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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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AUTOBAZAR
MOTOL

VÝKUP ZA HOTOVÉ
KOMISNÍ PRODEJ
LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA

WWW.AUTOBAZARMOTOL.CZ

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
ŽALUZIE - ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

VENEGLAZ s.r.o.
Tel.: 272 931 863 

Mob: 603 501 672
e-mail: veneglaz@seznam.cz
www.zasklenalodzie.cz
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STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, 

SKLEPŮ
LIKVIDACE ODPADU, 

POZŮSTALOSTÍ
AUTODOPRAVA

Tel. : 739 665 455
www.top-vyklizeni.cz

STAŇ SE HRDÝM DÁRCEM
A ZÍSKEJ VÝHODY
VÍCE NA WWW.HCSPARTA.CZ/KREV

GENERÁLNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA
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Rozhovor na stranách 8 a 9
Foto:  archiv DCH
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Británie je svou otužilostí po-
věstná, ale moc se neohřejeme 
v zimním období ani v jižní 
části Evropy. Vytápění zde často 
nemají řešené vůbec, přesto-
že tam zimní teploty běžně 
klesají až k nule. Zbytek Evropy 
se letos potýká s nedostatkem 
ruského plynu a velkou výhodu 
dnes mají ti, kteří jsou připojeni 
na teplárny, které umí využívat 
lokálního palivového mixu.

Domácnosti mnoha Praža-
nů napájí teplem teplárenské 
tepny, které jsou přímo připo-
jeny k dálkového horkovodu se 
zdrojem až v dalekém Mělníce. 
Elektrárna v Mělníce je nezávis-
lá na zdrojích z Ruska, zbývající 
část tepla pochází z odpadů 
v ZEVO Malešice.

O všechno se stará  
dodavatel tepla
Jediné, co musejí zákazníci 
Pražské teplárenské ze skupiny 
Veolia udělat, je otočit kohout-
kem termostatického ventilu na 
radiátoru. Nemusejí se obávat 
ani snížených dodávek tepla. 
I letos mají zajištěn maximální 
komfort, bezúdržbovost a ne-
přetržitý monitoring provozu. 

Obyvatelé ani správci domů se 
tedy nemusí zatěžovat pravidel-
nými revizemi kotelen, komínů, 
řešit proškolenou obsluhu ani 
další starosti kolem vytápění.

Jde také o ekologii
Všechny aktivity Pražské 
teplárenské a skupiny Veolia 
směřují k udržitelnému rozvoji 
dálkového vytápění, který je 
rozšířen nejen v České repub-
lice, ale i ve vyspělých západ-
ních zemích. Výroba dálkového 
tepla má řadu výhod a pomá-
há zlepšovat životní prostředí. 
Uplatňuje principy šetrného 
využívání zdrojů i ochrany kli-

matu. Pražská teplárenská při-
vádí více jak 90 procent tepla 
z elektrárny v Mělníce a využívá 
i odpadního tepla ze ZEVO Ma-
lešice. Výroba tepla je nadále 
ekologizována, kontrolována 
a navíc je umístěna mimo 
bytovou zástavbu. „Jeden velký 
komín, který dokáže vypustit 
přísně kontrolované, měřené 
a minimalizované emise nad 
smogovou pokličku, je lepší 
než stovky malých domácích 
kotelen, které vypouští z níz-
kých komínů emise přímo do 
bytové zástavby. Je doloženo, 
že jeden rodinný domek s kot-
lem na pevná paliva vypustí do 
ovzduší stejné množství pra-
chu jako teplárna při výrobě 
tepla pro tři sta bytů,“ dodává 
k tomu Jakub Tobola, obchod-
ní ředitel společnosti Veolia.

V čem je dálkové  
vytápění tak výhodné?
Umožňuje vyrábět teplo cent-
rálně ve vzdálených ekologizo-
vaných zdrojích a snižovat tak 
emisní zátěž ve městech. Může 
dobře využít palivového mixu 
včetně řízeného spalování ko-
munálního odpadu. V rámci EU 
byl systém dálkového vytápění 
vyhodnocen jako nejefektiv-
nější a zároveň cenově příznivý 
a určitě stojí za to, abychom jej 
i v České republice zachovali 

a nadále rozvíjeli. Pokud by 
docházelo k zásadním odpo-
jením způsobeným výstavbou 
domácích kotelen, byly by 
škody bohužel nevratné.
Více se dozvíte 
na www.praha-cista.cz

Dálkové teplo – jistota  
a stabilita v nejisté době

 Tepelný komfort je 
v každé části Evropy 
jiný. Sázkou na jistotu je 
připojit se na horkovod 
s lokálním palivovým mi-
xem. Ani letos obyvatelé 
hlavního města napojení 
na pražské teplárenské 
tepny nebudou muset 
slevit ze svých nároků. 

Na teplárenské tepny v Praze jsou připojena celá sídliště, ale i moderní bytové domy, nebo třeba Veletržní 
palác Národní galerie. Dálkové teplo odebírají i nové domy od společnosti Finep na Harfě.

O společnosti
• Společnost Pražská tepláren-

ská a.s., která se již téměř  
30 let stará o Pražskou tep-
lárenskou soustavu a dodává 
teplo a teplou vodu pro Prahu 
a její blízké okolí, je součástí 
skupiny Veolia Energie ČR. 

• Dlouhodobým cílem skupiny 
je ekologickým a bezpečným 
způsobem budovat a provozo-
vat energetickou infrastruktu-
ru a zařízení pro města a obce. 

• Teplo a teplou vodu dodá-
vá do 560 tisíc domácností 
a průmyslových objektů. 

• Nabízí chytrá řešení pro bytové 
domy, průmyslové závody a ko-
merční areály, jejichž cílem je 
optimalizovat spotřebu energie, 
využívat alternativní zdroje 
a přinášet tak úsporu nákladů.

• V České republice Veolia 
působí již od počátku 90. let. 
Energetická divize skupiny 
Veolia je předním českým vý-
robcem a dodavatelem tepla 
a elektrické energie v koge-
neraci a je prvním nezávislým 
provozovatelem sítě chladu 
na českém trhu.
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Slovo aktivista nemám už 
dlouhou dobu rád. Možná někdy 
po roce 1990, kdy se lidé začali 
aktivně zajímat nejen o politiku, 
ale i o dění kolem sebe a na světě, 
mělo ještě ten správný kladný 
náboj a některým jsem držel i pal-
ce. Dnes je tomu přesně naopak.  
I když snad neuplyne den, aby se 
o klimatu nepsalo a veřejně ne-
diskutovalo, stále se najdou duto-
hlavci, mající pocit, že když něco 
polijí či se přilepí k zemi na rušné 
silnici, stane se zázrak a klima-
tická krize bude vyřešena coby 
dup. Ehm… Z mého pohledu jde 
jen o populistické a trapné gesto, 
o kterém druhý den téměř nikdo 
neví. Snad jen hasiči a uklízečky. 
Ti třeba v říjnu museli odstranit 
lepidlo z podlahy německého 
automobilového muzea, ke které 
se přilepilo devět aktivistů. Nebo 
ze stěny londýnské galerie, kam 
se přilepily dvě výtržnice, když 
předtím „slavně“ polily obraz Slu-
nečnice od Vincenta van Gogha. 
A bramborovou kaší to schytal 
i obraz od Moneta. Tihle aktivisté 
mají jedno společné – žvatlají 
o módním tématu, ale jen škodí 
a otravují druhým lidem život. 

TAK SI MYSLÍM...

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

Starostou Prahy 13 je po šesté David Vodrážka
 Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 potvrdilo to, co se všeobecně předpokládalo již 

po sečtení letošních volebních lístků z komunálních voleb. Starostou se opět stal David Vodrážka 
(ODS), který vykonává funkci starosty již od roku 2002.

Praha 13 - „Všem zastupitelům 
gratuluji k získaným mandátům, 
zvoleným místostarostkám, 
místostarostům i členům výborů 
přeji mnoho úspěchů. Věřím, že 
společná práce přinese další roz-
voj naší městské části tak, aby 
třináctka byla pro své obyva-
tele stále dobrou adresou,“ řekl 
během zasedání zastupitelstva 
David Vodrážka. 

