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! OKAMŽITÝ VÝKUP !
VŠECH NEMOVITOSTÍ
Exekuce a dluhy ihned vyplatíme

www.evykupnemovitosti.cz
VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

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

NAKUPUJ NA FANSHOP.HCSPARTA.CZ
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Kulturista Kulturista 
Petr Kovář: Petr Kovář: 
Vítězný Vítězný 
koktejl? koktejl? 
Tvrdost Tvrdost 
a touha a touha 
po výhře!po výhře!

Autor: archiv PK
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TAK SI MYSLÍM...

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

KOMENTÁŘ

Pražané neztrácejí naději a mají se dobře
Pohled na pražské ulice o ví-
kendu je jedna velká nádhera. 
Centrum města zase září a pras-
ká ve švech, lidé jsou rozjaření. 
Na Karlově mostě nebylo vůbec 
k hnutí, prostě jste neprošli. 
Trhy na Staroměstském náměs-
tí jakbysmet. Hlava na hlavě, 
projít se nedalo. Náměstí voní 
trdelníky, punčem a svařákem. 
Lidé nešetří a přes viditelné 
zdražení všeho možného se 
baví. Štěstí na každém kroku. 
A tak je to v pořádku. 

Nenechme se znechutit kaž-
dodenními špatnými zprávami. 
Kašleme už na blbé zprávy. Je 
tady závěr roku, Vánoce, svátky 
štěstí, lásky a klidu. Obejměte 

své milé, dejte si svařák a nechte 
se unášet tou atmosférou Prahy. 
Pojďme se obrnit proti drahým 
energiím a drahotě a pracujme 
na tom, abychom se zase měli 
všichni dobře, jako tomu bylo 
před těmi krizemi. Firmy by 
měly začít mohutně investo-
vat, lidé utrácet, aby podpořili 

pražské podnikatele. Hospody, 
restaurace a obchody by měly 
být plné. 

Slibme si, že nový rok 2023 
bude lepší než ten letošní. Že 
naši zemi posuneme dále. Politi-
ci to za nás neudělají, to už víme. 
Musíme tedy sami. Podnikatelé 
by měli vymyslet nové projekty 
a nápady. Lidé by je měli pod-
pořit a kupovat české výrobky 
a služby. Vzájemně se podpořit. 
O tom je náš národ, naše Praha. 
Tady jsme se měli vždycky dobře 
a měnit nebudeme. 

Přeji Vám hezké svátky 
a šťastný nový rok 2023.    

Jan Čížek, pražský patriot
 jan@cizekjan.cz

Udělejte  radost babičkám 
a dědečkům z domova seniorů
Vysočany - Nákupní centrum 
Fénix pořádá již 6. ročník vánoč-
ní dobročinné akce pro seniory 
ve vysočanském domě důchodců 
– Strom splněných přání. Vyber-
te si přání, pořiďte dárek, nechte 
ho zadarmo zabalit, napište vě-
nování a na Štědrý den vás bude 
provázet hřejivý pocit dobrého 
skutku. Akce probíhá do 18. pro-
since a přáních je celkem 109.

„Vánoce nejsou vždy jen vonící 
cukroví a stromeček plný dárků, 
ale také samota a ústraní. A proto 
jsme před šesti lety vymysleli 
Strom splněných přání. Kdokoliv 
tak může lidem v domově seniorů 
ve Vysočanech dát vánoční dárek 
a rozzářit jejich oči plné životních 
zkušeností,“ řekl Martin Schnei-
der, ředitel centra NC Fénix.

Ve čtvrtek 22. prosince všech-
ny dárky předají pracovníci NC 
Fénix klientům z Domova senio-
rů ve Vysočanech vaším jmé-

nem i s vaším osobním přáním. 
„Děkujeme všem, kteří mají 
srdce na dlani a myslí na druhé, 
a věříme, že letošní šestý ročník 

bude stejně úspěšný jako minu-
lý,“ doplnila Henrieta Bohuslav, 
marketingová manažerka NC 
Fénix. (red)

JEŠTĚ NĚKOLIK DNÍ můžete splnit přání našich seniorů. Foto: NC Fénix

Přivítejte nový rok silvestrovským běžeckým závodem
Praha 5 - Anglie má svůj kanál 
La Manche, Havaj nejslavnější 
triatlonový závod Ironman, Hi-
málaj nejvyšší horu světa Mount 
Everest a Česká republika v Praze 
poslední závod v Evropě a možná 
i na světě (dle časového posunu) 
v kalendářním roce a zároveň 
první v roce následujícím „Půl-
noční silvestrovsko–novoroční 
BĚH METROPOLE“.  Již podesáté 
se letos 31. 12. sejdou běžci na startovní čáře před 
Galerií Butovice v Nových Butovicích, aby se star-

tovním výstřelem ve 23.45 hod. 
vyběhli na pětikilometrovou tra-
su běžeckého závodu, důstojně se 
rozloučili se starým rokem a na-
plnili lidové motto „Jak na Nový 
rok, tak po celý rok“. Závod je 
zároveň zařazen do seriálu 
Běh METROPOLE, kdy každý 
z účastníků může účastí podpořit 
svou domovskou městskou část 
v dlouhodobé soutěži o nejspor-

tovnější kout Prahy. Více informací na www.
behmetropole.cz. (red) , foto: behmetropole.cz

Co je vlastně pro vysílání České 
televize (ČT) důležité, to mne 
napadlo při čtení zpráv z prosin-
cového jednání Rady ČT. Nejprve 
nechyběl pláč nad tím, jak se 
veřejnoprávní televizi nedostávají 
peníze kvůli nízkým koncesionář-
ským poplatkům a jak bude muset 
omezit vlastní tvorbu či sportovní 
přenosy. A pak se jako mávnutím 
kouzelného proutku my koncesio-
náři dozvíme, že se naopak navýší 
rozpočet v oblasti zábavy o 35 % 
kvůli chystané nové řadě Star-
Dance a pořadu Peče celá země. 
Ano, mnohým divákům je vysílání, 
především diskuzních a zpravo-
dajských pořadů s neskrývaným 
nadržováním redaktorů a redak-
torek ČT některým politikům či 
stranám, pro smích. Ale to není 
důvod, aby v dnešní těžké době 
proudily fi nance z našich kapes 
a ve zvýšeném objemu do zábavy. 
Časy jsou totiž zlé a musí se šetřit. 
Ale pak mne s hrůzou napadlo, že 
na Kavčích horách zřejmě už ví, co 
nás příští rok čeká, a že bude nut-
né národ zabavit, aby se nezcvokl. 
Tak všechno nejlepší do nového 
roku a užijme si za naše peníze ten 
kavčí kopec srandy!
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Darujte vánoční dárek opuštěným  dětem
Ruzyně - Ještě pár dní si v Ob-
chodním centru Šestka můžete 
vybrat a následně splnit přání 
dětí z dětského domova v Un-
hošti. Stačí zakoupit vysněný 
dárek a přinést hostesce, která 
jej zabalí a uloží do boxu. Před 
Vánoci se všechny dárky dove-
zou pod stromeček do dětského 
domova, kde v současné době žije 
46 dětí. Nejmladší holčičce jsou 
čtyři roky, nejstaršímu chlapci 

je 20 let a studuje vysokou školu. 
„Menší děti si většinou přejí 
hračky, častěji se už ale objevují 
i požadavky na mobilní telefony 
či elektroniku. Větší děti mají 
v oblibě dárkové poukázky, pro-
tože jim to dává jakousi svobodu 
a pocit ‚dospěláctví‘, mohou si 
samy vybrat a nakoupit,“ uvedl 
Jiří Beránek, ředitel dětského do-
mova v Unhošti. Více informací 
najdete na webu OC Šestky. (red)

Na brusle zdarma? Vydejte se na Letnou 
  Pro letošní zimní sezonu připravilo hlavní město opět dvě kluzi-

ště na Letenské pláni, které slouží dětem i dospělým a navštívit je 
můžete zdarma. Kluziště je v plánu ponechat v provozu minimálně 
do 28. února, podle aktuálního počasí se nicméně může doba 
prodloužit.
Letná - Zabruslit si lze na hlav-
ním kluzišti o rozměrech 40 x 20 
metrů. V jeho těsné blízkosti je 
přichystáno i druhé, menší klu-
ziště, o rozměrech 20 x 10 metrů, 
na kterém se mohou učit bruslit 
ti nejmenší. Areál je otevřen 
denně od 9.00 do 21.00 hodin.

