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VÁNOČNÍ ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
ráda bych vám popřála příjemný advent a vánoční svátky strávené v klidu, pohodlí, a především ve zdraví s rodinou a přáteli. V letošním roce
jsme všichni čelili mnohým výzvám, o to více si vážíme vaší přízně a velké
podpory. Pevně doufáme, že nový rok s sebou přinese více příležitostí ke
společnému setkávání a Centrum Černý Most pro vás bude nadále oblíbeným místem, kde najdete nejen širokou nabídku obchodů, ale také zábavu
a příjemně strávené chvíle.
Moc nás těší, že s vámi zahájíme letošní Vánoce tak, jak jsme v Centru
Černý Most zvyklí, a to společným rozsvícením vánočního stromu a oblíbenou lední show. Tradiční součástí jsou i tyto vánoční noviny, které vám na
dalších stranách přinášejí vánoční inspiraci v podobě zajímavých nápadů,
tipů a také krátkých rozhovorů se známými tvářemi, které můžete pravidelně vídat u nás v Centru.
S radostí vás zvu na bohatý vánoční program, o kterém věřím, že vám
navodí tu pravou vánoční atmosféru. V Centru jsme pro děti přichystali
interaktivní zábavní dům, tradiční oslavy s Mikulášem, oblíbené bruslení
na ledové ploše i vánoční melodie v podání gospelového sboru. A pokud
si náhodou budete lámat hlavu nad vánočními dárky na poslední chvíli,
nepropadejte předvánočnímu stresu a potěšte své nejbližší třeba dárkovou
kartou, kterou jsme pro vás připravili ve speciálním vánočním designu.
Přeji vám, abyste si letošní Vánoce užili u oblíbených pohádek a cukroví,
odpočinuli si a potkali se se svými nejbližšími.
Těším se na vás v novém roce 2022, do kterého vám přeji především
pevné zdraví!
Michaela Matlasová
manažerka Centra Černý Most

Jitka
Boho

Jaký nejoriginálnější vánoční
dárek jste kdy dostala?
Pro mě určitě a jednoznačně narození dcery Rosálky, která se narodila na konci listopadu, ale původní
termín porodu jsem měla 22. pro-

since. Takže pro mě už od samého
začátku byla tím největším dárkem,
který jsem mohla dostat.
Jaká je vaše nejmilejší
vzpomínka na Vánoce
z dětství?
Pro mě to jsou procházky před
štědrovečerní večeří, které byly
v mém dětství krásnou tradicí. Jednou jsme se tak šli s rodiči krátce
projít a tehdy bylo hodně sněhu.
Cestou nás přepadla sněhová
bouře, trochu jsme bloudili a domů
na večeři jsme se vrátili opravdu už
za stmívání. Ale ráda na to dodnes
vzpomínám. Tuto tradici si držím
i dnes, a před večeří navíc musíme
také zpívat koledy.
Jak letos vypadá váš vánoční
stromeček?
Já se snažím každý rok výzdobu
obměnit. U nás máme vždy živý
stromeček, většinou jedličku, a do
zdobení se pouštíme určitě ještě
před Štědrým dnem, abychom si
to užili. Někdy klidně i týden před
Vánoci. Letos ještě nemám přesnou

představu o tom, jak ho nazdobíme.
Mám moc ráda přírodní tóny, tmavě
zelenou a spíše jemné barvy. Na
druhou stranu, fantazii se meze nekladou a každý stromeček je podle
mě krásný, když z toho máte radost
vy a hlavně děti.
Jsou pro vás Vánoce spíše
pohoda, nebo stresující shon?
Myslím si, že letos to je trochu
stresující, protože dárky u nás
Ježíšek shání trochu na poslední
chvíli (smích). Pokud ale je při nakupování rozptýlení například díky
kluzišti, tak to je hned příjemnější.
Letos se s Rosálkou chystáme poprvé bruslit, tak na to se v Centru
Černý Most moc těšíme.
Jaké je vaše největší přání pro
letošní Vánoce?
Mým největším přáním je, jako
každý rok, abychom se sešli zdraví
a abychom se v příštím roce sešli
opět u další štědrovečerní večeře.
Zdraví je na prvním místě, žádné
jiné přání opravdu nemám.

