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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ U PROFESIONÁLŮ?
SAMOZŘEJMĚ.

Kontaktujte Vladislava Potočníka, 
775 040 697, VPotocnik@obchod.rsts.cz

Půjčky na bydlení a na rekonstrukce
Půjčky na družstevní bydlení

Půjčky téměř na cokoliv
Nezávazné konzultace a modelace

Inzerce Potocnik 45x30 5_2022.indd   1 23.05.2022   14:19
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NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

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

Vánoce z papíru 
vystřižené uvidíte 
v Betlémské kapli

Více na straně 6

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

GENERÁLNÍ PARTNER
HC SPARTA PRAHA
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TAK SI MYSLÍM...

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

Devítka má nové vedení a stejného starostu
 Ustavující jednání Zastupitelstva městské části Praha 9, na kterém byla zvolena i nová Rada 

městské části Praha 9, proběhlo začátkem listopadu ve vysočanské radnici. 
Praha 9 - V čele rady bude 
nadále stávající starosta Tomáš 
Portlík (ODS), dále v ní zased-
ne 7 členů vítězné koalice ODS 
a TOP 09 a po jednom křesle 
budou mít hnutí Praha 9 sobě 
a STAN. Celkově bude mít nová 
koalice v 33členném zastupi-
telstvu 21 zastupitelů a zastupi-
telek. Nová koalice je založena 
na stejném základu jako v mi-
nulém volebním období, nově je 
však rozšířena o zastupitelského 
nováčka z hnutí Praha 9 sobě. 

„Jsem vděčný voličům, že 
nám dali důvěru a umožnili nám 
sestavit silnou koalici – ODS, 
TOP 09, Praha 9 sobě a STAN,“ 
konstatoval staronový starosta 
Tomáš Portlík.

„Vstup do koalice vnímáme 
jako velkou výzvu a hlásíme 
se tím k odpovědnosti za roz-
voj městské části Praha 9. Je to 
pro nás příležitost, jak prosadit 
maximum z našeho programu,“ 
dodala nová místostarostka MČ 
Praha 9 Kamila Matějková (Pra-
ha 9 sobě).

„Vnímáme stabilitu a konti-
nuitu Prahy 9 spolu s novými 
nápady jako záruku prosperity 
devítky,“ připojil se radní MČ 
Praha 9 Zdeněk Davídek (STAN).

Jaké jsou priority?
Tomáš Portlík bude stejně jako 

v minulém období zodpovídat 
za fi nance a rozpočet městské 
části. První místostarostkou 
byla zvolena Jana Nowaková 
Těmínová (TOP 09), která bude 
zodpovídat za oblast majetku, 
bytovou politiku a obchodní 

korporace. Druhým místostaros-
tou se stal Adam Vážanský (ODS) 
a odpovědný je za oblast kultury, 
sportu, volnočasové aktivity dětí 
a mládeže, bezpečnost, preven-
ci kriminality a národnostní 
menšiny. Třetí místostarostkou 
je Kamila Matějková, která bude 
mít na starosti sociální politiku, 
oblast zdravotní péče a soused-
ské vztahy. Dále v radě usednou 
jako uvolnění radní Jiří Janák 
(ODS), jenž má v gesci územní 
rozvoj a výstavbu, Tomáš Hole-
ček (ODS), který bude zodpověd-
ný za oblast dopravy, a Zdeněk 
Davídek odpovídající za oblast 
investic, provoz, správu a údržbu 
budov příspěvkových organizací 
a za čerpání z fondů EU.

Neuvolněnými radními 
v Praze 9 jsou Tereza Štaubrová 
(nezávislá za ODS), která bude 
mít na starosti vzdělávání v ma-
teřských a základních školách, 
a Jan Poupě (ODS) bude i nadále 
zodpovídat za oblast životního 
prostředí.

Jako priority si vedení městské 
části stanovilo hospodárnost 
a rozpočtovou zodpovědnost, 
rozvoj školství se zaměřením 
na budování nových kapacit, 
zvyšování kvality vzdělávání, 
rozvoj sociální politiky se zamě-
řením na seniory, rodiny s dětmi 
a další ohrožené skupiny nebo 
další rozvoj městské části s dů-
razem na péči o veřejný prostor 
a zajištění dostupných služeb.

TOMÁŠ PORTLÍK se opět stal starostou městské části Praha 9. Foto: archiv

Na konci listopadu skončí po 60 le-
tech TOTO Sazka, nejstarší sázková 
hra Sazky. Podle webu společ-
nosti proto, že vyprší licence k je-
jímu provozování. Pominu fakt, že 
pokud by byla vůle, asi by se licence 
dala prodloužit. Ale sázkaři dnes 
upřednostňují kurzové sázky. I tak 
jsem v oku zamáčkl malou slzu. Byla 
to první sázková hra, kterou jsem 
začal hrát a zůstal jí věrný dodnes. 
Těch vzpomínek… Dvakrát jsem 
měl na dosah první pořadí, z toho 
jednou to mohl být milion korun, 
ale vždy mi jeden zápas utekl. 
U toho milionu jsem potřeboval, aby 
poslední tým doma porazil prvního, 
leč zázrak se nestal. Nebo jak jsme 
s kamarádem udělali v 90. letech 
velký rozpis asi na 50 sázenek, 
vypili u toho láhev rumu s colou, 
což poněkud protáhlo křížkování 
na tiketech, vsadili našetřených 
tisíc korun a vyhráli několik druhých 
a x desítek třetích pořadí. Dohro-
mady to bylo asi 120 Kč, protože 
tehdy 12 ze 13 zápasů uhodla snad 
celá republika… A nikdy nezapome-
nu na stovky prokletých posledních 
minut zápasů, ve kterých padaly 
góly a ničily mé tipy.
Budeš mi chybět, TOTO Sazko…

KOMENTÁŘ

Praha opět pulzuje životem, přesvědčte se sami!
Hlavní město nám pomalu, 
ale jistě opět ožívá. Nedávno 
jsme vyrazili s přáteli do ve-
černího centra. Jen tak se 
projít, nasát atmosféru. Byl 
jsem velmi mile překvapen, 
Praha opět pulzuje. Výhled 
z Karlova mostu je neopako-
vatelný, je tam opět narváno. 
Královská cesta také žije, po-
hled plných restaurací, barů 
a obchodů mne naplnil nadějí, 
že to snad Praha po všech těch 
útrapách zvládne. 

