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Vážení čtenáři,

Důkladný odpočinek i pracovní úspěchy Vám přeje redakce Hlasu Trojky 

HLAS T16. ročník, č. 6

Zdarma

Měsíčník pro Prahu 3 a Královské Vinohrady

červen 2009

červen se chýlí ke konci a ně-
kolika chladnějšími dny nás 
poněkud znejistěl, zda to mi-
lované léto, tak slibně nakro-
čené už v květnu, náhodou 
neskončilo. Praha zažívala 
dny, obvyklé třeba v Lucem-
burku, kdy se modrá obloha 
bez mráčku rázem zatáhne 
a déšť zalije ulice i chodce. 
Městu to prospívá, je čistší, 
zeleni také, je nepřehléd-
nutelně svěžejší a chodcům 
ostatně též – pohybují se 
svižněji. A pak se sluníčko 
jako mávnutím kouzelného 
proutku vrátí a je báječně. Blíží se kvapem 
školní prázdniny, dovolené, je odmaturováno, 
složena většina zkoušek, klasifi kace uzavřena, 
jezdí se na školní výlety, den je dlouhý a ško-
da, že 21. 6. nastal letní slunovrat a začne se 
tudíž po minutách krátit. Dopřejme dětem hez-
ké prázdniny, i těm, které v září čeká opravná 

zkouška. Stanovme pevně 
čas odpočinku v dostatečné 
délce a poté naplánujme čas 
přípravy. Odpočatý mozek 
se bude ochotně učit, svěží 
tělo dodá sílu a vitalitu. Do-
přejme regeneraci sil i sobě, 
zmírněme tempo, abychom 
měli čas vidět sebe i svět 
novýma očima. Postarejme 
se s největší obezřetností 
i o bezpečí dětí, prověřme, 
komu je svěřujeme do péče, 
buďme s nimi ve spojení. 
Milí čtenáři, jsme v polovi-
ně našeho redakčního roku, 

roku, který začal poněkud náročněji. S velkou 
radostí jsme přijímali Vaše projevy uznání 
a sympatií, i zájem nových inzerentů prezen-
tovat se v Hlasu Trojky. Takže celková bilance 
je velmi potěšující. Za Vaše sympatie upřímně 
děkujeme, těšíme se, že Vám i nadále budeme 
sloužit k užitku, informaci a k pobavení.

A VINOHRAD

Vážení obchodní partneři,
v květnu letošního roku přednesla Agentura Ba-
bylon, společnost pro informace a všeobecné 
vztahy, obsáhlejší studii na odborném semináři 
v Káhiře, která byla následně otištěna v ekono-
mických časopisech v Dubaji a v Bagdádu. Tý-
kala se zkušeností z oblasti propagace a rekla-
my, které agentura Babylon nasbírala za 19 let 
své činnosti. Na semináři byly odborníky hodno-
ceny také časopisy a společnosti, zabývající se 
reklamou. Byla vyzdvižena i Agentura Babylon 

a jmenovitě periodika, která vydáváme (Praž-
ské aktuality, Obchodní speciál a Hlas Trojky). 
Zdá se nám  užitečné, seznámit Vás ve stručnosti 
s některými zásadami, jejichž znalost může být 
přínosná i pro Vás. Budeme potěšeni, projeví -
te-li zájem o další  podrobnosti, které byste mohli 
v tomto ohledu zužitkovat.
Oddělení reklamy a všeobecných vztahů Společ-
nosti Babylon

Pokr. na str. 2

www.hlastrojky.babylon90.com
STĚHOVACÍ SLUŽBY

Slezská 111 
130 00 Praha 3
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ZDARMA

Skladování stěhovaného zboží
po dobu 1 měsíce

DOPRAVA v rámci
Prahy 2, 3 a části Prahy 10

BEZPLATNÉ KONZULTACE,
ODHADY, KALKULACE

CENY PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA

tel.: +420 271 731 688
fax: +420 271 732 686

mobil: +420 602 353 206
mobil: +420 602 553 422 

Renault Master 3,5 t; 18 cbm

Renault Mascot 6 t; 27 cbm

www.dankar-moving.cz
e-mail: stehovani@dankar-moving.cz

●  kompletní stěhování 
kanceláří a bytů

●  balící služba, vlastní obalový 
materiál

●  demontáž a montáž nábytku
●  piana, trezory a jiná těžká 

břemena
●  krátkodobé a dlouhodobé 

skladování
● mezinárodní stěhování
● úklid po stěhování
● pojištění do 3 mil. Kč
● doprava skříňovými vozy
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Vy se ptáte
My odpovídáme! H T

HT

To je dobře, že jste tady pánové – už dvakrát mě tu 
napadlo vzteklé klíště...! O. Matura

V srpnu se chystám na delší cestu letadlem. Už řadu 
let mám potíže se žilami na nohou. Sbírám rady 
od zkušených. Co mi radíte vy? Mohu cestovat?
 Toni S., P3
Zda můžete cestovat bez ohrožení na zdraví, fundo-
vaně odpoví jen váš lékař, který vám možná přede-
píše i nějaký lék. My můžeme poskytnout navíc pár 
obecných rad. Doufáme, že vám pomohou v rozho-
dování. Letadlo, ale ani auto, autobus či vlak nena-
bízejí mnoho místa a příležitosti k pohybu. A právě 
z nedostatku pohybu a dalších faktorů, jako jsou ne-
dostatečný přísun tekutin a stísněné sezení, dochází 
k ochablejší funkci žilního pulsu v nohách. Pokud 
žíly nemohou napumpovat krev zpět k srdci, může 
nastat krevní zácpa, která způsobuje bolesti a otoky 
nohou. Zároveň hrozí velké riziko vzniku trombó-
zy. Zabránit tomu můžete zakoupením cestovních 
punčocháčů v lékárnách nebo zdravotnických potře-
bách (napomáhají cirkulaci krve a podporují správ-
nou funkci žilního systému). Máte ještě dostatek 
času zesílit svaly na nohách a celkově nohy tréno-
vat a hýčkat si je. Choďte co nejvíce na procházky. 
Pokud možno choďte po schodech pěšky. Stravujte 
se zdravě, nadváha žilám škodí. Jezte přiměřené 
množství ovoce, zeleniny a biologicky hodnotné po-
traviny. Vynechte uzeniny, často si udělejte čaj z lis-
tů maliníku (1 lžičku sušených maliníkových listů 
přelijte ¼ litrem vřelé vody, 15 minut nechte stát, 
přeceďte a pijte), dodejte vitamin E (pšeničné klíč-
ky, celozrnná mouka a výrobky z ní, rostlinný olej, 
sója, fazole, brokolice, špenát, máta, kukuřice, vejce, 
chléb, máslo, sýry, růžičková kapusta, zelí, mrkev, 
celer, červená řepa), hořčík (pšeničné klíčky a otru-
by, sušené pivovarské kvasnice, mák, kakao, fazole, 

hrách, čočka, sója, pistácie, kešu ořechy, mandle, 
para ořechy, arašídy, jáhly, sýry, šípky, ostružiny, 
maliny, fíky, banány, datle, švestky, zelené bylin-
ky) a železo (játra a játrové paštiky, výrobky s krví, 
pekařské droždí, houby, melasa, dýňová a slunečni-
cová semena, mandle, sušené pivovarské kvasnice, 
čočka, jáhly, pšeničné otruby a klíčky, houby, špenát, 
pažitka, pórek, petrželová nať, rybíz černý, maliny, 
pomeranče, rozinky). Během cesty si přidejte do pití 
čerstvou citrónovou šťávu. Důležitý je i vitamín B1 
(je ho dost i ve vyjmenovaných potravinách). Při 
dlouhém sezení (i doma) kružte nohama, houpejte 
chodidly nahoru a dolů každou hodinu alespoň 10 . 
Při dlouhém stání si alespoň 10  za hodinu stoupně-
te na špičky a zpět. Choďte plavat, jezděte na kole, 
choďte s chodeckými holemi alespoň 2  týdně, a to 
minimálně 15 minut bez přerušení a co nejsvižněji. 
Při večerním odpočinku si podložte nohy. Ráno si 
po teplé sprše dopřejte na nohy krátce i vodu stu-
denou. Vyzkoušejte některý z výrobků, které ulevují 
při zmíněných potížích.

Poradíte mi jak se vaří pampeliškový med?
Magdalena G., Vinohrady

Babičky ho vařívaly nejraději na jaře, pokud máte pří-
sun pampelišek i nyní, jistě to zvládnete bez nesnází. 
Potřebujete 400 hlaviček květů smetánky lékařské, 
2 litry vody, 2 citrony, 2 kg krystalového cukru (do-
poručujeme třtinový, který je sice dražší, ale kvalit-
nější). Hlavičky květů propláchneme a zalijeme 2 li-
try vody. Citrony oloupeme škrabkou na brambory, 
rozkrájíme na kolečka, přidáme do hrnce a 15 mi-
nut povaříme. Hrnec odstavíme a zabezpečený před 
hmyzem necháme do příštího dne vyluhovat. Vše 

přecedíme přes plátýnko do čistého hrnce, vyždímá-
me, přidáme cukr a za stálého míchání vaříme ještě 
asi hodinu, až dosáhneme hustoty medu. Poté směs 
nalijeme do dobře vymytých a vypařených sklenic 
a uzavřeme víčkem. Dá se mazat na chleba, přidává 
se do čaje apod.