ROZHOVOR

Lucie Benešová

Jaký nejoriginálnější vánoční
dárek jste kdy dostala?
Vzpomínám si na jeden opravdu
dlouho očekávaný a vytoužený
dárek. Když jsem byla hodně malá
holka, tak jsem toužila po obrovském plyšovém medvědovi. Každé
Vánoce jsem na něj čekala pod
stromečkem. A až když mi bylo
12 let, tak se jednou pod stromečkem objevil obrovský balík,
ale nebyl určen mně. Čekal tam
až do konce. Teprve po dlouhém
napínání mě rodiče vyzvali, abych
si dárek rozbalila. A byl tam! Jen
teda o několik let později (smích).
Jaká je vaše nejmilejší
vzpomínka na Vánoce z dětství?
Když jsem byla malá, tak se Vánoce neslavily několik dní nebo
dokonce týdnů, jak je tomu dnes.
Dříve jsme slavili opravdu na Štědrý den. V ten den se teprve zdobil
stromeček, od rána se uklízelo
a dodnes si vybavuji vůni leštěnky, protože jsme dokonce leštili
všechny kliky. Do toho maminka
zapalovala františka a celý den byl
opravdu vánočně sváteční.

neměníme. Spíše různě přikupujeme nové ozdoby a každý rok se
nám tak na stromečku objeví něco
nového. Mám moc ráda například
ručně vyráběné skleněné ozdoby.
Jsou pro vás Vánoce spíše
pohoda, nebo stresující shon?
Pro mě rozhodně pohoda, já
s Vánoci vůbec žádný stres neprožívám. Základem je se ale
připravovat průběžně, to určitě
doporučuji. Já tak průběžně přemýšlím o tom, co by koho potěšilo,
a když zrovna vyrazím na nákupy
do Centra Černý Most, tak něco
pořídím, i když nejsou zrovna Vánoce za dveřmi. Inspiraci tak hledám průběžně.
Jaké je vaše největší přání
pro letošní Vánoce?
Bude to znít jako klišé, ale opravdu hlavně to, abychom se sešli
ve zdraví ve stejném, ne-li větším
počtu. Právě když jsou mezi námi
menší děti, je ta vánoční atmosféra o to kouzelnější. Každý Štědrý
den se opravdu scházíme celá
rodina, což jsou pro mě ty pravé
Vánoce a moje jediné velké přání.