No a když už je člověk 
ve městě, tak doporučuji zajít si 
na jedno pivo ke Zlatému tygro-
vi. Němci mají Oktoberfest, my 

máme Tygra, říká se. Byl to opět 
zážitek. Zatímco jiné restaurace 
plní turisté, Tygr je výhradně 
česká doména. Zde si bez re-
zervace těžko sednete, hraje se 
na klasické štamgasty. A vy-

padá to tady jako vždycky, 
když sem chodívával Bohumil 
Hrabal. „Beer, jenom beer,“ 
vysvětlil osobitou angličtinou 
místní číšník španělským dí-
venkám, že tady si víno prostě 
nedáte. Koukaly divně, ale 
po prvním žejdlíku se tvářily 
šťastně. Samý úsměv. A tak 
by to mělo být, lidé by se měli 
jenom usmívat a být šťastní. 
Praha k tomu poskytuje plno 

příležitostí a romantických 
zákoutí. 

Doporučuji to všem, vezměte 
svoji rodinu na večerní pro-
cházku Prahou, obejměte své 
milé a buďte šťastní! 

Jan Čížek, pražský patriot
 jan@cizekjan.cz
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KRÁTCE Z DEVÍTKY

Centrum Černý Most se promění v ladovskou pohádku
 Veškerá výzdoba v Centru Černý Most (CČM) se letos ponese v duchu tradičních českých Vánoc a motivů Josefa Lady, 

od jehož narození uplyne v prosinci 135 let. 

Černý Most - Už 19. listopadu 
se CČM promění v ladovskou 
pohádku otevřením Ladovské 
vesničky na Centrálním náměs-
tí. Ve vesničce budou na pří-
chozí čekat originální kostýmy 
z pohádek i rodný domek Josefa 
Lady v Hrusicích. Nejmenší si 
mohou vyzkoušet uplést vá-
nočku, vyfotit se s postavami 
z pohádek nebo se jako jedna 
z nich obléknout. Nebude chybět 
ani čertovské doupě nebo scény 
z pohádky o Mikešovi. Od 19. lis-
topadu až do 18. prosince pak 
ve vesničce proběhnou každou 
sobotu i neděli, vždy od 10.00 
do 17.00 hodin, workshopy pro 
rodiče s dětmi. Z každého si děti 
odnesou vlastní výrobek, ať už 
to bude betlém, maska, nebo 
další drobné dárky. „Josef Lada 
se svou tvorbou zapsal do srdcí 
dětí i dospělých právě ve spoji-
tosti se zimní tematikou, a proto 
chceme tímto způsobem jeho 
odkaz v adventním čase oživit 
a oslavit s našimi zákazníky tyto 
kouzelné vzpomínky a hodnoty 
tradičních českých Vánoc,“ do-
plňuje Barbora Sádlová, marke-
tingová manažerka Centra Černý 
Most.

Ladovskou vánoční atmosféru 
také během třetího a čtvrté-

ho adventního víkendu doplní 
od 11.00 do 17.00 hodin živý 
betlém před západním vstupem. 
Letošní novinkou jsou také vá-
noční trhy rovněž před západním 
vstupem, které spustí prodej už 
v půlce listopadu a zákazníci zde 
pořídí vánoční sortiment jako 
třeba kapra nebo stromeček. 

Lední show
Adventní čas tradičně zahájí 
velkolepá Lední show v podání 
předních českých krasobruslařů 
a účastníků světových krasobrus-
lařských soutěží a ledních revue, 

a to 19. listopadu od 17.00 hodin 
na ledové ploše před CČM. Té-
matem je Vánoční mše v betlémě 
a skvělé výkony na ledě hudebně 
doprovodí klavírista Petr Malásek, 
fi lharmonický sbor pod vedením 
dirigentky Lenky Navrátilové 
a sólisté opery Národního divadla 
Alžběta Poláčková, Ester Pavlů, 
Martin Šrejma a Vratislav Kříž. 
A aby to byly Vánoce ryze české, 
hudební doprovod bude tvo-
řen z klasických českých koled 
a Vánoční mše Jana Jakuba Ryby. 
Večer na ledě navíc zahájí v roli 
Marie herečka Dana Morávko-

vá, která se divákům předvede 
v netradiční roli krasobruslařky. 
Celá show vyvrcholí průvodem 
ladovských postav z ledové plochy 
spolu s diváky do food courtu. 
Cestou pohádkový průvod slav-
nostně rozsvítí vánoční strom. 
Součástí programu budou také 
vystoupení závěsné akrobacie 
a speciální efekty.

Mikuláš s čertem
V pondělí 5. prosince se mohou 
všechny hodné i zlobivé děti 
přijít podívat za Mikulášem 
a čertem, kteří budou od 15.00 
do 18.00 hodin přímo v CČM 
a od 18.30 do 19.30 hodin pak 
na venkovním kluzišti před zá-
padním vstupem. Během celého 
dne budou mít navíc děti, které 
dorazí v masce, vstup na kluziště 
zdarma.

Vzhůru na brusle
Zabruslit si před CČM můžete už 
nyní, kluziště o rozloze 450 m2. 
bude otevřeno i na Štědrý den, 
o vánočních svátcích, na Silves-
tra i na Nový rok. Za hodinu se 
platí 120 Kč, děti do pěti let mají 
vstup zdarma, na místě si lze 
půjčit brusle i helmu. Více infor-
mací na https://www.centrum-
cernymost.cz. (red)

Získá některá 
z lipových  alejí titul?
Praha 9/14 – 
Hned dvě aleje 
se ucházejí 
o přízeň hlasu-
jících v sou-
těži Alej roku. 
V Běchovicích 
jde o Alej legionářů, přibližně 
dva kilometry dlouhou, která 
byla založena u příležitosti 
100. výročí vzniku Českoslo-
venska. Lipová alej v první, 
zhruba kilometrové etapě 
vysázely kasou a rukou spo-
lečnou a nerozdílnou Česko-
slovenská obec legionářská, 
městská část Praha-Běchovice 
a žáci základní školy Běchovi-
ce. O dva roky později byla alej 
ve druhé etapě prodloužena. 
V soutěži je zařazena i lipová 
alej v Hostavicích v Praze 14. 
Pokud některé z nich chce-
te dát hlas, můžete až do 11. 
ledna do 12.00 hod. na www.
alejroku.cz. (red)

V Letňanech vzniká špičkové fi lmové studio
  Slavnostním poklepáním základního kamene v úterý 1. listopadu začala výstavba nového ate-

liéru číslo 7 (STAGE 7) Prague Studios v areálu Letov v Letňanech. Nový prostor by měl být hotov 
v květnu 2023 a vzápětí se v něm začne připravovat natáčení třetí série epického sci-fi  seriálu podle 
románu Isaaca Asimova Foundation (Nadace).
Letňany - „STAGE 7 je navržen tak, aby vyhovo-
val nejmodernějším technologiím, které dneš-
ní fi lmový svět nabízí. Mimo jiné zde počítáme 
s revoluční technologií virtual set LED VOLUME, 
kdy se pozadí při natáčení promítá v reálném čase, 
a nikoli klasickým klíčovacím pozadím,“ říká 
Tomáš Krejčí, CEO Prague Studios.