Zastupitelstvo dále rozhodlo, že 
v následujícím období bude mít 
Praha 13 čtyři zástupce staros-
ty. Do funkcí místostarostů byli 
zvoleni Petr Zeman (ODS), David 
Zelený (ODS), Marcela Plesníková 
(ANO 2011) a Ivana Todlová (TOP 
09). Starosta David Vodrážka 
bude mít kompetence vyplývající 
ze zákona a strategický rozvoj, 
dále fi nance, legislativu a sociální 
oblast; místostarosta Petr Zeman 
má v gesci oblast majetku, inves-
tic, kultury, tělovýchovné a spol-
kové činnosti; místostarosta 
David Zelený zodpovídá za oblast 
bytové politiky, správcovských 
fi rem a dopravu, místostarostka 
Marcela Plesníková má v ges-
ci oblast školství a životního 
prostředí a místostarostka Ivana 
Todlová oblast územního rozvoje 
a informatiky.

Rada městské části bude v ná-
sledujícím volebním období opět 
devítičlenná. Tvoří ji automa-
ticky starosta, čtyři místosta-
rostové plus čtyři radní Michal 
Drábek (ANO 2011), Petr Praus 
(TOP 09), Zbyněk Pastrňák 
(ODS) a Josef Zobal (ANO 2011).

V poslední části zasedání 
zastupitelstvo jednalo o zřízení 
jednotlivých výborů. Kromě 
fi nančního a kontrolního výbo-
ru, jejichž zřízení je na základě 
§ 100 zákona o hl. městě Praze 
povinné, rozhodlo zastupitelstvo 
o zřízení dalších sedmi výborů – 
výboru majetkového, výboru pro 

Agendu 21, výboru pro životní 
prostředí, výboru pro evropské 
fondy a informatiku, výboru 
sociálního a výboru pro výchovu 
a vzdělávání výbor pro dopravu 
a bezpečnost. Zastupitelstvo také 
schválilo rozpočtové provizo-
rium MČ Praha 13 na rok 2023. 
Zdroj: MČ Praha 13

DAVID VODRÁŽKA povede Prahu 13 další čtyři roky.  Foto: MČ Praha 13

KOMENTÁŘ

Současnou situaci zapříčinili hloupí politici
Asi vám také přišly nové 

zálohy na plyn a sedli jste si 
na zadek. Ano, cena se mnohým 
zvedla minimálně 3x, některým 
i 10x. Přitom plyn se aktuálně 
prodává na burze v záporných 
hodnotách. V překladu vám 
platí, že jej vůbec odeberete. Ale 
naše fi rmy platí jako mourovaté 
a kvůli drahému plynu krachují. 
Lidem zase přicházejí šílené zá-
lohy. Že to nedává logiku? Ano, 
toto je Green Deal a politika EU, 
přátelé. 

Místo přímých kontraktů 
s dodavateli za stabilní ceny 
a klidu na práci absolutní chaos 
a zmatek. Krach, hlad a zima. 

Lidé to chtějí, lidé to tedy mají 
mít. Kdo sleduje moje sloupky, 
ví, že se tématu věnuji několik 
roků. Co prožíváme dnes, už 
bylo jasné před dvěma lety. Je to 
jako přicházející tsunami. Vlna 
přichází, ale lidé o tom netuší 
nebo dělají, že to nechtějí vědět. 
Je tedy třeba křičet. Mnozí 
chodí křičet na náměstí. Tuto 
katastrofu totiž nezapříčinila 

matička Země, ale hloupí poli-
tici. Zejména ti z EU. A řádí dál, 
jako by se nechumelilo. 

Státní dluh se za poslední dva 
roky zdvojnásobil. Dnes každý 
z nás, včetně nemluvňat, dluží-
me 275 000 korun. Před dvěma 
lety to bylo ještě cca 150 000 
korun. Jste připraveni sáhnout 
do peněženek a dluh splatit? 
Firmy krachují, před Úřadem 
vlády se ze zoufalství zastřelil 
pán. Na co proboha ještě čeká-
me? Co ještě musí nastat, aby si 
politici uvědomili, že takto ne, 
a začaly potřebné změny?  

Jan Čížek, pražský patriot
 jan@cizekjan.cz

Foto: pixabay



Více informací na www.nasepraha.cz 4praha 5

KRÁTCE Z PĚTKY Vzkaz od ježků: Nechte nás být!
 Už téměř 3000 ježků přijaly letos záchranné stanice do své péče! Z toho za poslední měsíc a půl 

to bylo rekordních 1400 ježků. Většina z nich přitom žádnou lidskou pomoc nepotřebovala. Stala se 
obětí mýtu o tom, že malý ježek zimu nepřežije. 
ČR/Praha - V průměru 200 ježků 
týdně nyní přijímají záchranné 
stanice sdružené v Národní síti 
záchranných stanic. Velkou vět-
šinou jde o ježky – letošní mláďata 
– kteří se zdáli svým nálezcům 
příliš malí na to, aby zimu přežili. 
Mnoho lidí si totiž myslí, že ježek, 
který nemá před zimním spán-
kem aspoň půl či tři čtvrtě kila, 
zimu nepřežije. Tento mýtus v ne-
dávné minulosti šířili i ochránci 
zvířat a také některé záchranné 
stanice. Podle pracovníků České-
ho svazu ochránců přírod (ČSOP) 
to však není pravda! „Záleží 
na místě, kde se ježek vyskytuje, 
i na tom, jak dlouhá a tuhá bude 
zima,“ říká Petr Stýblo, koordi-
nátor Národní sítě záchranných 
stanic z ČSOP. „Pravidlo 500 g 
před usnutím možná platí někde 
ve Vrchlabí či na Kvildě, kde jsou 
zimy dlouhé, ale určitě neplatí 
v Polabí či v Praze,“ dodává. 

Kočičí granule jsou mňam
Mnohem zásadnějším faktorem 
pro ježčí přežívání je prostředí, 
ve kterém se vyskytují. A takové 
prostředí může ježkům připravit 
každý, kdo má zahradu či třeba 
spravuje veřejnou zeleň. Stačí 
nepoužívat pesticidy, omezit po-
hyb psů, pokud jsou na ježky ag-
resivní, a ponechat ježkům při-
rozené úkryty jak pro zimování, 

tak i pro rozmnožování. Těmi 
jsou kompost, hromady listí, 
větví či husté keře. Umělé dutiny, 
tzv. ježkovníky, které se hojně 
prodávají, pokud nejsou kom-
binovány s přirozenými úkryty, 
nefungují. A komu to nedá a chce 
tomu svému ježkovi pomáhat 
více, může mu před zimou při-
lepšit třeba kočičími granulemi. 
Hlavně nedávat kravské mléko 

či ovoce! To je další z mýtů, který 
ježkům škodí. 

Do záchranných stanic patří 
pouze ježci viditelně poranění 
nebo nemocní – apatičtí, špatně 
se pohybující. A pokud jde o jež-
čata, tak pouze ta úplně prťavá, 
která přišla o matku. Taková už 
se ale v podzimní době nevysky-
tují. Více na www.zvirevnouzi.
cz. Zdroj: ČSOP

PÉČE O JEŽKY až do jejich jarního vypouštění bude stát záchranné stanice cca 
2 000 000 Kč. Pokud zvířatům chcete pomoci, můžete zakoupit symbolickou plnou 
misku na  https://daruj.obchudekcsop.cz/objednavka-certifi katu-zvire-v-nouzi-
-krok-1/ . Foto: Archa Liberec 

Rachot nad hlavou? Opravuje se letištní ranvej
 Na Letišti Václava Havla Praha dojde či došlo k uzavření hlavní ranveje 06/24 z důvodu pravidelné 

podzimní údržby, a to po dobu maximálně 5 dnů v termínu od 31. 10. do 11. 11., vždy pouze v denních 
hodinách od 8.00 do 16.00 hodin. 

Praha 5/13 - Přesný termín nebyl 
v době uzávěrky Naší Prahy 5 
znám, protože byl stanoven 
na základě aktuálních pově-
trnostních podmínek, které 
umožní efektivně využít dobu 
uzávěry, tedy že nebude mlha, 
nízké teploty nebo špatný vítr. 
Nezbytné letištní práce zahrnují 
odgumování, opravu dilatač-
ních spár a obnovu vodorovného 
značení.