Jak letos vypadá váš vánoční
stromeček?
U nás doma výzdobu barevně

DÁRKOVÁ KARTA
DOKÁŽE SPLNIT KAŽDÉ PŘÁNÍ

TIP NA DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ KAŽDÉHO
DÁRKOVÁ KARTA S OBÁLKOU V UNIKÁTNÍM VÁNOČNÍM DESIGNU
K DOSTÁNÍ NA NAŠEM INFOSTÁNKU A V ŠATNĚ.
POZOR, NOVĚ I ONLINE NÁKUP NA WWW.CENTRUMCERNYMOST.CZ.
Více informací na www.centrumcernymost.cz.
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1 Mísa Ninfea malá, COZY HOME, 314 Kč | 2 Sklenka Raspberry, COZY HOME, 314 Kč | 3 Svícen Viktorián, COZY HOME, 1 329 Kč | 4 Lyžařská
bunda Makera, ALPINE PRO, 4 999 Kč | 5 Pletená čepice Garbine, ALPINE PRO, 349 Kč | 6 Lyžařské rukavice Rena, ALPINE PRO, 1 199 Kč |
7 Kabát Tessa, ALPINE PRO, 3 299 Kč | 8 Masážní sada Aptonia, DECATHLON, 649 Kč | 9 Podložka na jógu Grip+ Kimjaly, DECATHLON, 999 Kč |
10 Trampolína Fit Trampo 100, DECATHLON, 1 299 Kč | 11 Retro hodinky Festina 20570/2, FESTINA SHOP, 1 990 Kč | 12 Chytré hybridní hodinky
Festina SmarTime 50002/1, FESTINA SHOP, 9 590 Kč | 13 Automatické hodinky Festina 20538/1, FESTINA SHOP, 5 990 Kč | 14 Dámské brýle Fredy M.,
EIFFEL OPTIC, 2 880 Kč | 15 Dárková karta, FRUITISIMO, kredit v hodnotě 300 Kč a více | 16 Dámská EdP Oáza štěstí, 50 ml, dm, 299 Kč | 17
Třídílná sada na manikúru Ebelin, dm, 129 Kč | 18 Denní pleťový krém Balea Beauty Effect, 50 ml, dm, 189 Kč | 19 Dámské ponožky Sob vánoční,
FUSAKLE, 199 Kč | 20 Dámské ponožky No počkej Olympionik, FUSAKLE, 229 Kč | 21 Kabelka, GLOBUS, 1 199 Kč | 22 Kabelka Emily/Noah, GLOBUS,
1 599 Kč | 23 Papuče, GLOBUS, 199,90 Kč | 24 Zimní královský balíček, HAVLÍKOVA PŘÍRODNÍ APOTÉKA, 2 230 Kč | 25 Kosmetický balíček pro
babičku, HAVLÍKOVA PŘÍRODNÍ APOTÉKA, 873 Kč | 26 Kniha Šikmý kostel, Karin Lednická, KNIHCENTRUM.CZ, 439 Kč | 27 Kalhoty Lee Scarlett,
WRANGLER/LEE, 2 399 Kč | 28 Kostkovaný kabát Lee, WRANGLER/LEE, 5 699 Kč | 29 Kabelka, S.OLIVER, 1 299 Kč | 30 Pončo, S.OLIVER,
1 399 Kč | 31 Šála Love, S.OLIVER, 999 Kč | 32 Luxusní dort perníkový, OVOCNÝ SVĚTOZOR, 328 Kč | 33 Hedvábná noční košilka Nocturne, SIMONE
PÉRÈLE, 5 490 Kč | 34 Push-up podprsenka Bloom a kalhotky, SIMONE PÉRÈLE, 3 780 Kč (komplet)
Uvedené ceny jsou orientační. Platí do vyprodání zásob.
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35 Béžový pulovr, STEILMANN, 2 799 Kč | 36 Vonná svíčka Letters to Santa, YANKEE CANDLE, 799 Kč | 37 Crossbody kabelka, STEILMANN,
3 599 Kč | 38 Podprsenka, TRIOLA, 1 299 Kč | 39 Kalhotky, TRIOLA, 499 Kč | 40 Koženková bunda, VERO MODA, 1 499 Kč | 41 Šaty, VERO MODA,
1 149 Kč | 42 Vesta, VERO MODA, 1 299 Kč | 43 Černá bunda Wrangler, WRANGLER/LEE, 2 399 Kč | 44 Červené tričko Wrangler, WRANGLER/
LEE, 899 Kč | 45 Kostkovaná šála, STEILMANN, 999 Kč | 46 Posilující a ochranné sérum Elixir Botanique, 50 ml, YVES ROCHER, 990 Kč | 47 Dárková
sada Comme Une Évidence, YVES ROCHER, 1 290 Kč | 48 Parfémovaná svíčka Pomeranč v čokoládě, 70 g, YVES ROCHER, 179 Kč | 49 Kožená
kabelka, KARA, 4 990 Kč | 50 Kožené rukavice, KARA, 1 499 Kč | 51 Olejové reset sérum Slaměnka 30 ml, L’OCCITANE, 1 590 Kč | 52 Omlazující
krém na ruce Slaměnka a Bambucké máslo 75 ml, L’OCCITANE, 630 Kč | 53 Parfémovaná voda Terre de Lumière 50 ml, L’OCCITANE, 1 850 Kč | 54
Lyžařská helma Stealth s integrovaným štítem, RELAX, 3 199 Kč | 55 Palčáky Frosen, RELAX, 1 299 Kč | 56 Sjezdové brýle Skyline, RELAX, 1 199
Kč | 57 Čepice s norským vzorem a bambulí Valeria, RELAX, 599 Kč | 58 Modré tričko Lee, WRANGLER/LEE, 799 Kč | 59 Kalhoty Wrangler Skinny,
WRANGLER/LEE, 2 299 Kč | 60 Hra Babi, dědo, hrajeme!, ALBI, 499 Kč | 61 Termolahev, ALBI, 399 Kč | 62 Velká svíčka Heart & Home Levandule
a šalvěj, ALBI, 499 Kč
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Uvedené ceny jsou orientační. Platí do vyprodání zásob.
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1 Příborový set Babylove, dm, 99 Kč | 2 Bryndáček s rukávy, dm, 149 Kč | 3 Sada na stolní tenis Rollnet, DECATHLON, 429 Kč | 4 Freestylová
koloběžka MF1.8+ Oxelo, DECATHLON, 2 799 Kč | 5 Basketbalový koš B200, DECATHLON, 2 299 Kč | 6 Hodinky s mořskou vílou Calypso K5782/1,
FESTINA SHOP,
SHOP 1 090 Kč | 7 Sportovní maskáčové hodinky Calypso K5812/4, FESTINA SHOP
SHOP, 990 Kč | 8 Chytrý fitness náramek Calypso SmarTime
K8502/2, FESTINA SHOP,
SHOP 1 290 Kč | 9 Dětská helma se štítem Twister Visor, RELAX, 1 999 Kč | 10 Dětská lyžařská bunda Mikaero, ALPINE
PRO, 3 999 Kč | 11 Lyžařské brýle De-Vil, RELAX, 799 Kč | 12 Dětské rukavice Korio, ALPINE PRO, 599 Kč | 13 Dětské lyžařské kalhoty Aniko,
ALPINE PRO, 1 999 Kč | 14 Dětské rukavice Puzzyto, RELAX, 599 Kč | 15 Lyžařské ponožky Thunder, RELAX, 199 Kč | 16 Dětské ponožky
Jednorožec růžový, FUSAKLE, 149 Kč | 17 Dětské ponožky Pat a Mat, FUSAKLE, 179 Kč | 18 Kosmetický balíček Krásné slečny, HAVLÍKOVA
PŘÍRODNÍ APOTÉKA, 1 666 Kč | 19 Koupací panenka s vaničkou a doplňky, 25 cm, GLOBUS, 399 Kč | 20 Plyšový tučňák, GLOBUS, 369 Kč | 21
Neonové obrázky, ALBI, 999 Kč | 22 Kreativní sada Trrrdelník, ALBI, 799 Kč | 23 Interaktivní mluvicí glóbus – Kouzelné čtení, ALBI, 1 999 Kč | 24
Medvídek Me To You, ALBI, 799 Kč | 25 Adventní kalendář, YVES ROCHER, 1 390 Kč | 26 Kniha Guinness World Records 2022, KNIHCENTRUM.CZ,
699 Kč | 27 Interaktivní králíček Bany, BAMBULE KRÁLOVSTVÍ HRAČEK, 999,90 Kč | 28 Rodinná stolní hra Psí život, BAMBULE KRÁLOVSTVÍ
HRAČEK, 1 299,90 Kč | 29 Desková hra Strašidelný hrad, BAMBULE KRÁLOVSTVÍ HRAČEK, 699,90 Kč | 30 Pohádkový medvídek s projektorem,
BAMBULE KRÁLOVSTVÍ HRAČEK,
HRAČEK, 799,90 Kč
Uvedené ceny jsou orientační. Platí do vyprodání zásob.