Společnost Prague Studios je součástí světové 
fi lmové scény již téměř čtvrt století. Ve fi lmových 
ateliérech v Letňanech vznikly fi lmy a seriály 
Wanted, Anne Frank, xXx, Red Tails, La Môme, 
Carnival Row, Alien vs. Predator, Dune, Van Hel-
sing a mnoho dalších. Letos ateliéry Prague Studios 
zaplnilo například natáčení druhé série seriálu 
Foundation (Nadace), na stavbu a speciální efekty 
mimořádně náročné. A právě pro třetí sérii Foun-
dation bude poprvé využita nejmodernější techno-
logie LED VOLUME v novém ateliéru STAGE 7.

Jde o zásadní technologický posun, který řeší 
aktuální problémy, s nimiž se fi lmová branže 
potýká. Ať už jde o omezenou nabídku vhodných 
interiérů a exteriérů, zvýšené náklady na mate-
riály pro stavbu fi lmových scén, zkrácené časy 
na postprodukci nebo konstantní neznámou 

v podobě dopadu covidu-19 na možnost produkce 
cestovat a operovat s velkým štábem. Virtual set 
LED VOLUME s imerzivními LED obrazovkami 
zjednodušeně řečeno umožňuje natáčet současně 
fyzicky i virtuálně v reálném čase. Další výhodou 
je možnost natáčení v jakémkoli místě, v jakém-
koli ročním období bez ohledu na reálné fyzické 
umístění a s mnohem menší produkcí. (red)

LEDNÍ SHOW potěší malé i velké návštěvníky obchodního centra. Foto: CČM

V LETŇANECH se natáčel například fi lm o lovci příšer a upírů 
Van Helsing. Foto: PS 
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8 otázek a odpovědí o našich očích 
 Poškozuje covid ostrost vidění? A je pravdivá tradovaná rodinná poučka, že konzumace mrkve očím prospívá? 

Na tyto a další dotazy odpovídá Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., lékařská ředitelka sítě očních klinik Lexum.

Martin Dudek

1. Pokud přestávám vidět menší 
písmenka, ale stále vidím dobře 
na dálku, je to krátkozrakost, 
nebo dalekozrakost?
To záleží na věku. Pokud jste 
mladý, jedná se zpravidla 
o dalekozrakost. Pokud je vám 
více než 40 let, začíná vám již 
vetchozrakost (presbyopie). 
Presbyopie je oční vada, která 
postihuje prakticky každého 
člověka, a to zpravidla po 45. 
roce. S věkem totiž čočka ztrácí 
svoji pružnost a tím i schopnost 
dokonalého zaostřování na blíz-
ko. Při čtení pak lidé nejprve text 
oddalují a později se neobejdou 
bez čtecích brýlí.

2. Je pravda, že jedno z očí je vždy 
tzv. vůdčí? A proč je dobré to 
vědět?
Ano, je to pravda. Je to důležité 
jak pro optika, tak pro očního 
lékaře, pro případ řešení refrak-
ce pomocí brýlí nebo operací.

3. Jaké jsou největší novinky v péči 
o zrak za posledních pět let? 
Novinek v péči o zrak za posled-
ních pět let je tolik, že by nám 
nestačilo několik stránek. Jedná se 
o velký pokrok v nových vyšet-
řovacích přístrojích, v přístrojích 
sloužících k mikrochirurgii oka, 
v laserové refrakční chirurgii op-
tických vad a také v léčbě celé řady 
onemocnění, která právě s našimi 
novými přístroji umíme přesněji 
diagnostikovat a včas léčit.

4. Někteří lidé mají v očích „pig-
mentové“ tečky. Je to začátek 
nějaké nemoci?
Pokud jsou tečky v očích od na-
rození, tak obvykle ne. Pokud se 
objeví v dospělosti a zvětšují se, 
je třeba navštívit očního lékaře.

5. Může prodělaný covid-19 zhor-
šit ostrost zraku?
Ano, může.

6. Chroupání mrkve pro podporu 
vitality očí je prý nesmysl. Co tedy 

zařadit do jídelníčku?
Chroupání mrkve není nesmy-
sl. Mrkev obsahuje betakaroten 
jako prekurzor vitaminu A a lu-
teinu, dále obsahuje vitamin C, 
E a selen, tedy silné antioxidanty 
s protizánětlivým efektem. Je 
tedy důležitým doplňkem stravy 
pro zdravé oči. Jistě, nevyléčí 
oční nemoci či oční vady, ale je 
důležitý pro prevenci vzniku 
šerosleposti a xerosi spojivky 
(suchosti) jako následku hypovi-
taminosy A. Ta je u nás naštěstí 
velmi vzácná.  

7. Proč při bolesti očí rozbolí 
i hlava?
Protože oko je protkané (inervo-
vané) nervovou sítí trojklanného 
nervu a trojklaný nerv inervuje 
i hlavu. Vzniká tedy tzv. přene-
sená bolest.

8. Je pravda, že lidé s modrýma 
očima jsou většinou světloplaší?
Ano, mohou být, protože mají 
méně pigmentu.

ZA VÍCE NEŽ 30 LET praxe provedla 
Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D, 
25 000 operací šedého zákalu a přes 
1 600 rohovkových transplantací. 
Foto: Lexum

Od jara do podzimu je množství spór (semínek) plísní v bytech 
menší, než v okolním ovzduší. V zim  je množství spór v bytech 
v tší. V lét  více v tráme a spóry plísní se s proud ním vzduchu 
usazují na st nách, kde ekají na p íhodné podmínky. Ty p icházejí                                                 
s podzimem a v zim , kdy ut s ujeme domovy, nedostate n  
v tráme, tím vzniká vysoká vlhkost nebo se projeví místo s tepelným 
mostem.

Plísn  nej ast ji rostou u oken, u dve í, na prochladlých st nách, 
za sk ín mi, záv sy, na hranici zdi a koberce... Mycelium plísn  
vidíme a v tšinou i cítíme. Ale nevidíme, že plísn  vyst elují 
do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou zp sobovat 
zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, zán ty o í, vyrážky. Horší 
však je, že plísn  p i svém r stu a v d sledku svého metabolismu 
uvol ují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou 
alergizovat, zp sobovat bolest hlavy, únavu, zán ty pr dušek                                                                                                            
a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické 
alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy apod. Proto bychom                    
s plísn mi nem li kamarádit.

S likvidací plísní máme každý svou zkušenost a p inášet si do svého 
domova z p echemizovaného sv ta další jedy nechceme, zvlášt  
když Evropa nastoupila cestu nahrazování nebezpe ných ú inných 
látek za bezpe n jší se stejnou nebo vyšší ú inností. Jednou z t chto 
nových ú inných látek schválených pro EU je mikroorganismus 
Pythium oligandrum a p ípravek BIOREPEL®, ur ený k odstran ní 
plísní na zdech a k preventivnímu ošet ení proti plísním.