Celý areál je vybaven pocho-
zím gumovým kobercem. Pokud 
si tedy chcete odpočinout, 
posedět u pití nebo drobné-
ho občerstvení a poté znovu 
naskočit na led, nemusíte si 
přezouvat brusle. V areálu je pro 
návštěvníky připraven i vyhří-

vaný velkokapacitní stan, který 
je určen k převléknutí a odpo-
činku. U kluziště je bistro, kde si 
můžete zakoupit drobné občer-
stvení. Samozřejmostí je i pro 
letošní sezonu půjčovna bruslí 
včetně brousírny a vyhřívané 
toalety.

Pro vstup není nutná rezervace 
předem. Aktuální vytíženost lze 
sledovat pomocí webové ka-
mery. Další důležité informace 
a program najdete na webu pra-
hasportovni.eu nebo na stejno-
jmenném facebookovém profi lu. 
(red)

V tržnici seženete jídlo, stromeček i kapra
Holešovice - Bez davů a tlačení obřích 
košů můžete v klidu nakoupit v Hale 
22, která má každý čtvrtek prodlou-
ženou otevírací dobu do 19.00 hodin. 
Stejně jako po celý rok zde najdete 
kvalitní suroviny od českých farmá-
řů a dalších českých i zahraničních 
prověřených dodavatelů - čerstvé 
ovoce a zeleninu, ryby, sýry, uzeniny, 
domácí vejce, mléko, máslo, pečivo, 
ale třeba i exotické ingredience. (red)

Kam se v centru vypravit za vánočními trhy?
 Na území první městské části jsou vánoční trhy na obou březích, a můžeme si tedy vybrat, do jaké části metropole se vydat a kde 

utratit  peníze za svařené víno, vánoční dárky a pochutiny.

Praha 1 - V horní části Václav-
ského náměstí pořádá Sdružení 
Nového Města pražského vánoč-
ní trhy pod názvem Václavské 
Vánoce. Ty nabízejí občerstvení, 
výrobky lidových řemesel a ně-
kolika chráněných dílen. 

Součástí je i bohatý dopro-
vodný program s vystoupeními 
dětských sborů, s rozdáváním 
Betlémského světla i se štědro-
večerní bohoslužbou pod širým 
nebem.

Na náměstí na Kampě Spo-
lek občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan pořádá tradiční vá-
noční trhy s prodejem výrobků 
lidových řemesel a občerstve-
ním. Další trhy probíhají v dolní 
části Václavského náměstí, 
na Staroměstském náměstí, 
v jeho sousedství na Malém 
náměstí (rynku), na náměstí Re-
publiky před Palladiem a na za-
čátku ulice V Celnici.

Až do 18. prosince je na Ma-
riánském náměstí osm prodej-

ních stánků, v nichž neziskové 
organizace a také společnosti 
hlavního města představují svou 
činnost a nabízejí k prodeji různé 
výrobky. Nakoupit lze například 
šperky, řezbářské a další řeme-
slné výrobky, nákupem pod-
poříte prodejce z neziskových 
organizací. Ve stáncích, které 
jsou otevřeny každý den od 11.00 
do 19.00 hodin, jsou k dostání 
i vánoční dekorace, květiny 
a samozřejmě různé slané i slad-
ké dobroty a něco na zahřátí.

Vánoční osvětlení
S ohledem na to, že Praha 1 

v posledních letech používá při 
instalaci vánočního osvětle-
ní a výzdoby LED technologie 
a vzhledem k dlouhodobým 
smluvním partnerstvím náklady 
na spotřebu elektrické energie 
při adventu a vánočních svátcích 
v porovnání s loňskem nestoup-
nou a budou činit zhruba 40 tisíc 
korun. (red)

NA ŠTĚDRÝ DEN je na Staroměstském náměstí připraveno od 11.00 do 13.00 hod. roz-
lévání štědrodenní polévky a od 21.00 hod. smíšený pěvecký sbor Vox Pragae, orchestr 
Praga Sinfonietta a sólisté zazpívají a zahrají Českou mši vánoční „Hej mistře!“. Foto: 
Taiko

HOSTESKY, u nichž najdete dětská přání, jsou k dispozici v pátek 12.00-20.00
a o víkendu 10.00-20.00 hod. Foto: OC Šestka

OD 16. 12. bude v areálu tržnice zahá-
jen prodej vánočních stromků,
od 21. 12. prodej vánočních kaprů. 
Ilustrační foto: Jan Murárik 
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KRÁTCE

TIP

„PO PRAZE se rozsvítily vánoční stromky, ale my v Modřanech máme dvojčata. Krásné 
Vánoce přeje František Mikulec,“ napsal nám do redakce náš čtenář a my za fotografi i 
i přání děkujeme. (red) 

Bruslení pro veřejnost 

Luka – Na zimním stadionu 
Bronzová v těsné blízkosti 
stanice metra Luka si mů-
žete zabruslit po celý týden. 
Vstupné za jeden dvouhodi-
nový blok (po-pá) a třího-
dinový blok (so+ne) je pro 
dospělé 65 Kč, děti od 6 do 15 
let a senioři nad 65 let zaplatí 
35 Kč. Platba je možná pouze 
v hotovosti a brusle se nepůj-
čují! 

Vstup je z ulice U Jezera 
a raději se dopravte MHD, 
blízká parkovací místa byla 
pronajata rezidentům, a ne-
mohou tedy být využívána 
návštěvníky zimního stadio-
nu. (red), foto: MČ Praha 13

V Modřanech mají ozdobená dvojčataVánoční zahrada 
potěší světelnou  
instalací i soutěží
Praha 1 - Nelákají vás přeplněné 
trhy na náměstích, a přesto si 
chcete užít romantickou vánoční 
atmosféru v centru Prahy? Pak 
zamiřte do zahrady Slovanského 
domu. Pod stoletými platany, 
uprostřed sváteční výzdoby 
s motivy andělů a hvězd, můžete 
posedět v originálních vyhříva-
ných iglú a dát si voňavý svařák 
s dotekem šampaňského. Vánoč-
ní zahrada Slovanského domu je 
otevřená a nasvícená každý den 
od 16.00 do 23.00 hodin, a to až 
do 6. ledna 2023. (red)

V ZAHRADĚ Slovanského domu nechybí 
atraktivní světelný tunel a fotopoint pro 
nejkrásnější vánoční fotografi e. Ty nej-
zdařilejší budou oceněny v rámci vánoční 
soutěže. Foto: SD
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DARUJTE ZÁŽITEK - www.aquapalace.cz

Darujte poukaz na kurzy grilování 

WEBER® GrillMastera Davida Izáka 
nyní s 20% slevou do 31.12.2022

JAK NA TO?
Na www.weber-store.cz zakoupíte 
Dárkový poukaz na kurz, stáhnete, 

20% slevy zadejte v košíku kód: 
WEBERVANOCEKURZ 
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Zapíchnutou kost odstraňte  rohlíkem
Rybí kost v krku patří k nejčas-
tějším důvodům výjezdů lékařské 
záchranné služby o Štědrém dnu. 
První pomoc je poměrně jednodu-
chá, snažte se kost zapíchnutou v 
krku spolknout za pomoci tuhých 
soust chleba, rohlíku nebo bram-
bor. Žaludeční šťávy si už s kostí 
poradí. Pokud toto selže, požádejte 
někoho z rodiny, aby se vám pokusil uvolnit dýchací cesty pomo-
cí přiměřených úderů mezi lopatky (je-li to dítě, pak ho můžete 
přehnout přes koleno, aby trup a hlava visely dolů). foto: pixabay
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Návrat do historie. Peníze vám 
ušetří praktické rady hospodyněk