MAXÍKOVA VÁNOČNÍ SCHOVÁVAČKA
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1 Skládací stůl na kulečník BT 500, DECATHLON, 5 499 Kč | 2 Tričko na lov s potiskem, DECATHLON,
249 Kč | 3 Běžecké hodinky CW700 Kalenji, DECATHLON, 949 Kč | 4 Syrovátkový WHEY protein
s vanilkovou příchutí Sportness, 450 g, dm, 299 Kč | 5 Holicí strojek Balea MEN Revolution 5.1, dm,
129 Kč | 6 Posilující šampon na vlasy s provitamíny Seinz, 250 ml, dm, 79,90 Kč | 7 Unisex brýle Fredy
M., EIFFEL OPTIC, 2 440 Kč | 8 Pánské brýle Fredy M., EIFFEL OPTIC, 2 440 Kč | 9 Chytré hybridní
hodinky Festina Special Edition Connected 20545/1, FESTINA SHOP, 10 990 Kč | 10 Sportovní hodinky
Festina Chrono Bike 2021 20544/3, FESTINA SHOP, 5 190 Kč | 11 Hodinky Festina Titanium Sport
20529/1, FESTINA SHOP, 4 890 Kč | 12 Pánské ponožky Zimník, FUSAKLE, 199 Kč | 13 Pánské
ponožky Večerníček, FUSAKLE, 229 Kč | 14 Pásek, GLOBUS, 299 Kč | 15 Peněženka, GLOBUS, 399
Kč | 16 Taška, GLOBUS, 599 Kč | 17 Kožené rukavice, GLOBUS, 599 Kč | 18 Pánský kosmetický
balíček, HAVLÍKOVA PŘÍRODNÍ APOTÉKA, 805 Kč | 19 Koženková bunda, JACK & JONES, 1 699 Kč
| 20 Čepice, JACK & JONES, 369 Kč | 21 Kožený pásek, JACK & JONES, 699 Kč | 22 Svetr, JACK
& JONES, 1 149 Kč | 23 Tepláky, JACK & JONES, 849 Kč | 24 Kniha Záhady na dosah ruky, Arnošt
Vašíček, KNIHCENTRUM.CZ, 329 Kč | 25 Parka Lee, WRANGLER/LEE, 5 399 Kč | 26 Šedomodrý svetr
Lee, WRANGLER/LEE, 1 799 Kč | 27 Kalhoty Lee Rider, WRANGLER/LEE, 2 199 Kč
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Uvedené ceny jsou orientační. Platí do vyprodání zásob.
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28 Pletená čepice Edurne, ALPINE PRO, 299 Kč | 29 Bunda s kožíškem Wrangler Sherpa, WRANGLER/LEE, 3 499 Kč | 30 Mikina, S.OLIVER, 999 Kč
| 31 Košile, S.OLIVER, 999 Kč | 32 Svetr, S.OLIVER, 799 Kč | 33 Pásek, S.OLIVER, 999 Kč | 34 Dárková karta, OVOCNÝ SVĚTOZOR, kredit v hodnotě
200 Kč a více | 35 Šála Galileo, STEILMANN, 990 Kč | 36 Košile Hudson, STEILMANN, 1 690 Kč | 37 Košile Olymp Level Five, STEILMANN, 2 990 Kč |
38 Bílé tričko Wrangler, WRANGLER/LEE, 699 Kč | 39 Toaletní voda Bois de Sauge, 100 ml, YVES ROCHER, 1 790 Kč | 40 Péče o obličej a krátké vousy,
50 ml, YVES ROCHER, 399 Kč | 41 Kožená taška, KARA, 4 299 Kč | 42 Parfémovaná voda Bois Flotté, L'OCCITANE, 2 090 Kč | 43 Revitalizující krém
Cade 50 ml, L'OCCITANE,, 1 310 Kč
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Uvedené ceny jsou orientační. Platí do vyprodání zásob.