Budu pobývat asi měsíc v Číně. Nechci se zachovat 
nespolečensky, čeho se mám vyvarovat?
 Milan K., Žižkov 
Buďte dochvilný, nedochvilnost je zde hrubým pro-
hřeškem a může zkomplikovat vaše obchodní jednání! 
Starším lidem byste měl prokazovat velkou úctu, při-
držet jim dveře a vždy je pozdravit – úklonou. Skoro 
všude se před vstupem do soukromého domu nebo 
bytu nechávají boty přede dveřmi. Čisté ponožky jsou 
samozřejmostí. Při jídle byste měl ochutnat z každého 
pokrmu alespoň kousek, po posledním chodu – pokud 
to udělají i ostatní – si lehce říhnout. Jinak si hosti-
tel bude myslet, že vám nechutnalo. Hůlky použijte, 
jen pokud s nimi umíte zacházet nebo pokud vám na-
bídnou zaučení (v přátelském prostředí doma). Aniž 
byste je urazili, rádi vám poskytnou západní příbor. 
Pokud sedíte u stolu a potřebujete se vysmrkat, měl 
byste opustit místnost, jinak se chováte nezdvořile až 
odpudivě. Usmívejte se a mnohokrát poděkujte, tak 
mnohokrát, až vám to bude připadat příliš – teprve 
tehdy to bude dostatečné. Nechte si poradit od tlu-
močníka, průvodce, zkušeného kolegy. Odměnou vám 
budou nezapomenutelné zážitky. 

Praktické zkušenosti v oblasti reklamy Ekologické a užitečné

„Představ si, známý se dnes žení a bere si svou sestru.“
„Ale to přece nejde! To je krvesmilstvo!“
„Ale jde, on je lékař.“

Pokračování ze strany 1
Je důležité znát agenturu, která vám nabízí své služby 
v oblasti reklamy (její zkušenosti, historii, způsobi-
lost, zda má sídlo a adresu, stránky na internetu, pev-
nou telefonní linku).
Vyplatí se prověřit si osoby shromažďující inzerci 
(jejich bezúhonnost a čistý trestní rejstřík, kvalifi -
kaci, fakt, že nebyli z předchozího zaměstnání pro-
puštěni ze závažných důvodů, týkajících se jejich 
chování).
Je potřeba vědět, kam vaše reklama či inzerce dora-
zí, jaké množství bude skutečně distribuováno, jakou 
formou, zda je možno distribuci kontrolovat, zda se 
o distribuci vedou záznamy. 
Doporučujeme neplatit nic předem. Pokud mezi ob-
jednavatelem a poskytovatelem panují dlouholeté 
a korektní vztahy, záleží na jejich vzájemné dohodě. 
Jinak platí zásada, zaplatit za reklamu až po jejím vy-
tištění a distribuci. 
Zdůrazňujeme, že forma reklamy a způsob její pre-
zentace hrají významnou roli při ovlivňování jejího 
příjemce, je proto třeba věnovat tomuto aspektu po-
zornost a nepodceňovat rady odborníků. 
Na základě naší téměř dvacetileté zkušenosti se do-
mníváme, že pokud jde o cenu, formu, rozšíření, 
uchování a zacílení reklamy je nejvýhodnější její pre-
zentace v důvěryhodném periodiku, na internetu nebo 
na konkrétních místech pro danou reklamu nejužiteč-
nějších. Také její opakování. 
V případě, že je vaše reklama v různých jazykových 
mutacích, je nezbytné ujistit se o kvalitě překladu 
a odbornosti tlumočníka. Nekvalitní překlad může 
způsobit, že mutace vyzní zcela jinak než originál. 

To se týká především jazyků, které jsou velmi odliš-
né od češtiny a ovládá je málokdo (např. arabština, 
čínština). Opatrnost se vyplatí i u angličtiny, něm-
činy, francouzštiny, ruštiny apod., protože to, že se 
tímto  jazykem domluvíme, neznamená automaticky, 
že jsme jej schopni fundovaně a odborně převést 
do jiné řeči.
A rada nakonec: Vždy se vyplatí obrátit se na odbor-
nou společnost nebo fi rmu, která má v oblasti reklamy 
renomé, dokáže poradit a doporučit nejmodernější 
a nejlepší prezentaci vaší reklamy ať v Česku nebo 
v cizině. Je potřeba předejít problémům a komplika-
cím a „nenaletět“ podvodníkům. 
Děkuji, že jste těmto poznámkám věnovali svou po-
zornost. Doufám, že vám budou k užitku. 

Ing. R. Jassani, ředitel Agentury Babylon

Pro zvýšený zájem veřejnosti a po zkušenostech 
z okrajových částí Prahy, zajišťuje společnost Pražské 
služby, a. s., od 8. 6. 2009 svoz bioodpadu z domác-
ností již na celém území Prahy. Pro shromažďování 
kompostovatelných odpadů Pražské služby nabí-
zejí speciální sběrné nádoby hnědé barvy o obsahu 
120 nebo 140 litrů, tzv. kompostejnery. Ty jsou určeny 
výhradně ke shromažďování např. listí, trávy, plevele, 
zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevní štěp-
ky z větví stromů či keřů, spadaného ovoce, zbytků 
ovoce a zeleniny, čajových sáčků a kávové sedliny, 
skořápek od vajec apod. Systém provzdušnění kom-
postejnerů zajistí, aby v nádobách nedocházelo k hni-
lobným procesům. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že 
se z nádoby žádný zápach neline. Kompostejnery jsou 
obsluhovány společností Pražské služby v pravidelné 
četnosti 1x za 14 dní s tím, že svoz bioodpadu probíhá 
speciální svozovou technikou pouze ve vegetačním 
období, a to od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku. 
Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 
2009 celkem 412,- Kč za 120litrovou nádobu, za kom-
postejner o kapacitě 240 litrů je to 714,- Kč. Uvedené 
ceny jsou včetně DPH a do celkové sumy je zahrnut 
i pronájem kompostejneru. U toho, kdo požádá dodava-
tele služby o zimní uskladnění nádoby, bude po 30. 11. 
nádoba stažena, vyčištěna, uskladněna a od 31. 3. ná-
sledujícího roku mu opět předána k užívání. Tato služba 
je zpoplatněna částkou 150,- Kč ročně za jednu nádobu. 
Smlouvu o sběru a svozu bioodpadu uzavírá společnost 
PS s jednotlivými zájemci, a i když se jedná o placenou 
službu, neznamená to, že klientovi automaticky vzrůs-
tají celkové náklady na odvoz komunálního odpadu. 
Tříděním bioodpadu a odpadu vůbec, se ušetří peníze 
za odvoz odpadu směsného. Informace: prostřednic-
tvím Callcentra 284 091 888 a na www.psas.cz/bio 
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Nebojte se stěhování – DanKar to zvládne za vás
Znáte pořekadlo „Lépe dvakrát vyhořet, než se jed-
nou stěhovat“? Ten, kdo se někdy stěhoval asi při-
pustí, že na těchto poněkud cynických slovech něco 
je. Při představě, že všechno, co jsme po léta nashro-
máždili, máme nepoškozené převést jinam, je děsivá. 
Není to tak dávno, co ten, kdo se stěhoval, už měsíce 
dopředu obcházel zelinářství a sháněl krabice od ba-
nánů. Měnit více bytů najednou byl horor. Ačkoliv 
bytová situace není ani v současnosti o mnoho lepší, 
o službách ohledně stěhování to neplatí. Na toto téma 
jsme si povídali s majitelem velké stěhovací fi rmy 
DanKar panem Karlem Pastrniakem. Firma vznik-
la v roce 1994 a od té doby na vysoké profesionální 
úrovni přestěhovala už mnoho domácností i fi rem. 
DanKar se zabývá stěhovacími službami ve velkém 
rozsahu – od převozu malých zásilek po kompletní 
stěhování. Po přijetí objednávky přijde zástupce fi r-
my na obhlídku místa a stěhovaných věcí. Provede 
předběžnou kalkulaci a navrhne strategii. V nabídce 
služeb je demontáž a posléze zpětná montáž nábytku, 
zabalení věcí do vlastních obalů, nebo jejich zapůjče-
ní, bezproblémové stěhování až dvě tuny těžkých bře-
men jako jsou pianina, koncertní křídla, těžké stroje, 
trezory a umělecká díla. Ve vozovém parku fi rmy jsou 
skříňové, polstrované vozy s hydraulickým čelem, 
které usnadňuje nakládku i vykládku nábytku a těž-
kých předmětů. 
Nesmírně užitečná služba, kterou fi rma DanKar na-
bízí, je možnost dlouhodobého i krátkodobého skla-
dování nábytku. V praxi to mj. znamená, že po sobě 
můžete zanechat byt v naprosto bezvadném stavu 
(po opuštění ho dát vymalovat), nebo si naopak před 
nastěhováním nové obydlí upravit a přijít do hotové-
ho. Pojištění odpovědnosti za škodu a havarijní po-
jištění až do 3 mil. Kč je samozřejmostí. Doprava 

po Praze 2, 3 a části Prahy 10 je zdarma. DanKar, stě-
hovací služby, vás i váš majetek bezpečně odstěhuje 
jak třeba jen o dům dál, tak kamkoliv do zahraničí. 
Na internetových stránkách www.dankar-moving.cz 
naleznete všechny potřebné informace: Prezentaci 
fi rmy, její historii, kompletní a podrobnou nabídku 
služeb, můžete si prohlédnout vozový park, přečíst 
reference od mnoha významných klientů, s možností 
získat na ně kontakt, podrobnosti o pojištění (u České 
pojišťovny), které fi rma zajišťuje společně s převzetím 
závazné objednávky (nezávaznou objednávku můžete 
odeslat elektronicky a zástupci fi rmy vás budou ne-
prodleně kontaktovat), mapka vás přesně navede až 
ke dveřím fi rmy v Praze 3, Slezská 111. Rozptýlení 
naleznete v kolonce Zábava, pokud ovšem milujete 
puzzle. 
Jen pro zajímavost: Začátkem června bezpečně 
 přestěhovala fi rma DanKar dřevěné obry a roz-
měrná grafi cká díla z ateliéru Michaela a Aleny 

 Bílkových ze severu Čech do výstavních prostor 
v ambitu františkánského kláštera na Jungmannově 
náměstí (o výstavě jsme psali v minulém čísle HT, 
udělat si představu o náročnosti přesunu a zároveň 
shlédnout expozici můžete ještě do 30. června, kdy 
ji opět fi rma DanKar převeze zpět do severočeských 
Petrovic).
Kontakty tel.: 271 731 688, 602 353 206, 602 553 422; 
fax: 271 732 686 (PI) 

03_hlas_CMYK.indd 2 22.6.2009 13:52:53



HT

Hlas Trojky, vydává Babylon, ředitel Ing. R. Jassani, šéfredaktorka Ž. Ludvíková, zástupce šéfredaktorky a inzerce J. Svatošová. Adresa 
redakce: Koněvova 19, 130 00 Praha 3-Žižkov, tel.: 222 590 222, 222 582 020, fax: 222 582 010, E-mail: hlastrojky@babylon90.com, 
www.hlastrojky.babylon90.com Reg. MK ČR E 6877. Názory autorů se nemusí shodovat s názory redakce. Vydavatelství podle zákona 
neodpovídá za obsah a pravdivost zveřejněných inzerátů. Číslo 6 vyšlo v

 
Praze v červnu 2009. Náklad 35 000 výtisků. Distribuce: Česká pošta, s. p.