 Dvojciferná infl ace, která se v našich krajích zabydlela, bude společně s drahou elektřinou a plynem ještě mi-
nimálně po celý příští rok ukrajovat z výplat či důchodů. Není proto divu, že se začínáme vracet k osvědčeným 
radám zkušených hospodyněk, které dokázaly vyjít s minimálním rozpočtem.
Praha – Šetřit lze v podstatě 
v každé oblasti našeho života, 
snad jen vyjma medikamentů. 
I když i tady, ovšem nechtěně, 
již začínáme také šetřit, proto-
že některé prášky začínají být 
nedostatkovým zbožím…

Dříve vycházely praktické 
spořicí rady v časopisech, přede-
vším v těch ženských, a hlavním 
námětem bylo oblečení. „Hodně 
jsme třeba pletly pro děti,“ vzpo-
míná paní Jarka (72) a její dcera 
Běta (50) přizvukuje: „Za celé 
dětství i pubertu si nepamatuji, že 
by maminka kupovala šaty, kal-
hoty či teplé ponožky. Všechno 
nám upletla nebo ušila, a nejen že 
ušetřila, ale měli jsme se sou-
rozenci na sobě originály, které 
nám ve škole občas i záviděli.“

Jenže ne všichni mají doma 
šikovné maminky a babičky, 
o pletacím či šicím stroji nemlu-
vě. Jak tedy ušetřit peníze? Ne-
zbývá než omezit výdaje a hledat 
levnější varianty.

O tom, jak šetřit elektřinou, 
vodou a plynem či jak správně 
vytápět byty a domy, vycházejí 
denně desítky článků a nalézt je 
můžete nejen v novinách a ča-
sopisech, ale také v digitálním 
světě jménem internet. My se ale 
zaměříme na dvě oblasti, které 
stojí rodinný rozpočet nemalé 
peníze – na správu domácnosti 
a jídlo.

Začněme radami pro údržbu 
domácnosti. Drahé prací prášky, 
gely a různé čisticí prostřed-
ky stojí při rodinném nákupu 
stovky korun. Přitom je to někdy 
zbytečný výdaj. K čištění a ošet-
řování předmětů v domácnosti 
nemusíte používat chemikálie, 
ale v mnoha případech se stačí 
vyzbrojit jedlou sodou, octem 
a citronovou šťávou.  

Jak na údržbu domácnosti
  Králem úklidu vašeho bytu 

či domu je bezpochyby 
obyčejný ocet. Vyčistíte 
s ním spáry mezi dlaždička-
mi, pomůže i proti plísním. 
Do zaneseného odpadu 
u umyvadla či vany stačí na-
sypat prášek do pečiva, zalít 
octem a zhruba po 20 mi-
nutách propláchnout odpad 
horkou vodou. Jiná va-

rianta doporučuje do vý-
levky nasypat ocet se solí. 
Ocet je skvělý také na mytí 
zrcadel, pokud ho smícháte 
s teplou vodou.

  Do připáleného hrnce nalijte 
pravou Coca-Colu tak, aby 
byla spálenina zcela zaplave-
na. Poté vařte – uvidíte, jak 
jde připálenina snadno dolů.

  Mastné skvrny za sporákem 
odstraníte obyčejnou školní 
křídou.

  Vnitřek mikrovlnné trouby 
vyčistíte ohříváním šálku 
vody po dobu dvou až tří mi-
nut. Pak stačí houbou setřít 
stěny. K odstranění zápa-
chu pomůže do vody přidat 
citronovou šťávu. Mastnotu 
v mikrovlnné troubě odstra-
níte také vložením misky 
s octovou vodou a zapnutím 
přibližně na 15 vteřin na plný 
výkon.

  Ledničku či mrazničku 
odmrazíte snadněji, když 
ledový škraloup posypete solí 
nebo ho přetřete silným sol-
ným roztokem. Po rozmra-
zení pečlivě vytřete octovou 
vodou.

  Zažranou špínu na koberci 
odstraníte posypem vlhké 
soli a po hodině ji vyluxuj-
te. Barvy na koberci oživíte 
kysaným zelím. Rozházejte 
ho po celé délce koberce 
a po několika minutách zelí 
smeťte košťátkem.

Další významnou výdajovou 
položkou, při dnešní infl aci 
v řádech tisíců korun měsíčně, 
jsou pro rodinu i jednotlivce 
platby za potraviny. Někdy ov-
šem zcela zbytečně, stačí se totiž 
při nakupování chovat podle 
jednoduchých pravidel. V ideál-
ním případě je nejlepší si nejprve 
připravit seznam toho, co oprav-
du k vaření potřebujete, a ná-
sledně pak prostudovat letáky 
jednotlivých obchodů. Některé 
z nich mohou nabízet suroviny 
z vašeho seznamu ve slevě a pak 
se vyplatí zamířit do toho, který 
jich nabízí nejvíce. Do obchodu 
si vezměte brýle, budou se vám 
hodit při studování titěrného 
písma na cenovkách. Nesmíte 
se totiž nechat ošálit velkými 
číslicemi (cenou) za produkt, 
ale podívejte se, kolik je cena 
za kilogram či litr (a ano, musíte 
občas kvůli tomu do podře-
pu). Pak ale zjistíte, že to, co 
je na první pohled levnější, je 
vlastně v celkovém objemu nebo 
gramáži nevýhodné a je lepší si 
koupit výrobek jiný. A naučte se 
také rozlišovat termíny datum 
použitelnosti (spotřebujte do…) 
a datum minimální trvanlivosti 
(minimální trvanlivost do…). 
Doba použitelnosti se používá 
pro potraviny, které podléhají 
rychle zkáze, a musí být proto 
rychle spotřebovány, například 
jogurty a jiné mléčné výrobky, 
ryby nebo chlazená drůbež. 

Datum minimální trvanlivosti se 
týká potravin, které se tak rych-
le nekazí – konzervy, sušenky, 
těstoviny, čokoláda atd. A po-
kud jsou již prošlé, ale nemají 
porušený obal a na první pohled 
vypadají v pořádku, můžete si je 
ve slevě zakoupit a v klidu sníst. 
Rada na závěr – nakupujte sa-
mozřejmě v takovém množství, 
abyste jídlo nemuseli vyhazo-
vat. To, co včas nesníte, můžete 
dát do mrazáku nebo využít při 
přípravě jiného pokrmu. 

Jak neplýtvat jídlem?
  Zbylou rýži nebo těstoviny 

vložte do mikrotenového 
sáčku a zamrazte. Zavářku 
do polévky tak budete mít 
stále po ruce.

  Tvrdé sýry uchováte vláčné, 
pokud je zabalíte do plátna 
navlhčeného ve víně nebo 
dostatečně slané vodě a ulo-
žíme do temna. Okoralý sýr 
zvláční, když ho namočíte 
do mléka.

  Sůl a pepř ve slánce neztvrd-
ne, pokud k nim přidáte 
několik zrníček rýže.

  Povadlé listy salátu budou 
opět krásně křupavé, když 
je na půl hodiny ponoříte 
do ledové vody s citronovou 
šťávou.

  Pokud máte rádi křen, očis-
těte ho, nakrájejte na ko-
lečka a zamrazte. Při vaření 
stačí vyndat pouze kolečko, 
nastrouháte ho snadno i bez 
rozmrazování.

  Když nemůžete dostat hustý 
kečup z lahve, zastrčte brčko 
až na dno sklenice, do lahve 
se dostane vzduch a kečup 
vyteče

  Pokud potřebujete pár kapek 
šťávy z citronu, propíchněte ho 
párátkem a z otvoru vymač-
kejte potřebné množství šťávy.