Dva
tátové
Jaký nejoriginálnější vánoční
dárek jste kdy dostali?
David: Většinou jsem psal Ježíškovi, což děláme vlastně i my dospělí
doma stále, mailem, takže většinou
mi Ježíšek přání splní. Ale jednou
mi vyrazila dech dovolená v Dominikáně.

Michal: Když mi bylo 9 let, moc
jsem si přál hrad z Lega, byl tehdy hrozně drahý a tím pádem to byl
v mých očích nedostupný dárek.
A když jsem ho viděl pod stromečkem, byl jsem nadšený a dodneška
ho vnímám jako vzpomínku na dětské splněné přání.
Jaká je vaše nejmilejší
vzpomínka na Vánoce
z dětství?
David: Společné Štědré večery
s naší babičkou, která už mezi námi
není. Měl jsem radost, že jsme spo-

lu a není o Vánocích sama. No, taky
teplý čaj, miska s cukrovím, žádný
spěch a Tři oříšky pro Popelku.
Michal: Mám o 4 a 5 let starší
bratry, takže když jsem byl ještě
ve školce, oni už chodili do školy
a věděli, jak je to s Ježíškem. Kvůli
mně se to tajemství ale u nás doma
drželo. Nicméně, byl jsem tehdy tak
trochu „vyčůraný“, tak jsem ráno na
Štědrý den vstal a věděl jsem, že je
v obýváku zamčeno, a vzpomínám
si, že jsem bouchal na dveře a křičel: „Otevřete, já vím, že tam jste
a zdobíte stromeček!“ ale přitom
jsem stále věřil, že nějaké dárky
Ježíšek nosí.
Jak letos vypadá váš vánoční
stromeček?
To se přesně uvidí až na Štědrý den
ráno, kdy ho zdobíme. Je to náš
vánoční rituál. Pustíme si k tomu
koledy, vytáhneme krabice s dekoracemi a až tehdy se rozhodujeme.
Ale obecně to poslední roky bývá
hodně staročeský styl – dřevěné
a slaměné ozdoby, perníčky. Na

skleněné ozdoby a třpytivé třepení
moc nejsme.
Jsou pro vás Vánoce spíše
pohoda, nebo stresující shon?
Snažíme se, aby to stres nebyl.
Proto většinu dárků máme už v listopadu a snažíme se advent užívat
spíše rodinným programem. Jezdíme s dětmi bruslit sem na kluziště
v Centru Černý Most, chodíme na
adventní trhy nebo adventní akce
a společně doma pečeme cukroví,
rádi si skočíme do centra na perníkové latté do Starbucks nebo do
kina na pohádku. O některém z adventních víkendů letos plánujeme
s holkami vyrazit do interaktivního
zábavního domu v Centru a poslechnout si gospelové zpívání.
Jaké je vaše největší přání pro
letošní Vánoce?
Abychom byli všichni zdraví a mohli
si dát tradiční kolečko návštěv mezi
rodinou a přáteli. Během pandemie
to bylo smutné mít strach se potkávat s nejbližšími. Snad to letos bude
veselejší i v tomto ohledu.
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VÁNOČNÍ RECEPTY JANA PUNČOCHÁŘE

Vánoční speciality
šéfa kuchyně
Připravte na vánoční tabuli něco méně
tradičního, ale o to chutnějšího. Recepty
skutečného mistra v oboru Honzy
Punčocháře jsou zárukou výjimečného
kulinářského zážitku.

PEČENÝ HOVĚZÍ KRK
S DÝŇOVÝMI RAVIOLKAMI A PYRÉ
HOVĚZÍ KRK
Pyré:
Ravioli:
Hovězí krk:
• 300 g muškátové
• 1 kg dýně
• 1 kg hovězího
dýně
muškátové
krku
• 0,5 kg mouky
• 2 střední cibule
• 2 šalotky
• větvička tymiánu
• snítka tymiánu
• 200 g žloutků
• máslo
• 1 vejce celé
• kmín
• 1 lžíce parmezánu
• sůl, pepř
• sůl, pepř
• 20 g másla
• dýňový vývar
• 100 g másla
Postup:
Krk osolíme, opepříme a zprudka opečeme na pánvi z každé
strany 3 minuty. Vložíme do pečicí nádoby a přidáme najemno
nasekanou cibuli, kmín. Podlijeme vodou, přidáme tymián
a pečeme v troubě na 120 °C 3,5 hodiny. Po upečení nakrájíme
na porce. Rozpálíme pánev, dáme do ní máslo, bylinky
a pečeme ještě za stálého přelévání máslem ze všech stran tak
5 minut. Šťávu z krku provaříme, přecedíme a zjemníme máslem.

