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Což takhle dát
si guláš!

Cestování

Kam s odpadem
na desítce

Servis

Pavel
Karoch:

Míč pro mě byl magická věc

Najdete nás na
www.vase10.cz

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10
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PRAHA  PRAHA – ZÁPAD PRAHA – JIH  PRAHA – SEVERKLADENSKO BEROUNSKO RAKOVNICKO PŘÍBRAMSKO MĚLNICKO  NYMBURSKO KOLÍNSKO  MLADOBOLESLAVSKO KUTNOHORSKO  BENEŠOVSKO  CHOMUTOVSKO  ÚSTECKO  TEPLICKO  MOSTECKO LITOMĚŘICKO  LOUNSKO 
DĚČÍNSKO

KONTAKT: LUKÁŠ ZÍTA, LUKAS.ZITA@A11.CZ, TEL.: 605 949 177

Praha - jih

STAŇ SE SOUČÁSTÍ NEJRYCHLEJI 
ROSTOUCÍHO MEDIÁLNÍHO DOMU V ČR!

HLEDÁME INZERTNÍHO MANAŽERA PRO OBLASTI 
PRAHA / STŘEDNÍ ČECHY / SEVERNÍ ČECHY. 
VÍCE INFO TEL.: 605 949 177

A11 ROSTE, 
BUĎTE U TOHO S NÁMI!
OD ZÁŘÍ JSME JIŽ NEJEN 
V PRAZE A STŘEDNÍCH ČECHÁCH, 
ALE TAKÉ V SEVERNÍCH ČECHÁCH!

FLEXIBILITA,

VYSOKÉ VÝDĚLKY, 

VOLNOST

INZERCE V10-1022
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Vážení čtenáři,
léto je definitivně pryč a při
pohledu ven nejspíš i to babí.
I tak se ale stále koná řada
pěkných, zajímavých akcí,
tře ba v Malešicích to bude
Ptačí výlet. Jde o procházku
Malešickým lesíkem s čiště-
ním ptačích příbytků, které
se zúčastní i ornitolog. Z roz-
hovoru se dozvíte zajímavos -
ti ze života fotbalového exper -
ta Pavla Karocha. Co je  ho
prá ce obnáší? Jak se mu líbí
v desáté městské čás ti? A jak

se zapojuje do fungování Léčivého divadla, které založila
jeho manželka, herečka Gabriela Filippi? Pokud si plánu-
jete výlet za hranice Česka, popřemýšlejte třeba o Maďar-
sku a nechte se nalákat naším článkem o Budapešti. Při-
nášíme vám také novinky z Prahy 10, třeba z dopravy.
Dozvíte se třeba to, že Praha 10 zvýší daň z nemovitosti
nebo informace o kurzech pro seniory. Navštěvovat mohou
třeba rehabilitační cvičení. Zjistíte také, že Městský okruh
má novou podobu, přednedávnem ji představil pražský
magistrát. Jak se dotkne desáté městské části? Hezké pod-
zimní dny. 

Vaše Zuzana

INZERCE V10-1021

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých 
budoucích zákazníků? Nebo Vám 
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám 
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy 
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení 
vyškolení operátoři jsou ihned schopni 
začít efektivně telefonicky prodávat 
vaše produkty nebo vám  zaplnit diář 
schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze 
všech stran. Navrhneme řešení, které 
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme 
správně vybrat vaše budoucí klienty 
a nabídneme jim vaše služby pomocí 
cílené inzerce ještě dříve, než je 
budeme telefonicky kontaktovat.  
Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 25. 10. 2019
Časopis vychází 4. 11. 2019

str. 4
Aktuality: Novinky z desítky

str. 6
Volný čas: Tipy na akce

str. 8
Rozhovor s Pavlem
Karochem

str. 12
Luštění

str. 13
Cestování: Budapešť

str. 14
Servis: Kam s odpadem



aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz
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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.

IN
ZE

RC
E 

V
10

-1
01

1

Kurzy
nordic walking

Obyvatelům desítky jsou určeny
kurzy nordic walking. Konají se
vždy ve středu od 9.30 do 10.30

hodin, a to v Malešickém parku. Sraz je
na rohu ulic Káránská a Cerhenická.
Procházky vede profesionální trenér,
který radí se správnou technikou chůze
s hůlkami. 

Desítka zvýší
daň z nemovitosti

K městským částem, které zvýší
daň z nemovitosti, se připojí
Pra ha 10. Získané peníze, až

70 milionů korun navíc za tři roky, chce
použít na investice do oprav a rekon-
strukcí školních budov a do sociální ob-
lasti. Praha 10 však zároveň přislíbila,
že zvýšení bude jen dočasné.