Po dobu uzávěry převezme 
veškerý letecký provoz vedlejší 
ranvej 12/30. S ohledem na hus-
tě osídlené oblasti Prahy a Kla-
denska, které negativně ovliv-
ňuje právě provoz na vedlejší 
dráze, proběhne údržba pouze 
v denních hodinách a v noci se 
bude opět létat na hlavní dráhu 
06/24. Směr provozu (odlet 

směr Praha, nebo Kladno) je 
závislý na aktuálních meteo-
rologických podmínkách, pře-

devším větru. Preferovaný směr 
je ale přistání od Prahy a vzlet 
na Kladno. (red)

I použité kávové 
kapsle můžete 
recyklovat
Praha - Pokud holdujete kávě 
z kapslí Nescafé či Starbucks, 
nemusíte použité již vyhazovat, 
ale vrátit je k recyklaci. Sběrná 
místa najdete vždy v obchodech 
Tesco na těchto adresách: Hy-
permarket Smíchov, Radlická 
233/1B, Praha 5, Hypermarket 
Eden, U Slavie 1527, Praha 10, 
Hypermarket Skalka, Přetlucká 
3295/50, Praha 10, Hypermarket 
Letňany, Veselská 663, Praha 9 
a Hypermarket Zličín, Skandi-
návská 144/25, Praha 5. (red) 

Zajímají vás roboti? 
Přijďte do školy
Stodůlky - Říkáte si, že jste 
o Dvou Šancích ještě neslyšeli? 
Jedná se o unikátní akci, kde 
se všem zvídavým školákům 
odhalují taje robotiky a pro-
gramování. Je možné si vybrat 
z široké nabídky 1,5hodino-
vých programů, díky kterým 
se děti mohou setkat s tech-
nikou a roboty, se kterými 
se v běžném životě nesetkají. 
Rovněž budou připraveny 
všemožné workshopy logické 
a kreativní. Stačí jít na stránku 
www.tib.cz, vybrat si, co vás 
zajímá, a přijít 12. listopadu 
do FZŠ Trávníčkova. (red)

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA dráhového systému je nutností, zejména s ohledem na provozní 
bezpečnost. Provádí se dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Foto: Ivan Kuptík 

Až do ledna se opravuje 
barrandovské hřiště
Barrandov – Městská část Pra-
ha 5 upozorňuje rodiny s dětmi, 
že až do konce ledna 2023 je 
uzavřeno hřiště v ulici Záhor-
ského v Hlubočepech, které je 
v mapách označeno jako Dětské 
hřiště Barrandov V. Po ukončení 
obnovy, která je hrazena z par-
ticipativního rozpočtu „Zlepšuj 
Pětku“, se můžete těšit na vylep-
šené herní prvky a modernější 
vzhled prostoru pro děti. (red)

HŘIŠTĚ už rekonstrukci  skutečně potře-
bovalo… Foto: MČ Praha 5
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INZERCE

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 e-mailu uveďte: Staňte se fo-
tografem. 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. (red)

ZE SVÝCH TOULEK 
po Praze nám zaslal 
několik snímků Adam 
J. z Holešovic. Bohu-
žel však nepřipsal, 
kdy a kde fotografi e 
nafotil, což je velká 
škoda. V redakci se 
nám nejvíce líbila 
tato sedící socha 
a autorovi za ní Naše 
Praha děkuje.

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA
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Škola kouzel vás naučí 
vyrobit příšerky z lízátek

Nové Butovice - V neděli 
6. listopadu se v Galerii Butovice 
otevře ve 14.00 hodin v rámci 
halloweenských oslav butovická 
Škola kouzel. I když potrvá jen 
dvě hodiny, mladí čarodějo-

vé a čarodějky si z ní odnesou 
spoustu veselých zážitků ze 
světa čar a magie. Hlavním 
vyučujícím bude profesionál-
ní kouzelník a iluzionista Jiří 
Hadaš, který předvede svým 
studujícím všechny své znalosti. 
Děti budou mít také příležitost 
vyrábět halloweenské masky 
a příšerky z lízátek, zařádit si 
ve skákacím hradu nebo na dět-
ské diskotéce. 

Kromě učení čeká na mladé 
čarodějky a černokněžníky také 
zábava. Na halloweenské dis-
kotéce si mohou do čarodějných 
rytmů přijít zatančit všichni 
mágové, kouzelnice, iluzio-
nisté, víly, kostlivci nebo třeba 
duchové. Vítáni jsou samozřej-
mě i Shrek s Fionou, Dracula, 
Frankenstein a všechny ostatní 
magické či pohádkové bytosti.  
Kdo by se rád tematicky naladil, 
ale nemá doma připravenou žád-
nou masku, může si přijít vyrobit 
vlastní na značené stanoviště 
přímo v nákupním centru. Před-
pokládaný konec programu je 
v 18.00 hodin. (red)

DĚTI POTĚŠÍ profesionální kouzelník Jiří 
Hadaš. Foto: GB
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Prognóza. Snad ušetříme, má být teplejší zima
  Topná sezona je na samém začátku, ale už v říjnu se v mnoha zemích Evropy (a patří mezi ně i Česko) musí 

při chladnějším počasí začít přitápět. Nicméně převážná část kontinentu zažívá příjemně teplé období, což už 
začalo rozptylovat obavy z nedostatku plynu. 
Kromě toho, že aktuální teplo-
ty jsou nadprůměrně vysoké, 
uklidnily obchodníky s plynem 
i prognózy počasí na další měsí-
ce, které slibují teplejší zimu, než 
je normál. Ceny plynu na burze 
tak začaly i díky teplému počasí 
rychle klesat. Počasí není jedi-
ným důvodem – tím dalším je, 
že se podařilo naplnit zásobníky 
plynu téměř na 100 %. 

Teplé počasí zažilo v posled-
ních dnech i Česko, kde byly 
naměřeny dokonce teploty až 
25 °C, což je ve druhé polo-
vině října mimořádná rarita. 
V Německu v Sasku naměři-
li ale v pondělí 17. října ještě 
vyšší teploty, které dosahovaly  
na mnoha místech i přes 26 °C! 
Vysoké teploty byly zaznamená-
ny i v Polsku, zde podobně jako 
u nás dosahovaly hodnot mezi 
20 až 25 °C! Přitom to jsou regi-
ony, kde v polovině října může 
klidně po ránu mrznout a přes 
den být jen 10 °C. 

Co je důležité, modely před-
povídaly vysoké teploty až 
do začátku listopadu. A to už se 
skutečně začínáme bavit o ob-
dobí, kdy topná sezona přináší 
už významnou spotřebu energie. 
Samozřejmě, samotná zima je 
ještě daleko. Pokud by byla stu-
dená, může se ještě situace s ply-
nem obrátit. Zatím to ale spíše 
vypadá, že teplé počasí rozpty-
luje obavy z nedostatku plynu 
a jeho cena na burzách prudce 
padá. Bohužel, než abychom se 
dočkali zlevnění i pro odběra-
tele, musela by cena na burzách 
klesat i dále a zejména se udržet 
nižší po delší dobu (několik 
měsíců). A to se stane, jen pokud 
se potvrdí, že letošní zima bude 
skutečně mírná.

Jaká tedy bude letošní zima? 
Na to odpověděl meteoro-

log serveru meteocentrum.cz 
Mgr. Martin Štros. 

Lze vůbec už nyní předpovědět, 
jaká zima bude?

Podrobná předpověď počasí 
na více než 14 dní v současné 
době bohužel není možná – před-
pokládá se, že kolem dvou týdnů 
dopředu už je chování atmosféry 
natolik chaotické, že detailní 
předpověď hodinu po hodině 
na více než 14 dní dopředu asi 
nebudeme mít k dispozici nikdy. 
Existují však předpovědi pomocí 
klimatologických modelů, které 
sice neumožňují prognózu den 
po dni, ale udávají odhadova-

nou celkovou měsíční odchylku 
od normálu. Ty vychází třeba 
z teploty oceánu, která má vel-
kou tepelnou setrvačnost (v řádu 
měsíců), a tudíž může napovědět 
o vývoji v delším čase. Podle 
shody více běhů takovýchto mo-
delů lze usuzovat na pravděpo-
dobnost, s jakou taková předpo-
věď charakteru počasí vyjde.