  Starší pečivo potřete na horní 
straně rostlinným olejem, 
posypte podle chuti (hrubá 
sůl, kmín, mák, sezamová 
semínka), vložte na plech 
a pečte v troubě při 170 stup-
ních pět minut. 

  Tvrdý tvaroh uchováte delší 
dobu, pokud jej ponoříte do ná-
doby se studenou vodou a vždy 
po dvou dnech vyměníte. (md)

BOJOVAT s usazeným prachem na nábytku je otravné. Zkuste mu předcházet směsí 
litru vody, dvou lžiček octa a lžičky glycerinu. Ilustrační foto: Pixabay 



7 Více informací na www.nasepraha.cz aktuálně

Zvířata svetr 
neobléknou, pomozte 
jim zahřát se
ČR - Národní síť záchranných 
stanic spustila vánoční kampaň 
„Ježíšek pro zvířata“.

Na www.jezisekprozvirata.cz 
může jednoduše přispět každý 
milovník přírody a stát se tak 
skutečným Ježíškem třeba pro 
poštolky, sýkorky, ježky či vy-
dry. „Mezi nejvzácnější pacienty 
patří orel mořský, sokol stěho-
vavý nebo dudek chocholatý,“ 
vyjmenoval další volně žijící 
zvířata, která potřebují lidskou 
pomoc, záchranář Luboš Vaněk 
ze stanice v Huslíku.

Zraněná a nemocná zvířata si 
totiž nemohou obléknout svetr, 
k úspěšné léčbě potřebují i vytá-
pěné prostory. „Stát přispívá na 
činnost těchto stanic přibližně 
z jedné třetiny, takže větši-
nu peněz si musí stanice samy 
sehnat od dárců,“ uvedl Petr 
Stýblo, koordinátor Národní sítě 
záchranných stanic. (red)

Krmení vodního ptactva: místo pečiva zvolte salát
 Opět se blíží vánoční čas, kdy především mezi svátky mnoho rodin vyráží k Vltavě, aby nakrmilo 

rybičky, kachničky a labutě. Pokud patříte mezi ně, tak letos nezapomeňte na důležitou věc - rohlíky 
a chleba nechte doma!

Praha - Ze zkušeností zaměst-
nanců Lesů hl. m. Prahy vyplývá, 
že je pečivo ve větším množství 
pro vodní ptáky, jako jsou labutě, 
kachny a další, velmi škodlivé! 
Ptáci ho sice přijímají s oblibou 
a preferují ho jako snadno do-
stupný zdroj energie před jinými 
druhy potravy, ale pečivo nemá 
velkou výživovou hodnotu – 
obsahuje především sacharidy. 
Ptáci tak mají plné žaludky, ale 
zároveň trpí podvýživou. Chybí 
jim vitamíny, minerály i sto-
pové prvky z jiné potravy. To je 
nebezpečné zejména pro mlá-
ďata, která ke správnému vývoji 
potřebují všechny důležité živiny. 
Je-li ptačí mládě ve vývinu 
zásobeno pouze pečivem, může 
to vést až k vývojovým poru-
chám a deformacím peří a kostí 
známým pod pojmem andělská 
křídla (agnel ś wings). Ty mohou 
způsobit i trvalé poškození 
a ptáka zbavit schopnosti létat. 
Na lidskou neznalost v loňském 
roce doplatilo například mládě 
labutě ze Stromovky, které kvůli 

nevhodné stravě od návštěvníků 
přišlo o křídlo.

A čím krmit, abyste vodnímu 
ptactvu neublížili? Pro labutě, 
kachny a další vodní ptáky volte 
vždy jen základní potraviny. 
Vhodné jsou: kukuřice, pšenice, 
žito, oves a další obilniny, na-

krájený hlávkový nebo jiný salát, 
zeleninové odřezky nebo slupky, 
mražený hrášek nebo kukuřice 
(rozmražené, není nutné vařit), 
ptačí zob, případně granule pro 
vrubozobé ptáky (k zakoupení 
v obchodech s chovatelskými 
potřebami). Zdroj: Lesy hl. m. Praha

PEČIVO nechte raději doma a vodním ptákům hoďte třeba nakrájený salát. Foto: archiv

V ZÁCHRAN-
NÝCH 
stanicích 
se léčí také 
vydry.  Foto: 
Luboš Vaněk

Advent je u nás na dvojce krásný, říká starostka Prahy 2 Alexandra Udženija
  Štědrý den již klepe na dveře, hlavní město je vánočně vyzdobeno a ve vzduchu je cítit kouř z grilovaných pochutin a vůně svaře-

ného vína. Sváteční nálada nemohla minout ani druhou městskou část, kterou po letošních komunálních volbách opět vede starostka 
Alexandra Udženija (ODS).
Blíží se Vánoce, téměř celá Praha 
žije adventní atmosférou a neji-
nak je tomu i v Praze 2. Jak tento 
předvánoční čas prožíváte?
Začíná čas, který by měl být 
naplněný láskou, nadějí a očeká-
váním. Měli bychom se radovat 
z každé maličkosti, která nás 
potká. I proto jsem moc ráda, 
že po dvouleté covidové pau-
ze můžeme tyto svátky opět 
prožít naplno a bez jakýchkoliv 
omezení. Věřím, že si jedno 
z nejkrásnějších období roku 
letos společně opravdu užijeme. 
U nás na dvojce můžete příchod 
adventu cítit na každém kroku. 
Před bazilikou svaté Ludmily už 
je cítit vánoční svařák a ze všech 
stran se linou vánoční koledy. 
Všechny tímto zvu, aby se přišli 
podívat, nasát vánoční atmosfé-
ru a na pár okamžiků vydech-
nout v předvánočním shonu.

Vánoční trhy na náměstí Míru asi 
nebudou tou jedinou vánoční akcí, 
kterou Praha 2 ve vánočním čase 
pořádá...
To tedy opravdu ne. Další vánoč-
ní trhy jsou na Tylově náměstí 

a až do Štědrého dne si zde mů-
žete nakoupit tradiční vánoční 
produkty, ozdoby, keramické 
betlémy, dřevěné hračky nebo 
třeba i výrobky z ovčího rouna, 
umělecké šperky nebo tradič-

ní pochutiny.  Pro milovníky 
kultury pořádá Praha 2 cyklus 
adventních koncertů.

Kromě toho jsme také zahájili 
bruslařskou sezonu a otevřeli 
dvě kluziště, která mají celo-

denní provoz snad jen kromě 
Štědrého dne a Silvestra. Tak 
kdo se chce sklouznout, může 
dorazit do Grébovky k Pavilonu 
nebo do nového volnočasové-
ho areálu Jammertal v parku 
Folimanka. 

Prý se také bude veřejně zpívat, 
a to se zastupiteli Prahy 2. Je to 
pravda?
Ano, to je pravda. Na posled-
ní advent bych všechny ráda 
pozvala na tradiční Zpívání se 
zastupiteli. V neděli 18. prosin-
ce si lidé mohou přijít zazpívat 
české koledy společně se svými 
volenými zástupci. Akce začíná 
v 15.00 hodin před bazilikou 
svaté Ludmily na náměstí Míru 
a noty i text písní budeme mít 
nachystány. Takže jak vidíte, 
u nás na dvojce je toho opravdu 
hodně. Tak si přijďte užít čas 
Vánoc podle svého. 

Na závěr našeho rozhovoru si 
dovolím popřát všem čtenářům, 
aby si vánoční svátky krásně 
užili se svými blízkými a dostali 
něco moc hezkého pod strome-
ček. Hezké svátky všem. (red)

STAROSTKA PRAHY 2 Alexandra Udženija zve na společné zpívání českých koled. 
Foto: Praha 2
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Kulturista Petr Kovář: Vítězný koktejl? 
Tvrdost a touha po výhře!

