se brzy poškrábou a možná se 
i  někde ztratí. Postačí kšiltovka nebo 
brýle z  oblíbené drogerie. Opak je ale 
pravdou. Právě dětské oči jsou výrazně 
citlivější a  náchylnější k  poškození, 
zánětům spojivek i  slzení, než oko 
dospělého člověka. Čočka v  oku 
dítěte propustí kvůli své nevyzrálosti 
až polovinu UV paprsků. Proto je 
u  dětských brýlí vhodné zvolit stejnou 
UV ochranu jako u dospělých, tedy fi ltr 
UV 400 a  výběr celkově nepodcenit. 
Brýle je dobré před koupí vyzkoušet, ne 
každé sednou na dětský nosík a rostoucí 
hlavičku. Sklíčka dětských slunečních 
brýlí by neměla být příliš tmavá, aby 
nebyl narušen přirozený vývoj vidění.  

Bezpečně i ve vodě 

Po vodních radovánkách nás oči často 
svědí, rudnou a  máme pocit, jako 
kdyby se nám dřel v  očích písek. Od 
povrchu  mořské i  bazénové hladiny 
se UV záření odráží, a  to přímo do 
našich očí. Navíc je mořská voda i chlór 
přítomný v  bazénově vodě pro oči 
nebezpečný. Sůl i chemikálie totiž velmi 
snadno vymyjí ochranný fi lm, který naše 
oči chrání a  udržuje je čisté a  vlhké. 

Po krátké době tak cítíme suchost 
v  očích a  nepohodlí. Nejvhodnějším 
preventivním řešením jsou plavecké 
brýle, které oči při potápění hlavy 
bezpečně ochrání. Pokud máte 

raději plavání s  hlavou nad hladinou, 
používejte kvalitní sluneční brýle, které 
pohltí odražené UV záření od vodní 
hladiny. Obavy ze ztráty brýlí na volném 
moři vyřeší sportovní šňůrka, díky které 
o brýle jen tak nepřijdete.  

Pozor na klimatizaci 

V  letních měsících uvítáme klimatizaci 
na pracovišti, v  autě, v  hotelovém 
pokoji, v restauraci, zkrátka kdekoli, kde 
hrozí, že by nám mohlo být nepříjemně 
horko. Delší pobyt v  klimatizovaném 
prostoru má ale neblahý vliv na naše oči. 
Dochází totiž k  osychání povrchu oka 
– spojivky a  rohovky. Jak tedy zmírnit 
neblahé účinky klimatizace? Pokud 
máte možnost, regulujte u  klimatizace 
na pracovišti nejen teplotu ale i vlhkost 
vzduchu. Ta by se měla pohybovat mezi 
40 – 50 %. V autě klimatizaci spouštějte 
a  vypínejte ideálně v  čtvrthodinových 
intervalech. Při návštěvě restaurace 
dejte přednost zahrádce nebo terase. 
Mějte po ruce vždy hydratační nebo 
gelové kapky, které oči zvlhčují oko 
a podporují tvorbu slz.

ÚČINNÁ OCHRANA 
ZRAKU V LÉTĚ

Nekonečné slunění, řádění ve vodě, dlouhé fi lmové večery i náročné jízdy autem. Tím vším vystavujeme 
naše oči, zejména v  létě, velké námaze. Oči nás pak ke konci dne pálí, máme pocit těžkých víček, hůř 
ostříme a naše oči volají o pomoc. Co dělat, abychom si mohli dosyta užívat slunce, koupání i sledování 
fi lmů a oči zůstaly ve formě? Ve spolupráci s GrandOptical přinášíme tipy, jak účinně chránit zrak během 
letním měsíců. 

Dámské sluneční brýle Unoffi  cial, 
2.490 Kč, GrandOptical

Pánské sluneční brýle Unoffi  cial, 
2.490 Kč, GrandOptical

Dětské sluneční brýle Unoffi  cial, 
990 Kč, GrandOptical

Dětské sluneční brýle Unoffi  cial, 
999 Kč, GrandOptical

Pánské sluneční brýle Polaroid, 
1.690 Kč, GrandOptical

Oční kapky CooperVision Comfort 
20ml, 239 Kč, GrandOptical

Nabídka se může v jednotlivých prodejnách GrandOptical lišit.
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Pomáháme Vám vidět lépe

Nemusíte volit mezi ochranou očí 
a perfektním viděním. 
Teď můžete mít obojí.