A jaká je pravděpodobnost stude-
né zimy nyní? 

Nejnovější výstupy evrop-
ských modelů slibují, že by zima 
měla být relativně mírnější. 
Americký model dokonce slibuje 
velmi nadprůměrně teplou zimu 
celé Evropě. Předpokladem pro 
teplejší zimu je především vyso-
ká teplota Atlantského oceánu, 

která by měla celou zimu mít 
tendenci ohřívat vzduch hlavně 
v západní Evropě. Třeba Británie 
se může těšit na teplejší zimu 
s velmi vysokou pravděpodob-
ností. Směrem na východ už 
význam oceánu klesá. Zde ve fi -
nále bude více záležet na prou-
dění vzduchu, jak moc se k nám 
a do východní Evropy bude 
teplejší vzduch dostávat.

Informaci o očekávané relativ-
ně teplé zimě je třeba číst tak, že 
předpokládané průměrné teplo-
ty za tři měsíce budou pravděpo-
dobně o 1 až 2 stupně vyšší, než 
je dlouhodobý normál. U tohoto 
typu předpovědí nicméně platí, 
že i v rámci celkově teplejší zimy 
se mohou objevit, a pravděpo-
dobně i objeví, epizody studené-
ho mrazivého počasí. To samé lze 
říci i o sněhové pokrývce, které 
v celkovém součtu očekáváme 
spíš méně, ale krátkodobě nejsou 
přívaly sněhu vyloučeny ani 
v nadcházející zimě.

Co si tedy máme odnést z článků, 
které nyní hrozí abnormálními 
mrazy?

Katastrofi cké scénáře jsou 
bohužel zpravidla čtenější než 
umírněnější pohled pracující 
s pravděpodobností a nejisto-
tou. Zprávy hrozící abnormální 
zimou bývají například založe-
ny na nějaké jednotlivé změně 
v globálním proudění, která 
však sama o sobě extrém nevy-
volá, a nejednalo se o seriózní 
zdroje. Samozřejmě vzhledem 
ke zmíněné nejistotě je možné, 
že blížící se zima bude nějakým 
způsobem vybočovat z normálu, 
nicméně aktuálně se jako nej-
pravděpodobnější jeví spíše onen 
teplejší scénář. (red, md)

I KDYŽ asi bude letos o něco teplejší zimní počasí, než je dlouhodobý normál, sněho-
vých nadílek se i tak dočkáme. Ilustrační foto: Pixabay

Na svátek svatého 
Martina 11. listopadu 
se pravidelně servíruje 
husa. A prý již od 7. 
století platil zvyk, že se 
upečený opeřenec dělil 
podle společenské hie-
rarchie u stolu. Pomoc-
níkům z panského dvora 
připadla křídla, jejich 
nadřízeným stehna 
a hospodář/majitel, 
který všemu velel, zbyla 
tzv. kobylka, tedy část 
prsou s prsní kostí. 
A právě kobylka plnila roli věštecké pomůcky. Pokud byla hnědá, měli se lidé připravit 
na tuhou zimu a málo sněhu. Naopak bílá barva předurčovala přívaly sněhu.

1.  Zvyšte přísun vitamínů v přírodní 
formě a nezapomínejte na ořechy 
a semínka.

2.  Dodržujte pitný režim, zaměřte se 
na nápoje proti nachlazení.

3. Dbejte na dostatek spánku.
4.  Nezapomeňte se hýbat, ideálně pět-

krát třicet minut týdně.
5. Častěji si myjte ruce, omezte zdravení podáním ruky či polibkem.
6. Pravidelně doma  větrejte, ideální teplota v noci je kolem 18 stupňů Celsia.
7. S otužováním můžete začít jednoduše sprchou chodidel a lýtek studenou vodou.
8. Oblékejte se teple, nepodceňujte počasí! 
9. Vyhýbejte se stresu a dělejte si radost.

sněhovou nadílku prozradí upečená husa 9 rad, jak se v zimě vyhnout nemocím a zlepšit si imunitu

Foto: pixabay

Foto: pixabay
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Velkou rychlostí po chodníku projel na sdílené koloběžce kolem hlídky strážníků 
na Karlově náměstí mladý muž. Rychlost byla tak vysoká, že měl co dělat, aby kolo-
běžku na místě vůbec zastavil. Dvaadvacetiletý mladík, zřejmě neznalý pravidel 
silničního provozu, strážníkům tvrdil, že se ničeho nedopustil. Přepravní instrukce 
provozovatele aplikace nečetl, protože jim nerozumí a navíc je přece nečte nikdo. 
Z dechu mladého muže strážníci ucítili alkohol. Jeho požití vzápětí potvrdila i dechová 
zkouška s výsledkem 1,6 promile. 
Dalšího mladíka na koloběžce jedoucího po chodníku si všimla jiná hlídka strážníků. Ze 
17letého jezdce byl také cítit alkohol, proto u něj strážníci provedli dechovou zkoušku 
s pozitivním výsledkem 1,48 promile. Na to, kdo mu alkohol poskytl, si ale nemohl 
vzpomenout. Mladíka si následně převzala jeho matka. Oběma případy se nyní zabý-
vají správní orgány. Zdroj: MP Praha 

běžný pražský den…

Problém Prahy - opilí koloběžkáři a neukáznění cyklisté
 Neuplyne snad týden, aby strážníci neřešili v metropoli problémy s neukázněnými cyklisty či jezdci na sdílené 

koloběžce. Jen do září letošního roku strážníci zaznamenali téměř 5 600 přestupků cyklistů a ‚koloběžkářů‘!
Praha -  Cyklistům za případné 
dopravní přestupky hrozí na mís-
tě pokuta do výše 2 tisíc korun. 
Za jízdu na kole či koloběžce pod 
vlivem alkoholu nebo drog hrozí 
řidiči ve správním řízení pokuta 
v rozmezí od 2,5 tisíce do 20 tisíc 
korun. Tato pokuta se zvyšuje 
na 25 tisíc až 50 tisíc korun, řídí-li 
řidič vozidlo ve stavu vylučují-
cím způsobilost, který si přivodil 
požitím alkoholického nápoje nebo 
užitím jiné návykové látky. A jaké 
jsou nejčastější přestupky? Jízda 
po chodníku, nerespektování do-
pravního značení, jízda po přecho-
du pro chodce a jízda v protisměru. 

Cyklisté musí jezdit 
jen za sebou
Zákon na jezdce na koloběžce 
pohlíží stejně jako na cyklis-
ty, platí pro ně stejná pravidla, 
tedy práva i povinnosti, jako pro 
všechny ostatní cyklisty. Tzn., že 
by cyklista i jezdec na koloběžce 
měl udržet rovnováhu, zvládnout 
jízdu i v obtížných podmínkách 
a hlavně ovládat pravidla silniční-
ho provozu. Mezi ta nejdůležitější 

patří: znát základní povinnosti ři-
diče a dopravní značení, dodržovat 
ohleduplnou a ukázněnou jízdu. 
Vědět, že chodník slouží chodcům; 
jezdí se při pravém okraji vozov-
ky; nezapomínat dávat informace 
o změně směru jízdy; dodržovat 
bezpečnou vzdálenost; vždy jet jen 
takovou rychlostí, abych byl scho-
pen zastavit jízdní kolo na vzdále-
nost, na kterou mám rozhled. Také 
nezapomenout, že cyklisté smějí 
jet vždy jen jednotlivě za sebou; 
mít kolo či koloběžku vybavenou 

řádným osvětlením a technicky 
způsobilou. I pro cyklisty platí 
zákaz alkoholu a drog, navíc ještě 
kouření za jízdy. Nebezpečná jsou 
také sluchátka v uších s hlasitou 
hudbou. Přestože je ochranná přil-
ba povinná pouze do 18 let, muži 
zákona ji doporučují všem.

