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MUDr. Robert Jůzek
Jsem týmový hráč
ve fotbalu i v medicíně

editorial
Vážení čtenáři,
také jste rozčarovaní z toho,
jak si s námi zahrává počasí?
Po dlouhé a poměrně hodně
mrazivé zimě se už všichni těšili na jaro, ale to si dává načas. Snad už se ale teplo blíží
a několik měsíců vydrží. Pokud jste senioři z Prahy 4,
vydejte se na nějakou zajímavou procházku nebo si vyberte vhodnou sportovní aktivitu. Na minigolfový turnaj
navíc můžete vzít i svá vnoučata. Přinášíme vám celou
řadů tipů na to, jak trávit čas. Pokud patříte k těm, kteří
až do poslední chvíle na zahradě nebo terase grilují a potom
už od února vyhlížejí sluníčko, aby si zase mohli připravit
nějakou dobrotu, zaujme vás nabídka rodinného Řeznictví
Branická. S masem tady umějí pracovat a vy to poznáte,
až si na něm budete pochutnávat. Velkou novinku plánuje
Praha 4 v oblasti dopravy. Parkování je tady už natolik neúnosné, že se čtyřka rozhodla připojit k městským částem,
v nichž se za parkování platí. Jak se na novinku těšíte, souhlasíte s ní, nebo jste odpůrci zón placeného stání? Napište
nám svůj názor.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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NEHLEDEJTE SVOJI BUDOUCNOST VE HVĚZDÁCH,
ALE V EVROPĚ.
STAŇTE SE NAŠÍM KOLEGOU V KANCELÁŘI NA PRAZE 4
www.rkevropa.cz/nusle
praha4@rkevropa.cz | +420 731 679 200
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aktuality

Beneﬁční běh

Patnáct milionů

a rodinné odpoledne

pro sport a kulturu

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

D

vé rodičovství. Běh se bude konat v Parku Na Pankráci, a to
v sobotu 20. května od 14.00.
Vstup na rodinné odpoledne je
zdarma. Letošní ročník rodinného běhu je zaměřen na zdravá chodidla.

atnáct milionů korun rozdělí Praha 4 mezi subjekty v oblasti sportu a volnočasových aktivit, kultury
a umění, rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně
patologických jevů, integrace

P

Řekněte svůj názor
na veřejná prostranství v Praze 4
enerel veřejných prostranství zpracovává od
podzimu loňského roku
čtvrtá městská část. Konat se
budou veřejná setkání, na kterých mohou svůj názor vyjádřit
obyvatelé čtyřky. Obyvatelé oblasti Starý Spořilov, Sídliště
Spořilov se mohou sejít na ZŠ

G

Jižní, a to 18. května od 18.00
hodin, ve stejném čase se mohou 24. května vyjádřit obyvatelé částí Horní Krč, Pankrác,
Budějovická, Pražského povstání, Kačerov, a to na ZŠ Plamínkové. Další setkání se bude
konat pro oblast Braník, Podolí,
Dvorce v ZŠ Nedvědovo nám.

29. května také od 18.00 hodin,
lidé z Hodkoviček, Sídliště Novodvorská, Dolní Krče a Lhotky
mohou svůj názor říct v KC Novodvorská 8. června a poslední
setkání je naplánováno pro oblast Nusle, Michle na Nuselské
radnici na 12. června taktéž od
18.00 hodin.

INZERCE V4-0505
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národnostních menšin, zdravotní, sociální a rodinné politiky a životního prostředí.
Podpory se dočkají například
divadla působící v Praze 4, spolky, které pořádají farmářské
trhy či sousedská setkání.

Chatová osada Jachta
u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí
v chatkách se sociálním
zařízením

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU
DOVOLENOU
trampPMÓOBtNJOJHPMG
tEǔUTké hřištǔatd.
www.JachtaMachovoJezero.cz
www.CtyrlistekMachovoJezero.cz
tel.: 604 809 688

INZERCE V0515

alší, už třetí ročník rodinné beneﬁční akce Rodiče na start, se bude
konat u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Rodinný běh
pořádá nezisková organizace
APERIO – společnost pro zdra-

aktuality
Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.

INZERCE V4-0534

● Každý den pro Vás připravujeme
speciální menu z čerstvých surovin.
● Přijdte k nám ochutnat italské
speciality, zajistíme Vám raut
pro Vaše přátele a obchodní partnery.

Čtyřka zavede
parkovací zóny
tvrtá městská část chce
na svém území zavést
takzvané zóny placeného
stání. Hlavní město Prahu
proto požádá o jejich zavedení.
Důvodem jsou potíže s parkováním, které se zhoršily po zave-

Č

27. května chystáme Český pivní
festival 2017. Tahle velká „restaurace“ vám každý den nabídne více
než sedmdesát druhů piv z mikro,
mini a středně velkých českých pivovarů. Za celý festival vám tak představíme několik stovek různých piv,
která budou čepována výhradně do
sklenic. Můžete také ochutnat česká
vína z menších vinařství, tradiční
červenou, žlutou a černou limonádu
nebo kávu od českého výrobce. Původ nabízeného sortimentu je
pro nás velmi důležitý. Potěšit své chuťové pohárky budete moci
mimo jiné pivní polévkou, buřty na pivu, syrečkovým tataráčkem, skvělou svíčkovou, smaženým telecím řízkem nebo třeba
poctivými bramborovými hranolkami, smaženými na hovězím
loji. Festivalové menu je servírováno na porcelán. Přijďte degustovat, užít si hezký večer s přáteli nebo třeba nedělní oběd s rodinou. Přijďte na nějaký hezký koncert nebo gastronomický workshop. Budu se na vás moc těšit.