Aplikace p ípravku BIOREPEL® je jednoduchá a obdobná jako                                                                                                                                             
u b žných p ípravk . BIOREPEL® m žeme používat i v 
místnostech, kde aktivn  bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo 
dokonce v místnosti n jaký as nebydlet.

BIOREPEL® je první p ípravek na jiné než chemické 
bázi. P edstavení na sv tových veletrzích vzbudilo 
zna nou pozornost a v sou asnosti probíhají jednání                                                   
s celosv tovými distributory. Tak jen v me, že si ryze 
eský p ípravek nebudeme muset kupovat ze zahrani í.

Pythium oligandrum p ímým parazitismem napadá 
jiné plísn  a tvorbou enzym  potla uje bakteriální r st. 
Takových mikroorganism  je více než t i sta, ale Pythium 
oligandrum je zatím jediné, kde je prokázáno, že krom  
plísní nenapadá žádné jiné (lidské, zví ecí nebo rostlinné) 
bu ky. Proto se také n které kmeny využívají pro nehty 
nebo pokožku se sklonem k plísním, pro dásn  se sklonem 
k zán t m, v intimní hygien  pro místa náchylná k výskytu 
kvasinek, pro pokožku se sklonem k lupénce a atopickém 
ekzému nebo pro úpravu fyziologické mikrobiální  óry p i 
hojení poškozené pokožky.

Výrobce: Biopreparáty spol. s r.o.

P ípravek BIOREPEL® s Chytrou houbou – Pythium oligandrum 
dostanete v prodejnách barev, v et zcích v odd leních s barvami 
nebo drogeriích prodávající barvy. 
Chytrou houbu pro humánní použití dostanete ve své lékárn . 

Vaše otázky rádi zodpovíme na infolince: 728 814 202 
e–mail: klimes@biopreparaty.eu  nebo pythium@pythium.cz

Více informací naleznete též na webu: 
www.chytrahouba.cz

y p

ou – Pythium oligandrum

                                                

Od jara do podzimu je množství spór (semínek) plísní v bytech BIOREPEL® je první p ípravek na jiné než chemické

Odplísněte domovy Odplísněte domovy 
Budete zdravějšíBudete zdravější

m 
mi 
m
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Martin Dudek

Když o vás člověk hledá infor-
mace na sociálních sítích, zjistí, 
že jste žena mnoha tváří. Popová 
zpěvačka, manažerka, účastnice 
soutěží krásy i reality show, spi-
sovatelka, fotografka či chova-
telka psů. Už od dětství jste byla 
takhle činorodá?
Myslím si, že ano. Protože už 
od dětství jsem si hrála na zpě-
vačku, modelku a moderátorku 
televizních zpráv. Svolávala jsem 
spolužáky a rodinu a vystupo-
vala před nimi. Nebo když byla 
někde nějaká akce, snažila jsem 
se dostat na pódium a zazpívat. 
Vzpomínám si, jakou mi dělalo 
radost se před někým ukazovat. 
Svého času jsem také moderovala 
televizní zprávy v menší televizi 
a to bylo něco, co bych ráda dělala 
i nyní. Jsem totiž velmi kreativní, 
nemám ráda nudu a vždy jsem 
zkoušela víc věcí najednou. Možná 
i proto, že kdyby jedna nevyšla, 
vyjde druhá. Toto jsou „koníčky“, 
které mě dělají šťastnou a spoko-
jenou. Mám kolem sebe lidi, kteří 
mi fandí a pomáhají. A za to jsem 
moc ráda. Bez mých uměleckých 
aktivit, fanoušků a přátel by byl 
můj svět smutný.

Takže jste opravdu snila již 
od mládí o tom, že budete zpěvač-
kou? Nebo jste se přece jen viděla 
v jiné profesi?
Ne, v tomto jsem měla opravdu 
jasno. Vždy jsem se viděla jako 
zpěvačka, modelka nebo televiz-
ní moderátorka. 

Pocházíte ze severočeského Mos-
tu, který před třemi lety proslavil 
stejnojmenný seriál a čerstvě 
Dominik Chabr, vítěz mezinárod-
ní soutěže Man of the Year 2022. 
Proč jste se nakonec přestěhovala 
do Prahy?
Do Prahy jsem se přestěhovala 
kvůli práci. Tehdy jsem dojíž-
děla skoro každý den, a proto 
se vyplatilo zůstat v Praze. Moc 
jsem se sem těšila kvůli možnos-
tem, zábavě a ruchu města. Bylo 
to jedno z mých přání. A mám 
radost, že se můj rodný Most 
objevil v seriálu a rodí se v něm 
nové hvězdy. Mimochodem, 
Dominik je úžasný a byl i hostem 
na křtu mé knihy. Do Severky, 
kde se točil seriál, jsme jako děti 
chodily poměrně často, praco-

vali tam babička s dědou. Mám 
na ta místa krásné vzpomínky. 

V jaké části metropole žijete a jak 
se vám v ní líbí? 
Deset let jsem žila v Podolí, 
v centru všeho dění a vše jsem 
měla na dosah ruky. Nedávno 
jsem se odstěhovala na okraj 
Prahy, blíže přírodě, abych 
mohla relaxovat. Praha pro mě 
vždy byla městem, kde se dají 
plnit sny. Městem možností, kte-
ré nespí, kde se nikdy nebudete 
nudit. Mám hlavní město moc 
ráda, jsem zde doma. Do Mostu 
se pravidelně vracím za svými 
blízkými. 

V listopadu jste pokřtila svo-
ji knížku Pomeranian, parťák 
do nepohody. Čím vás tato psí 
rasa uchvátila?
Doma jsme vždy měli nějakého 
psa. Třeba vlčáka, ovčáka, oříš-
ka, retrívra nebo pudla. Poslední 

rok jsem cítila, že bych si přála 
psího kamaráda, který by mi 
dělal společnost a kterému bych 
mohla dát svou péči a lásku. 
Když jsem poprvé spatřila po-
meraniana, byla to láska na prv-
ní pohled! Nejen že jsou rozto-
milí jako plyšoví medvídci, ale 
mají úžasnou povahu, neustále 
se na vás usmívají a jsou velmi 
společenští. Do mého malého 
bytu je ideální volbou. 

Co všechno ve vaší psí knize čte-
náři najdou?
Knihu jsem psala s myšlenkou 
pomoci všem, kteří si právě 
pořídili tohoto úžasného pejska 
a hledají informace na jednom 
místě. I já jsem hledala takovou 
knihu v českém jazyce, ale nic 
jsem na našem trhu nenašla. To 
byl také jeden z hlavních důvo-
dů, proč jsem publikaci napsala. 
Je to příručka pro začáteční-
ky, kteří by uvítali rady a tipy, 

jak pejska často koupat, česat, 
stříhat a krmit, jak řešit obtížné 
situace, plus jsem přidala svoje 
vlastní zkušenosti. 