DIOPTRICKÉ 

BRÝLE

www.grandoptical.cz

dioptrickeslunecni2.indd   1 13. 6.2022 - 16:17   16:17
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KONTAKTYKUDY DO CENTRA 
KRAKOV

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

KOBYLISY
7 minut od stanice metra
KRAKOV
102, 177, 202, 236, 905
POLIKLINIKA 
MAZURSKÁ
144, 177, 202
NA PAZDERCE
102, 144, 505

OBCHODY
PO - SO

9:00–21:00
NE

9:00–21:00

BILLA
PO - SO 

7:00-22:00
NE

8:00-22:00

FITNESS
PO - PÁ 

7:00-22:00
SO - NE

9:00–21:00

SAUNIA
PO - PÁ

9:00–23:00
SO - NE

9:00–23:00

POŠTA
PO - PÁ 

9:00-20:00
SO - NE

9:00-14:00

KFC
PO - PÁ 

9:00-22:00
SO - NE

9:00-22:00

Zasoutěžte si o bazarový Apple iPhone a přesvědčte se na vlastní oči, že i bazarový telefon 
dokáže udělat velkou parádu i mnoho radosti. 

Jak soutěžit? 
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při náhodném slosování. Správnou 
odpověď posílejte na e-mail soutez@centrumkrakov.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Poskytuje F-mobil na bazarové telefony záruku? 
a) ne, neposkytuje   b) ano, 6 měsíců, ale ne na baterii   c) ano, 6 měsíců a dokonce i na baterii

Jak bude výherce vybrán? 
Ze všech správných soutěžních odpovědí bude náhodně vylosován jeden výherce. 

Soutěž probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2022. Kompletní pravidla soutěže jsou k dostání 
na www.centrumkrakov.cz. 

SOUTĚŽ O BAZAROVÝ APPLE IPHONE 11 64GB WHITE

BAZAR APPLE IPHONE ANEB, 
FEŠÁCI Z DRUHÉ RUKY

Rádi byste si pořídili iPhone, ale ceny nových modelů jsou mimo Vaše fi nanční možnosti? Touží Váš 
potomek po „jablíčku“, ale investovat do nového telefonu se Vám nechce? A co takhle zvážit nákup fešáka 
z druhé ruky, který sice má nějaký ten mikro oděrek, ale jinak je v perfektní kondici a za zlomek ceny? 
Představujeme Vám použité Apple iPhone telefony od fajnového prodejce F-mobil a přidáváme důvody, 
proč nemusíte mít z koupě bazarového telefonu obavy.

1. 100% kontrola technikem 

Každý iPhone projde před 
uvedením do prodeje 

kompletní diagnostikou servisním 
technikem. V  praxi to znamená, že je 
mimo jiné zkontrolováno, zda nebyl 
telefon zasažen vodou a  nedošlo 
k narušení základní desky, ověří se stav 
baterie. Pečlivé vyčištění celého zařízení 
je samozřejmostí. 

2. Záruka 

Všechny telefony prochází 
kompletní kontrolou. Proto 

se F-mobil nebojí nabídnout i  na 
bazarové telefony záruku. Kontrolována 
je také baterie, a pokud kondice klesne 
pod 70%, vymění se za novou, aby byla 
zaručena dostatečná výdrž. Záruka na 
mobilní telefon i na baterii je 6 měsíců 
od zakoupení zařízení. 

3. Cenová dostupnost 

Dnes nový, zítra použitý. 
Pokud si zakoupíte jakýkoli 

nový produkt, ztratí určitou část tržní 
hodnoty ihned po uvedení do provozu. 
Za rok se hodnota sníží o  40 až 60%. 
Bazarové telefony jsou tak cenově 
dostupnější a  přitom plně funkční. Na 
cenu má vliv zejména model a celkový 
estetický vzhled zařízení. 

4. Kvalita

Bazarové telefony jsou 
k  dostání v  jakosti AB, kdy 

telefon jeví známky běžného používání 
(mikro a drobné oděrky), nebo v jakosti 
BC, kde jsou vrypy a  ťukance více 
viditelné. S  vadami na LCD displeji si 
skvěle poradí ochranné tvrzené sklo 
a  oděrky na hranách telefonu/krytu 
baterie skryje pouzdro. 

5. Zelenější budoucnost

Při výrobě telefonů dochází 
k produkci velkého množství 

oxidu uhličitého. Důkladnou kontrolou 
a  vyčistěním je životní cyklus telefonu 
prodloužen, a  tím i  snížena potřeba 
výroby telefonů nových. Koupí 
bazarového zařízení tak chráníte naši 
planetu a  pomáháte snížit objem 
likvidovaného elektronického odpadu.

F-mobil Centrum Krakov 

Kiosek F-mobil najdete 
v přízemí Centra Krakov 

a kromě bazarových Apple iPhone 
telefonů nabízí F-mobil také jejich servis 
a výkup. V nabídce jsou tablety i chytré 
hodinky a rozmanité příslušenství, kde 
nechybí pouzdra a kryty, ochranné fólie, 
nabíječky, sluchátka, powerbanky a 
mnoho dalšího.
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