dení placeného parkování v Praze 5 loni v srpnu. Potíže jsou
především podél trasy metra C,
podél tramvajových linek v Nuslích a Podolí a v ulicích sousedících s městskými částmi Praha 2 a Praha 5.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

INZERCE V4-0517

RE/MAX

100 dalších spokojených klientů každý den
Rádi se i Vám postaráme o prodej Vašeho bytu.
Poradíme s tržní cenou, připravíme smluvní dokumentaci,
ochráníme Vaše finance.
Jsme profesionálové, víme, jak se to dělá správně.
Naše kancelář působí na Praze 4 jedenáct let, těší nás,
že již spoustě klientů jsme pomohli k novým domovům.
Rádi budeme spolupracovat i s Vámi.
www.remaxharmony.cz, www.karieramaklere.cz

605 721 944, harmony@re-max.cz

Vaše realitní kancelář na Praze 4

www.vase4.cz
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školství
Nepovedlo se vám uspět při zápisech do
státních mateřinek nebo jste od začátku
rozhodnuti najít pro dítě soukromé
zařízení? Nabídka je bohatá a výhody jsou
nesporné. Ve třídách je málo dětí a učitelé
se jim mohou věnovat individuálně. Během
letních prázdnin navíc rodiče ocení, že
mateřinka funguje bez omezení.

Vyberte
I

postarat se i o velmi malé děti.
Maminky či tatínkové se tak
mohou vrátit dříve do práce.
Soukromá zařízení dále nabízejí i možnost přihlásit dítě
k docházce jen na několik dnů

v týdnu. To státní zařízení neumožňují.

Otevřeno je
i přes léto
Soukromé mateřinky mají
přehledné webové stránky. Dozvíte se na nich, co budou děti
dělat nebo jaké nabízí kroužky.
Další výhodou soukromých
školek je to, že mají ve třídě
méně dětí, učitel či učitelka tak
má na každé z nich více času.
Většina školek nabízí i spoustu
mimoškolních aktivit – angličtina, hudební a výtvarná výchova nebo třeba pohybové a dramatické kroužky, to jsou jen
příklady. Výhodou je ale i to, že
kroužky se konají přímo ve
školce a navíc lze často přihlásit
i staršího sourozence, který
školku nenavštěvuje. S blížícími
se prázdninami rodiče často

řeší, co si počnou se „školkou
povinným“ potomkem, když je
jeho školka přes léto zavřená.
Soukromé mateřinky v tomhle
vycházejí rodičům vstříc a otevřeno mívají i přes prázdniny.

Děti překvapí tím,
co se naučily
Využít můžete některou
z privátních mateřinek i na
zkoušku. Chystá se váš potomek po prázdninách do normální školky, ale zatím bez mámy či táty moc času nestrávil?
Přihlaste ho přes léto do soukromé školky a nechte ho vyzkoušet si, co ho čeká.
Pro děti si mateřinky chystají
celou řadu aktivit, často připravují tematické bloky, v nichž se
děti naučí celou řadu novinek
a doma vás potom překvapí, co
všechno nového se dozvěděly.

Miniškolka Baby Office

The Prague British School

Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4 – Krč
www.babyoffice.cz/miniskolka

K Lesu 558/2, Praha 4
www.pbschool.cz/summerfun

Zaměření školky: Flexibilní docházka, rodinné prostředí, adaptační proces,
možnost využít sdílenou kancelář u miniškolky (coworking) pro rodiče
Prázdninový program: Běžný provoz včetně kroužků (každý den od 15 hod.)

Zaměření školky: Britská mezinárodní škola

Jazyky:
Kroužky:
Cena:
Věk dětí:
Otevírací doba:
Kontakt:
E-mail:
Tel.:

Jazyky:
Kroužky:
Cena:
Věk dětí:
Otevírací doba:

AJ, ČJ
Různorodé
1000 Kč / 2. dítě 400 Kč
Letní program: 4–11 let
8:30–17:00 hod.

E-mail:
Tel.:

summerfun@pbschool.cz
226 096 200
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ČJ, AJ
Ano
od 55 Kč/hod.
od 15 měsíců do 4 let
8.15–17.00 hod.
Mgr. Ivana Kollárová
ivana.kollarova@babyoffice.cz
603 404 224

www.vase4.cz

Prázdninový program: Léto 2017 – Summer Fun@PBS (10.–27. 7. a 7.–18. 8.)

INZERCE V4-0504

soukromé mateřinky se chystají na zápis. Konkrétní termíny najdou rodiče na webových stránkách jednotlivých
školek. Oproti státním zařízením jsou ta soukromá schopna

INZERCE V4-0533

PŘIPRAVILA RED, FOTO DREAMSTIME

soukromou školku pro dítě

zdraví

Péče o chrup dětí
ve školním věku
éče o zuby v podobě pravidelné dentální hygieny
by měla patřit k životu
školáka stejně jako preventivní
prohlídky u lékaře. Dopřát by si
ji měl alespoň dvakrát ročně.
Jeho zuby vám za to sice nahlas
nepoděkují, ale díky opečovávanému chrupu se bude častěji
usmívat a méně naříkat u lékaře. Velmi zjednodušeně řečeno
proto, že „Denně používané
zuby si zaslouží profesionální
péči!“
Zdravé školní dítě by mělo
být již natolik duševně vyspělé
a manuálně zručné, aby si uvědomovalo potřebu pečovat
o svůj chrup, který bude potřebovat po celý svůj dlouhý život.
Neznamená to ovšem, že je vše