INZERCE V10-1005

tradiční český výrobce  |  certifikované dveře na míru  |  velký výběr povrchů  |  profesionální montáž a servis

NEXT, s.r.o. | Na Pankráci 875/79, 140 00 Praha 4 | +420 777 335 878 | next@next.cz | www.next.cz
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Rehabilitační
plavání pro seniory

Rehabilitační plavání nabízí svým se-
niorům desátá městská část. Koná
se vždy v pondělí od 13.00 do 14.00

ho din, termíny jsou k dispozici na webu
městské části. Plave se na stadionu SK Sla-

via Praha a kurzy vede trenér, k dispozici
jsou nejrůznější rehabilitační pomůcky.
Plavecké hodiny jsou určeny pro obyvatele
desáté městské části starší 60 let a jsou pro
ně zdarma.

Městský okruh
má novou podobu

Kontejnery na sběr
olejů a tuků z domácností

Novou podobu Městského okruhu
představil pražský magistrát. Vede
ve stávající trase, klíčové části ale

namísto estakád projektanti zahloubili,
odve dli od řeky a zástavby. Vznikla také
nová, potenciálně rozvojová území a mož-
nost propojit stávající čtvrti namísto jejich

rozdělení, ale i nová tramvajová spojení.
Například ze Spojovací by se mohli v bu -
doucnu cestující svézt až do Malešic. Pro -
jektanti navíc přišli s řešením vůči zástav -
bě, ustoupilo se například od plánované
křižovatky V Olšinách, která by přiváděla
auta do staré zástavby ve Strašnicích.

Kontejnery určené na sběr olejů a tu -
ků z domácností jsou nově rozmís-
těny na deseti místech v Praze 10.

Tuky vylévané do odpadů zanášejí a poško-
zují potrubí. Přepálený rostlinný olej a tuk
musí být do kontejnerů vhazován v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích.

Sběrné nádoby se nacházejí na nároží ulic
Mattioliho x Kamelova, Ostružinová x Ja-
hodová, Mokřanská x Běžná, Pod Strání x
Dubečská, Saratovská x Věšínova, Vršo-
vická x Užocká, Petrohradská x Pod Stup -
ni, Ruská x Vlašimská, Rektorská x Baka-
lářská, Popovická x V Dolině. 
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Už jste přemýšleli nad snadným řešením pro nástup DVB-T2?

Nechte si poradit jednu z možností
Přechod na DVB-T2 a blížící se vypnutí
první generace digitálního vysílání
v jednotlivých multiplexech zajímá téměř
každého diváka televizního vysílání. 

Co tedy dělat, když si ne-
chcete pořizovat novou
televizi? Zkuste pevné

internetové připojení s přecho-
dem na chytrou telku Kuki.  

● Jak na to?
Pokud si nechcete pořizovat

nové zařízení, jednoduše vy-
užijte možnosti internetového
vysílání. Díky tomu můžete sle-
dovat více než stovku oblíbe-
ných TV stanic včetně možnos -
ti jejich nahrávání, pouštění si
pořadů až o týden zpětně, sto-
pování živého vysílání, přehrá-
vání pořadu od začátku a mno -

ho dalšího. K pohodlnému sle-
dování internetového televizní -
ho vysílání potřebujete kvalitní
a stabilní internetové připojení.

● Jak ušetřit?
Internet a televize zdarma?

Český poskytovatel internetu
AIM a Rádio Impuls připravili
pro posluchače speciální na-
bídku vysokorychlost ního in-
ternetu na doma a internetové
televize Kuki za skvělé ceny. 

Kromě toho mohou poslu-
chači o internetové služby také
soutěžit, a to po celý rok. Každý
všední den mohou vyhrát při-

pojení k internetu a interneto-
vou televizi Kuki na rok zdar -
ma. Stačí, když si posluchači
me zi 15. a 18. hodinou zapnou
Rádio Impuls, které v odpoled-
ním vysílání „Fanda a jeho čes -
ká banda“ hraje o jedno inter-
netové připojení a televizní
služ bu Kuki na rok zdarma.