UZENÝ ÚHOŘ S POŠÍROVANÝM
ŽLOUTKEM, BRAMBORY A ŠPEK
Ingredience:
• 500 g uzeného úhoře
• 80 g lišek
• 4 vejce
• 200 g brambor
• 0,5 l mléka
• drcený kmín

•
•
•
•
•
•

sůl
pepř
80 g slaniny
4 tenké plátky chleba
60 g másla
1 dcl olivového oleje

Postup:
Úhoře očistíme a maso necháme odpočinout v lednici. Odpad
z očistěného masa vložíme do olivového oleje, zahřejeme na
60 stupňů a necháme dvě hodiny louhovat. Brambory uvaříme
v mléce spolu s kmínem. Následně brambory s polovinou mléka
vložíme do mixéru a rozmixujeme. Přidáme 0,5 dcl vylouhovaného
úhořího oleje a propasírujeme přes jemný cedník. Vytvořenou
espumu vložíme do šlehačkové bomby a uchováme v teple. Tenké
plátky chleba potřeme máslem a opečeme na pánvi. Slaninu
nakrájíme na kostičky a vypražíme škvarky. Rozpálíme další
pánev, do které vlijeme sádlo ze škvarků a zprudka orestujeme
lišky. Stačí pár minut, ať jsou křehké, a poté osolíme, opepříme
a okmínujeme. Žloutky oddělíme od bílků a pošírujeme je
v osolené vodě. Nakrájeného úhoře potřeme máslem a necháme
při 80 stupních 10 minut v troubě zkřehnout. Hotového úhoře
položíme na talíř a vrstvíme na něj škvarky, žloutek, usušené
chipsy z chleba a navrch nastříkáme espumu z brambor.

DÝŇOVÉ PYRÉ

Postup:
Dýni očistíme, ze slupek a semínek uděláme vývar. Dýni vložíme
na plech, osolíme, opepříme, přidáme tymián a dáme péct na
180 °C na 15 minut. Upečenou dýni přidáme na orestovanou
šalotku, zalijeme dýňovým vývarem, osolíme, opepříme. Svaříme
a rozmixujeme na pyré. Ke konci přidáme trochu másla.

RAVIOLI

Náplň:
Dýni pečeme při 150 °C 2 hodiny zabalenou v alobalu, poté
propasírujeme a přidáme parmezán, sůl a pepř.
Ravioli:
Smícháme vše suché, přidáme vejce a prohněteme, dokud nezískáme elastickou konzistenci. Poté rozválíme tenké těsto. Vložíme
kávovou lžičku dýňového pyré a uděláme raviolky. Ty dále vaříme
4 minuty v osolené vodě. Vyjmeme raviolky, vložíme je do másla
a lehce zalijeme vodou z těstovin. Provaříme ještě tak 30 vteřin.

RUMOVÉ
SUFLÉ
S VANILKOVOU
ZMRZLINOU
Ingredience:
• 40 g bílků
• 10 g cukru
• máslo a cukr na
vymazání a vysypání
zapékací misky
• vanilková zmrzlina
• rum
• rozinky
Suflé mix:
• 110 g žloutků
• 50 g podmáslí
• 80 g rumu
• 50 g cukru

Postup:
Nejprve si vytvoříme suflé mix, které
je tvořené na víc porcí, hotový mix si
necháme v lednici a na jednu porci
odebíráme. Žloutky vyšleháme
s cukrem, přidáme podmáslí a rum
a necháme v lednici. Na jednu porci
suflé si vyšleháme sníh z bílků a cukru
a do tuhého bílku přidáme 20 g suflé
mixu. Coccotku (malá zapékací miska)
si vymažeme máslem a vysypeme
cukrem krystal a vlijeme vytvořenou
směs. Pečeme na 195 stupňů asi
6,5 minuty dle trouby (třeba vyzkoušet).
Podáváme s vanilkovou zmrzlinou
smíchanou s rumem a rozinkami.

ROZHOVOR + CHARITA

Petra Špindlerová

Jaký nejoriginálnější vánoční
dárek jste kdy dostala?
Vloni jsem dostala od svého syna
rozmalovaný obraz s portrétem Roberta Redforda, kterého mám moc
ráda. Kryštof byl zoufalý, že se mu
to nedařilo, jak by chtěl, a nestihl ho
do Štědrého dne. Dokončil ho mezi
Vánocemi a je úžasný. Jinak jsme si
s dětmi nadělili dvakrát Vánoce v Indii pod palmou a mělo to také svůj
půvab.
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jednáváme stromeček ve velkém
květináči na zapůjčení, tedy živý,
o který se musíte náležitě starat,
anebo dostaneme od mojí mámy
nějaký pokroucený z náletů z Vysočiny.