Čechravy patří mezi vytrvalé by-
liny. Původní druhy pocházejí 
převážně z východní Asie, do Ev-
ropy připutovaly v osmnáctém 
století. Současný sortiment nabízí 
kompaktní rostliny různých vý-
šek s hustým bohatým květen-
stvím od smetanově bílých tónů 
až po sytě purpurové. Dekorativní 
listy jsou dlouze řapíkaté a připo-
mínají listy kapradin. Raší brzy 
na jaře a v mládí mají často purpu-
rové zbarvení. Vzpřímený stonek 
dorůstá podle kultivaru od 15 cm 
do 1,5 metru. Latnaté květenství 
se vyznačuje vzpřímenými nebo 
převislými postranními větvemi. 
Květy jsou drobné, ale jako celek 
působí bohatě. Kvetou v létě. Díky 
kombinaci různých kultivarů zajis-
tíme, že smíšená výsadba pokvete 
od června do září. Čechravy pěstujeme v polostínu, 
nejčastěji pod vyššími keři a stromy. V dostatečně 
vlhké půdě snáší také plné slunce. Půdu potřebují leh-
kou, humózní, kyselou, nejlépe s přídavkem rašeliny; 
vápnité půdy jí škodí. V období sucha pečlivě zalé-
váme. Horko, sucho a především suchý vzduch může 
způsobovat předčasné zasychání listů. Oslabená rost-
lina pak příští rok kvete méně. Chorobami a škůdci 
obvykle netrpí a listy nechutnají slimákům. Na vhod-
ném stanovišti vydrží čechravy dlouho a vyžadují jen 

Rostliny měsíce června – čechravy (Astilbe)

Tip na výlet – Pozvánka do střední Ameriky 4

minimální péči. Brzy na jaře, dříve 
než začnou rašit, sestříháme loňské 
květní stonky a suché listy. Pokud 
u starších rostlin vyrůstají oddenky 
na povrch substrátu, zasypeme je 
kvalitní zeminou. Pravidelné hno-
jení podporuje kvetení. Hnojíme 
zetlelým kvalitním kompostem, 
na podzim a během vegetace opa-
trnou zálivkou plného minerálního 
hnojiva v nižší koncentraci. Čech-
ravy se množí nejčastěji dělením 
starších trsů buď v předjaří, nebo 
na konci léta. Rostliny se prodá-
vají zasazené v kontejnerech nebo 
prostokořenné v pilinách či suché 
rašelině. Vysazujeme je na jaře 
a na podzim. Při podzimní výsadbě 
je pro jistotu první zimu lehce při-
kryjeme chvojím či suchým listím, 
čímž zabráníme vymrznutí. 

Čechravu lze pěstovat i jako hrnkovou nebo truhlí-
kovou rostlinu. Na dno nádoby dáme dostatečnou 
vrstvu drenáže, protože při přemokření hrozí zahní-
vání kořenů. Nádoby umístíme do polostínu. Nikdy 
ne na plné slunce! Naše oko potěší odrůdy s mírně 
převislými květenstvími. Květenství se používají 
také na řez. Kytici musíme dát co nejdříve do vody, 
jinak rychle uvadá. Pro řez si raději vybereme odrůdy 
s dlouhým stonkem a kompaktním květenstvím.

Foto: PPH (Plant Publicity Holland)
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Vážení zákazníci,

Pokračování reportáže, kterou exkluzivně pro Hlas 
Trojky psal na svých cestách po střední Americe le-
tos v únoru Ing. Jiří Pykal.
(Pokračování z Hlasu Trojky 5/2009). V městečku 
Flores jsme statečně odolali sugestivní nabídce taxi-
káře i jeho argumentaci, že tady jezdí všichni, a uzem-
nili ho prohlášením, že my chodíme jen pěšky. Jdeme 
po silnici hustě lemované stánky s nejrozmanitějším 
tropickým ovocem. Provoz je hustý, převažují v něm 
legrační taxi-tříkolky, hrdě zvané mototaxi, rotativo či 
tuk-tuk. Nedbaje polední výhně vyhledali jsme si opět 
levné, kvalitní ubytování u vlídného domácího. Potře-
bujeme nafasovat peníze, bankomatů je však poskrov-
nu a většina s námi „nekomunikuje“. Po strastiplné 
cestě nakonec uspějeme a za odměnu jdeme na oběd, 
jako vždy do obyčejné menší restaurace s místní ku-
chyní. Po chutném jídle však od nás chtějí víc, než 
nám slibovali před objednávkou. Hájíme se, voláme 
šéfa a když dlouho nepřichází, necháváme na stole 
původně ujednanou částku a odcházíme. Vtom se šéf 
objeví, po diskusi souhlasí s naší verzí. Vítězství osla-
víme jízdou námi přeplněným tuk-tukem až k hostelu. 
Pozdní odpoledne trávíme posezením na terase v jeze-
ře a koupáním v čisté sladké vodě. Zítra nás čeká další 
rozsáhlé mayské naleziště Tikal a posléze trek do pra-
lesa. Reportáž č. 9 (středa 18. února). V 06 hodin 
nasedáme spolu s ostatními do minibusu a odjíždíme 
do jednoho z největších mayských komplexů – Tikal, 
který je nedaleko jezera El Petén Itzá, téhož, u něhož 
jsme nocovali v městečku Flores. Cizinec za vstup 
do areálu zaplatí víc, než stojí ubytování pro tři osoby, 
Guatemalci platí pouze šestinu. Je 7. 30 hodin, pří-
jemně, stavby se utápí ve stínu pralesa. Kráčíme na-
učnou stezkou s tropickou vegetací, ale prosazuje se 
i fauna – čiperný nosál, divocí krocani, z korun velmi 

od 50 do 77 metrů, základ tvoří 5–9 stupňů vysokých 
asi 4 metry a na jejich vrcholu jsou patrně obytné 
místnosti pro krále a kněží. Strop místnosti tvoří ne-
pravá klenba a pyramida dále pokračuje nadstavbou, 
kde bývaly reliéfy božstev, symbolizující spojení s ne-
bem. Přístup na vrchol je vždy velmi příkrým scho-
dištěm, po němž se obtížně chodí, neboť stupně jsou 
velmi vysoké a mělké. V některých pyramidách jsou 
i hrobky panovníků. Před každou z nich je kamenná 
stéla s reliéfem a hieroglyfy panovníka a kulatý oltář. 
Strávili jsme zde více než 6 hodin, a i když to bylo 
v horku namáhavé, stálo to za to. Jako přídavek jsme 
se vydali po stezce ke Krokodýlím jezírkům, avšak, 
bohužel, jsme tu žádného nespatřili. Tak jsme ještě 
vyšplhali na vyhlídku v koruně 30ti metrového stromu 
a mohli tak naposledy zahlédnout vrcholky pyramid 
a prales z ptačí perspektivy. Nocujeme ve vesničce 
El Remate u jezera, dáváme si osvěžující koupel v je-
zerní čisté vodě a po večeři v domácké jídelně jdeme 
na kutě. Reportáž č. 10 (čtvrtek 19. února). Dnes 
žádné památky ale výlet do přírody. Ještě není sedm 
a my již stojíme před branou přírodního parku Bioto-
po Cierro Cahuí. Konečně přijíždí zřízenec na kole, dá 
nám mapku a pouští nás dovnitř. Stezka vede hustou 
pralesní rezervací stále do kopce. Překonat převýšení 
200 m ve 33 °C je docela náročné i když jdeme ve stí-
nu stromů. Stezka je udržovaná, ale jen metr od ní 
je naprosto neprostupná džungle. Na vyhlídkových 
stanovištích odpočíváme, sušíme trička a kocháme se 
krásným výhledem na velké jezero, u kterého trávíme 
již třetí den. Přes cestu nám několikrát přeběhne či-
perný nosál a vidíme dokonce i velkého žlutozobého 
tukana, který na sebe upozornil typickým „tukáním“. 
Na jedné z vyhlídek jsme dlouho zaujatě pozorovali 
i dravého mravkolva v akci. Pokr. příště

vysokých stromů si nás prohlížejí černé dlouhoocasé 
opice. Z hloubi pralesa zařve jaguár, brzy nám dochá-
zí, že jde o nahrávku (netušíme ovšem, že nás jaguár 
takto „vyděsí“ během dne ještě mnohokrát).
Do celého areálu by se vešly minimálně čtyři Leten-
ské pláně. Jsou zde alespoň dvě desítky odhalených 
mayských staveb, další desítky jsou neodkryté. Fas-
cinovala nás pyramida Templo V., kterou jsme zdolali 
po velmi příkrých a nekonečných dřevěných scho-
dech. Nahoře je římsa bez zábradlí ve výšce 35 m, 
zatočí se tu hlava i žaludek... Ovšem výhled na ostatní 
pyramidy, jejichž základy jsou utopeny v husté tro-
pické vegetaci, je překrásný. Přes koruny 30–40ti 
metrových stromů vidíme kolkolem jen neprostupný 
prales, který se táhne až k horizontu. Pyramidy měří 