P

schopné dělat samo, bez pomoci a dohledu rodičů. Dítě si
již většinou čistí zuby samo
a používá k tomu zubní kartáček a vlastní intuitivní techniku
(krouživé a stírací pohyby kartáčkem). Důležité je vyčištění
zubů v krčkové oblasti, kde zub
končí a začíná dáseň. Toto místo se často stává retenčním
místem pro hromadění nevyčištěného zubního plaku, který
následně způsobuje krčkový
kaz a zároveň zánět dásně.
Ve starším školním věku
(12–15 let) může dítě začít
s mezizubní hygienou pomocí
zubní nitě nebo mezizubního
kartáčku. Doporučuje se s těmito pomůckami začít co nejdříve,
hlavně při stěsnání zubů, které

je doprovázeno prořezáváním
stálých zubů a růstem čelistí.
Mezizubnímu čištění by však
měla předcházet instruktáž
a nácvik mezizubní hygieny
v ordinaci dentální hygienistky,
za přítomnosti rodičů, pro případnou kontrolu provádění.
Čištění mezizubních prostor
má prokazatelný preventivní
účinek na výskyt kazivých lézí
na mezizubních ploškách.

Přibližná časová
posloupnost prořezávání
stálých zubů:
■ 6 let prořezávají čtyři první
velké stoličky (dvě horní šestky
+ dvě dolní šestky)
■ 7 let prořezávají dva I. horní
řezáky a dva I. dolní řezáky
(dvě horní jedničky + dvě dolní
jedničky)
■ 8 let prořezávají dva horní
druhé řezáky a dva dolní druhé

řezáky (dvě horní dvojky + dvě
dolní dvojky)
■ 10 let prořezávají dva spodní
špičáky a čtyři malé stoličky
(dva I. horní premoláry + dva
I. dolní premoláry)
■ 11 let prořezávají horní špičáky a čtyři druhé malé stoličky
(dva horní II. premoláry + dva
dolní II. premoláry)
■ 12 let prořezávají čtyři druhé
velké stoličky (dvě horní sedmičky + dvě dolní sedmičky)
■ 15 let a dále prořezávají třetí
velké stoličky (zuby moudrosti)
Odpovědi na své další otázky
můžete hledat na www. arbesplus.cz v sekci Když se řekne…
Kolektiv Arbes
a dentální hygiena

INZERCE V4-0506

dentální hygiena

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz

www.arbesplus.cz

Postarejte se o zuby,
my se zatím postaráme
o vaše děti
Poskytujeme dentální hygienu pro děti
a dospělé, kdy máte v čekárně zajištěné
hlídání, zatímco se o Vás postarají naše

od Vás...
tram Anděl nebo Újezd

C+B

...až k nám
tram 9,12,20 (Arbesovo nám.)
nebo 5 min. pěšky
ze stanic Anděl, Újezd

dentální hygienisty. Společně s Vámi,
Vašemu dítěti vyčistíme profesionálně zoubky
a společně se naučíte, jak se nejlépe starat
o dutinu ústní, aby zuby neohrožoval zubní
kaz a další nebezpečná onemocnění
dutiny ústní.

Využijte příspěvků zdravotních pojišťoven

každý
čtvrtek
dentální
hygiena
s hlídáním
dětí

na ošetření dětí, maminek a těhotných.

www.vase4.cz
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osobnost Prahy 4

MUDr. Robert Jůzek:
PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO: ARCHIV ROBERTA JŮZKA

Jsem týmový hráč ve fotbalu i v medicíně
Vítěz ankety Sportovec roku Prahy 4 se může pochlubit
také zlatou medailí z 22. ročníku fotbalového mistrovství
světa lékařů, které se konalo v loňském roce v areálu
španělského FC Barcelona. Nejlepší střelec a kapitán
A družstva AFK Slavoj Podolí Praha střídá fotbalový dres
s bílým lékařským pláštěm. MUDr. Robert Jůzek je totiž
ortopedem na ortopedické klinice pražské nemocnice Na
Bulovce. Jako lékař se zúčastnil také humanitární mise
v Jordánsku, kde léčil děti syrských uprchlíků.
● Kdo vás přivedl k fotbalu?
Byl jsem odmalička sportovně založený.
K fotbalu mě přivedli rodiče, ale byla to
především má volba. Původní nápad byl
obou rodičů, ale další podporu zajišťovala
maminka. Od první třídy základky jsem
chodil do sportovní třídy, kde jsme dělali talentové zkoušky. V páté třídě jsem sice odešel do matematické třídy, ale sport mě provázel dál.
● Neměl jste touhu stát se známým, profesionálním fotbalistou?
Asi jsem to v sobě i chvilku měl, pak jsem
si ale uvědomil, že to hlavní je spíš škola,
studium…
● Takže jste vystudoval medicínu. Byl to
váš dětský sen, stát se lékařem?