 Kulturistice se věnuje již 15 let a nezastírá, že jeho 
prvním vzorem byl Arnold Schwarzenegger. A právě 
tak jako pozdější populární americký herec, tak i pro-
fesionální kulturista PETR KOVÁŘ (42) se může pyšnit 
titulem Mr. Universe.
Martin Dudek

Cesta k jednomu 
z nejprestižnějších 
titulů Mr.Universe 
NABBA PRO 2022 
nebyla jednodu-
chá. „Trénovat jsem 
začal před více než 
25 lety a na prv-
ních závodech jsem 
startoval o pět let 
později. Musel jsem 
absolvovat nespočet 
regionálních závodů 
a vypracovat se. Ale 
odměna za to stála, 
oslavil jsem dva 
tituly mistra Evropy, 
třetí místo na mist-
rovství světa a letos 
titul Mr.Universe NABBA,“ říká 
Petr Kovář, který mimo soutěžní 
období váží 115 kilogramů, ale 
na posledních závodech ručička 
váhy ukázala 103 kilogramy. „Jí-
delníček si samozřejmě hlídám 
po celý rok a v předzávodní fázi 
ho upravuji tak, abych splňoval 
kritéria váhové kategorie.“

Rodák ze Šumperka se kromě 
aktivní závodní kariéry soustře-
ďuje také na trénování zájemců 
ze všech věkových skupin, od 15 
do 61 let. „V kulturistice jsou 

nejdůležitější vlast-
nosti houževnatost, 
tvrdost, odhodlání, 
disciplinovanost 
a především touha 
po vítězství,“ říká 
Petr Kovář a jeho žák 
MIROSLAV URBÁ-
ŠEK (61) přikyvuje 
hlavou. Dlouhou 
dobu se závodně 
věnoval motokrosu 
a fyzičku si tím udr-
žoval do 40 let, ale 
pak odstavil motor-
ku do kouta a kila šla 
nahoru. „V 53 letech 
jsem si řekl, že to 
takhle nejde, že jsem 
tlustý a musím začít 
něco dělat. Ve fi tku 

jsem se potkal s Petrem a začal 
jsem pod jeho vedením cvičit. 
Na letošním mistrovství Evropy 
NABBA jsem skončil v kate-
gorii Masters do 85 kilogramů 
na čtvrtém místě. Příští rok 
bych chtěl pokračovat, znovu se 
připravit na mistrovství Evropy 
a posunout se na bednu,“ přeje 
si Miroslav Urbášek a dodává: 
„Závodní kulturistika je náročný 
sport, na vůli, kázeň i disciplínu, 
ale je na ní hezké, že se dá dělat 
v každém věku.“

TOTO LETOŠNÍ ocenění 
udělalo Petru Kováři  největší 
radost. Foto: archiv PK

PROFESIONÁLNÍ KULTURISTA Petr Kovář je držitelem titulu Mr. Universe NABBA. Foto: 
archiv PK

MIROSLAV URBÁŠEK (druhý zprava) se probojoval do fi nálového kvarteta na mistrovství Evropy. Foto: MU
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Už jste jedli vánoční oplatky 
či mandlovou polévku?
Praha - K vánočním svátkům 
patří neodmyslitelně i cukro-
ví. Historie jeho přípravy sahá 
až do 16. století, avšak tehdy 
samozřejmě nevypadalo tak, jak 
je známe dnes. Jak uvádí kniha 
Vánoce našich babiček, pečení 
vánočního cukroví proniklo 
v širším měřítku do bohatých 
měšťanských domácností teprve 
koncem 19. století, na venko-
vě nebývalo zvykem máslové 
cukroví péct, pro chudší lid bylo 
zkrátka fi nančně nedostupné. 

Pokud si chcete letos dopřát 
něco netradičního, vyzkoušejte 
vánoční oplatky. Na 1 dcl mléka 
vezmeme 8 dkg hladké mouky, 
trochu cukru – ne moc, aby se 
oplatky daly otočit, dvě lžíce 
rozpuštěného másla, půl vanil-
kového lusku, trochu skořice 
nebo pomerančové kůry. Těsto 
důkladně promíchejte a pečte 
na nepřilnavé pánvi na sucho 
nebo na rozpálené vymazané 
litinové pánvi. Horké oplat-
ky buď pokládejte na rovnou 
plochu, nebo je rychle stáčejte 
ještě za horka do trubiček, třeba 
pomocí rukojeti vařečky. 

Zajímavá je i sladká mand-
lová polévka. Potřebujete 150 g 
loupaných mandlí, které opraž-
íte na suché pánvi a následně je 
rozmixujete. K varu pak pozvolna 
přivedete litr mléka s 125 g cukru, 
vanilkovým luskem a svitkem 
skořice. Dvě lžíce škrobové 
moučky rozmícháte v 50 ml sme-
tany a s mandlemi ji přimícháte 
do vroucího mléka. Mandlovou 
polévku nechte přejít varem, od-
stavte ze sporáku a vyjměte skoři-
ci. Podává se s opraženými plátky 
mandlí nebo kostičkami na másle 
opečeného světlého chleba.
Zdroj: Vánoce našich babiček

MEZI DALŠÍ staročeské tradice patří 
pečení perníčků. Foto: archiv

Co se děje v předvánoční metropoli 
Setkali se před Betlémem
Kobylisy – Dům dětí a mládeže 
Praha 8 Spirála uvede v pátek 
16. prosince od 16.30 hod. diva-
delní představení Setkání před 
Betlémem. Info a rezervace: 
hartmanova@ddmpraha8.cz. 
Vstup je bezplatný. (red)

Rybí polévka zdarma
Vysočany – Na tradiční rybí po-
lévku zve městská část Praha 9 
na náměstí OSN. V blízkosti 
vstupu do stanice metra Vyso-
čanská se bude podávat ve čtvr-
tek 22. prosince od 10.00 hod. 
do vydání poslední kapky. (red)

Koncert plný koled
Libeň – Vánoce s MáTou. Tak 
se jmenuje koncert plný koled, 
který se odehraje ve středu 
21. prosince od 18.00 hod. v Cen-
tru libeňské historie a kultury 
v Pivovarnické ulici. Vstup je 
bezplatný. (red)

Jak uzdravit lidské srdce?
Braník - Českobratrská církev 
evangelická a její sbor v Braníku zve 
na vánoční hru Jak uzdravit lidské 
srdce. V neděli 18. prosince (14.00 
a 16.00 h.) v dřevěném kostelíku 
pod Branickou skálou, Modřanská 
1821, vstupné dobrovolné. (red)
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Přispějte na lepší život 
dětem s postižením

Chata Lužanka 
v krásném prostředí 
Lužických hor nabízí 
zdravotně znevýhod-
něným dětem zážitky, 
které jinde nemohou 

prožít. Získavají zde 
cenné zkušenosti do ži-
vota, osamostatňují se 
a prožívají plno radost-
ných chvil s kamarády. 
Jejich rodiče si zde 
mohou oddechnout od 
náročné péče. V ČR je 
takové specializované 
zařízení pro rekreaci 
rodin s dětmi se zdra-
votním znevýhodně-
ním zcela jedinečné.

Aby na Lužanku 
mohly jezdit všech-
ny potřebné děti, je 
nutné dokončit její 
bezbariérové úpravy, 
orientační systém 
pro děti s poruchou 
autistického spektra, 
bezpečnostní prvky 

pro děti s problémo-
vým chováním atd. 

Přispějte na lepší 
život znevýhodněným 
dětem převodem 
na sbírkový účet 
294050475/0300. 
Účelem sbírky je re-
konstrukce a vybavení 
chaty Lužanka.

Tento jedinečný pro-
jekt můžete podpořit 
i pronajmutím této 
chaty. Každá koruna 
zisku z pronájmu zajistí 
dostupnost pobytů pro 
znevýhodněné děti. 
Více na chataluzanka.cz 
Vážíme si pomoci 
laskavých dárců 
a všem přejeme klidné 
adventní dny.