digitalizaci TV vysílání v Praze máme nejspíš za sebou. 
Jsme vděčni, že nám tolik z Vás projevilo důvěru a svě-
řilo naší fi rmě starost o všechno potřebné ohledně pře-
chodu na digitální příjem. Rádi bychom Vám touto ces-
tou poděkovali za Vaši věrnost. Přicházejí k nám noví 
zákazníci, kteří i po uskutečněném přechodu na dvbt 
vysílání mají problém s příjmem signálu. Jsme připra-
veni takovou situaci vyřešit neprodleně a u nich doma. 
Takže, jestliže i Vy máte v tomto ohledu jakoukoliv 
těžkost, neváhejte a kontaktujte nás. Přijedeme k Vám 
domů a na místě provedeme nápravu. Pokud i Vy teprve 
zvažujete koupi LCD TV s vestavěným digitálním přijí-
mačem, tak přijďte. V naší prodejně najdete LCD televi-
ze s vestavěným dvbt přijímačem v různém provedení, 
jak barevném, tak v několika velikostech. Pokud si tele-
vizor u nás koupíte, jsme jej schopni k vám neprodleně 
a zdarma odvést a podle přání i nainstalovat a zapojit. 
Samozřejmostí je odvoz a následná ekologická likvida-
ce starého spotřebiče (jsme registrováni v ekologickém 
systému pro zpětný odběr elektroodpadu). U nás si mů-
žete koupit také spotřebiče bílé techniky (pračky, myč-
ky, chladničky, vysavače, sporáky a další). Také ty Vám 
po nákupu rádi a zdarma dovezeme na udanou adresu.
Pokud si mohu dovolit odbočit od tématu, rád bych 
Vám, vážení zákazníci, poděkoval za sebe i za celý 
kolektiv pracovníků prodejny za to, že jste při jednání 
často velmi milí, i za to, že nás doporučujete svým zná-
mým. Je povzbudivé jednat při prodeji se zákazníkem, 
který je příjemný. Vzájemná komunikace pak nabírá 
dobrý směr, řekněme obchodní dohody, na velice pří-
jemné komunikativní úrovni. Snažíme se a jsme ochot-
ni, pokud je to v našich silách, vyhovět všem Vašim 
požadavkům.  Otakar Březina, Tek line s. r. o.
www.topelektro.cz ELEKTRO BISKUPCOVA, Bis-
kupcova 6, Praha 3, tel.: 222 586 657, 777 058 901, 
mail: ell.boss@seznam.cz  PI
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HT
Dětský hrob na Olšanských hřbitovech

5 INZERCE

Na III. Olšanském hřbitově, v 9. odd. u zdi, nedaleko 
od dětí Augustina Zimmermanna, se nachází nená-
padný dětský hrobeček s postavou poloklečící díven-
ky na kamenném hranolu. Při bližším prozkoumání 
se dá přečíst pouze „UNSERE ANNA“. Víc nic. 
S největší pravděpodobností se jedná o hrob jednoroč-
ní dcerky obchodníka Františka Nikolajského z domu 
č.p. 66 v Karlíně. 
Proč dítě zemřelo a proč nejsou uvedeny bližší údaje 
se dovídáme z publikace Josefa Honse: Velká cesta – 
čtení o dráze olomoucko-pražské.

„V pondělí 9. července 1844 vypukly na stavbě olo-
moucko-pražské dráhy dělnické nepokoje z důvodů 
malých mezd. Vzbouřenci byli vyzváni, aby nastou-
pili do práce, což se nestalo. Živá a reptající řeka asi 
dvou tisíc lidí se valila Karlínem až před Špitálskou 
bránu, kde se jí postavila do cesty narychlo povola-
ná setnina granátníků s nasazenými bajonety.“……. 
„Vojáci stříleli podle úředního hlášení v sebeobraně. 
Nastal zmatek a zděšení na obou stranách. Střelbou 
granátníků bylo zraněno asi jedenáct dělníků a ne-
šťastnou náhodou také jednoroční dcerka Františka 

Nikolajského z domu č.p. 66 v Karlíně. Dítě sedělo 
ve třetí místnosti bytu a bylo zasaženo zbloudilou kul-
kou, která prolétla oknem a pak dveřmi.
Malá Anna zemřela k ránu na druhý den a na přímé 
přání arciknížete Štěpána byla převezena příští noci 
ve vší tichosti na Olšanské hřbitovy a pohřbena.“ 
Dům č.p. 66 v Karlíně stál na Královské třídě, dnešní 
Sokolovské, v místech, kde je dnes vstup do  Metra. 
Na historickém obrázku  je to vpravo za koňským 
 povozem.

MVDr. Bronislava Svejkovská
Zkráceně z publikace Josef Hons: Velká cesta – čtení o dráze olomouc-
ko-pražské. Vydal SUDOP Praha 2007

Elektronika, Biskupcova 6, Praha 3 www.topelektro.cz
Tel.: 222 586 657 • GSM: 777 058 901 • email: ell.boss@seznam.cz
Otevírací doba: Po–Pá 9.00–12.00, 13.00–18.30 h, So 9.00–12.00 h

Jana Želivského

Biskupcova

KoněvovaDVBT – digitální vysílání
Velký výběr set top boxů, prodej a jejich 
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Řecku, kde vznikl pojem kalokagathia, který zdůraz-
ňoval harmonický rozvoj tělesných i duševních  (inte-
lektových ) schopností. Tento pojem známe jako heslo 
propagované Miroslavem Tyršem (spoluzakladatelem 
Sokola): „Ve zdravém těle zdravý duch“. Pohybová 
aktivita ovlivňuje zpětně i psychické procesy a dušev-
ní zdraví. Nedostatek fyzické činnosti v civilizované 
společnosti vede nejen ke ztrátě fyzické zdatnosti 
a vitality, ale i k psychosomatické nerovnováze. 
Důležitým léčebným i preventivním prostředkem pro 
zdravotnické a psychické účely je rozumně provozo-
vaný sport. Neznamená to začít si platit osobního tre-
néra nebo hodiny ve fi tcentru. Stačí se rozpomenout 
na klasické sporty, které se dají provozovat rekreačně: 
běh, kondiční chůze, plavání, jízda na kole, turistika, 
míčové hry, tenis, squash a další. Své kladné výsledky 
přináší i chůze do schodů (i když je v domě výtah), 
procházky a třeba i tanec. Tělesný pohyb způsobí, 
že se aktivují tělesné stimulátory, například endor-

6

HT
Být celý život v kondici, znamená být v pohybu

Industriální architektura na Žižkově

U člověka, stejně jako např. u zvířat, spolu zdraví, 
krása, pohoda a pohyb úzce souvisí. V přírodě se po-
hyb vyskytuje jako důsledek působení fyzikálních sil 
na hmotné objekty bez ohledu na účel pohybu. U ži-
vých tvorů se většinou jedná o pohyb cílený. My lidé 
o cíli a účelu pohybu uvažujeme od útlého dětství, 
protože řízeným pohybem můžeme měnit prostředí 
v němž žijeme ve svůj prospěch. Toto uvažování je 
dáno naším antropocentrickým zaměřením, kdy se 
cítíme býti ve středu všeho dění. Pohyb živé bytosti 
je základním projevem jejího života, aktivní proces 
vycházející z ní samé, probíhající podle fyzikálních 
zákonů a řízený záměrem sledujícím určitý cíl, který 
si bytost sama určuje nebo podle kterého instinktivně 
jedná. Pohybový záměr vychází z potřeb živého or-
ganismu a slouží k udržení jeho integrity v okolním 
prostředí. Při nedostatku pohybu dochází v organis-
mu ke strukturálním změnám, např. k úbytku svalové 
hmoty, ke zkrácení vazů a ke změnám skeletu. Pro-
tože pohybový systém působí i jako podpůrný apa-
rát krevního oběhu (jako periferní oběhová pumpa), 
dochází při nedostatku pohybu i ke snížení těchto 
funkcí. Pohybový aparát je největším spotřebitelem 
energeticky bohatých látek, a proto má podstatný vliv 
na průběh metabolických pochodů v těle. Při střed-
ním pohybovém zatížení se pohybový systém udržuje 
ve funkci i struktuře, jeho výkon se zlepšuje a pohy-
bové možnosti se obohacují. Při přetížení dochází 
naopak ke snížení výkonu a k omezení pohybu pro 
bolest nebo únavu. Může dojít i ke strukturálnímu 
poškození. Pohybová aktivita úzce souvisí s činností 
CNS a tudíž i s intelektem a psychikou, jako nejvyš-
ší úrovní řídícího procesu. Existuje určitý vztah mezi 
rozvojem intelektu a rozvojem jemné motoriky. Toho-
to vztahu motoriky a psychiky si všimli již ve starém 

Kolejiště dobře slouží dodnes K čemu asi byl určen tento předmět?