K medicíně mě to vždycky táhlo, už odmalinka. Když mi byly asi čtyři roky, tak už
jsem říkal, že chci léčit lidi. Rád lidem pomáhám, a tak jsem si za tím šel. Přihlásil
jsem se na přírodovědné gymnázium na
Botičskou, chodil jsem do matematické třídy a přírodovědný směr mne velmi bavil.
Lékaře v rodině sice nemáme, ale podporu
jsem měl vždycky, hlavně od maminky.
● Proč jste se během studia lékařské fakulty rozhodl zaměřit se na náročný
obor ortopedie? Co vás na ortopedii nejvíc přitahovalo a co naopak odrazovalo?
Neodrazovalo mě vůbec nic. Jako sportovec jsem měl asi nejblíž právě k ortopedii,
nebo možná ještě k jinému chirurgickému
oboru. Jedním z důvodů, proč jsem se deﬁINZERCE V4-0512
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nitivně rozhodl právě pro ortopedii, je její
variabilita, ortoped se setkává s celým
spektrem populace, ošetřuje dospělé – ženy, muže i děti. Měl jsem možnost pracovat
na plastické chirurgii, vyzkoušel jsem si
také transplantační chirurgii, abych zjistil,
zda ortopedie je to pravé. Variantou, v případě že bych nemohl dělat chirurgický
obor, byla práce s dětmi, pediatrie. Nakonec jsem zjistil, že ortopedie je pro mne
opravdu to nejlepší. Jsem rád, že se v ortopedii mohu věnovat také práci s dětmi, a to
je moc krásná práce. Děti jsou vděčné, jsou
spontánní, čisté, nejsou falešné. Ortopedie
je pro mne zajímavá i tím, že podobně jako
u sportu, hned vidíte výsledek. Člověk přijde do ordinace s tím, že se mu něco přihodí

osobnost Prahy 4
a vy mu buď zákrokem – operací pomůžete, aby se dostal zpět
do normálního aktivního života
nebo jej alespoň nasměrujete,
jakým směrem se má vydat,
aby si tu kvalitu života sám
zlepšil. U jiných oborů to tak
nezbytně není, výsledek tam
nemusí být hned jasný. Výsledek práce ortopedů bývá dříve
viditelný.
● Jako dětský ortoped jste se
zúčastnil humanitární mise
v Jordánsku. Jak jste se tam
dostal?
Byla to mise v rámci humanitárního programu Ministerstva
vnitra Medevac, kdy se vyčlení
nějaké peníze na pomoc v oblastech zmítaných válkou a v rizikových oblastech, kde se zdravotní péče tolik nedostává.
V Jordánsku jsme pomáhali
syrským uprchlíkům, kteří
z tamních uprchlických táborů
odjížděli do hlavního města
Ammánu, kde jsme je operovali
v místních nemocnicích. Věnovali jsme se také místním obyvatelům, jordánským dětem
s vrozenými vadami. Charitativní pomoc byla opravdu zajímavá a moc hezká práce.
● Neměl jste obavy vyjet do
Jordánska?
Původně jsem měl trochu
obavy tam jet, nevěděl jsem, do
čeho jdu. Pak jsem tam byl,
a můžu říct, že tam bylo všechno bezpečné, lidé byli příjemní
a chovali se slušně. Přišlo mi,
že v Jordánsku bylo bezpečně
jako v jakékoli evropské zemi.
Člověk poznal jinou kulturu,
jinou mentalitu. Jordánsko
bych vřele doporučoval jako turistickou destinaci, jet se tam
podívat z kulturního hlediska,
to určitě ano.
● Jak vypadá práce lékaře
v nemocnici v Jordánsku a na
jaké úrovni jsou tamní nemocnice?
V Jordánsku existují dva typy
nemocnic, soukromé a státní.
Soukromé nemocnice odpovídají standardu západoevropských nemocnic a bývají to obvykle velké, moderní, dobře
vybavené nemocnice. Státní nemocnice z velké části fungují na
charitativních příspěvcích a jejich činnost je tedy omezena ﬁ-

nančními možnostmi. Léčba je
určena pro pacienty bez ﬁnančních prostředků, je omezena na
základní péči. V Jordánsku je
míra spoluúčasti pacienta vysoká.
● Lišily se představy od toho,
jak to vypadalo na místě?
V hlavním městě Ammánu
vidíte velké extrémy. Luxusní
čtvrti, bohatí lidé, velká obchodní nákupní centra, ženy
zahalené v burkách, pod kterými měly značkové šaty, v ruce
drahé mobily. O tom, jak moc
musejí být ženy zahalené, rozhodují muži. Vlastně o všem
tam rozhodují muži. I v nemocnici musí s lékařským zákrokem souhlasit jen muž. Když
jsme potřebovali operovat dítě,
vždy musel dát souhlas otec.
Pokud by nebyl přítomný, operace se nekonala. Snad jen
v ohrožení života, ale s tím
jsme se nesetkali.
● Vzpomenete si na nejtěžší
případ?
Všechny případy byly zajímavé, unikátní. Nedá se říct, že
by byl nějaký nejtěžší nebo nejzajímavější.
● Existují z pohledu ortopeda nějaké bezpečné sporty?
Všechny sporty mají svá rizika. Nedokáži přesně říci,
který sport je nejbezpečnější,
snad šachy, mohu říci pouze,
které sporty rád doporučuji.
Prvním sportem je jízda na kole
a dalším je plavání, ale pozor!
Pouze kraulové nohy.
● Nemáte strach hrát fotbal,
když v ordinaci vidíte, jaké
úrazy se při kopané mohou
stát? Co je z lékařského hlediska největší hrozba fotbalu?
Strachem bych to přímo nenazval, spíše respektem. To
znamená, že se snažím na hřišti chovat tak, abych nikoho
včetně sebe neohrozil na zdraví. Jsou situace, kdy by měl zvítězit spíš rozum a nadhled. Nejčastější jsou při fotbalu
poškození předního zkříženého
vazu, postranních vazů a obecně poranění kolene.
● Chodí k vám do ordinace
i fotbalový spoluhráči či protihráči?
Chodí a jsem rád, že se spojí
moje praxe v medicíně se spor-