Na internetu ovšem kolují i rady, 
proč si pomeraniana nepořizovat. 
Například z důvodu zvýšené péče 
o jeho srst či častého štěkotu. Ale 
předpokládám, že je to stejné jako 
u ostatních psích plemen – jak si 
psa vychovám, takového ho mám. 
Nebo ne?
U pomeraniana je potřeba zvážit 
pro a proti, která také zmiňuji 
ve své knize. Nedoporučuje se 
třeba k malým dětem a plno lidí 
rovněž odradí, že vyžadují více 
péče. Na druhou stranu není to 
tak strašné, jak by se mohlo zdát. 
Pejsek není náročný. Česání zabere 
chvilku, třeba u sledování televize 
jednou týdně, a výhodou je, že 
skoro nikde nemáte chlupy. Pome-
raniani totiž nelínají a neprodu-
kují typický psí zápach. Co se týče 
štěkotu, konkrétně můj Blue moc 
neštěká, asi je to mým přístupem 
a výchovou. Odráží se v něm mož-
ná i moje klidná povaha. Bohužel 
od doby, co ho kousnul pitbull, 
štěká na všechny psy, které mu ho 
připomínají, a večer se bojí stínů. 
Pracujeme spolu na zlepšení. Jde to 
pomalu, ale jde to. Každý pejsek je 
jiný, stejně jako je tomu u lidí.

Vy se svým psím parťákem Bluem 
jezdíte i na výstavy. Už máte doma 
vystavené poháry?
Ano, byli jsme vyzkoušet pár 
soutěží. Prvotní motivace 
byla zjistit, jak to na soutěžích 
funguje, a druhá socializovat 
pejska a zvykat ho na různé 
situace. Zatím jsme pokaždé 
vyhráli nějakou cenu a já mám 
z Blua nesmírnou radost. Soutěže 
nemáme jako prioritu, ale občas 
se zúčastníme. Teď konkrétně 
trénujeme postoj, který je velmi 
důležitý, abychom se umístili 
v závěrečné Best in show. Zde se 
utkají vítězové všech kategorií. 
Všichni jdou do kruhu a na po-
kyn rozhodčího se zastaví s pej-
skem v postoji, ve kterém musí 
nehybně stát třeba i minutu, než 
rozhodčí vybere první tři místa. 

Ještě prozraďte – kolik se dnes 
platí za štěně pomeraniana?
Pomeraniani si stále drží vy-
sokou cenu. Momentálně se 
papírový pes pohybuje mezi 

Zpěvačka Kamila Hübsch: O písně Bar 
  Zpěvačce Kamile Hübsch se v šoubyznysu přezdívá druhá Iveta Bartošová. Proč by také ne, když je jí podob-

ná, a navíc zpívá její hity. Ale Kamila se nově představila rovněž jako spisovatelka, aby se s veřejností podělila 
o svoje zkušenosti s výchovou zajímavé psí rasy a péčí o ni.

KAMILA HÜBSCH slaví úspěchy s největšími hity Ivety Bartošové. Foto: archiv KH
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tošové si řekli fanoušci
50 000 až 100 000 Kč. Viděla 
jsem i za 45 000 Kč, ale to se 
často nestává. Průměrně se ceny 
pohybují kolem 70 000 Kč.

Na hudební scéně se pohybujete 
už více než deset let a nakonec 
jste se stylizovala do druhé Ivety 
Bartošové. Byl to váš nápad?
Do Ivety Bartošové jsem se 
sama nestylizovala, doslova si 

o to řekli fanoušci. Vždy jsem 
vystupovala se svými písněmi 
ze dvou alb, která jsem vydala, 
a k tomu jsem zpívala největší 
anglické hity 80. let. Jenže jsem 
lidem velmi často připomína-
la zmíněnou Ivetu Bartošovou 
a ptali se, jestli nechci zpívat 
i její písně. Nejdříve jsem se tomu 
bránila, ale pak jsem si řekla, že 
když jim to udělá radost, proč ne. 
Zařadila jsem několik Ivetiných 
písní do repertoáru a lidé z toho 

měli ohromnou radost. Dokonce 
za mnou chodili a dotýkali se mě 
se slovy, že jim Ivetu připomí-
nám, že děkují za připomenutí 
krásných písniček, nebo dokon-
ce plakali radostí. Bylo to velmi 
dojemné a krásné. 

Nacvičila jste si i Ivetiny pohyby 
na jevišti, její mimiku či slovní pro-
jev, nebo pouze zpíváte její hity?

Na pódiu jsem to vždycky já 
a nikdo jiný. Ať zpívám jakou-
koliv písničku, nikdy nikoho 
nekopíruji.

Jak snášíte případnou kritiku? 
Pouštíte ji hned z hlavy, protože 
není na světě člověk ten, aby se 
zavděčil lidem všem?
Ze začátku to byl pro mě problém 
a nevěděla jsem, jak s kritikou 
pracovat, jelikož lidé umí být 
velmi zlí a umí hodně ublížit. Ča-

sem jsem se naučila s těmito po-
city pracovat lépe a teď už na to 
nahlížím úplně jinak. V zásadě 
si z toho nic nedělám, jinak bych 
musela nechat všechno být a nic 
nedělat. Nikdy se nezavděčíte 
všem. Vždy říkám, že půlce lidí 
se budete líbit a druhá půlka vás 
bude nenávidět. To je v pořádku, 
je to přirozené a platí to všude.   

Kde vás naši čtenáři mohou do kon-
ce letošního roku vidět na pódiu? 
Kromě zmíněného křtu knihy mě 
tento rok čeká účast na soutěži 
Dáma roku 2022, budu v porotě 
a zazpívám svou novou písnič-
ku Neonová křídla. Brzy také 
představím svůj třetí videoklip 
z nového projektu Karramel, 
který se mi teď velmi líbí a který 
mě charakterizuje. A pokud to 
dobře dopadne, příští rok budu 
jako předskokan kapely Camouf-
lage na jejich turné k 40. výročí 
založení. Termíny vystoupení 
jsou na mých sociálních sítích. 

Co si přejete od roku 2023?
Nejvíce bych si přála a i všem 
ostatním, aby vše, co se teď 

POMERANIANI jsou, jako právě Blue, 
roztomilí psíci, ale jejich pořizovací cena 
není  lidová… Foto: archiv KH

ve světe děje, byl jen sen a ten 
další rok se rozjasnil k lepší-
mu. Přeji všem lásku, pevné 
zdraví, hodně sil a aby se nebáli 
jít za svými sny. Každý má 
v sobě víc, než si myslí, a jsou to 
většinou jen obavy, které nám 
brání zkusit něco, po čem velmi 
toužíme.