Pojítko pro komunikaci s dispečinkem Systém budící obdiv Výtahy z kolejiště do skladů v podlažích

Srovnat zástavbu pražských nádraží se zemí by byla 
obrovská chyba. Sklady a nádražní budovy jsou 
dokladem o vzniku železnice a začátku průmyslové 
éry, stejně jako svědectvím a pamětí města. Stavby je 
možné, vzhledem k vysoké kvalitě provedení, po ne-
zbytné rekonstrukci dále využívat. Tyto zajímavé bu-
dovy by mohly být zachovány a jako originální celky 
by se měly stát součástí předpokládané developerské 
výstavby. Ve svém důsledku mohou zvýšit atraktivitu 
daných lokalit a pomoci uchovat sociální a kulturní 
vazby veřejnosti k městskému území, které prochází 
transformací. 
V našem bezprostředním okolí jde například o Ná-
kladové nádraží Žižkov. Dodnes funkční a mimořád-
ně promyšlený systém skladišť a překládacích jeřábů 
je unikátní, jedná se skutečně o technický skvost. 
Snad z malé fotogalerie i na vás dýchne genius loci 
tohoto prostoru... foto B. Ludvík

phin, hormon vyvolávající naši dobrou náladu. Má 
podobný účinek jako omamný opiát, zaplavuje orga-
nismus a vydatně podporuje svalovou činnost a zahá-
ní depresi. Když je člověk šťastný, je i sebevědomý, 
hezký a veselý. Šťastný člověk je zdravější, protože 
disponuje větším počtem imunitních buněk. Známkou 
vnitřní spokojenosti je správné držení těla, důležité 
mj. i pro naše kosti a klouby (brání jejich předčasné-
mu opotřebení). Stojíme-li, dáváme pozor na to, aby 
paty a pánev byly ve stejné rovině (pánev podsazená), 
krk vytažený, ramena směřující dolů a mírně doza-
du, paže uvolněné, bříško zatažené, hýždě zpevněné. 
Sedíme vzpřímeně, chodidla se stejnou vahou opírají 
o podlahu, brada je vysunutá vpřed – nesmíme ovšem 
sedět strnule. Brzy si na tento způsob sezení zvykne-
me (a budeme působit štíhleji, dámy půvabněji a pá-
nové mužněji). Při chůzi si představíme, že od hla-
vy ke stropu vede napnutý provázek. Hlava a kostrč 
tedy musí být v jedné rovině. Tím si uvolníme kříž. 
Délka kroku by měla odpovídat našim anatomickým 
možnostem, necupitáme ani „nesáhujeme“, proti sviž-
nému tempu nelze nic namítat, pokud to udýcháme 
(musíme tedy trénovat). Dýchání je důležité, kyslík 
potřebuje každá buňka, podporuje prokrvení, zjasňu-
je mysl, udržuje v pohybu krevní oběh, chrání před 
onemocněním. Stará se o to, aby byla kůže zdravá 
a růžová. Dbáme o  hluboké a důkladné dýchání. Kdo 
volně dýchá, nepotlačuje ani ostatní smyslové orgány. 
Kdo chodí často na procházky a správně dýchá, nebo 
kdo dělá nějaký vytrvalostní sport, podporuje zásobo-
vání těla kyslíkem. Jízda na kole, běh, plavání, tenis 
a míčové hry jsou sporty číslo jedna. Je léto a proto 
ta nejlepší příležitost začít si pěstovat fyzickou zdat-
nost. Na věku a momentální kondici nezáleží, lze začít 
i od nuly, jen v každém případě vytrvat! -so-
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Nákladové nádraží Žižkov 
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Mozaika z krabic od banánů místo skladových vrat Tajný život nádraží Typický pohled z rampy

„Botanická zahrada“ suchomilné vegetace Železná cesta za obzor Sklady jsou dosud využívány

KOTOUČOVÝ – ROTAČNÍ TISK 

Náklad Formát Papír Rozsah Barevnost Vazba

2 000–x ks 235 x 315 mm 
315 x 470 mm 

45,52 g novinový 
60 g bezdřevý ofset 

4, 6, 8, 12, 16 Možné 
součty rozsahů – 
konzultace

1/1–4/4 Složky – noviny, možný tisk textu časopisů, katalogů 
od formátu 205 x 280 mm, vazba V1, V2

ARCHOVÝ TISK 
Papír 70–350 g, do formátu B1

Atlasy, encyklopedie, obrazové publikace, monografi e, dětské knihy, časopisy, katalogy, brožury, fi remní propagační tiskoviny, kalendáře, turistické mapy, plány měst, automapy, desky 
s výsekem, programy, pozvánky, letáky, plakáty, atd.

Časopisy Do 30 000 ks Od 100 x 145 mm
Do 290 x 350 mm Pro V1 

Od 70 g Ideálně á 8 stran textu 
(8, 16,...) 

1/1–6/6 
Nebo 5/5 + tisk. Lak/1 průjezd stroje

V1, V2, V3,
Twin vazba

Katalogy, brožury Do 30 000 ks Od 100 x 145 mm
Do 290 x 350 mm Pro V1 

Od 70 g Ideálně á 8 stran textu 
(8, 16,...) 

1/1–6/6 
Nebo 5/5 + tisk. Lak/1 průjezd stroje

V1, V2, V2 PUR, V3, V4
Twin vazba

Knihy Do 30 000 ks Dle výběru Ideálně á 8 stran textu 
(8, 16,...) 

1/1–6/6 
Nebo 5/5 + tisk. Lak/1 průjezd stroje

V2, V2 PUR, V4, V8

Mapy 1 000–x ks Do B1 90–115 g 1/1–6/6 5–6 lomů harmonika + 1–2 příčné

Plakáty, letáky, pozvánky, atd. 1 000–x ks Do B1 70–350 g 1/1–6/6 Ořez na daný formát
Nejvyšší rozsah pro vazbu V1 (hřbet do tlouštky 8 mm) cca obálka + 96 stran textu, podle gramáže papíru

Nakladatelství Babylon nabízí zprostředkování tisku:

Info: 222 590 222 nebo babylon-tisk@volny.cz

www.hlastrojky.babylon90.com

INZERCE
35.000

výtisků zdarma
do schránek

Tel.: 222 590 222   
Fax: 222 582 010

hlastrojky@babylon90.com
Koněvova 19, Praha 3 - Žižkov

Navštivte naše 

HThlastr
ojky.b

abylo
n90.com

internetové stránky
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Koření a bylinky při grilování, díl 4.
Koření a bylinky jsou darem přírody, prospívají na-
šemu zdraví, při neslané dietě osvěží a ochutí jídlo. 
Zcela nepostradatelné jsou v marinádách, pastách 
a salátech při grilování.  (pokr. z HT 5/2009). 
Pepř je nejrozšířenější koření, pochází z tropických 
oblastí Indie a Indonésie. V Evropě je znám už něko-
lik století. Na trhu je k dostání pepř černý, získávaný 
z keře pepřovníku, ve formě sušených nedozrálých 
semen. Bílý pepř jsou vyloupaná semena z uzrálých 
plodů. Pepř zelený jsou nezralé plody, které se naklá-
dají do kyselého nálevu a používají se na ozdobu mas, 
pomazánek, salátů, těstovin, chlebíčků a chuťovek. Je 
zlozvykem, dávat pepř do všeho a bez míry. Je domi-
nantní a otupuje chuť, takže si zvykáme na stále větší 
dávky. Výborná kuchyně používá pepř opravdu jen 
tam, kde dotváří harmonii pokrmu. Pepř podporuje 
trávení. Petrželka. Tato bylina s hladkými i zkade-
řenými listy se pěstuje jako jednoletá rostlina. Brzy 
v létě vykvétá, vysemení se a při vhodném počasí 
vyroste znovu. Poskytuje dostatek lístků na dochu-
cení i ozdobu polévek, omáček, brambor, salátů, va-
ječných pokrmů. Patří do bylinkového másla, tvarohu 
a k sýrům. Dobře se suší, ale zmrazením ztrácí své 
aroma. Routa. Tuto vytrvalou bylinu se silným aroma 
a hořkou příchutí používáme opatrně, už jen proto, že 
je nepatrně jedovatá! Kombinujeme ji raději s jiný-
mi bylinami – tymiánem, šalvějí, oreganem. Lístky 
routy s bobkovým listem a jalovcem skvěle ochutí 
nálevy na zeleninu a houby, přidávají se do zelenino-
vých salátů, mletých mas a báječně doplňují jehněčí 
maso i zvěřinu. Rozmarýn je teplomilný vytrvalý keř 
s příjemně aromatickými jehlicovitými lístky, které 
vyniknou na pečených rybách a drůbeži, vepřovém, 
jehněčím i mletém mase. Dávkujeme je však opatrně, 
protože jen tak vynikne jejich skvělé aroma. Sušený 

„Mlíkárna“ a její původní podoba

Nepřehlédněte!

drcený rozmarýn postrádá většinou vůni i chuť, pro-
to je dobře zásobit se čerstvými větvičkami při ces-
tách do Středomoří, kde roste divoce. Po usušení je 
uchováme ve skleničkách se zabroušeným uzávěrem. 
Řeřicha setá roste téměř před očima. Semínka stačí 
nasypat na navlhčenou vatu nebo savý papír a po ně-

by, vhodná je do marinád. Skořice. Kůra skořice se 
získává z tropického stromu, kousky patří do jablko-
vého a hruškového kompotu, do nálevů na ovoce, hor-
kých nápojů. Mletou kůrou ochucujeme horké nápoje 
a koktejly, jablka na závin, přidává se do pečiva, v ma-
lém množství ochucuje marinády i masa připravovaná 
na exotický způsob. Šalvěj je vytrvalý, bujně rostoucí 
keřík s našedlými lístky. Před květem je seřezáváme, 
aby opět obrostl. Sušením téměř neztrácí aroma. Patří 
k jemným masům, k jehněčímu, zvěřině a vnitřnos-
tem. Provoní maso na rožni i na roštu, patří do mari-
nád. Lístky jsou velmi aromatické, proto je používá-
me opatrně. Platí, že méně je více. Tymián je spolu 
s majoránkou oblíbeným kořením a rovněž by neměl 
chybět na žádné zahrádce. Před květem jej seřezá-
váme, abychom měli dostatek lístků až do pozdního 
podzimu. V květináči pěstujeme jednoletou a aroma-
tičtější odrůdu. Chutná v luštěninách, grilované drů-
beži, zvěřině, patří k vnitřnostem, paštikám, omáčkám 
„na divoko“, do marinád. Yzop obohatí bylinkovou 
zahrádku o pěkný vytrvalý keřík, podobný saturejce. 
Lístky chutnají příjemně hořce a štiplavě. Uplatní se 
v luštěninových a bramborových pokrmech, zeleni-
ně, ve studených omáčkách a marinádách. Zázvor 
pochází z tropů. Stal se vyhledávaným pro příjemně 
sladce a zároveň štiplavě chutnající čerstvé oddenky. 
Kousky oddenků loupeme nebo škrábeme a nadrobno 
krájíme nebo strouháme. Zázvor přidáváme k rybímu, 
drůbežímu i k výsekovým masům na asijský způsob. 
Suší se a mele na prášek. Doplňuje směsi kari koření. 
Využití má v potravinářském průmyslu. Výtečný a lé-
čivý (nemoci z nachlazení) je zázvorový čaj (s medem 
a citronem), zajímavě chutná zázvorové pivo. Konec.