Strážníci v Praze provádí kon-
troly cyklistů pravidelně v rámci 
běžného výkonu služby. Aktuál-
ně je v běhu i preventivní akce 
„Nejezdi jako netopejr“. Strážníci 
preventisté upozorňují na frekven-

tovaných cyklostezkách cyklisty 
na nutnost dodržovat pravidla 
silničního provozu při jízdě na kole 
či koloběžce, zejména na jejich po-
vinnost být za snížené viditelnosti 
řádně osvětlen. Kde a kdy stráž-
níky potkáte? 7. listopadu v Po-
dolí u Ústavu péče o matku a dítě 
(Praha 4), 8. listopadu na křižovat-
ce Rohanské nábřeží x Ke Štvanici 
(Praha 8) a 10. listopadu na cyklo-
stezce pod Barrandovským 
mostem (Praha 5), a to mezi 16.00 
a 19.00 hodinou. Zdroj: MP Praha

INZERCE

NEZNALOST silničních  pravidel jezdce 
na koloběžkách neomlouvá… Foto: I. Kuptík

Parodontitida p edstavuje zán tlivé onemocn ní dásní a záv sného 
aparátu, které nás po zubním kazu trápí nejvíce. Onemocn ní vzniká 
p sobením bakterií, které produkují agresivní kyseliny, ty rozpoušt jí 
tvrdou vápníkovou a fosfátovou minerální matrici zubní skloviny                               
a p itom uvol ují sirovodík, jenž zap í i uje zápach z úst.  Bakterie 
mají za následek vznik zán tu, který se nejprve usadí na dásních, 
pozd ji však i na systému, který plní funkci pevného ukotvení zub . 
Zán t se rozvíjí a zp sobuje bolest, pocit tlaku a brn ní. Mezi zubem 
a dásní se vytvá ejí prostory, va ky, které mohou byt napln né 
hnisem. Kr ky zub  se odhalují, zuby se rozestupují a ztrácejí 
pevnost ukotvení.
Dlouhodobý zán t oslabuje imunitní systém, který pak h e 
odolává závažn jším onemocn ním. Podle statistik mají pacienti 
s parodontitidou dvojnásobn  v tší riziko onemocn ní srdce                                       
a ty násobné nebezpe í srde ního infarktu. Obzvláš  ohroženi jsou, 
podle odborník , pacienti s cukrovkou, osteoporózou nebo plicními 
onemocn ními. Experti odhadují, že zán ty dásní by mohly být 
zodpov dné za 18,2 % všech p ed asných porod . 
Bakterie si na b žné chemické p ípravky dokáží vybudovat odolnost 
nebo zmutovat a pak udržet p irozenou mikro  óru v dutin  ústní 
není snadné. Významným pomocníkem v udržení p irozeného 
mikrobiomu je Chytrá houba – Pythium oligandrum.
„Do lékáren dodáváme ústní vodu v šumivých tabletkách,“ íká 
výzkumník Radim Klimeš. „Chytrá houba Pythie Bio Plus se 
edí do pitné vody a provádí se klasické výplachy dutiny ústní. 

Tam Chytrá houba p ízniv  p sobí, pokud má lov k sklony                                                           
k zán t m dásní. P ípravek se aplikuje t i dny za sebou a dále podle 
pot eby, a nebo až za m síc. B žné uplatn ní je vhodné v souvislosti                                                

i s používáním zubních náhrad, 
i rovnátek. Uplatn ní p ípravk  

Chytrá houba Pythie Bio Plus 
se osv d ilo i u lidí po 
chemoterapii, u mladistvých, 
kdy docházelo v ústech 
k p emnožení kvasinek 
nebo trp li na afty, i  opary.“

P ípravky s Chytrou houbou – Pythium oligandrum 
dostanete ve své lékárn . 

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

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

Zápach z ust ohlašuje parodontózu´́
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Martin Dudek

Jak moc bujará byla oslava vašeho 
vítězství v soutěži Man of the 
Year? Teklo šampaňské proudem?
Oslavy moc velké nebyly, pro-
tože byl velmi nabitý program. 
A druhý den jsme měli focení 
top 5 fi nalistů. Alespoň jsem si 
s kluky zašel večer na večeři 
a na malé pivko.

Finále soutěže se uskutečnilo kon-
cem srpna na Bali a v rozhovorech 
jste si poněkud posteskl, že vám 
pořád servírovali rýži. Už se na ni 
můžete dnes podívat?
Zrovna dneska jsem měl rýži 
k obědu (úsměv). Takže už mi zase 
chyběla. Musím říci, že rýži na Bali 
jedí po celý den a člověk byl rád, že 
mohl ochutnat i něco jiného. Míst-
ní jídlo se skládalo hlavně z rýže, 
masa, zeleniny a nesmělo chybět 
moje milované chilli.

Co je vlastně vaším nejoblíbeněj-
ším pokrmem?
Miluji italskou kuchyni, mimo 
jiné jsem si na ni zašel i na Bali 
a v Th ajsku a v Malajsii. Ale Itálie 
je Itálie.

Měl jste čas se po Bali trochu 
porozhlédnout a tento indonéský 
ostrov prozkoumat? Co vás třeba 
nejvíce překvapilo?
Našel jsem si čas tento indonéský 
ostrov prozkoumat. Ať už v prů-
běhu soutěže, nebo i po mém 
vítězství, kdy jsem navštívil 
mimo jiné Malajsii a Th ajsko. 
Ale vyzdvihnout nějaké místo je 
těžké. Například ostrov Nusa Pe-
nida se mi moc líbil a Pura Tirta 
Empul na mě dýchl svou magic-
kou a očišťující atmosférou.

Disciplíny soutěže ženské krásy 
jsou víceméně všem známy, jaké 
ale mají muži? A v jaké disciplíně 
jste si věřil?
V soutěži probíhají podobné dis-
ciplíny jako v ženských soutěžích. 
Předvádíte plavky, neformál-
ní oblečení, obleky a národní 
kostým. Probíhaly rozhovory 
do místních médií a nesměla 
chybět volná disciplína, já jsem si 
vybral fi tness posing. Věřil jsem 
si ve všech, protože jsem byl na ně 
připravený. Například v plavkách 
jsem získal ocenění nejlepší tělo.

V soutěži jste prezentoval národ-
ní kroj, tedy spíše plášť, z dílny 
módní návrhářky Anny Tejklové. 

Určitě jste si ho musel předtím 
několikrát zkoušet, měl jste na to 
trpělivost?
Zkoušky byly celkem čtyři. A jak 
se říká, trpělivost růže přináší, 
takže jsem musel být trpělivý.

Připínáčky v lodičkách jsou prý 
jednou ze ženských unfair zbraní 

v soutěžích Miss. Co pánové, pro-
vádějí si také nějaké podpásovky?
Tak s tím jsem se nesetkal. Byli 
jsme dobrá parta a přátelíme se 
dodnes.

Vítězstvím v soutěži se vám do-
slova otevřel svět, a možná i ten 
fi lmový. Pocházíte z Mostu, takže 

kdyby vám přišla nabídka zahrát 
si v pokračování stejnojmenného 
komediálního seriálu, kývl byste? 
A máte vůbec ambice prorazit 
na fi lmová plátna či v televizi?
Kdyby nějaká nabídka přišla, 
rád bych si hraní v seriálu či 
ve fi lmu vyzkoušel. A co bude 
v budoucnu, to uvidíme. Nechám 
se překvapit.

Co vás do konce letošního roku 
čeká za akce a na co se těšíte 
v roce 2023?

Muž roku Dominik Chabr: Roli ve fi lmu 
 Až z indonéského ostrova Bali přivezl Dominik Chabr (28) do České republiky titul nejkrásnějšího muže světa 

Man of the Year 2022. Zároveň se ale po dvouleté pauze vrátil do hokejové branky!

TOHLE je nejkrásnější mužské tělo letošního roku!  Foto: archiv soutěže a DCH

Rád objevuji krásy staré Prahy
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Do konce roku mám hodně 
nabitý program. Byl jsem pozván 
na mnoho společenských akcí, 
křestů, přehlídek atd. V roce 2023 
se nejvíce těším, až odcestuji zpět 
na Bali, na cestování po Indonésii 
a na další nové výzvy.

Máte dva bratry. Myslíte si, že 
některý z nich může také vyhrát 
mužskou soutěž krásy?

Bratři nikdy neuvažovali, že by 
se zúčastnili podobné soutěže, 
mají jiné aktivity. Navzájem se 
však podporujeme.

Bydlíte nyní v Praze? 
Nebydlím, žiji stále v Mostě. Ale 
hlavní město pro mě znamená 
spoustu pracovních příležitostí. 
A také rád objevuji krásy staré 
Prahy.