tem. A když chtějí s nějakým
zdravotním problémem poradit
protihráči, tak rivalita jde stranou.
● Ortopedie je obor náročný.
Pomáhá vám kondice z fotbalu při vaší práci lékaře?
Všeobecná sportovní aktivita
je výhodou pro práci ortopeda.
S fyzičkou mi pomáhá právě
fotbal, kolo a běhání. Psychickou náročnost kompenzuji cvičením hot jógy, kde také posiluji
a protahuji ostatní svalové skupiny.
● V loňském roce jste reprezentoval Českou republiku
na Mistrovství světa lékařů
v kopané ve španělské Barceloně, kde jste vybojovali zlaté
medaile…
To bylo skutečně krásné
mistrovství světa. Náš tým si
myslím zaslouží pochvalu, protože podle mne jsme vyhráli
i tím, jak jsme táhli za jeden
provaz. Hráli jsme s obrovským
týmovým nasazením. Individuality nejsou nijak výrazné, tedy
mimo brankáře, který hrál i prv-

ní ligu, ten nás coby ohromná
individualita převyšuje a několikrát nás podržel. A to se mi
právě na našem týmu hodně
líbí, ta kolektivní hra, týmovost.
Tím převyšujeme ostatní mužstva.
● Kolik lékařských týmů na
tomto mistrovství bojovalo?
Prestiž mistrovství se neustále zvětšuje a počet týmů se
navyšuje. V Barceloně hrálo
dvaadvacet lékařských týmů.
Letos v Rakousku už by jich
mělo být dvacet čtyři. Za čas se
třeba vyrovnáme normálnímu
mistrovství světa ve fotbale,
kde hraje 32 týmů. Možná již
v roce 2018 v ČR.
● Od dětství hrajete a trénujete v Podolí. Jaký je váš vztah
k Praze 4, co se vám tu líbí?
Vyrůstal jsem a stále bydlím
na Praze 11, v Horních Roztylech, což je část městského obvodu Praha 4. Jako velké plus
mého bydliště vnímám tři sta
hektarů Kunratického lesa, kde
se dá běhat, jezdit na kole, jít se
projít, je to krásná lokalita.
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ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL
LETENSKÁ PLÁŇ

PRAHA

11. - 27. 5. 2017

WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ

www.vase4.cz

9

servis
Jste malá ﬁrma, jejíž zaměstnanci by se dali spočítat
na prstech jedné ruky, nebo naopak velká společnost,
která zaměstnává stovky lidí? Ať tak či tak, i pro vás
jsou vhodné služby, které poskytuje společnost
Fispogroup. Servis ﬁrmám nabízí Fispogroup ve třech
oblastech, a to coby Fispo, Fispocar a Fispobau.

Fispogroup:
Péče o zákazníky na prvním místě
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portfolia. Portfolio dodavatelů společnosti
Fispogroup je nejširší na českém trhu a společnost Fispogroup své portfolio produktů
v nabídce neustále rozšiřuje,“ doplňuje jednatel společnosti.
Pokud se na Fispo obrátíte, můžete počítat s tím, že vám zajistí profesionální úkli-

dové stroje, například vysavače, parní čističe nebo mycí stroje, ale také zahradní
techniku, jako jsou traktůrky a čtyřkolky
nebo v zimě sněhové frézy. Kromě strojů
ale Fispo myslí i na drobnosti, k úklidu přece patří i maličkosti, jako jsou mopy, kbelíky
nebo koše. Co se chemických přípravků
týče, můžete se spolehnout na to, že vám
Fispo zajistí vše potřebné od čisticí chemie
vhodné pro kanceláře, gastro až pro lehký
i těžký průmysl, tak i kompletní hygienický
sortiment pro ﬁremní provoz. Široký záběr
dokládá, že Fispogroup je vysoce profesionální.
Druhá oblast společnosti Fispogroup se
jmenuje Fispocar. Tato oblast se zaměřuje,
jak už název napovídá, na péči o auta. Využít mohou potenciální zákazníci e-shop,
nakoupit si mohou například ochranné přípravky pro motor značky BG, disky, pneumatiky, ale třeba i navigace Garmin. Fispocar nabízí kompletní služby pneuservisu,
jako je přezouvání, vyvažování atd. A to dokonce na počkání.

Poslední část společnosti Fispobau se zabývá specializovaným jádrovým vrtáním
v náročných podmínkách. Výhodou, kterou
potírá konkurenci, je to, že služby jsou profesionálové schopni zajistit expresně, třeba
už do druhého dne.
Filozoﬁí společnosti Fispogroup je, aby
zákazníci dostali své služby spolu s přidanou hodnotou. Tou je kombinace širokého
portfolia služeb a produktů, orientace na
zákazníky a jejich přání, prvotřídní jakost,
kvalita produktů a služeb, důraz na neustálou inovaci procesů a postupů, ale i zlepšování servisu a servisního zázemí. Velkým
plusem Fispogroup je jeho tým, zaměstnává nejlepší specialisty ve svém oboru.
„Vždy se snažíme doporučit nejlepší řešení
nezávisle na tom do jaké míry je to výhodné
pro nás. S tím jsou zaměstnanci seznamováni již v začátcích své funkce a neustále je
na to kladen důraz. Chápu to jako důvod vysokého poměru věrných zákazníků vůči zákazníkům novým,“ popisuje jednatel společnosti Fispogroup samozřejmě velmi
záleží na zákaznících, ale také na „sousedech“ z Prahy 4, kde působí. I proto podporuje mladé fotbalisty ze čtyřkového Sportovního klubu Libuš.