(Citováno z: L. Filipová, Grilování, 
rožnění a uzení,Grada Publishing, 2006)

kolika dnech můžeme stříhat mladé rostlinky s pří-
jemně palčivou chutí, připomínající ředkvičky. Zasetá 
na jaře na záhonek vyroste do pěkné rostliny se spous-
tou chutných lístků, kterými obohatíme zeleninové 
saláty, studené omáčky, obložené chleby. Výborná je 
na vaječných pokrmech, v bylinkovém másle, tvaro-
hu, pomazánkách, sýrech. Ze zralé rostliny si snadno 
vydrolíme semínka pro další výsev. Saturejka je pěk-
ný, vytrvalý keřík, který kvete růžově až bíle a zdobí 
každou zahrádku. Lístky mají štiplavou chuť. Satu-
rejka je vhodná k luštěninovým pokrmům. Při vaření 
přidáváme celé snítky, které po dohotovení pokrmu 
odstraníme. Chutná v bramborových polévkách, ná-
divkách, kysaném zelí, v nálevech na zeleninu a hou-

V Riegrových sadech je atraktivní restaurace „Mlí-
kárna“, s posezením venku pod stromy a s možností 
pořádání společenských akcí. Je po rozsáhlé rekon-
strukci. Pohledem do historie zjistíme, že to původně 
byl soukromý klasicistní vyhlídkový altán, postavený 
kolem roku 1830, a že patřil k usedlosti Vozová.
Na pozemku pozdější usedlosti Vozová se ve 14. sto-
letí rozkládala vinice, která byla součástí velké vinice 
Křížovka, nazvané podle majitele Václava Kříže. Jeho 
otec byl bohatý měšťan a konšel na Starém Městě, ma-
jitel nemovitostí, který daroval svůj pozemek na stav-
bu Betlémské kaple (v r. 1391; v letech 1402–1412 
svato stánek spravoval a kázal v něm Mistr Jan Hus). 

Vinice Křížovka se postupně přeměnila na hospodář-
skou usedlost, později, v 19. století, zde byla zahrada 
s parkovou úpravou. Roku 1853 se stal majitelem hrabě 
Karel Gustav Reichenbach Lessoni, který dal v roce 
1860 postavit jako letní sídlo novou jednoposchoďo-
vou vilu (ve 20. století byla zbořena). Po Lessoniově 
smrti převzala usedlost jeho znovu provdaná manželka 
hraběnka Klementina Saraciniová z Belfortu. Usedlost 
se potom nazývala Saracínka. Jezdili sem na návštěvu 
šlechtici, i sám bývalý císař Ferdinand V., jelikož hrabě 
Valerián Saracini z Belfortu byl hofmistrem na králov-
ském dvoře. 
Usedlost Vozová, potom Saracínka, zanikla tím, že 
byla připojena k areálu Riegrových sadů. Riegrovy 
sady byly založeny městem Královské Vinohrady 
v roce 1902 na pozemcích Kuchynky, Švihanky, 
Kanálky a Vozové. Veřejnosti byly předány v roce 
1903. Riegrův pomník od J. V. Myslbeka byl odha-
len v roce 1915. 
Z původní usedlosti Vozová se dosud zachoval zmí-
něný altán (nyní restaurace „Mlíkárna“), zbytky 
kamenné brány, přízemní stavení na rohu Vozové 
a Italské ulice a kamenná ohradní zeď. Vila čp. 38 je 
z roku 1930. Zuzana Chrástová

Vyhlídkový altán, zbudovaný asi v 30. letech 19. sto-
letí, zděná budova, s plošinou obklopenou střízlivou 
železnou mříží. Na plošinu vedlo zděné schodiště se 
zděným prolamovaným zábradlím. V průčelí byl vchod 
a dvě okna, vedoucí do místnosti pod plošinou. Nad 
průčelím se táhne silně vyložená římsa, podložená 
metulami.

Před rekonstrukcí byl objekt v žalostném stavu.

Nynější podoba restaurace a vstup na vyhlídkovou 
plošinou z téhož pohledu.

Petrželka kadeřavá

Připomínáme všem zájemcům, že od už srpna začíná 
předprodej vstupenek a programových brožur k letoš-
nímu 13. ročníku Nekonvenčního žižkovského podzi-
mu. Předprodej zajišťuje výhradně TRAFIKA, Tábo-
ritská 26, Praha 3, tel.: 222728842 (stanice Olšanské 
náměstí). Podrobnosti o festivalu vám přineseme 
v srpnovém čísle Hlasu Trojky -red-
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Memento Rady paní Irenky Pyré z hrušek a jablek

INZERCE

Každé dítě vstupuje do světa s určitými předpoklady. 
Dříve se jim říkalo vlohy a soudilo se (celkem správ-
ně), že z těchto vloh se pod vlivem podnětů zvenčí sta-
nou schopnosti, které jsou teprve jakýmisi základnami 
pro naše reálné chování a jednání. Dnes se ví, že celá 
věc je ještě složitější, a to v tom, že už ony „vlohy“, 
tj. ony první stupně ve vývoji nějaké funkce, reálně 
existují a že mají biologickou povahu. A navíc že jsou 
velice často už specifi cky lidské, což znamená, že od-
lišují člověka od ostatních živočichů. Znamená to však 
také, že musí přijít i specifi cky lidská stimulace, aby 
se ona funkce mohla rozvinout. Vývoj lidské řeči je 
toho prototypem. Často se setkáváme s tím, že i dítě 
ze sociálně vyhovující rodiny nastupuje do školy s řečí 
patlavou, s nesprávnou výslovností až překvapivého 
množství hlásek. Ještě více by nás mohlo překvapit, že 
to bývají děti z rodin intelektuálů a že samo dítě vyka-
zuje dokonce nadprůměrnou inteligenci. Kde se stala 
chyba? Možná v tom, jak se dítě učilo mluvit. Zdravé 
dítě se v drtivé většině případů dožaduje nových slov, 
samo se o ně pokouší a má obdivuhodnou schopnost 
je opakovat a osvojovat si je. Sledovali jste někdy, jak 
moudře, nenásilně a dokonale předávají taje mateřské-
ho jazyka klidné a laskavé osoby, které dítě hluboce 
a neokázale milují? Trpělivě recitují říkadla a básničky, 
hodně na dítě mluví, jeho nedokonalé pokusy neopra-
vují prvoplánově, jen to slovo zopakují, samozřejmě 
správně a třeba i několikrát, zapojí ho do jednoduché 
věty, zazpívají ji, vloží do říkadla, delší slovo rytmicky 
doprovodí. Podobné zásady platí při rozvoji pohybli-
vosti a fyzických dovedností, při utvrzování sociálních 
vazeb a citovosti. Pamatujme! Pokud máme to štěstí, že 
se nám narodilo zdravé dítě, může být výchova v jeho 
nejranějším dětství sledem krásných a duši oblažují-
cích zážitků. Nepokazme si to...  -so- 

Jste mladá a výkonná babička a vaše děti se mo-
hou spolehnout na to, že se s přehledem postaráte 
o prázdninách o všechna vnoučata? Skláním se před 
vámi a blahopřeji! Čas strávený u babičky na chalupě 
v kruhu sourozenců a bratránků je pro děti mladší-
ho školního věku, i pro ty o něco mladší či o trochu 
starší, tím nejlepším, co jim můžete po část prázdnin 
dopřát. Předpokládám, že mají vaše děti rozum a ne-
přeženou to. Jen tak pro vzpomínání a také pro užitek, 
připomenu pár dobrých rad od mojí, dnes téměř stole-
té maminky, která bývala tou vysněnou a neskutečně 
obětavou babičkou v útulné vilce na venkově. 
Na horečku platí potírání zápěstí (či obklady) kyse-
lým mlékem či přikládání tvarohu na plosky nohou. 
Také zábaly nohou a zápěstí chladnými listy černého 
bezu (bezinek), též pití dobré domácí malinové šťávy. 
Přehnané oslunění zmírní potírání čerstvým studeným 
jogurtem. Při bodnutí hmyzem uleví potření octem, 
přiložené kolečko cibule (měnit do vymizení horkos-
ti) nebo potírání kostkou ledu. Na škrábání v krku se 
kloktá slaná voda (½ lžičky soli na 2 dcl vlažné vody). 
Zácpu zdolá teplá kašička z rozpuštěného másla s po-
vidly (1:1). Otoky a různá malá traumata léčí kosti-
valový gel nebo mastička, také kostivalový lihový 
výluh (kostivalový kořen nakrájíme na tenká kolečka, 
zalijeme lihem, 3 dny necháme stát a poté mažeme 
5–5  denně). Pokud někoho zabolí zoubek necháme 
ho žvýkat koření hřebíček, pokud to zakrátko neza-
bere, jdeme k lékaři. Rozbouřený žaludek spolehlivě 
spraví odvar z žebříčku (3  denně jeden šálek). Až 
uložíte děti, tak svým bolavým zádům můžete ulevit 
horkým bramborovým zábalem, unavené nohy prokr-
ví a opět vzpruží třezalkový výluh. 

Přeji vám prázdninové radosti s dětmi hodnými 
a zdravými. Vaše paní Irenka 

Rozpočet pro šest osob: 600 g jablek (nejlépe renety 
nebo sorty golden), 300 g hrušek („máselné“ konzis-
tence), 3 lžíce moučkového cukru, 250 g měkkého 
tvarohu, ½ lžičky vanilkového cukru.
Postup: Tvaroh necháme odkapat asi hodinu v gáze 
přivázané provázkem nad výlevkou. Ovoce olou-
páme a nakrájíme, uložíme zvlášť. Kousky jablek 
dáme vařit do kastrolu s trochou vody a s moučko-
vým cukrem. Totéž uděláme i s hruškami. Jablka 
vaříme 10 minut, hrušky 5 minut. Jablkový kompot 
necháme na cedníku okapat a dáme ho na rozmačka-
né hrušky, které jsme upravili na talířku. Na ovoce 
rozprostřeme rozmixovaný okapaný tvaroh. Můžeme 
ozdobit šlehačkou, nebo šlehačku opatrně vmíchat 
do tvarohu. Lehce pocukrujeme vanilkovým cukrem 
nebo ozdobíme kouskem jahody, malinou apod. Po-
dáváme vychlazené!  Dobrou chuť! 