Prý jste hrál či hrajete lední hokej. 
Měl jste ambice se sportem živit?
Hokej stále aktivně hraji, jsem 
brankář v druholigových Řisu-
tech. A skutečně jsem se chtěl 
sportem živit. Jelikož hokej, ale 
i celkově všechny sporty v České 
republice chodí tak, jak chodí, je 
těžké prorazit. Protože úplatky 
hýbou světem.

Jste na volné noze, znamená to 
tedy, že vás nyní živí modeling?
Ano. Ale vždy je dobré myslet 
na zadní vrátka, proto si udr-
žuji stále svoji práci manažera 
ve strojírenském průmyslu. 
Protože je potřeba v dnešní době 
vydělávat.

Co vás ve volném čase nejvíce 
těší?
Nejvíce sport, čas strávený 
s mým psem, jídlo a výlety jak 
po okolí Mostu, tak i do zahra-
ničí. Ale v Mostě se žije více než 
skvěle, máme tu plno sportovišť, 
například hipodrom, hokejové 
arény a golfové hřiště. Vyžití je 
tu opravdu různorodé, jen toho 
volného času by mohlo být více.

V Mostě máte kořeny a určitě víte, 
jak se na severu Čech nyní žije. 
Nadávají místní hodně na vládu či 
na Prahu?
Ano, skutečně vím, jak se v Mos-
tě žije. A neřeším ostatní lidi, 
jaký mají názor na Prahu.

Vstoupil byste někdy aktivně 
do politiky? 
O tom jsem nikdy nepřemýšlel.  

DOMINIK rád cestuje se svým psem. Foto: archiv DCH RADOST z vítězství. Foto: archiv soutěže a DCH
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Martin Dudek

Autor Tomáš Bělka kladl při tvor-
bě pravidel důraz na skutečnost, 
aby si hry mohl zahrát úplně 
každý a staly se tak oblíbené 
napříč generacemi. Společ-
nost EFKO pak jeho know-how 
zhmotnila ve finální výrobky, 
a to v podobě čtyř společenských 
her pro děti i dospělé: Harry Po-
tter Škola čar a kouzel, Harry Po-
tter Famfrpál Kvinteto, Harry Po-
tter Brumbálova armáda a Harry 
Potter Cesta zapovězeným lesem. 
Nedávno k nim přibyly novinky 
s názvem Harry Potter Turnaj 
tří čarodějnických škol a Harry 
Potter Lektvary pro pokročilé. 

Zábava pro všechny  
čaroděje a mudly
„S panem Bělkou spolupracuje-
me již několik let, a protože se 
nám herní principy ‚Pottero-
vek‘ líbily, rozhodli jsme se jít 

do společné licence. Na nás je 
hlavně technická stránka, tedy 
kompletní zastřešení výroby her 
v našem kartonážním provozu 
v Novém Veselí na Vysočině,“ 
uvedl Miroslav Kotík, majitel 
firmy EFKO-karton, s. r. o.

A jak hry vlastně vznikly? 
„Před více než 20 lety jsem si 
společně se svými dětmi četl 
tehdy premiérově vycháze-
jící knihy s příběhy Harryho 
Pottera. A byl jsem jimi, stejně 
jako oni, nadšen. Následně se 
mé firmě podařilo získat licenci 
na výrobu vlastních her vzta-
hujících se k filmovým premi-
érám,“ uvádí autor her Tomáš 
Bělka, majitel společnosti 
Betexa, a pokračuje: „Stál přede 
mnou však nelehký úkol. Vy-
tvořit tituly, ve kterých je silně 
zobrazen příběh ze světa Harry 
Pottera, a zároveň přizpůso-
bit herní pravidla věku mých 

dětí, kterým tehdy bylo 6 a 10 
let. A povedlo se. Hry měly v té 
době fantastický úspěch. Nyní 
jsme se rozhodli pro druhé vy-
dání. Našel jsem pro testování 
ve svém okolí děti podobného 
věku a byl jsem velmi mile 
překvapen jejich nadšením. 
Hry jsme zkoušeli i s jejich 
rodiči a s dalšími kamarády, 
kteří příběhy Harryho Pottera 
neznají. Ukázalo se, že i oni si je 
zahráli s velkou chutí a vůbec je 
neznalost kouzelnického světa 
neomezuje. Nabízíme tedy 
odladěné hry, které jistě budou 
bavit celou rodinu. Zkrátka hry 
pro čaroděje i pro mudly.“ 

Ve všech případech se jedná 
o originální stolní rodinné hry 
pro malé i velké a díky jednodu-
chým pravidlům si je s chutí za-
hraje jak skalní fanoušek hrdinů 
z Bradavic, tak třeba i dědeček, 
který příběhy Joanny Rowlingo-
vé nezná. Cena her začíná na  
399 Kč. Jedná se o velmi přízni-
vou částku v porovnání s ostat-
ními dováženými výrobky s tou-
to celosvětovou licencí. Hry lze 
zakoupit přímo na webu výrobce 
https://eshop.efko.cz nebo www.
pexetrio.cz a ve všech dobrých 
e-shopech, knihkupectvích 

a hračkářstvích. Bližší informace 
na www.potterovky.cz.

Soutěž
Zodpovězte soutěžní otázku do 
13. 11. 2022 na e-mail: soutez@
ceskydomov.cz, do předmětu 
e-mailu napište HARRY a dva-
cet výherců získá jednu z těch-
to stolních her: Brumbálova 
armáda, Cesta lesem, Famfrfál či 
Škola čar. O výhře budou výher-
ci informováni e-mailem. (red)

Vyhrajte rodinnou hru s Harrym Potterem
 Český výrobce her a hraček EFKO-karton a zásilková společ-

nost Betexa spojili své síly a pro zákazníky připravili novou řadu her 
s populárním hrdinou Harrym Potterem. Hry se vyznačují originál-
ními herními pravidly vycházejícími z konkrétních příběhů oblíbené 
spisovatelky Joanny Rowlingové. 

soutěžní otázka

Ve které koleji Harry Potter studoval?

a) Nebelvír b) Havraspár c) Mrzimor
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Nové Město - Hledají se boty. 
Dámské, pánské i dětské. Ga-
lerie Tančící dům se spolkem 
Art Salon S vyhlašuje veřejnou 
sbírku módní obuvi, především 
z minulého století. Fotografie 
nebo přímo obuvnické poklady 
lze posílat do dubna 2023. 

Zachovalé kousky od čes-
koslovenských i zahraničních 
značek dojdou až na výstavu, 
kterou Galerie Tančící dům 
zmapuje historii obouvání 
a nejznámější značky a typy bot. 
Protože i boty zanechávají stopy 
toho, jak lidé žili. 

A jaké boty se přesně hledají? 
Sandály, lodičky, lakýrky nebo 
třeba pohorky, které by si zaslou-
žily druhou šanci i jinde než v bot-
níku či na půdě, a to od kultov-
ních českých značek Baťa, Svit, 
Botas. Ale i ty, které se daly pořídit 
v zahraničních módních domech 
jako Prada, Fendi či Gucci. 

Obuvnické poklady lze Ga-
lerii Tančící dům darovat nebo 
dlouhodobě zapůjčit. Nutností je 
zachovalý stav, který by dovolil 
boty vystavit. Cílem je uchovat 
kousky do dalších let a vkusně 
je prezentovat. Do dubna stačí 
poslat zprávu, nejlépe s fotografií 
a popisem, na e-mail: rezer-
vace@galerietancicidum.cz, 
organizátoři se následně ozvou. 
Na stejném e-mailu zodpoví 
také případné dotazy. Informace 
zájemci získají i přímo v Galerii 
Tančící dům, na jehož adresu lze 
boty zasílat. (red)

Máte doma obuvnické poklady? 
Přispějte do sbírky 

ASI již vyšly z módy, ale na výstavě ještě 
udělají parádu. Foto: GTN

Praha 1 - Úřad vlády ČR ve 
spolupráci se spolkem „Díky, že 
můžem“ uspořádá 17. listopadu 
další ročník festivalu Korzo 
Národní. Letos se na Národ-
ní třídu vrací především živé 
umění, na které byli návštěvní-
ci zvyklí během necovidových 
ročníků. Návštěvníci se mohou 
těšit na téměř 90 programo-
vých bodů. 