Kontakt: Hana Urbanová
tel. 777 964 764, urbanova@motylek.org

 
a základní škola, s.r.o., 

Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4,
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Tento světový unikát je ušitý 
z prémiové bavlny, bez použití 
savých vložek v podpaží nebo 
jakékoliv membrány. Zpracovaná 
bavlna je měkký a jemný přírodní 
materiál s přirozenou pevností 

a pružností. Na tričkách, polo-
košilích, košilích ani na spodním 
prádle proto není vidět pot z vnější 
strany, přestože jej materiál 
z vnitřní strany vsákne. Další 
výhodou je, že oblečení výrazně 

rychleji schne, takže po zpocení se 
na tělo nelepí ani tolik nestudí. Je 
to dáno tím, že pletenina vlhkost 
vsákne a rozprostře do širší plochy 
a díky tělesné teplotě a prodyš-
nosti materiálu uschne rychleji 
než běžné triko. Zmiňované 
vlastnosti potvrzují také odborníci 
z Technické univerzity v Liberci, 
kteří trika podrobili důkladnému 
testování. Podrobnosti najdete na 
https://www.cityzenwear.cz.

Všechny oděvy značky City-
Zen® jsou vhodné i pro velmi 
citlivou pokožku. Barviva, která 
se používají, neobsahují stříbro 
ani jiné látky, které kůži čas-
to dráždí. Také splňují přísnou 
legislativu EU REACH, jejímž 
cílem je zlepšit ochranu lidské-
ho zdraví a životního prostředí 
v souvislosti s používanými 
výrobními postupy. 

Made in „Czechoslovakia“
Milovníky tuzemské produkce 
určitě potěší, že se trička, spodní 
prádlo či polokošile šijí v tu-
zemsku a na Slovensku. „Máme 
vysoké nároky na výrobu. Aby-
chom však byli schopni kvalitu 
zajistit a mít proces plně pod 
kontrolou, vyrábíme vše od první 
nitky v Čechách a na Slovensku. 

Lokální výrobou navazujeme na 
dávnou slávu československého 
textilu tak, jako tomu bylo v mi-
nulosti. Nedává nám totiž smysl 
dovážet oblečení přes půl světa 
a zaměstnávat lidi v Asii, když 
máme spoustu šikovných švadlen 
a pracovníků tady u nás,“ říká 
Pavel Hrstka, jeden ze tří zakla-
datelů značky CityZen®. Majitele 
firmy od tohoto rozhodnutí zatím 
neodradil ani nepříznivý eko-
nomický fakt, že se minulý rok 
bavlna dostala na své desetileté 
maximum a stoupají také celkové 
náklady na výrobu. To vše má pak 
samozřejmě vliv na cenu triček. 

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku do 
3. ledna 2023 na e-mail: sou-
tez@ceskydomov.cz a připište 
do předmětu e-mailu CITYZEN. 
Patnáct výherců získá vou-
cher na nákup trička CityZen® 
v hodnotě 890 Kč, o výhře budou 
informováni e-mailem.

Vyhrajte super odolné tričko proti potu a špíně!

KVALITNÍ materiál a unikátní technologie jsou tím, čím jsou produkty CityZen® na světo-
vém trhu výjimečné. Foto: CityZen®

Soutěžní otázka

Ve kterém roce se prodalo první tričko 

CityZen®?

a) 2016 b) 2018 c) 2021

 Chtěl/a byste mít na sobě tričko, na kterém nejsou vidět mapy 
od potu či špína, a pokud na oděv omylem vylijete třeba sklenici 
vína, tekutina pouze steče dolů? Že to není možné? Ale je. Stačí se 
zúčastnit naší soutěže a tričko vyrobené patentovanou technologií 
CityZen® můžete mít co nevidět ve svém šatníku!
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Letná - „Je nutné jít s dobou 
a plnit klimatické závazky. 
O škodlivosti automobilové 
dopravy nemusíme dlouho 
diskutovat, ale také koně po 
sobě zanechávají uhlíkovou 
stopu a často i něco nepěkného 
na ulici. Musíme proto malým 
dětem již od útlého věku vště-
povat myšlenku, že nejlepším 
dopravním prostředkem je 
kolo a nikdy jinak!“ sdělil nám 

Silvestr L., který je obezná-
mený s naplánovanou rekon-
strukcí. 

Podle odhadů odborníků 
bude výměna prvků na kolo-
toči stát minimálně 20 milionů 
korun, které ale již velkoryse 
poskytla Evropská unie pod 
speciálním grantem s ná-
zvem „Plyn stojí, Letná jede“. 
Jak však Naše Praha zjistila, 
podmínkou čerpání grantu je 

návrat k původnímu pohonu 
kolotoče, který zajišťovala lid-
ská síla. Zaměstnanec kolotoče 
tehdy chodil pod jeho podlahou 
a tlačil před sebou vzpěru pod-
lahy. „Zvolíme stejný způsob 
obsluhy. Elektřina je velmi 
drahá, podmínce Evropské 
unie se proto vůbec nedivím,“ 
okomentoval grant Silvestr L. 
Po rekonstrukci kolotoče bude 
stát základní vstupné, tedy 
pětiminutová jízda, 490 Kč, 
a z této částky půjde vždy 50 
Kč na plat „kolotočáře“. Ten 
bude přijat na základě výsledků 
jarního konkurzu. (md)

Šok! Na letenském kolotoči vymění koně za kola!
Otec přijde do dětského pokoje 
za malým synem a ptá se: „Ty sis 
listoval v té velké knize s nápi-
sem Kámasútra?“ „Ano.“ „A tys 
něco do těch obrázků přimalová-
val?“ „Jo.“ „Fajn, tak mi teď pojď 
pomoc rozmotat maminku!“

Šéf si zavolá partu dělníků a zeptá 
se: „Kdo z vás včera chlastal?“ 
Všichni zarytě mlčí. „Opakuji, 
kdo z vás včera chlastal?“ zvýší 
hlas šéf. Přihlásí se jeden a po-
vídá: „Já!“ „Tak mazej domů se 
vyspat a ostatní do práce!“

Otec radil svému synovi, že po-
kud se chce dožít vysokého věku, 
musí si každý krajíc chleba „po-
solit“ špetkou střelného prachu. 
Syn poslechl, a když v 95 letech 
zemřel, zanechal po sobě 11 dětí, 
20 vnuků a vnuček a třímetrovou 
díru ve zdi krematoria.

Ptá se malý chlapeček mamin-
ky: „Mami, ty jsi tenkrát chtěla 
chlapečka, nebo holčičku?“ 
Máma: „No, upřímně, já jsem 
tedy chtěla jen umýt vanu…“

Právě jsem v ložnici rodičů našel 
masky, bič a pouta. Nemůžu 
uvěřit, že jsou superhrdinové!

Někdo zaklepe na nebeskou bránu 
a svatý Petr zakřičí: „Co je?“ „Ne-
říká se co je, ale kdo je!“ ozve se za 
branou. „Bože, zase učitelka!“

Přijde slečna ke gynekologovi. 
Ten ji prohlíží, kroutí nevěřícně 
hlavou a jde za kolegou. Říká 
mu: „Mám tam děvče, je ještě 
poctivá, ale panenskou blánu má 
jako sítko.“ Kolega se jde podívat 
a ptá se: „Jak se slečno jmenuje-
te?“ „Prosím, Sněhurka.“

Když Bůh tvořil člověka, povídá 
andělovi: „Ještě přidám jeden 
malý prstík na noze.“
Anděl: „ A na co?“
Bůh: „Kvůli nábytku.“
Anděl: „Cože?!“
Bůh: „Věř mi, bude legrace...“

V Izraeli přijde arabský obchod-
ník k manželskému páru z Prahy 
a povídá: „Dám za vaši manželku 
sto velbloudů.“ Muž se zatváří 
překvapeně, dlouho mlčí a pak 
povídá: „Není na prodej.“ Obchod-
ník odejde a manželka se dotčeně 
zeptá: „Proč jsi tak dlouho váhal 
s odpovědí?“ „Přemýšlel jsem, kdo 
by mi domů převezl sto velbloudů.“

Přijde mluvící pes na pracovní 
úřad a úředník mu říká: „To je 
úžasné, při vašich schopnostech 
byste se určitě uplatnil v cirkuse.“ 
Pes odpoví: „Prosím vás, k čemu 
jim bude v cirkuse topenář?“

Silvestrovský  
humor Tak toto nikdo nečekal. I když byl letenský kolotoč nedávno uveden 

do provozu, bude v příštím roce opět několik měsíců nedostupný! 
Důvodem je výměna koní i autíček za kola.