9

Jsme na Vaší straně,
na straně Vašeho zdraví

LÉKÁRNA „U KONĚ“ v PD „VÍTKOV“, 
ul. Koněvova 30, tel. 222 583 300-3

Změna k lepšímu v počasí posledních dni nás nutí k tomu, abychom si zopa-
kovali zásady bezpečného opalování. Sluneční záření dopadající na nás má 
své stinné stránky. Vystavujeme-li se sluneční energii bez kvalitní a důkladné 
fotoprotekce, naše kůže se ztlušťuje, aniž bychom to pocítili, stává se méně 
pružnou a rychleji stárne. Ztenčená ozonová vrstva propouští na zem větší 
množství slunečního záření. Rozlišujeme UVC, UVB a UVA záření. UVC zá-
ření prochází minimálně do epidermis. UVB záření působí do vrchních vrstev 
kůže, má za následek zčervenání až spálení pokožky. UVA záření na nás působí 
stále, jelikož proniká skrz skleněné plochy a mraky, vytváří větší změny v epi-
dermis, proniká nejhlouběji do pokožky. Díky tomuto záření vznikají vrásky, 
klesá elasticita a ochabuje kůže. A bohužel negativní vlivy záření v kůži po celý 
život se sčítají. Nejvíce naše pokožka zaznamená vlivy působící do 14let. Toto 
působení se projeví ve 30.–40. roce života. Ochrana před sluncem spočívá 
v první řadě v nošení oblečení s hustou strukturou tkaniny. Například, oblečení 
určené pro Windsurfi ng pohlcuje UV záření. Dále jsou fyzikální ochranné me-
tody, mezi ně patří natírání pokožky zinkovou mastí, hojně využívané v horo-
lezectví. Mast, obsahující oxid titaničitý, více odráží světelné paprsky než oxid 
zinečnatý. Účinná látka Mexoryl, obsažená ve vysoce kvalitních přípravcích 
světoznámé francouzské kosmetické fi rmy, které Vám nabízíme u nás v lékárně 
pro zdravé opalování, chrání kůži před UVA a UVB zářením. Tyto přípravky 
jsou k dispozici jako krém, mléko, sprej, fl uidní emulze jak pro dospělé, tak 
i pro děti. Přípravky jsou hypoalergenní, voděstálé a fotostabilní. Optimální je 
kombinace těchto přípravků s užíváním potravinových doplňků s obsahem be-
takaroténu, který je v různých koncentracích od 6 do 15 mg v tobolce. Hlavně 
před dovolenou u moře je na místě použití těchto přípravků. Ochranný efekt 
nastane asi tak po jejich měsíčním použití. U nás v lékárně Vám poradíme, jak 
na slunce bezpečně a zdravě.
Pracujeme na zdokonalení naších internetových stránek. Vám jsou vždy 
k dispozici aktuální informace o našich novinkách, různých akcích atd. Rádi 
zodpovíme Vaši případné dotazy. Nově je umístěn odkaz na Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, kde najdete dokonce i orientační doplatky na každý lék, hraze-
ný zdravotní pojišťovnou.

Motto pro tento měsíc: 
„Za letní krásou za zvýhodněné ceny 

do lékárny „U Koně“ a na www.lekonline.cz“ 

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

NON – STOP
737 037 677

STÁLÝ
NÁBOR HRÁČŮ

KONTAKTY:
Trenér ročníku 2001: Filip Souček 775 776 765
Trenér ročníku 2002:  Tomáš Ulrich 739 875 767
Trenér ročníku 2003: Lukáš Mráz 773 586 263
Trenérka ročníku 2004: Pavlína Hasmanová 737 149 736

Vydava te l s t v í  Baby lon

přijme do

redakce HLASU TROJKY
obchodního zástupce 

PRODEJCE REKLAMY
➦ komunikativní typ

➦ práce v terénu

➦ ŽL výhodou

Životopisy zasílejte na:
Koněvova 19, 130 00 Praha 3

nebo pa@babylon90.com

Nabízíme: 
Kompletní zpracování knih, časopisů, 
katalogů, dopisních papírů, vizitek...

Zajistíme tisk a knihařské zpracování.

Ježkova 1, 130 00 Praha 3
typograf@korsach.cz • www.korsach.cz

Typografické studio

Proč to děláme? Protože nás to baví a umíme to!
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Lezecká stěna na Václaváku a na Gutoffce

10

Každoročně řeší řada rodičů problém, jak smyslu-
plně vyplnit prázdninový čas svých dětí tehdy, kdy 
musí z nějakého důvodu zůstat v Praze. Kromě na-
bídky různých akcí pořádaných dětskými organiza-
cemi (Skaut, Pionýr aj.- doporučujeme vyhledat si 
možnosti na internetu) je v Praze i řada dalších zají-
mavých příležitostí k zábavě, a to nejen pro ty menší, 
ale i pro děti staršího školního věku. Například pří-
znivci lezení se mohou za svým koníčkem vydat pří-
mo do centra Prahy nebo do Strašnic na Gutoffku.
Stěna Adrenaline Pit na lezení s lanem sídlí na Vác-
lavském náměstí, kde rozšířila nabídku Svatováclav-
ského squash klubu. Zájemcům se zde vedle tří kurtů 
na squash nabízí variabilní lezení. Několik kolmých 
desetimetrových stěn zpestřují ruční spáry, k dispozici 
je bouldrovací stěnka a dětská stěna s velkými chyty. 
Dvě sportovněji laděné úzké převislé struktury spojuje 
vysoko nad hlavou dlouhý šestimetrový strop. Protože 
se jedná o prostor v centru města, je pochopitelné, že 
se majitel snaží oslovit i dospělé. Pro všechny zájemce 
jsou připraveny základní kurzy lezení, kde si osvojí zá-
kladní pohyb po umělé stěně. To samozřejmě něco sto-
jí. V ceně kurzu je kromě odborného vedení i veškeré 
potřebné vybavení. Následný kurz „pro pokročilejší“ 
připraví zájemce na přechod z umělé stěny do přírod-
ních skal. Je lepší dojet sem MHD, protože se v blíz-
kém okolí prakticky nedá zaparkovat. 
Na stěnu je třeba mít základní lezecké vybavení: seda-
cí úvazek, jistící brzdu, lezecké boty a lano. Karabiny 
jsou připnuté nastálo na stěně. Stěna na Václavském 
náměstí je vhodná především pro začátečníky a střed-
ně pokročilé lezce. Leze se zde s tekutým magneziem, 
které lezci dostanou po zaplacení vstupenky. Na stěně 
se tudíž nepráší. 
Pokud by se vám líbila spíše venkovní umělá lezec-
ká stěna, doporučujeme Gutoffku, která se nachází 

v Praze-Strašnicích, v Gutově ulici v areálu ska-
teparku u ZŠ. 
Lezení tu oproti vnitřním překližkovým konkurent-
kám připomíná skálu. Je zde velký výběr obtížnosti 
výstupů. Cesty jsou postavené tak, že kromě přišrou-
bovaných chytů využívají často i strukturu betonu, 
z něhož je stěna postavená. Beton perfektně drží, chy-
ty se neprotáčejí. Na cestách v převisech jsou natrvalo 
umístěné expresky jako na jiných dobře vybavených 
umělých stěnách. V kolmých a položených cestách je 

potřeba mít expresky vlastní, a to kvůli nenechavcům, 
kteří je v lehce dostupných místech kradou, bohužel. 
Při lezení je potřeba dávat pozor na značení cest (chy-
ty a stupy jsou označeny příslušnou barvou), které se 
v některých místech kříží nebo vedou paralelně vedle 
sebe. Do Gutoffky se dostanete metrem trasy A, sta-
nice Strašnická. Z horního vestibulu sejdete rovnou 
do podchodu pod zastávkou autobusů a přes park do-
razíte k velkému oplocenému hřišti. V areálu je kromě 
lezecké stěny i velký skatepark, několik hřišť na mí-
čové sporty a bazén. Vybavení na stěnu je potřeba zá-
kladní (jako v předešlém případě) Vše si lze za popla-
tek půjčit v areálu. Pozor! Na umělých stěnách se leze 
na vlastní zodpovědnost, doporučujeme u mladších 
dětí dospělý doprovod! I zde se dá najmout instruktor, 
který zájemce zasvětí do všech tajů tohoto sportu. 
Také naše bezprostřední okolí nabízí řadu příležitos-
tí k prázdninové rekreaci: Například Riegrovy sady, 
Park Rajská zahrada, Pražačka a Dětské dopravní 
hřiště na Pražačce, celý rozsáhlý park na Vítkově, 
Na Křížku a další. Mnohé žižkovské děti neznají Let-
nou, nikdy nebyly na Žofíně, ani na dalších pražských 
ostrovech, nespatřily oázu Františkánské zahrady, 
nezažily úžasnou atmosféru Kampy, nebyly na Vyše-
hradě. Praha je stále krásné místo k životu, disponuje 
nepřeberným množstvím míst k rekreaci a poučení. 
Využijte prázdnin a naučte své děti, rodilé Pražany, 
znát své město. Přejeme vám nezapomenutelné zážit-
ky v úžasné metropoli v centru Evropy, do které jezdí 
a vracejí se nadšení turisté z celého světa. Fotogra-
fujte, rádi vaše snímky uveřejníme, třeba i s krátkým 
povídáním.

Klidně, bezpečně a zajímavě prožité prázdniny 
přeje dětem i jejich dospělým celá naše redakce!