Organizátoři slibují pestré 
kulturní zážitky včetně autor-
ských instalací, divadelních 
představení nebo koncertů. 
Kromě připomínky sameto-
vé revoluce se akce zaměří na 
aktuální témata a společenské 
výzvy. Nebudou chybět debaty 
věnované nadcházejícím prezi-
dentským volbám, evropským 
tématům nebo ruské válečné 
agresi na Ukrajině. Stejně jako 
v minulých letech se pozornost 
upře k pietnímu místu u Kaň-
kova paláce, lidé budou moct 
prostřednictvím pořadatelů 
položit svíčku také na dálku. 
Letošní novinkou bude instala-
ce Voláme o pomoc umístěná do 
telefonní budky u Národního 
divadla. Návštěvníkům pomocí 

telefonátů a reálných výpově-
dí ukáže každodenní realitu 
lidí žijících v sociální nouzi či 
na okraji společnosti. Info na 
www.korzonarodni.cz. (red)

Národní třída ožije  
17. listopadu festivalem

kontaktní informace

Galerie Tančící dům, Jiráskovo náměstí 6, 
Praha 2, rezervace@galerietancicidum.cz, 
www.galerietancicidum.cz

VE 13.00 hodin bude Národní třída patřit 
tónům státní hymny v podání operní 
pěvkyně Marty Kloučkové a z balkonu 
Paláce Metro v symbolických 17.11 hod. 
zazní hymna sametové revoluce Modlitba 
pro Martu. Zpěvu bude předcházet procesí 
Sboru DAMU. Ilustrační foto: David Stejskal

INZERCE
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Martin Dudek

V soukromém prostoru Showro-
om Apartment P5 v Pařížské 
ulici probíhá do konce roku vaše 
prodejní výstava. Kdybych měl 
v kapse 5 000 korun, odnesl bych 
si za tuti částku nějaký obraz?
Obraz v podobě malby si z vý-
stavy za tuto částku neodnesete, 
ale je možné zde získat mé ori-
ginální grafické listy. V někte-
rých případech ručně doplněné 
plátkovým zlatem.

Co všechno vystavujete a lze se 
předem na díla podívat například 
prostřednictvím sociálních sítí či 
webu?
Na výstavě je možné vidět 
průřez mým dosavadním dílem 
v kurátorském výběru. Takovou 
pomyslnou třešničkou je společ-

ný obraz s prof. Michae- 
lem Rittsteinem, na kterém 
jsme pracovali skoro tři roky 
a nese název Vášeň zlehka plá II. 
Provozovatel výstavu neprezen-
tuje na sociálních sítích, protože 
zastává názor, že je nutné obrazy 
i celý prostor vnímat naživo, 
při reálném setkání. Výstavu 
je možné navštívit pouze po 
předchozí domluvě na e-mailu 
parizska@innex.cz.

Pocházíte z Prahy 6, kde máte 
i ateliér. Jak se vám v této lokalitě 
žije? 
Já jsem ještě bubenečská nápla-
va, ještě tu nežiji ani dvacet let, 
ale má žena je domorodkyně. 
Žije se tu dobře. Je dobré čas od 
času třeba zajet na příklad do 
Ústí nad Labem, aby člověk ne-
ztratil kontakt s realitou. Těžko 

hrabat do tak složitého systému, 
jako je město, mrzí mě třeba 
dnes již mrtvé nádraží Bubeneč. 
Používal jsem ho dlouhá léta, 
pamatuji si ještě komíny staré 
sladovny, které se mi dostaly 
i do obrazů. Změna ale musí 
probíhat neustále a někdy se za-
daří více, jindy méně. Nakonec 
mě napadá, že většinou malu-
ji město z nadhledu a přitom 
bydlím i ateliér mám v přízemí. 
Z Bubenče je to do centra nebo 
na Pražský hrad kousek, kdy-
bych povyskočil tak 30 metrů, 
mám město jak na dlani.

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku 
do 13. 11. 2022 na e-mail: sou-
tez@ceskydomov.cz (do před-
mětu napište IGOR) a připište 
poštovní adresu. Tři výherci zís-
kají katalog děl Igora Grimmi-
cha, který ve tmě svítí, a k tomu 
jeho litografii.

3 OTÁZKY PRO... IGORA GRIMMICHA

 Až do konce letošního roku můžete navštívit prodejní 
výstavu výtvarníka Igora Grimmicha v jedné z nejluxusnějších 
evropských ulic, a to v Pařížské. Expozice prezentuje řadu Gri-
mmichových děl z posledních dvou dekád a zejména je k vidění 
unikátní dílo, společný velkoformátový obraz malíře a jeho 
učitele, emeritního profesora pražské AVU Michaela Rittsteina.

Soutěžní otázka

V jakém roce se Igor Grimmich narodil?

a) 1967 b) 1979 c) 1981

GRIMMICHOVA tvorba se pohybuje tematicky v kontrastech urbanismu a přírody 
a také v přístupech k barevnosti jeho obrazů. Foto: IG
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Staré Město - Divadlo DISK uvede 
6. a 28. 11. inscenaci studentů ka-
tedry alternativního a loutkového 
divadla DAMU s názvem RAF 
RAF RAF. „Hlavními tématy jsou 
hrdinství a násilí. Kdy se používá 
a jak a kdy je ta forma ještě obha-
jitelná. Zároveň odhalíme novou 
stránku RAF, kterou jsme poznali 
a kterou třeba ne všichni diváci 
mohli znát nebo vědět, že se pojí 
právě s tímto pojmem,” přibližuje 
koncept inscenace režisér Emil 
Rothermel. 

Inscenátoři studují konkrét-
nosti hrdinského mýtu na přípa-

du válečných frakcí RAF a zá-
roveň sledují jeho univerzalitu 
v souvislosti s antickým mýtem 
o Herkulovi. „Beze strachu a po-
chybností bojovat za něco, čemu 
člověk věří, třeba i v nepříz-
nivých podmínkách, riskovat 
život nebo si ho kvůli víře zničit. 
Vytrvalost a oddanost. Věřili 
v to, co a jak dělali, a snažili se to 
dělat, jak nejlépe mohli, i když 
to kolikrát znamenalo zemřít,” 
popisuje svůj pohled na RAF 
režisérka Antonie Formanová. 
V představení se herecky objeví 
i oba režiséři. (red)

Piloti bombardéru, teroristi 
a Herkules diskutují o hrdinství

INSCENACE klade i otázku, kdy s násilím máme a kdy nemáme problém. Foto: DISK

Legenda československé po-
pulární hudby Milan Drobný se 
rozhodl oslavit s přáteli své 77 + 
narozeniny prosincovým kon-
certem v KD Barikádníků.

Nedávno jste se vrátil z dlouhodo-
bého pobytu ve slunné Floridě. 
Jezdíte tam každý rok, sotva v Pra-
ze klesnou teploty pod 15 stupňů?
Na Floridu jsme jeli po odloženém 
zájezdu po třech letech. Jezdíme 
vždy někam, kam nás napadne, 
když u nás není hezké počasí.

Zajímají se běžní Američané 
o události v Evropě, například 
o válku na Ukrajině?
Ukrajina zajímá dost lidí na ce-
lém světě. Ale také si všímají, jak 
jsou někteří ‚vyčůraní‘ a zneuží-
vají svá postavení.

Pojďme zpátky domů. Prý máte 
pravidelný rozhlasový pořad…
Ano a mám radost, jak poslu-

chači reagují na můj pořad Retro, 
který jde již třetím rokem v Čes-
kém rozhlasu Sever každou  ne-
děli od 11.00 do 12.00 hodin. 
Dostávám krásné ohlasy vždy po 
odvysílání. Posluchači totiž slyší 
zpěváky, kteří nejsou v denních 
rotacích našich rádií.