Fispogroup s.r.o
U Rakovky 716, Praha 4
Tel.: +420 261 219 860
E-mail: info@fispo.cz
Pobočka Brno
Gorkého 60, Brno
Tel./Fax: +420 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz
Pobočka Ostrava
Novinářská 533, Ostrava
Tel./Fax: +420 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz
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„P

rodukty a služby společnosti Fispogroup patří k dlouhodobě nejpoptávanějším na trhu, přesto
společnost investuje do zkvalitňování další
prostředky,“ říká jednatel společnosti, který Fispo vede už od roku 1993. Dnes má
společnost už tři pobočky, kromě Prahy
i v Brně a Ostravě.
Fispo je e-shop zaměřený na úklidovou
techniku, chemii a další čisticí prostředky.
Firma nabízí rozsáhlou škálu strojů na nejvyšší úrovni, které zajistí profesionální
úklid v prostředích, která jsou vysoce náročná. Jde například o obchodní centra, výrobní linky, sklady nebo třeba bazény. Vyberou si ale i ti, kteří potřebují výrobky na
méně náročné využití.
Fispo se zaměřuje i na prodej bazarových
a repasovaných výrobků a zastupuje širokou škálu světových značek. Zásadní je
potom to, že zákazníci se mohou spolehnout na to, že dostanou poprodejní servis,
ale v případě potřeby i konzultace, předváděcí akce a nejrůznější školení.
„Společnost Fispogroup je lídrem v oblasti dovozu, prodeje a servisu úklidových
technologií, úklidových prostředků, hygienických a sanitárních pomůcek. Společnost na českém trhu úspěšně působí řadu
let a získala spoustu spokojených zákazníků, kteří si vybírají produkty ze širokého

inzerce
PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY
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Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

do nově zrekonstruované
zubní ordinace na adrese:
U strže 382/3, Praha 4 – Krč.

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.
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Smlouvy
se zdravotními pojišťovnami.

WWW.GRAV-IN.CZ

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

www.eiffeloptic.cz

Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz.
www.styledent.cz
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GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající
k regulaci hormonální aktivity.
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Již 25 let s Vámi!

15 poboček

po celé PRAZE

-70%
-60%
-50%
až

na dioptrické obruby
až

na sluneční brýle

až
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eshop.eiffeloptic.cz
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na dioptrická skla

www.vase4.cz
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Řeznictví Branická:
Celou řadu novinek připravilo pro zákazníky na jaro a léto
rodinné Řeznictví Branická. Grilovací klobásky nebo
nakládaná masa vám tady připraví podle vlastní receptury.

„Z

ahájili jsme naši vlastní výrobu,
to je naše největší novinka. Připravujeme pro zákazníky grilovací klobásky, nakládáme masa do marinád
bez konzervantů a glutamátu, používáme
jen bylinky nebo třeba limetovou šťávu
a zakysanou smetanu,“ popisuje majitel
Řeznictví Branická Zdeněk Absolon. Odnést si domů na gril můžete třeba vepřový
bok nebo kuřecí křídla.
Oblíbené jsou i tamní burgery, i ty se hodí
na gril. Někteří zákazníci Řeznictví Branická je milují natolik, že si dokonce změnili menu štědrovečerní večeře a objednávali si je i na Vánoce. Kromě masa je navíc
možné si v řeznictví koupit i pečivo nebo

housky na zmíněné burgery z pekárny
Kabát, ale i čedar do hamburgerů či různé
druhy omáček a zákazníci tak nemusejí
obíhat více obchodů, vše nakoupí na jednom místě. Zdeněk Absolon zdůrazňuje,

Řeznictví Branická
Branická 473/49, tel: 739 029 567
Otevírací doba: 9.00 až 18.00 hodin
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Domácí speciality na gril

že právě na vlastní výrobu se chce řeznictví
zaměřit. Kromě grilovacích pochoutek tak
můžete ochutnat třeba i dušenou šunku,
která obsahuje sto procent masa nebo vyzkoušet další branickou „vychytávku“.
„Připravujeme domácí vývar. Zákazníci si
ho oblíbili, pomáhá jim v kuchyni. Hodí se
na rychlou polévku nebo do základů omáček, třeba na španělské ptáčky je výborný,“
poznamenává Zdeněk Absolon.
Řeznictví Branická si zakládá na tom, že
jde o rodinný podnik, který důsledně hlídá,
co zákazníkům nabízí. „Vykupujeme maso
přímo od farmářů. A vždy si velmi důsledně
zjišťujeme a ověřujeme veškeré dostupné
podrobnosti. Pro nás maso není anonymní
produkt, víme o něm detaily, které hodně
znamenají,“ poznamenává Zdeněk Absolon s tím, že mottem řeznictví je „Tak trochu jiné řeznictví…“.