Od té doby, co mého psa napadl 
pitbull, se Blue bojí stínů

SC
-5

01
40

7/
30

 



10soutěž Více informací na www.nasepraha.cz

INZERCE

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

Sprchové gely značky Frosch si 
našly velkou oblibu jak u žen, 
tak dětí i mužů pro svoje vlast-
nosti, vůni, praktické balení 
i svoji přátelskost k životnímu 
prostředí, takzvanou udrži-
telnost. Pečující kosmetické 
produkty jsou na bázi přírodních 
látek s vyváženým složením 
a neutrálním pH 5,5. Co to ale 
znamená? Výrobky jsou vám 
příjemné, nevysušují pokožku 
a tím působí velice svěže. Jsou 
tak vhodné pro každodenní 
použití i pro osoby s citlivou 
pokožkou. Sprchové gely ani 
tekutá mýdla neobsahují škodli-
vé chemické látky jako parabe-
ny, ropné deriváty, mikroplasty 
nebo EDTA, zato jsou obohaceny 
o panthenol, výtažky z aloe 
vera, granátového jablka nebo 
pomerančových květů. Stejně 
jako všechny výrobky značky 
Frosch jsou produkty veganské, 
netestované na zvířatech. 

Buďte uvolnění a svěží
„Kouzlo mycích gelů Frosch 
Senses spočívá v jemné, decent-
ní a přitom dostatečně osvěžující 
vůni. Vedle toho jsou příjemné 
na pokožku, příjemné na dotek. 
Vše je tak akorát, ani ne málo 
intenzivní, ani ne přehnané,“ 
říká Anna Stoklasová, brand 
manažerka pro značku Frosch, 
a pokračuje: „Člověk si po jejich 
použití připadá uvolněný a sku-
tečně svěží. Po spotřebování 
výrobku lze gely následně dopl-
nit i prostřednictvím ekologické 
a ekonomicky výhodné náhrad-
ní náplně. V nabídce je náhrad-
ní balení s vůní granátového 
jablka, aloe vera nebo sprchový 
gel 3v1.“

A co si můžete zakoupit? 
Například Frosch Senses je ve 
třech povzbuzujících ovocných 
vůních, a to Pomerančový květ, 
Granátové jablko a dále Aloe 
vera, který svou jemnou vůní 

naopak zklidňuje a uvolňuje od 
každodenního stresu. Frosch 
nezapomíná ani na malé žabky 
a žabáčky a v sortimentu má své 
místo i sprchový gel a šampon 
pro děti. „Pánům je pak určen 
Frosch Senses Sprchový gel pán-
ský 3v1. Dárková balení sprcho-
vých gelů pro dámy, pány i děti 
jsme nově v letošním roce obo-
hatili novinkou – kolekcí vůně 
do bytu - Frosch Oase Pome-
rančový háj – bytový parfém,“ 
dodává Anna Stoklasová. (red)

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku do 
30. 11. 2022 na e-mail: soutez@ces-
kydomov.cz, připište vaší poštovní 
adresu a do předmětu e-mailu 
napište FROSCH. Dvacet výherců 
získá kosmetický balíček, o výhře 
budou informováni e-mailem.

Vyhrajte dárkový balíček od ekologické značky Frosch 
 Frosch je již přes 30 let průkopnickou značkou na poli ekologie. 

Čisticí a pečující prostředky s logem zelené žabičky jsou šetrné k po-
kožce i životnímu prostředí. A nyní je můžete používat doma nebo 
je věnovat jako dárek k Vánocům. Stačí, když se zapojíte do naší 
soutěže a budete mít trochu štěstí.

soutěžní otázka
Kde je sídlo společnosti produkující 
výrobky značky Frosch?
a) Drážďany b) Mnichov c) Mainz

KOSMETICKÝ balíček určitě obdarovaného potěší. Foto: Frosch
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Vinoř - Přibližně stovka malých 
karasů obecných rozmnožených 
v Zoo Praha obývá nově rybník 
U Kamenného stolu ve Vinoři. 
Vypustili je tam pracovníci Zoo 
Praha a fakticky tím zahájili 
dlouho chystanou reintroduk-
ci téměř vyhynulého druhu do 
tuzemské přírody.

Rybník U Kamenného stolu byl 
pro účely vysazení karase obec-
ného vybrán především díky své 
ekologické hodnotě – jde o prů-
točnou lesní nádrž s bohatou 
vegetací a absencí hospodářsky 
chovaných ryb. Podle ředitele 
Miroslava Bobka je teď klíčové, 
aby to tak zůstalo. „Apelujeme 

na to, aby lidé do vod nevypou-
štěli ryby, které tam nepatří, 
například zlaté karasy. I vánoční 
kapři vhození do rybníka, kam 
jsme vrátili karase obecné, by 
však způsobili nenapravitelnou 
škodu,“ varuje.

Karas obecný dříve obýval 
právě takové lokality – dolní toky 
řek, jejich slepá ramena a tůně. 
Vodní útočiště však postupem 
času z krajiny takřka zmizela. 
Nadějí na nalezení posledních 
přežívajících ryb zůstávaly 
zatopené lomy či jiné opomenuté 
vodní plochy. Karase obecného 
ale potkalo další nebezpečí.

„Poslední pohromou se pro 
karase obecného stal jeho pří-
buzný, invazivní karas stříbřitý. 
Ten k nám byl zavlečen zhruba 
v 60. letech a našeho karase 
obecného vytlačil i z hrstky 
zbývajících lokalit,“ vysvětluje 
autor projektu, kurátor plazů, 
obojživelníků a ryb Petr Velen-
ský. Podle něj je zavlečený karas 
stříbřitý nejen velmi odolný, 
ale navíc se umí rychle množit 
pomocí gynogeneze – formy 
nepohlavního rozmnožování. 
„Tomu karas obecný zkrátka 
nedokáže konkurovat,“ dodává 
Velenský. (red)

Karas obecný je zpět. Kdo mu může ublížit?

MALÍ karasové obecní před vypuštěním do rybníka U Kamenného stolu v pražské Vinoři. 
Jde o historicky první faktickou reintrodukci tohoto druhu do české přírody poté, co z ní 
prakticky vymizel. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Nové Město – Technická správa 
komunikací zrekonstruovala 
most v památkově chráně-
né zóně vedoucí přes rameno 
Vltavy, který spojuje Slovanský 
ostrov a palác Žofín s Masary-
kovým nábřežím. Nově se na 
most vrátilo i speciální osvět-
lení v zábradlí, které zde přes 
třicet let nefungovalo a bylo 
skryto pod kovovými deskami. 
Na rekonstrukci se koordinač-
ně podílela společnost Tech-
nologie hl. m. Prahy, která po 
odhalení konstrukce zábradlí 
osvětlení vrátila na své původ-
ní místo. (red)

Most na Slovanský ostrov opět svítí

UKRYTÉ osvětlení, které přes 30 let nefungovalo, se opět rozzářilo. Foto: TSK Praha

historie mostu

Na ostrov původně vedla dřevěná lávka, 
která byla v roce 1875 nahrazena želez-
ným příhradovým mostem, který stál 
asi 40 metrů po proudu níže. Most byl 
poškozen povodní v roce 1940, odstra-
něn a nahrazen dřevěným provizoriem. 
Nový most na Slovanský ostrov byl 
postaven v letech 1947–1948 a spojuje 
Masarykovo nábřeží s ostrovem zvaným 
také Žofín. Most má jediný železobeto-
nový oblouk o rozpětí 27,48 m. Jeho šířka 
je 12,60 m. Projektovali jej Ing. Dr. Jan 
Fischer a arch. Vlastislav Hofman.