Je skutečně tak těžké dostat se s no-
vou nahrávkou do playlistů rádií? 
Mám i nové písně, které kdyby 
se hrály, tak budou rozhodně 
hity. Ale opravdu je těžké se 
dostat do playlistů. V rádiích 
mi říkají, že hrají moje starší 
písničky, protože nové pouští se 
zpěváky mladými, ti staré písně 
ještě nemají. Ale na koncertech 
vidím, co se líbí, a fandové 
zpívají se mnou. Zrovna tak se 
líbí rock and roll i blues. To vše, 
spolu se známými hity, zazní 
i na Barče 1. prosince. Více se 
o koncertu dozvíte na www.
nasepraha.cz. Martin Dudek

Milan Drobný oslaví  
narozeniny koncertem

MILAN Drobný zazpívá za doprovodu svojí kapely Nadrobno. Foto: archiv MD

Staré Město - Na jeviště divadla 
Viola se v pondělí 7. listopadu 
ve 20.00 hodin vrátí inscenace 
Listy důvěrné s vybranými mi-
lostnými dopisy Leoše Janáčka 
Kamile Stösslové a nesmrtelná 
hudba z mistrova klavírního 
díla. Výjimečné představení je 
věnováno nedávno zesnulému 
Josefu Somrovi, který ztvárnil 
Leoše Janáčka ve stejném nastu-
dování ve Viole v roce 2018. Nyní 
se této role zhostí Petr Štěpánek. 

Hra vypráví příběh skladatele, 
který na sklonku svého života 
přepisuje hudební dějiny originál-
ními skladbami plnými unikát-
ních kombinací krásy, smutku, 
vzdoru a nostalgie. Petra Štěpánka 
jako stárnoucího Leoše Janáčka 
a klavíristku Terezii Fialovou jako 
skladatelovu mladistvou múzu 
Kamilu dělí podobný věkový roz-
díl jako hlavní „protagonisty“. Co 
je však spojuje, je vášeň projevu, 
cítění fráze a pokora k textu. (red)

Listy důvěrné s Petrem Štěpánkem 
v roli Leoše Janáčka 

HUDEBNÍ skupina Tata Bojs vznikla v roce 
1988. Foto: Salim Issa

Nové Město - Myslíte, že „kluky 
to už asi nebavilo a šli domů“? To 
se tedy pletete! Baví je to pořád! 
A k tomu mají od doby, kdy tato 
slova poprvé zazněla, na kon-
tě mimo jiné další tři řadovky, 
spoustu ocenění včetně Ceny 
Anděl, neopakovatelnou výstavu 
v DOXu k 30. výročí a nespočet 
koncertů včetně květnové vy-
prodané show v O2 universum. 

Ano, řeč není o nikom jiném než 
o Tata Bojs, kteří si letos připomí-
nají 15 let od vydání alba Kluci kde 
ste? Děje se tak vinylovou reedicí, 
která vyjde 4. listopadu a také 
speciálním koncertem Kluci kde 

ste po 15 letech? Hostit jej bude  
23. listopadu pražské Divadlo 
Archa, a jak je dobrým zvykem, 
bude v mnohém speciální….

„V divadle Archa jsme v roce 
2000 křtili Futuretro a od té doby 
se tam vždycky moc rádi vracíme. 
Reedice na vinylech zmíněného 
Futuretra i Biorytmů jsme tam 
křtili taktéž a tamtéž bude teď 
pokřtěno i vydání Kluci kde ste? 
na LP. Koncert bude mít pomyslné 
dvě části. V první zazní většina 
písniček z ‚kluků‘, dokonce i ty, 
které jsme na koncertech moc 
nehráli ani v době vydání. A po 
symbolickém křtění to už bude 

jízda současnosti,“ říká frontman 
Tata Bojs Milan Cais a pokračuje: 
„Zajímavostí večera bude naše 
propojení s MC Ideou a světem 
chytrého hiphopu, který repre-
zentuje on i label Ty nikdy, na 
kterém vydává. MC Idea nedávno 
přepracoval naši píseň Spáč právě 
z ‚kluků‘, a dal jí po patnácti letech 
čerstvý dotek z roku 2022. Tuhle 
novou verzi s ním zahrajeme živě. 
Kromě toho bude mít svůj vlastní 
kratší set v úvodu večera. Bude 
to náš poslední pražský kon-
cert v roce 2022 a poslední bude 
i z jiných hledisek, ale to už bych 
prozrazoval moc…“ (red)

Tata Bojs se po 15 letech ptají Kluci kde ste?
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řádková inzerce

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

 • Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 
i nefunkční a poškozené náramkové 
i kapesní, české, ruské i světové  PRIM, 
OMEGA, LONGINES, ORLIK, TISSOT, ULY-
SSE NARDIN, VACHERON CONSTANTIN, 

JAEGER LE COULTRE, SPARTAK, SCHA-
FFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, ROLEX, 
LEMANIA, MOVADO, HELVETIA, CERTINA, 
SEIKO, HEUER, GUB, PATEK PHILIPPE,  
GLASHUTTEi jiné. Koupím též drahé zlaté 
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i  celou 
pozůstalost po hodináři, hodinky, součást-
ky, nářadí, sklíčka plastová i skleněná, sou-
struh apod. Po telefonické dohodě s Vámi 
přijedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. 
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

 • Poskytneme sídlo v Praze pro SRO, 

OSVČ od CZK 149 Kč/měsíc. www.
sidloprofi rmupraha.cz, Tel.: 728 991 247

 • OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVI-

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

 • Čištění koberců a sedaček, úklidové 
práce. Profi  přístup, nízké ceny. 
Mob.: 605 750 605.

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

 • VÝKUP VOZIDEL, pojízdných, nepojízd-
ných a havarovaných, Tel.: 739 665 455

 • Hledáme obsluhu bezkontaktní myčky 
- Jinonická Praha 5, práce na DPP nebo 
DPČ. Vhodné i pro seniory. Náplň práce: 
servis zákazníkům, drobná údržba. 
Mzda od 130 Kč/hod. Tel. 604 791 036.

Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):

Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Cena 350 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si 
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena 
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 350 Kč (6x 700 Kč nebo 
6x 1050 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE 
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech, 
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).

Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
 NAŠE PRAHA CENTRUM NAŠE PRAHA 6 NAŠE PRAHA 9

 NAŠE PRAHA 4 NAŠE PRAHA 7 NAŠE PRAHA 10

 NAŠE PRAHA 5 NAŠE PRAHA 8 

 všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)

Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.

Uvedené ceny jsou s DPH. Platí obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: 
Český Domov Média House, s. r. o., řádková inzerce, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice, tel.: 734 580 087, e-mail: podklady@ceskydomov.cz. V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v přípa-
dě, pokud obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu A 
nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČ nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Český Domov Média House, s. r. o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice  

Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Firma/jméno: ………………….......................................               Tel.: .…………………...….................
Adresa: ………………………....................................        Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČ: ..............………..……….       E-mail: ...................……………….     Podpis: ………....……………………..

350 Kč

700 Kč

1050 Kč

NAŠE  PRAHA
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www.nasepraha.cz

časopis všech Pražanů

www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
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HLEDÁME OSTŘÍLENÉ OBCHODNÍKY!
Český Domov, hledá do svých řad zkušené 
obchodníky na pozici Manažera inzerce pro 

celorepublikové sítě lokálních titulů.

Nabízíme:
• nadstandardní finance 

• školení obchodních dovedností

Požadujeme:

Pokud Tě nabídka zaujala pošli nám 
životopis na mail: kancelar@ceskydomov.cz

a my Tě pozveme na pohovor

PLAVÁNÍ KOJENCŮ
A BATOLAT

– KURZY PLAVÁNÍ od 3 měsíců ve speciální vaně
– KURZY PLAVÁNÍ od 6 měsíců až do 6 let
– AQUA AEROBIC
– CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT

Klub rodičů a dětí Amálka, z.s.
Novovysočanská 163/25, Praha 9

tel.: 603 891 469, 774 275 525, e-mail: praha@amalka.info

JSME NA AUTOBUSOVÉ LINCE 109, 136

UČÍME DĚTI PLAVAT OD ROKU 2002

www.amalka.info
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778 403 590
psnkupuje.cz

HLEDÁME DALŠÍ DOMY, 
KTERÉ BYCHOM MOHLI 
PROBUDIT K ŽIVOTU. 

ZA TIP KE KOUPI NEMOVITOSTI 
VÁS ODMĚNÍME.
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od 8. 11.

Jsme zpět na Andělu
Moderní prodejna
OC Nový Smíchov

www.DATART.czOtevírací doba: Po-Ne 9:00-21:00
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