Cvičení v Hanielu
v oáze klidu a pohody
aniel osloví snad každého, respektive každou. Studio je totiž určeno
výhradně ženám, pokud se tedy
bráníte návštěvám posiloven z důvodu studu, je pro vás ideálním místem. V Hanielu
totiž cvičí najednou vždy jen několik žen
a prostředí se ani v nejmenším nepodobá
ﬁtness centrům. Působí jako oáza klidu
a pohody.
Můžete se navíc spolehnout na to, že tady nebudete anonymní, naopak bude vám
věnována maximální možná péče. Chcete
si přijít jen zacvičit, protáhnout tělo nebo
zpevnit tělo, aby vás nebolela záda? Vy-

H
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zkoušejte kruhový trénink. Jeho výhodou
je, že podporuje zdravé návyky těla, jako je
správné držení, správné dýchání a jednoduše se po cvičení budete cítit skvěle. Nezní
navíc lákavě, že jedna hodina na kruhovém
tréninku nahrazuje přibližně šest hodin aerobiku, co do cíleného posilování svalů?
Výhodou kruhového tréninku je, že je
vhodný pro všechny věkové kategorie. Na
každém stanovišti strávíte zhruba osm
minut, posilovací a rekondiční stoly zapojí
nohy, ruce, břicho i záda.
V Hanielu se ale můžete také zaměřit na
hubnutí problematických partií, odstraně-

ní celulitidy a zpevnění postavy. Příjemná
obsluha Hanielu vám s čímkoli ochotně poradí, můžete dokonce požádat o sestavení
individuálního cvičebního programu.
V Hanielu si ale můžete dopřát třeba
i ošetření pleti proti vráskám díky kyslíkové pistoli, anebo využít výživové poradenství, které vám pomůže změnit ve váš
prospěch stravovací návyky a společně se
cvičením konečně udělat něco pro své
zdraví i krásu.
Více na www.haniel.cz.
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Říkáte si už od ledna, že zapracujete na své postavě,
abyste se letos v plavkách cítila opravdu dobře?
Ta správná chvíle začít je právě teď. Na nic nečekejte
a přijďte si zacvičit do Hanielu.

Zacvič si
u nás...

...první vstup
platíme my!*

aquapalace.cz

*

Více na

Vstup zdarma vám bude umožněn
po předložení tohoto inzerátu
na recepci Fitness Aquapalace Praha.

volný čas

PŘIJMEME MAKLÉŘE

Najdete nás na

RE/MAX Home přijme realitního
makléře/ku pro Prahu 4 a okolí.
Pro nováčky i zkušené máme
připraveno příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí naší
kanceláře. Výjimečný a velmi
zajímavý provizní systém.

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz

!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

PŘÍJMU ŘIDIČE SK. B
na MB Sprinter do 3.5t
pro rozvoz produktů z výroby chlazené drůbeže.
Rozvoz po Praze a blízkém okolí na HPP v Praze 4, Modřany.
Naše ﬁrma je rodinného typu zejména jednáním a přístupem.
90% našich pracovníků jsou u nás 10let a více.
Nabízíme:
Požadujeme:
• mzdu 20–22 tis./měs. čistého
• dobrou fyzickou kondici
• pouze ranní směny
• smysl pro práci v kolektivu
• volné víkendy
• odpovědný přístup k práci
• maso za výrobní ceny
• trestní bezúhonnost
• ﬁremní obědy
• ﬁremní vůz pro přepravu do a z práce Nástup možný ihned
V případě zájmu volejte na tel.: 603 454 185 volat od (12:00–17:00)
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Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.
Telefon: 773 484 056

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

■
INZERCE V4-0518

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu
Těšíme se na Vás!!!

www.vasepraha.eu

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

INZERCE V4-0510

V

lze telefonicky na bezplatné lince 800 100 128.
Výstava „Námluvy“ v Letohrádku Kinských se bude věnovat projevům lásky mezi mladými na venkově v Čechách
a na Moravě v 19. a 20. století
a i průběhu tradičních námluv.
Velká část výstavy je věnována
také darům z lásky, které si za-

INZERCE V4-0501

úterý 23. května od
14.00 hodin proběhne
první literární procházka, která bude věnována Janu
Nerudovi a Malé Straně. Sraz je
v Nerudově ulici před domem
U dvou slunců, kde Jan Neruda
žil. Procházky jsou pro seniory
od 63 let s trvalým pobytem
v Praze 4 zdarma, přihlásit se

INZERCE V4-0536

Literární procházka za Janem Nerudou
na Malou Stranu, komentovaná prohlídka
výstavy nebo turnaj v minigolfu. To jsou
příklady akcí, kterých se mohou zúčastnit
senioři z Prahy 4. Poznávat přitom
nemusejí jen zajímavá místa na čtyřce,
vyrážet se bude za poznáním po celé Praze.