SOUČASNÁ podoba interiéru letenského kolotoče a vzor jeho nové podoby. Foto: archiv

Seděl jsem za počítačem a díval 
se tupě z okna. Na zahradě ležel 
sníh a šedá obloha si lehla na bílé 
střechy domů. Všude bylo ticho 
a nikde žádný pohyb. Za chvíli 
bude deset hodin a v naší ulici se 
objeví oranžové popelářské auto. 
Zívl jsem. Co napsat něco o pope-
lářích? Znovu jsem zívl.

Na bílém sněhu se mihl černý 
kos a přistál na tenké větvi mladé 
jabloně. Na konci té větve viselo 
malé žluté jablíčko. Odráželo se od 
sněhu jako jasný scvrklý puntík. 
Kos do toho puntíku udeřil zobákem 
a jablíčko beze zvuku zmizelo ve 
sněhu. Kos hystericky vykřikl a ulétl.

Co napsat něco o ptáčcích 
v zimě? Zívl jsem. Na ulici, kterou 
ráno prohrábl sněžný pluh, se ob-
jevila pošťačka. Zpozorněl jsem.

Žena s brašnou naděje šla 
drobným krokem a vydechovala 
obláčky páry. Protože byla celá 
v tmavém, vypadala jako mašin-

ka. Mohly by přijít nějaké peníze. 
Pošťačka zahleděna na cestu 
přeťapala nevšímavě kolem mých 
rozšířených zahradních dveří.

Co napsat něco sociálního? Ale 
o kom?

Do ticha šedobílého studeného 
dopoledne se rozštěkal sousedův 
pes. Chraplavý štěkot připomí-
nal mluvu obhroublého opilce. 
Co napsat něco o alkoholu? Hm 
– o alkoholu píše dneska každý. 
Dokonce i ti, co ho ke psaní potře-
bují. Zívl jsem. Na úhledně zasně-
žené střeše protějšího domku stál 
nakřivo malý komínek.

Co napsat pohádku o malém 
komínku, který stál nakřivo? Tak 
špatné to snad ještě se mnou není. 
Sníh, sníh, sníh! Co napsat vzpo-
mínku na moje zaváté lásky?

Strašlivě jsem zívl. Copak dneska 
nedostanu žádný kloudný nápad? 
Tu jsem se přikrčil a začal bušit 
do počítače, jako by mi šlo o život. 

Plný náhlého vnitřního tlaku jsem 
napsal: kelsiočmxošířkfpsáčleídkf, 
fižíjkdfijmsočmfoč.dk...

Dveře pracovny se totiž rázně 
otevřely a do místnosti nahlédla 
podezíravě moje žena.

Oldřich Dudek: Lev v zimě

Jakmile to přeženu s alkoho-
lem, skončím ožralý. Když 
jsem ožralý, spím. Když spím, 
nepáchám hříchy. Z to plyne, že 
pokud chci jít do nebe, musím 
se ožrat!

Čím víc piju, tím víc jsem 
ožralý. Čím víc jsem ožralý, tím 
míň snesu. Čím míň snesu, tím 

míň vypiju. Z toho vyplývá, čím 
víc piju, tím míň piju!

Americký zpěvák Frank Sinat-
ra: „Alkohol může být nejhorším 
nepřítelem člověka, ale Bible 
říká: miluj nepřítele svého.“

Německý spisovatel Erich Ma-
ria Remarque: „Starověcí Řekové 
měli boha vína a radosti. Zato my 

máme Freuda, komplex méně-
cennosti a psychoanalýzu.“

Písničkář Karel Kryl: „Přílišná 
oddanost ideálům končí tím, že 
v rámci boje proti alkoholismu 
zastřelíš dítě se sáčkem rumo-
vých pralinek.“ 
Americký spisovatel Truman Ca-
pote: „Mladá generace si i dnes 
váží stáří. Ovšem jen pokud jde 
o víno, whisky a nábytek.“ (red)

2 + 4 (ne)logické úvahy o alkoholu

Silvestrovský
humor
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Tlumení p íznak  atopických ekzém  
a kvasinkových infekcí u ps  
pomocí Pythium oligandrum
Klinické p íznaky atopického ekzému u ps  se v tšinou objeví na b iše, 
packách a uších. Ložiska jsou sv divá a zarudlá. Jelikož si zví e místa 
drbe, dostávají se do ran ne istoty z vn jšího prost edí a mohou 
se p idat sekundárn  infekce zp sobené bakteriemi, dermatofyty 
nebo kvasinkami. Tyto infekce nej ast ji postihují ušní boltce a zevní 
zvukovody, kon etiny, hlavu, krk a oblast kone níku. Typickým 
p íznakem dermatofytózy nebo kvasinkové infekce je zarudnutí a mírné 
až silné sv d ní. U zví at je možné pozorovat šupinat ní, škrábání 
a lízání postižených míst, ímž je pokožka ješt  více zat žována 
a zapáchá. P i onemocn ní oblasti kone níku si pes velice asto zán tlivá 
ložiska vykusuje.
Ovšem i na tyto problémy si p íroda našla pomoc, a to mikroorganismus 
Pythium oligandrum. Ten napadá pouze jiné parazitické houby a kvasinky, 
ze kterých erpá živiny pro sv j reproduk ní cyklus. Vzhledem k této 
speci  cké vlastnosti se mu íká „Chytrá houba“. 
Pythium oligandrum tvo í zoospory, které se ve vodném prost edí voln  
pohybují a mohou aktivn  hledat potravu (parazitické houby a kvasinky). 
Pythium oligandrum také produkuje enzymy, které rozkládají bun nou 
st nu parazitické houby a zárove  vytvá ejí nep íznivé prost edí pro r st 
bakterií. Pokud jsou na pokožce zán tlivá ložiska, enzymy napomáhají 
regeneraci a zabra ují tvorb  hnisu. Ve chvíli, kdy se Pythium oligandrum 
nemá ím živit, odr stá s pokožkou, jelikož živo išný organismus pro 
n j není p irozeným prost edím. 

Veterinární p ípravky s chytrou houbou Ecosin a Dermasin oil m žeme 
používat u zví at jakéhokoliv stá í, u b ezích a kojících fen nebo i u zví at 
s ur itým imunitním de  citem, zp sobeným nap íklad jinou infekcí. 
U lidí se speci  cké kmeny Pythium oligandrum využívají k potla ení 
zápachu nohou, mykóz neht  nebo p i vaginálních mykózách. Jeho využití 
se rozší ilo i na podporu regenerace pokožky a bakteriostatický ú inek 
p i atopických ekzémech, lupénce a nehojících se ránách. 
P ípravky s chytrou houbou pro psy dostanete u svého veterinárního 
léka e nebo v lékárn , kde dostanete p ípravky i pro humánní použití.

Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. 
Infolinka: 728 814 202
Více informací na www.vet-pythium.eu, www.chytrahouba.cz 
e-mail: pythium@pythium.cz 

a.czahouba
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Praha - Už od ledna mohou 
někteří pedagogové při ho-
dinách občanské výchovy 
začít využívat experimentál-
ní projekt DigiHavel, což je 
digitální člověk inspirovaný 
prezidentem Václavem Hav-
lem. Nejedná se o chatbota, ale 
umělou inteligenci, se kterou 
si žáci během výuky občanské 
výchovy pomocí okna poví-
dají. Díky projektu DigiHavel 
se děti učí kritickému my-
šlení a práci s informacemi 
z různých zdrojů, tedy i s těmi 
zavádějícími. (red)

Děti bude učit přemýšlet  
digitální Havel

UMĚLÁ inteligence DigiHavel je vyvinuta tak, 
aby uměla hovořit o demokracii, totalitě a lids- 
kých právech, což byla oblíbená témata bý-
valého prezidenta Václava Havla. Foto: Wikipedie

Praha 8 – Historikové si zazna-
menali: 2. prosince 2022 se ve 
12.00 hodin uskutečnila premié- 
rová jízda trolejbusem v úseku 
z Palmovky do Miškovic a zpět! 
„Trať pro elektrobusy z Palmov-
ky do Miškovic je příkladem, 
kdy má elektrický pohon oprav-
du smysl. Částečně zbaví část 
Prahy emisí z dieselových moto-
rů, což jako zástupci Prahy 8 
naprosto vítáme,“ řekl starosta 
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) při 
premiérové jízdě. Ta byla završe-

ním dokončení výstavby infra-
struktury první plnohodnotné 
trolejbusové tratě v novodobé 
historii Prahy v rámci projektu 
elektrifikace autobusové linky 
č. 140 Palmovka – Miškovice. 
Následovat bude nyní zkušeb-
ní provoz. „Pražský dopravní 
podnik se pro provoz na této 
lince chystá nasadit 15 nových 
kloubových bateriových trolej-
busů,“ dodal předseda komise 
pro dopravu Martin Jedlička 
(Společně pro Prahu 8). (red)

Historický moment  
- návrat trolejbusů!

TROLEJBUSY jezdily v Praze od roku 1936 do roku 1972 a jejich návrat umožnil rozvoj baterio- 
vých technologií, které nejsou tak náročné na budování infrastruktury na trase. Foto: MČ Praha 8

Praha 5/6 – Z důvodu výměny elektrické požární signalizace 
budou probíhat uzávěry Strahovského tunelu. Od 8. 1. do 13. 1. 
2023 vždy od 23.00 do 5.00 hod. bude uzavřen západní tune-
lový tubus A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude 
jednosměrný s původním směrem provozu. Od 11. do 16. 12., 
od 18. do 22. 12. a od 15. do 20. 1. 2023 (vždy od 23.00 do 5.00 
hod.) bude uzavřen střední tunelový tubus B (směr Malovanka) 
a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu. 
Od 22. do 27. 1. 2023 vždy od 23.00 do 5.00 hod. se tunel úplně 
uzavře. (red)

Připravte se na uzávěry tunelu
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 aquapalace.cz

ADVENTNÍ 
VÍKENDY
SE SKUPINOU ČEZ

PLNÉ ZÁBAVY I POHODY

MUZEUM V PRAZE!

w w w. m u z e u m f a n t a s t i c k y c h i l u z i . c z

Vodičkova 31, Praha 1
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Braník – Čtyři ženy/dívky, 
akrobatické, taneční a gymnas-
tické kousky, podmanivá hudba 
a vzkaz nejen „slabšímu“ pohla-
ví, že si musíte jít vlastní cestou 
a věřit si. Tak by se ve stručnosti 
dalo charakterizovat zajímavé 
představení Losers Cirque Com-
pany s názvem Žena, růže, píseň, 
kost. Nová, necelou hodinu trva-

jící hra přivádí na scénu malířku 
Fridu Kahlo, zpěvačku Madonnu, 
babičku a trenérku. Tedy čtyři 
zdánlivě nesouvisející osobnosti, 
které však jsou vzorem pro ženy 
v blízkém okolí i generace po 
celém světě. Stojí je za to vidět, 
například v reprízách 15. ledna, 
28. února, 28. dubna a 24. května 
v Divadle BRAVO! (md)

Praha 1 - Česká televize ve spo-
lupráci se Strahovským klášte-
rem připravila unikátní výstavu 
originálních kostýmů a fotografií 
z nejslavnějších divadelních, fil-
mových a televizních rolí herečky 
Libuše Šafránkové, jejíž půvabnou 
tvář obdivovalo několik generací 
diváků. Expozice je otevřená do 

1. ledna 2023 a je ideálním místem 
pro návštěvu celé rodiny. Děti se 
rozhodně nebudou nudit – mohou 
si vyzkoušet kostýmy z filmů, 
vyfotit se s pohádkovými hrdiny 
nebo si zalovit „v kouzelném ryb-
níčku“. Rodinné vstupné stojí 
380 Kč, další info na https://www.
strahovskyklaster.cz/vystavy. (red)

Interaktivní výstava  
připomíná Libuši Šafránkovou

TVÁŘ Libuše Šafránkové máme spojenou především s filmem Tři oříšky pro Popelku. 
Foto: FS Barrandov

KAŽDÁ z aktérek představení Martina Illichová, Kristýna Stránská, Ivona Szantová 
a Šárka Tětěruková vypráví, co ji v životě inspiruje, co obdivuje a co ji fascinuje. 
Foto: Jana Lábrová Rabenhauptová

TIP NAŠÍ PRAHY: ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST
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Více informací na www.nasepraha.cz

Zprávy • Kultura • Zdraví • Rozhovory • Soutěže • Tipy

www.nasepraha.cz

řádková inzerce
 • Potřebujete pomoc se stěhováním 

a vyklízením? Vyklízíme, vykupujeme 
a odvážíme z bytů, půd, sklepů, atd. 
Levně. 7 dní v týdnu. Tel.: 601 094 532, 
702 410 965

 • !!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

www.nasepraha.cz

časopis všech Pražanů
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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

NasePraha.cz – buďte s námi 
v kontaktu!
Praha – Právě držíte v ruce 
poslední letošní vydání časo-
pisu Naše Praha, další najdete 
ve svých poštovních schrán-
kách ve druhé polovině ledna. 
Neznamená to ovšem, že se 
naše redakce uložila k zimnímu 
spánku. Denní zpravodajství, 
tipy, rozhovory a další zají-

mavé články najdete na www.
nasepraha.cz a přes https://
www.facebook.com/nasepra-
hacz nám můžete zasílat svoje 
názory i podněty. Předem za ně 
děkujeme a přejeme vám všem 
příjemné Vánoce, veselý Silvestr 
a úspěšný vstup do nového roku 
2023. (red)

IKEM varuje: pozor na klamavé SMS!
Praha - V posledních týdnech se především v tele-
fonech seniorů objevují nevyžádané zprávy, které 
pod hlavičkou renomovaného pracoviště Institutu 
klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Krči 
zvou na preventivní prohlídky do neexistujícího 
Centra Prevence Zdraví. 

Jak taková zpráva většinou vypadá je vidět na ob-
rázku. Asistentka následně telefonem zve seniory 
na preventivní měření, které se ale koná úplně jinde 
než v IKEMu. Senioři navíc na místě zjišťují, že 
o měření nejde, zato jsou jim vnucovány k nákupu 
gelové kapsle. IKEM na svém webu vydal článek, 
který na tyto klamavé zprávy upozorňuje. Na Policii České republiky 
bylo podáno oznámení z podezření na spáchání trestného činu. (red)

INZERCE

Jsme TUkas a ji 32 let jsme TU pro Vás. Rozhodli jsme se
posílit pokrytí slu eb zna ky Dacia v Praze a být Vám tak
zase o kousek blí . Proto pro Vás ji brzy otev eme další
autorizovaný prodej a servis v pra ských Mod anech.
T šíme se na Vás v lednu roku 2023.
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RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny

www.sys-data.com

Internet Televize

SC-501576/02
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