Jaká je vaše nejmilejší
vzpomínka na Vánoce z dětství?
Jako dítě jsem zažívala Vánoce na
Vysočině, kdy bylo venku spousta
sněhu. Úplná pohádka. Nejraději
vzpomínám na to, kdy jsem ještě
měla babičku a dědu a trávili jsme
Vánoce společně.

Jsou pro vás Vánoce spíše
pohoda, nebo stresující shon?
Snažím se, aby to byla spíše pohoda. Covid nás naučil zpomalit a uvědomit si priority. Těším se na hezkou
akci „Balení dárků v CČM“, kdy i já
budu moci někomu udělat radost
a zabalit mu osobně dárek. Jinak
tato služba tam bude k dispozici od
20. do 23. prosince a její výtěžek
poputuje na nadační fond YogaHelp,
který financuje lekce pro ty, kteří si
je nemohou dovolit a jóga jim pomáhá jak fyzicky, tak psychicky.

Jak letos vypadá váš vánoční
stromeček?
Ještě přesně nevím. My si buď ob-

Jaké je vaše největší přání pro
letošní Vánoce?
Zažít je v klidu a zdraví.

Pomozte těm, kdo to nejvíce potřebují
V Centru Černý Most
myslíme i na druhé, a proto
v předvánočním období
organizujeme několik
charitativních sbírek pro
neziskové organizace na
Praze 14.

Sbírka pro Neposedu
Na konci listopadu v Centru Černý
Most už několik let slavíme Giving
Tuesday. Letos připadá světový
svátek dárcovství na úterý 30. 11.
a prostřednictvím dvou veřejných
sbírek, které probíhají už od začátku
listopadu, pomůže Centrum Černý
Most s vámi – našimi zákazníky –
místní neziskové organizaci Neposeda.

nezapomeňte označit štítkem jako dárky do sbírky pro organizaci Neposeda.
Komunitní služba Neposeda funguje
na Černém Mostě a v okolí už přes
22 let. Za tu dobu její pracovníci
podali pomocnou ruku více než
3 000 jednotlivcům i rodinám, které
se nečekaně ocitly v nouzi. Na organizaci Neposeda se může obrátit
úplně kdokoli bez ohledu na povahu
problému, se kterým se potýká. Nejčastěji jde o matky samoživitelky,
rodiny v problematických situacích,
osoby bez přístřeší, osamocené
seniory nebo dospívající, kteří mají
problémy ve škole nebo v rodině.

Radost seniorům
Dospělým klientům komunitního opět přinese
centra pomohou zejména stany, Strom splněných přání
spacáky, zimní oblečení, hygienické potřeby a trvanlivé potraviny.
Pro děti je potřeba oblečení, pleny
a hygienické potřeby pro miminka,
kola a koloběžky, pomůcky do školy
a zdravé potraviny na svačiny.
Dárky pro klienty organizace
Neposeda mohou být nové i už
dříve použité. Odevzdávat je můžete
v průběhu celého listopadu v šatně
Click & Services. Jen je prosím vždy

Pro někoho maličkost, pro druhého
velká věc. Zpříjemnit svátky seniorům a vnést do jejich Vánoc ducha pohody a lidské sounáležitosti je
letos počtvrté díky iniciativě nadačního fondu YogaHelp, neziskové organizaci Seniorem s radostí a Centra
Černý Most na dosah ruky.
Od 1. do 19. prosince bude na Central Plaza umístěn nepřehlédnutelný

vánoční strom, který kromě krásných ozdob nese poselství mnohem
důležitější. Je plný přání klientů
z Domova pro seniory DSS Bojčenkova.
V obálkách se ukrývají osobní přání,
jejichž splnění by seniorům udělalo
na Štědrý den velkou radost. Dárky
můžete zakoupit a odnést je na infostánek nebo na Click & Services
v Centru Černý Most.
Patrony projektu jsou herci Milena
Steinmasslová, Radim Fiala a za
YogaHelp herečka Petra Špindlerová
s bývalým fotbalovým záložníkem
Václavem Němečkem.

Kapka naděje v Bambuli
je zpět!
Pošlete Kapku naděje dětem s onkologickým onemocněním! Výtěžek z prodeje dárcovských samolepek v hodnotě 50 Kč a 100 Kč
letos podpoří dětská onkologická
oddělení ve FN Motol v Praze,
FN Plzeň a FN Ostrava.
Nadační fond Kapka naděje se opět
po roce spojil s Královstvím hraček
Bambule. A tak i letos mohou zákazníci od října v prodejnách a na
e-shopech Bambule zakoupit unikátní dárcovské samolepky v hodnotě
50 Kč a 100 Kč a na každou z nich
napsat vzkaz malým pacientům. Pak
už stačí jen poslat samolepku dál,
a to pomocí speciálních sběrných
boxů, které jsou umístěny na pokladnách prodejen Bambule.
Po ukončení akce budou samolepky
vystaveny na Dětských onkologických odděleních ve FN Motol v Praze, FN Plzeň a FN Ostrava. Vaše
vzkazy se tak dostanou přímo
k malým pacientům, kterým zajisté
přinesou radost a rozptýlení. Akce
probíhá do 31. 12. 2021.