Praha 1 - Do centra metropo-
le letos přijede vánoční strom 
z Ústeckého kraje. Smrk vzešel 
z šestadvaceti tipů, které zaslala 
veřejnost po výzvě organizáto-
ra pražských trhů, společnosti 
Taiko. 

Vítězný strom do Prahy dorazí 
z malé vesnice nedaleko České 
Kamenice, a pokud vše půjde 
podle plánu, rozsvítit by se měl 
na Staroměstském náměstí 
v sobotu 26. listopadu. Současně 
s tím začnou Vánoční trhy na 
Staroměstském a Václavském 
náměstí. (red)

Staroměstské náměstí  
letos ozdobí smrk 

SMRK ztepilý rostl na obecním pozemku 
a do soutěže Hledá se strom ho přihlásil 
majitel blízkého domu z důvodu bezpeč-
nosti. Foto: Taiko

Praha - Žádná městská část ne-
byla zasažena mimořádným vý-
skytem hlodavců. To je výsledek 
celoplošné deratizace stokové 
sítě v režii Pražských vodovodů 
a kanalizací (PVK), která probí-
hala od dubna do října.

Deratizátoři PVK ošetřili 13,5 
tisíce kanalizačních vstupů po 
celém území hlavního města. 
Na každý z nich připadl zhru-
ba jeden kilogram návnady. 
„Krátkodobý zvýšený výskyt 
hlodavců jsme v této sezoně 
zaznamenali pouze v okolí in-
tenzivních stavebních činnos-
tí,“ poznamenal tiskový mluvčí 
společnosti Tomáš Mrázek. 

Pražská kanalizační síť je 
domovem několika milionů 
potkanů. Pravidelnou deratiza-
cí kanalizace se daří udržovat 
počet potkanů na přiměřené 
úrovni. Bohužel mnoho pot-
kanů je také na povrchu okolo 
popelnic a v neošetřované 
zeleni, kam obyvatelé vyhazují 
odpadky. Dalšími problémový-
mi místy jsou lokality obývané 
bezdomovci, kteří na pořádek 
příliš nehledí.

Další celoplošný boj s potkany 
odstartuje v dubnu 2023. (red)

Dobrá zpráva: potkani  
se nepřemnožili

info

Smrk ztepilý do soutěže Hledá se strom 
přihlásil majitel blízkého domu z důvodu 
bezpečnosti. Jehličnan už je vysoký asi 
25 metrů a majitel se obává, že by mohl 
spadnout. 
„Strom sázel táta, když se narodila 
moje sestra, takže stáří víme přesně, 
bylo to před 58 lety. Protože je 
krásný, napadlo nás s dcerou Valerií, 
že by byl hezký na Staromák,“ uvedl 
Petr Kubica.
Za svůj tip obdrží symbolickou 
finanční odměnu deset tisíc korun.
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VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.SPAHOTELDEVIN.CZ 
+420 354 470 400 | +420 354 621 692 | info@spahoteldevin.cz

KOMPLEXNÍ LÁZE SKÁ KÚRA
8 dní / 7 nocí | od 10.360 K  / osoba*
8 dní / 7 nocí | od 13.450 K  / osoba**
Nabízíme jedine nou kombinaci lé ebného pobytu v Mariánských 
Lázních se zam ením na prevenci, regeneraci a obnovu vitality. Ba-
lí ek nabízí ubytování v komfortním pokoji, plnou penzi (ob d formou 
lehkého ob da – polévka & salát), konzultace s léka em, 3 lé ebné 
procedury denn  (celkem 15 procedur – dle rozpisu léka e), 1× za po-
byt 2-hodinový vstup do bazénu.

SENIOR 60+ 
7 dní / 6 nocí | od 7.790 K  / osoba*
7 dní / 6 nocí | od 9.350 K  / osoba**
Je as na zasloužený odpo inek! Relaxujte v lázních a zárove  p isp jte 

k udržení i zlepšení své t lesné i psychické kondice. Program obsa-
huje ubytování v komfortním pokoji s p ípitkem, polopenzi, perli ková 
koupel, parafínový zábal, klasická masáž áste ná, 2× plynová obálka, 
oxygenoterapie, 2× inhalace, relaxa ní masáž hlavy, 1× za pobyt 2-ho-
dinový vstup do bazénu, 2× zap j ení Nordic Walking holí na 2 hod.

D VÍN DE LUXE PROGRAM
4 dny / 3 noci | od 6.380 K  / osoba*
4 dny / 3 noci | od 8.450 K  / osoba**
Dop ejte si komfortu a luxusu v nových a moderních pokojích De Luxe. 
De Luxe pokoj, kvalitní víno a osobní pé e to vše pod jednou st echou. 
P i prodlouženém pobytu zavítáte na Zámek Kynžvart. Pobyt zahrnuje: 
ubytování v luxusním pokoji kategorie De Luxe s p ípitkem, láhev vína 
na pokoji p i p íjezdu, polopenzi, klasickou celkovou masáž (40 min.), 
plynovou obálku, 1× oxygenoterapii s vitamínem (60 min.), parafínový 
zábal na ruce, vstupné na zámek Kynžvart“ (Okruh „Zámecké interié-

ry“ nebo „Muzeum a kabinet kuriozit“ – zámek je otev en do 30.11.,); 
1× 2-hodinový vstup do bazénu, privátní saunu, ajový a kávový set, 
15% slevu na další procedury, župan a panto  e b hem pobytu, parkov-
né b hem pobytu zdarma.

VÁNOCE
4 dny / 3 noci | od 5.830 K  / osoba*
4 dny / 3 noci | od 8.570 K  / osoba**
Mariánské Lázn  a Vánoce to je spojení romantického místa s nejkrás-
n jšími svátky v roce. Pobyt zahrnuje: ubytování v moderním a luxusním 
pokoji s p ípitkem, polopenzi, Št drove erní ve e i s malým dárkem, 
sklenka horkého pun e nebo sva eného vína, aroma masáž, perli -
ková sauna, privátní sauna, 1× plynová obálka, 15% sleva na další 
procedury, župan & panto  e b hem pobytu, ajový a kávový set.