INZERCE V4-0511

PŘIPRAVILA RED, FOTO: WIKIPEDIA

pro seniory

INZERCE V4-0516

Procházky i cvičení

jící cvičení I t’in t’ing, prvky Chi
kung a Taiji. Je určeno pro starší věkové generace či pro maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené, důraz je
kladen na rozvoj koordinace
a ozdravné principy cvičení.
Ve večerním cvičení od 18.00
hodin, určeném pro mladší
a střední generace, se rozcvičíte a jemně protáhnete. Poté se
budete věnovat dechovému cvičení I t’in t’ing a základům Taiji.
Ukážete si i dynamičtější cvičení ve dvojicích a cvičitelka
představí Taiji jako cvičení pro
zdraví i jako bojové umění.
Cvičení je zdarma a účastníkům budou poskytnuty i výukové materiály. Na cvičení se není
třeba přihlašovat předem. Obě
středeční cvičení probíhají
v parku Na Pankráci, kam se
dostanete ze stanice metra C
Pankrác. Cvičit se bude naproti
kavárně „Kafé na půl cesty“,
místo cvičení bude vyznačeno
zelenou vlajkou. Cvičení povede opět MgA. Vlasta Pechová,
které budou asistovat její pokročilí žáci.

milovaní mezi sebou dávali. Komentovaná prohlídka je pro seniory z Městské části Praha 4
zajištěna na 23. května od
10.00 hodin. Sraz je před Národopisným muzeem v Kinského
zahradě. Přihlášky jsou přijímány na bezplatné lince 800
100 128.
Konat se bude také tradiční
seniorský turnaj v minigolfu
pro zájemce od 63 let v SK Tempo Praha, Nad Lesním divadlem. Letos je turnaj naplánován
na 30. května od 13.00 hodin
a senioři si s sebou mohou vzít
i vnoučata. K dispozici budou
i trenéři a na vítěze čekají odměny. Přihlášky jsou přijímány
na lince 800 100 128 od 22.
května.
Time out Door je cvičení
v přírodě pro všechny generace
a bude probíhat celkem 15krát
v parku Na Pankráci, a to od 17.
května do 13. září, vždy ve středu od 9.00 hodin a od 18.00 hodin. Od 9.00 hodin cvičí senioři
a ti méně tělesně zdatní. Ranní
cvičení obsahuje cviky pro zdraví, jemné protažení, energizu-

Lefkada

!

NYNÍ AKCE:
platí 2, letí 3!

Tohle je ráj...
Objevte s námi řecký ostrov

LEFKADA!
Ještě jste se nerozhodli, kam na dovolenou? Přijměte naše
pozvání na řecký ostrov Lefkada, dle našeho názoru nejkrásnější řecký ostrov a pravděpodobně jeden z nejkrásnějších
ostrovů v Evropě vůbec. Tento ostrov je v nabídce naší cestovní
kanceláře Datour již od roku 1997 a naši klienti se na Lefkadu
často a rádi vracejí.
Nespornou výhodou je, že na ostrov se z Prahy dostanete během
dvou hodin letu. Jedním z hlavních důvodů, proč navštívit právě
Lefkadu jsou prostorné a rozmanité pláže na západním pobřeží,
právem přezdívané „Karibik v Evropě“. Najdete tu průzračnou
vodu, bělostné vápencové útesy a když zvolíte některou z méně
frekventovaných pláží, můžete ji mít část jen pro sebe. Mezi nejznámější patří pláž Porto Katsiki, která je právem zařazována mezi
10 nejkrásnějších pláží světa. Pokud si vyberete ubytování v klidném
letovisku Agios Nikitas, tak nádhernou pláž Milos máte na dosah.
Pokud máte raději živější letoviska, doporučíme Vám letovisko Nidri.

Ty z Vás, kteří máte rádi trochu adrenalinu zajisté potěší široká
nabídka vodních sportů od jízdy na banánu, paddleboradu, přes
kiteboarding až k potápění. Půjčit si můžete také motorový člun,
k čemuž nepotřebujete žádné speciální oprávnění a po krátké
instruktáži jej zvládnete řídit bez problémů. Ceny půjčovného jsou
srovnatelné s půjčením auta a jsme si opravdu jistí, že celodenním
výletem na člunu na opuštěné a pouze z moře přístupné pláže
se Vaše dovolená na Lefkadě stane nezapomenutelnou a bude
zážitkem na celý život.
I díky vynikající řecké kuchyni se na Lefkadu většina návštěvníků opakovaně vrací a nám bude opravdu ctí, pokud si pro
Vaši dovolenou v Řecku vyberete právě naši cestovní kancelář,
která již za necelé 3 roky oslaví 30. narozeniny.

Ideálním způsobem, jak prozkoumat ostrov včetně hornatého
vnitrozemí s krásnými vyhlídkami a vesničkami, je půjčení auta
nebo motorky. Lefkada je spojena s řeckou pevninou nasypanou
hrází, takže se bez komplikací s trajektem a během pouhých dvou
hodin jízdy dostanete bez problémů do míst spjatých s historií,
jako je tajemná oblast Epirus. Vidět můžete např. věštírnu mrtvých
Necromanteion - magické místo, ze kterého sálá tajemno na každém kroku, ruiny města Nikopolis založeného v roce 31 př. n. l.
nebo malebnou Pargu.

Na Lefkadu Vás zve
cestovní kancelář Datour
Více informací najdete na webu
www.korfu-lefkada.cz
Antala Staška 1565/30, Praha 4,
Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

„Legenda se vrací. Konečně.“
David V.

Nový Golf.
Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr
užitečných technologií, které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování,
popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde i výhodnou čerpací stanici v nejbližším okolí.
Vy zatím můžete být stále online, ale i příjemně naladěni, protože máloco je tak zábavné
jako řídit nový Golf. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.
Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc?
Sledujte stránky www.volkswagen.cz.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV
Osiková 2, Praha 3, tel.: 251 002 544, www.autojarov.cz, e-mail: vw@autojarov.cz
Vídeňská 126, Praha 4, tel.: 251 002 803, www.autojarov-kunratice.cz, e-mail: kunratice@autojarov.cz