Vánoční
program

MIKULÁŠ NA LEDĚ

VÁNOČNÍ LEDNÍ SHOW

Advetní neděle / 14–15 hod. / restaurační zóna

*

Sobota 20. 11. / 17 hod. / venkovní kluziště u západního vstupu
Jste zvědaví, jaká dobrodružství zažijí děti z videa o letošních Vánocích?
Další setkání s lupiči, nástrahy města a napínavé honičky... Jak to celé
dopadne? Uvidíte opět v live show na venkovním kluzišti u západního
vstupu do centra. Neobvyklé multimediální hudební a akrobatické
vystoupení, kde se představí nejlepší čeští bruslaři a parkouristé. V Ice
Areně si budete moci vychutnat špičkové výkony předních bruslařů, mistra republiky v tanečních párech Martina Šimečka nebo bývalé reprezentantky Kateřiny Macounové a týmu SK Krasobruslení Sparta Praha
pod vedením držitelky ruského titulu Mistr sportu v krasobruslení Natalie
Orlové. Také se můžete těšit na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a dekorací před západním vstupem a v centru a na bohatou vánoční
nadílku pro zákazníky centra.
Další účinkující:
Parkour je zastoupen členy a lektory z In Motion Academy pod vedením
Pavla Cibulky.
Kapela DIXI BAND
Gospel sbor Maranatha Gospel Choir

Neděle 5. 12. / 18:30–19:30 hod. / kluziště před západním vstupem
Zujte boty, vklouzněte do bruslí a vyjeďte za Mikulášem na ledovou
plochu. Vstup zdarma pro děti v maskách.

VYSTOUPENÍ GOSPELOVÝCH SBORŮ
28. 11. Rainbow Gospel Choir
5. 12. Dětský sbor Coro Piccolo
12. 12. Maranatha Gospel Choir
19. 12. Gospel Limited

BALENÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
20.–23. 12. / 12–20 hod. / před Marks & Spencer
Využijte příležitosti setkat se s ambasadory Centra Černý Most a nechte
si přímo od nich zabalit vánoční dárek pro vaše blízké.
20. 12. / 16–18 hod. – Jitka Boho
21. 12. / 16–18 hod. – Lucie Benešová
22. 12. / 16–18 hod. – Dva tátové
23. 12. / 16–18 hod. – Petra Špindlerová
Služba je zdarma pro členy věrnostního programu Centra Černý Most.
Platí pro 1 dárek denně k nákupu nad 1 000 Kč. Dobrovolným příspěvkem za balení dárků přispějete nadačnímu fondu YogaHelp.

ŽIVÝ BETLÉM

INTERAKTIVNÍ ZÁBAVNÍ DŮM

10.–12. 12. a 17.–19. 12. / 11–17 hod. / před západním vstupem

21. 11. – 23. 12. / 10–18 hod. / Central Plaza

Přijďte navštívit Ježíška v jesličkách. U nás se můžete těšit na betlém
se skutečnými zvířátky.

Neobvyklá prolézačka plná dobrodružství! Děti mohou vyzkoušet svou
vynalézavost a důvtip, potrénovat fyzickou kondici nebo si zahrát hru
s kamarády, ve které se hrdina schovává a parta zloduchů se ho snaží
vypátrat.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V CENTRU
Neděle 5. 12. / 15–18 hod. (16–17 hod. Globus)
Mikuláš, čerti i andělé se už nemohou dočkat básniček od vašich
malých neposedů.

VENKOVNÍ KLUZIŠTĚ
otevřeno od 12. 11. / ne–st 9–19:30 hod., čt–so 9–21 hod. (24. 12.
9–14 hod., 25. 12. 9–21 hod., 26. 12. 9–21 hod., 31. 12. 9–16 hod.,
1. 1. 9–21 hod.) / před západním vstupem / půjčovna a broušení bruslí,
šatna a občerstvení
Placené kurzy ledního bruslení s profesionálními instruktory
pro děti 5–12 let / pondělí a středa 6. 12. – 16. 2. / 16–17 hod. / více
informací a soutěž o kurz bruslení zdarma na FB Centra Černý Most
* Vstup dle platného mimořádného optření MZČR. Změna programu vyhrazena.

LEDNÍ SHOW
20. 11. OD 17 HOD.*
PROŽIJTE KOUZELNÉ PŘEDSTAVENÍ
PLNÉ VÁNOČNÍCH PŘEKVAPENÍ
A SPECIÁLNÍCH EFEKTŮ.
* Vstup dle platného mimořádného opatření MZČR. Změna programu vyhrazena.

Datum vydání: 12. 11. 2021. Tiskové chyby vyhrazeny.