Podmínky dlouhodobé sou-
těže jsou jednoduché. Poslou-
chat Rádio Impuls, vyřešit za-
dání soutěže a zavolat do
studia. Kompletní informace
jsou dostupné na stránce Im-
pulsovictarify.cz, kde si lze také
rovnou ověřit dostupnost vyso-
korychlostního internetu na
konkrétní adrese. Společnost
AIM nabízí internet jak na
vlastních optických sítích, tak
na sítích společnosti CETIN,
která v současnosti pokrývá
98 procent území České repu-

bliky. AIM má v nabídce také in-
ternetovou televizi Kuki, kte rá
díky kvalitnímu připojení nej-
lépe řeší blížící se digitalizaci
a přechod na televizní stan dard
DVB-T2. K internetové televizi
tak není nutné pořizovat nová
zařízení pro příjem signálu.
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

Nestačí vám náš humor na papíře? 
Máme ho pro vás i na tričku.

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V10-1004
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
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NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ
MUDR. JANA PSOTTOVÁ A KOLEKTIV LÉKÁRNY

DEN ZDRAVÍ
V LÉKÁRNĚ
22. 10. 2019, 11.00–17.00
◗ Měření krevního tlaku
◗ Měření hladiny krevniho cukru
◗ Prezentace značky CERAVE na suchou pokožku
◗ Možnost konzultace s lékařem

Pořádáte akci v Praze 10?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

■ Pravidelné předčítání an-
glických obrázkových knížek
pro děti, které se učí anglicky,
pořádá pobočka Korunní a Class
Acts. Čtení se koná v rámci pro-
jektu Storybridge a je vhodné
i pro úplné začátečníky. Vstup
je zdarma.

■ Autorské čtení spisovatelky
Olgy Stehlíkové, která bude číst
ze své první knihy pro děti
Kluci netančej! – o baletu, před-
sudcích, jinakosti, první lásce
a soutěži v tanci, pořádá začát-
kem října pobočka knihovny
Korunní. Akce začíná v 17.00
hodin a vstup na ni je zdarma.

■ Přežijeme, nebo vyhyne -
me? se jmenuje setkání, které
pořá dá Dům čtená Ruská
v rám ci týdne boje proti klima-
tické změ ně, kterou vyhlásilo
hnutí Extinction Rebellion. Pů -
jde o diskuzi o nejpalčivějším
problému této doby. Hosty bu -
dou Michaela Pixová, sociální
geografka a koordinátorka Kli-
matické koalice, Eva Fraňková,
zabý vající se ekologickou eko-
nomií, Barbora Bakošová z Ne-
sehnutí, Karolína Poláčková
z FSS v Brně, Arne Springerum
z Extinction Rebellion a Pe tr
Doubravský z Fridays for Futu -
re. Vstup je zdarma.

■ Michal Horáček bude říjno-
vým Hostem pod Parapletem.
Setkání se spisovatelem, texta-
řem, básníkem a producentem
pořádá 10. října v 18.30 hodin
Centrum Paraple v Ovčárské
uli ci. 

■ Vernisáž výstavy Mirky
Voigt s se bude konat 11. října
v knihovně v Korunní. K vidění
budou obrazy Mirky Voigts,
člen ky Sdružení výtvarníků
ČR. Na výstavě převažuje su -
chý pastel a akryl, v menší míře
jsou zastoupeny olejomalby.
Výstava bude pokračovat do
2. listopadu, prohlédnout si ji je
možné v otevírací době.

■ Keramickou dílnu na téma
podzimní tvoření pořádá v so-
botu 12. října od 10.00 hodin
Rodinné a komunitní centrum
Jablíčkov. Pořadatelé zvou ná -
vštěvníky, aby si přišli vyrobit
krásné podzimní dekorace. Bu -
de se pracovat na dracích a dó-
zách například na přírodniny.

■ Každoroční vycházka Male-
šickým lesíkem s čištěním pta-
čích příbytků pojmenovaná
Ptačí výlet se koná 13. října.
K procházce se připojí i školený

Storytelling na Korunní

8. října

Kluci netančej!

9. října

Přežijeme,
nebo vyhyneme?

10. října

Hostem pod Parapletem

10. října

Mirka Voigts

11. října

Podzimní tvoření

12. října

Ptačí výlet

13. října

ornitolog. Akci pořádá ČSOP
Na tura, quo vadis? a její Eko-
Centrum v Domě, sraz je
v 9.00 hodin u EkoCentra
v Rektorské ulici. Pořadatelé
slibují, že akce je nenáročná,
vhodná pro rodiny s dětmi, do-
poručují vhodné oblečení do
přírody. 

■ Cyklus Akademie moder-
ního seniora pokračuje v kni-
hovně v Ruské ulici. Základním
tématem kurzů jsou funkční
gramotnosti, tvoří ho pět ucele-
ných setkání, je bezplatný a je
určen pro seniory z Prahy. 