(citace a foto z Outdoorového průvodce Prahou, Grada 2007)

Roháčova 25, Praha 3
tel.: 777 088 107

Trápí Vás vysoký úrok u úvěru u vaší banky?
NÍZKÁ HYPOSPLÁTKA Vám může pomoci, úrok 3,5 procenta je 
garantován po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření.

Nízká hyposplátka 3,5%.

www.papir-novotny.cz l obchod@papir-novotny.cz

Spotřební materiál pro PC

• TONERY • CARTRIDGE

ORIGINÁLY

KOMPAKTIBILNÍ (úspora až 40 %)

RECYKLOVANÉ (úspora až 60 %)

Prodejny
Biskupcova 5, Praha 3
tel.: 271 775 615
Sokolovská 274, Praha 9
tel./fax: 284 819 062

VÁŠ
DODAVATEL

KANCELÁŘSKÝCH
POTŘEB

PAPÍR - HRAČKY
ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

HOSPODÁŘSKÉ TISKOPISY
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO PC

VELKOOBCHOD
MALOOBCHOD

➭ Prodlužování vlasů, přírodní příčesy
➭ Prodej přírodních vlasů

➭ Kadeřnické služby
➭ Afro - francouzské copánky

➭ Svatební a společenské účesy
➭ Modeláž nehtů, manikúra

➭ Prodlužování řas
➭ Permanentní make – up

(obočí, oční linky, kontury a výplně rtů)

AmistudioAmistudio

Ježkova 3, Praha 3
www.amistudio.biz

Tel.: 605 350 487, 775 554 758Koněvova 11, Praha 3, tel: 721 138 517
Mluvíme i rusky

Kvalitně za dobré ceny

KREJČOVSTVÍ

ŠITÍ NA ZAKÁZKU

y

Nově otevřeno

❃ společenské oděvy 
❃ nadměrné velikosti 
❃ oprava oděvů
❃ šití z kůže
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1. st 18:00 Nouzový východ
 20:30 Milk
2. čt 17:30 Podivuhodný 

případ Benjamina 
Buttona

 20:30 Útěk do divočiny
3. pá 18:00 Milionář z chatrče
 20:30 Nezvaný host FK
 22:30 Jak se vaří dějiny
4. so 18:00 Gran Torino
 20:30 Vicky Cristina 

Barcelona
 22:30 Zack a Miri točí 

porno
5. ne 17:45 Gomora FK
 20:30  Rekviem za sen FK

Světový den polibku – 
50% sleva pro ty, kteří se 
před pokladnou políbí
6. po 18:00 Shortbus
 20:30  Předčítač
7. út 10:00 Architekt odpadu
 18:00 Home
 20:30 Architek odpadu
8. st 18:00 Valčík s Bašírem
 20:30 Bohéma / La Boheme
9. čt 18:00 Vicky Cristina 

Barcelona
 20:30  Synecdoche, 

New York
10. pá 18:00  Happy-Go-Lucky
 20:30 Vítejte v KLDR!
 22:30 Po přečtení spalte

Ozvěny Mezinárodního festivalu 
Karlovy Vary 11.–19. 7.
14. út  10:00  Home
20. po 18:00 Tulpan FK
 20:30 Architekt odpadu
21. út 10:00 Happy-Go-Lucky

Vězeňské úterý – všichni 
odsouzení dostanou 
50% slevu
21. út  18:00 René
 20:30  Bronson
22. st 18:00 Jak se vaří dějiny
 20:30  Vicky Cristina 

Barcelona
23. čt 18:00  Rekviem za sen FK
 20:30  Aero naslepo

Pátek s Jimem Jarmuschem
24. pá 17:45 Zlomené květiny
 20:15  Hranice ovládání
 22:30 Ghost Dog – Cesta 

samuraje
25. so 18:00 Home
 20:30 Architekt odpadu
 22:30 Bronson
26. ne 18:00 The Wrestler
 20:30 Bronson
27. po 18:00 Gran Torino
 20:30 Gomora FK
28. út 10:00 Paříž 36
 18:00 Nezvaný host FK
 20:30 Hranice ovládání
29. st 18:00 Vítejte v KLDR!
 20:30 Předčítač
30. čt 18:00 Bohéma / La Boheme
 20:30 Dobře placená 

procházka
31. pá 18:00 Synecdoche, 

New York
 20:30 Bronson
 22:30 Jak se vaří dějiny

FILMY PRO SENIORY
  7. út 10:00 Architekt odpadu
14. út 10:00 Home
21. út 10:00 Happy-Go-Lucky
28. út 10:00 Paříž 36

Z programu kina AERO – červenec
Biskupcova 31, Praha 3, tel.: 271 771 349 www.kinoaero.cz

Světové rekordy na atletickém závodu JESENIOVA WORLD RECORD RACE

Křížovka o knihy na měsíc červen: Žižkovským rodákem byl též (tajenka) scénárista, autor Pana Tau, nebo 

fi lmu Návštěvníci. Výherci HT5/2009: Eva Skudreová,  J. Želivského, P-3; Ivan Králík, Přemyslovská, P-3. Tajen-

ku zašlete redakci HLAS TROJKY, Koněvova 19, 130 00 Praha 3 nebo emailem na: hlastrojky@babylon90.com 

(prosíme uvádějte adresu) do 31. 7. 2009.

V sobotu 13. června 2009 proběhl v letním a téměř 
bezvětrném počasí na atletickém stadionu Sportovní-
ho klubu Jeseniova v Praze 3-Žižkov, za účasti 19 at-
letů a atletek všech věkových kategorií, jeden z mno-
ha atletických závodů, které pořádá SK Jeseniova. 
Tímto závodem byl Jeseniova World Record Race, 
který celosvětově ustanovil prémiový atletický světo-
vý rekord v běhu na 270 metrů, což je v případě SK 
Jeseniova délka jednoho atletického oválu. Tato udá-
lost proběhla v tichosti a bez povšimnutí mediálního 
a atletického světa jako předzvěst atletického mítinku 
Zlatá tretra Ostrava. 

V mužské kategorii 
se světovým rekord-
manem stal Jan 
„Gazi“ Vlach, závo-
dící za SK Jeseniova 
v I. národní lize, který 
svého času 32,6 s. se 
zkratkou WR dosáhl 
v sedmičlenné konku-
renci startovního pole. 
Mezi ženami se světo-
vou rekordmankou 
stala s jasným vede-
ním již na cílové ro-
vince Markéta Šour-
ková časem 38,8 s., 
závodící v nejvyšší at-

letické soutěži Česká spořitelna extraliga za AC Česká 
Lípa. Světový rekord byl ustanoven i ve veteránské 
kategorii, v níž ho vytvořil časem 52,3 s. Jiří M. Tro-
níček, který porazil o 15 let staršího 66letého maraton-
ce Miloslava Fiedlera. Světové rekordy byly vytvořeny 
i v žákovských kategoriích, kdy se na 270metrové trati 
ve svých kategoriích stali rekordmany: v mladších žá-
cích Lukáš Pařízek časem 46,0 s., v mladších žáky-
ních Kateřina Floriánová časem 51,5 s., ve starších 
žácích Michal Pařízek časem 47,1 s. 
Informace o závodu na:
www.jeseniovarecordrace.iplace.cz S dalšími atletic-
kými akcemi, které pořádá SK Jeseniova se můžete 
seznámit na www.jeseniova.cz.  Roman Pavlů 

Kontakt:
Mgr. Roman Pavlů
tel.: 604 452 964

jeskasoutez@seznam.cz 

V hudbě:
rychle

Německé
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bůžek

Opak světla
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TAJENKA
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Etiopské
jezero
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Rebab,
Deposit,

Gift,
Tana
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Hledáme byty před 
privatizací v Praze 3

INVENIO, s.r.o.

Nabízíme odstupné v hotovosti 
nebo možnost jiného bytu.

 222 512 805, 737 289 996
www.inve.cz

VÝPRODEJ 
POUŽITÉHO 
NÁBYTKU 

– převážně IKEA 
(včetně záclon a ložního vybavení)

Info: 
telefon  602 253 161, 602 381 804

e-mail: info@amoreal.cz

- Kompletní servis
- Zateplení obvodového pláště
- Financování a státní dotace
- Výroba plastových oken

KOMPLETNÍ REVITALIZACE 
BYTOVÝCH DOMŮÝCH DOMŮ

INFOLINKA 312 591 977

hlas3jky 208x64 .indd 1 19.6.2009 13:55:47

Ceník plošné inzerce na rok 2009
(platný od 1. 12. 2008)

                                                                              AKCE!
Typ  Rozměr Základní cena inzerce celoročně (10x)
    celobarevné provedení + bonus: umístění na internetu 
    zdarma + 1x PR článek

F 68x64 mm 2.340 1800 x 10 (18.000)
E 103x64 mm  3.510 2700 x 10 (27.000)
D1 138x64 mm 4.680 3600 x 10 (36.000)
D2 68x130 mm 4.680 3600 x 10 (36.000)
C 103x130 mm 7.150 5500 x 10 (55.000)
B 208x130 mm 14.300 11000 x 10 (110.000)
A 208x262 mm 28.600 22000 x 10 (220.000)

Grafi cké zpracování v ceně! (Ceny jsou bez DPH 19%)

Orientační termíny distribuce: 

č.  1/2 19. – 20. 2. 2009 č. 7/8 27. – 28. 8. 2009

č.  3  26. – 27. 3. 2009 č.  9 24. – 25. 9. 2009

č.  4 27. – 28. 4. 2009 č. 10 22. – 23.10. 2009

č.  5 28. – 29. 5. 2009 č. 11 23. – 24.11. 2009

č.  6 25. – 26. 6. 2009 č. 12 14. – 15.12. 2009

          Redakce si vyhrazuje možnost změny termínů.

NÁKLAD: 35.000 ks
Distribuce: Česká pošta, s. p.

Objednávky inzerce v redakci Hlasu Trojky: 
Vydavatelství Babylon
Koněvova 19, Praha 3

tel:  222 590 222, 602 804 979 
fax: 222 582 010

e-mail: hlastrojky@babylon90.com
Naše webové stránky: www.hlastrojky.babylon90.com
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