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. B hem 
podzimních dn  v Mariánských Lázních 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.

*ve dvoul žkovém pokoji (p i obsazenosti 2 osob) 
**v jednol žkovém pokoji
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Staré Město - Karpuchina Gallery, progresivní galerie současného 
umění, která sídlí v Rybné 22 v centru Prahy, představí 22. listopa-
du v 18.00 hodin na úvodní vernisáži díla českého autora Michala 
Gabriela. Výstava Otvírač srdcí potrvá do 29. ledna. Název výstavy 
je inspirován stejnojmenným megalitem, který autor nalezl na 
šumavských stráních. (red)

Otvírač srdcí odhaluje  
šumavskou mystiku Braník - Čtyři ženy, čtyři ikonické postavy jako ženské vzory a role ženy 

v dnešním světě, která se ještě nikdy v dějinách neproměňovala s ta-
kovou razancí a v tak globálním rozsahu. Nové celovečerní představení 
Losers Cirque Company přináší na scénu Fridu Kahlo, Madonnu, babič-
ku a trenérku. Čtyři zdánlivě nesouvisející osobnosti, které jsou vzorem 
pro ženy v blízkém okolí i generace po celém světě. Akrobaticko-taneční 
představení Žena, růže, píseň, kost o ženských vzorech bude mít pre-
miéru 1. prosince od 19.00 hod. na domovské scéně Losers v branickém 
Divadle BRAVO! v Praze 4 a poté se zařadí do stálého programu. (red)

Co mají společného Madonna a babička?

ČARODĚJE, kterého v Rudolfinu ztvární Karel Dobrý, si z animovaného filmu mnozí z nás dobře pamatují. Foto: ČU

Josefov - Projekci filmu do-
provodí hudba Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu pod 
vedením dirigenta Jana Kučery 
i účast předních českých herců. 
V rolích čaroděje a jeho učně 
Krabata se představí Karel Dobrý 

a David Švehlík. Představení se 
v této podobě uskuteční pouze 
při této příležitosti. 

Hororovou pohádku Čarodějův 
učeň napsal v roce 1971 německy 
píšící liberecký rodák Otfried 
Preussler, jemuž byly inspirací 

v mládí naposlouchané příběhy 
z tehdejšího česko-německého 
pohraničí vycházející ze starých 
lužickosrbských legend. Kou-
zelný příběh chlapce Krabata, 
který se na prahu dospělosti 
přibližuje temným silám a je jimi 

fascinován, dokud nepozná, že 
jej mohou zahubit, u nás nejvíce 
proslavil právě stejnojmenný 
vynikající snímek velmistra 
světové animace Karla Zemana, 
jenž vznikl jen šest let po vydání 
Preusslerovy knihy. (red)

Temný horor Čarodějův učeň ožije v Rudolfinu
 Předvánočním Rudolfinem se letos ponese sváteční atmosféra s nádechem kultovního hororu a jedinečnosti okamžiku. Na vlastní kůži ji 

budou moci zažít pouze ti, kteří ve čtvrtek 22. prosince dorazí na zcela unikátní zpracování legendárního filmu Čarodějův učeň režiséra Karla 
Zemana v podobě, která doposud nebyla nikde ve světě k vidění. 
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 • !!Odvoz starého nábytku na skládku.!! 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše 
za rozumnou cenu. Stěhování-doprava. 
Volejte: 773 484 056

 • Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 
i nefunkční a poškozené náramkové 

i kapesní, české, ruské i světové  PRIM, 
OMEGA, LONGINES, ORLIK, TISSOT, 
ULYSSE NARDIN, VACHERON CON-
STANTIN, JAEGER LE COULTRE, SPAR-
TAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, 
ROLEX, LEMANIA, MOVADO, HELVETIA, 
CERTINA, SEIKO, HEUER, GUB, PATEK 
PHILIPPE,  GLASHUTTEi jiné. Koupím též 
drahé zlaté hodinky v jakémkoliv stavu. 

Koupím i  celou pozůstalost po hodináři, 
hodinky, součástky, nářadí, sklíčka 
plastová i skleněná, soustruh apod. 
Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 
kamkoliv nebo můžete Vy ke mně. Sluš-
né 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.
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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   1 31.03.2022   15:21
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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Dotace pomohou zlepšit 
život v hlavním městě
Praha - Rada hl. m. Praha 
schválila Program na podporu 
projektů ke zlepšení stavu život-
ního prostředí hl. m. Prahy pro 
rok 2023. Program je zveřejněn 
na internetovém portálu hlavní-
ho města Prahy www.praha.eu
ode dne 2. 11. po dobu 90 dní, 
žádosti o dotaci budou přijímány 
v termínu od 5. 12. 2022 do 9. 1. 
2023 včetně. Formulář žádosti 
o poskytnutí dotace je ke stažení 
na internetových stránkách hl. 
m. Prahy www.praha.eu – zá-

ložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finan-
ce“, položka „Dotace a granty“, 
a dále položka „Životní prostředí 
a energetika“. (red), foto: pixabay

RECEPT: Sladcí šneci
z kynutého těsta se skořicí

Sladké šneky z kynutého těsta 
se skořicí asi všichni známe. 
V tomto těstě je navíc bílý jogurt, 
který ho dělá extra vláčným. 
Doba přípravy: 120 minut
Ingredience:

 • 400 g hladké mouky 
 • 100 ml čerstvého mléka 
 • 100 ml bílého jogurtu 
 • 50 ml oleje
 • 1 vejce 
 • 10 g sušeného droždí 
 • lžičku soli 
 • 1 lžíci cukru krystal 

Na náplň 
 • 100 g másla 
 • 2 polévkové lžíce cukr kru-
pice 

 • 2 čajové lžičky skořice 
Postup:  
Všechny suroviny na přípravu 
těsta dáme do misky. Vařečkou 

nebo robotem vytvoříme těsto. 
Zpracované těsto necháme 
cca 1 hodinu kynout na teplém 
místě. Po hodině těsto přeloží-
me z misky na pracovní desku, 
pokud těsto lepí, pomůžeme si 
moukou a rozválíme těsto na ob-
délník. Rádýlkem nebo nožem 
rozřízneme těsto na proužky, 
které potřeme směsí másla, 
cukru a skořice. Proužek srolu-
jeme do šneka. Srolované šneky 
přeložíme na papírem vyložený 
plech, potřeme žloutkem a dáme 
péct do trouby. Pečeme v pře-
dem vyhřáté troubě při 200 °C 
dozlatova. 

Tip: Náplň můžete obměnit 
s kousky čokolády, rozinkami 
nebo oříšky dle vašich chutí.
Foto: Mlékárna Valašské Meziříčí 
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