■ V 19.00 hodin začne cesto-
vatelské promítání a povídání
o zajímavých zážit cích, lidech
a přírodě od ces tovatelky Ivany
Bursíkové. Akce se koná v Male-
šickém mikropivovaru. Pořada-
telé doporučují si místo předem
rezervovat. 

■ Africká pohádka je určena
nejmenším divákům, začne
v 10.00 hodin, a to v Milíčově
kapli. Akci pro děti pořádá

Ochranovský sbor Jednoty
bratrské. „Na severu Afriky je
veliké vedro a poušť, kde nic ne-
roste a vypadá to, že se tam ani
nic neděje. Ale to je jenom zdá -
ní. U staré studny se to mele –
kunamanský kupec a mládenec
Voharia se právě perou. O co?
To se nesmí prozradit! A jak to
tak bývá – kdo chce moc, nemá
nic a to platí všude, i v Africe,“
zvou pořadatelé na pohádku.

■ Výstavu Vlasty Bičákové po-
jmenovanou Ilustrace mého ži-
vota je možné si prohlédnout
v Domě čtení. Jde o dialog mezi
černou a bílou, mezi tělem a du -
ší. O hledání a nalézání všeho
štěstí, od světla po světlo světa.

■ Sobotní pohádku pro děti
připravuje knihovna v Ruské,
na druhou polovinu října se děti
mohou těšit na Curkusárium.
Loutkové představení je, jak
knihovna připomíná, vytvořené
na počest kočovných loutkářů,
kteří se se svými pimprlaty do
dalekých dálek vydávali. „Tvo-
řili si trikové loutky, které
dokáza ly svými pohyby a kejkly
udivovat nejedno zahraniční
publikum. Cirkusárium je vě-
nováno všem ohroženým živo-
čišným druhům.“

Gruzií na koni, raftu,
kole i pěšky

15. října

Africká pohádka
16. října

Ilustrace mého života

16. října

Akademie
moderního seniora

14. října

Cirkusárium

19. října
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Trápení s pomalým internetem zná
asi každý. Ve chvíli, kdy potřebujete
stáh nout velký soubor nebo se chce -

te dívat na video online, začne internetové
připojení „stávkovat“ nebo úplně „spad ne“.
Tomu se ale můžete konečně vyhnout.

Vyhrazené pásmo
jenom pro vás

Nordic 5G internet je šířen v takzva -
ném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-
těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhra-
zené pás mo tak zaručuje rychlé a stabilní
připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pás mo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-

ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1. 

Rychlost,
která potěší

Nordic 5G internet je vybudován na nej-
modernější 5G-ready technologii, která za-
ručuje jeho stabilitu a kvalitu. Vybrat si
můžete ze dvou variant: Nordic 5G o rych-
losti 40 Mb/s, tedy internet, který je urče -
ný běžnému užívání a stahování dat, ne bo
zákazníky nejoblíbenější připojení Nordic
5G Plus o rychlosti 100 Mb/s. To splňuje
požadavky na internet pro velmi náročné
domácnosti, ve kterých potřebují být on-
line všichni najednou. Obě možnosti vám
zaručují kvalitní připojení k internetu,
které se neseká.

Rychlé, stabilní,
a hlavně bez závazku!
Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Také vás již nebaví neustále padající nebo pomalý
internet? Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Do vaší
lokality vstupuje telekomunikační operátor Nordic Telecom
a přináší s sebou vysokorychlostní internet, který je
stabilní, bez závazku nebo datových limitů. 

Bez závazku
a datových limitů

Nordic Telecom lidem přináší svůj vyso-
korychlostní internet nejen bez datových
limitů, ale také bez jakéhokoliv časového
závazku, jakým je například smlouva na 12
nebo 24 měsíců. U Nordic Telecomu takové
závazky nečekejte. Telekomunikační ope-
rátor chce svým zákazníkům nabídnout
skutečnou volnost. To znamená, že pokud
již nebudete mít o poskytovanou službu
zájem, stačí ji jednoduše vypovědět. Inter-
net není omezen datovým limitem, takže
se nemusíte bát stahovat velké soubory. 

Objednávka
online

Nordic 5G internet lze objednat online,
doslova na pár kliknutí. Celý proces objed-
nání vysokorychlostního připojení nezabe -
re více než pár minut a je opravdu jednodu-
chý. Samotnou instalaci obstará zkušený
technik, takže vy budete zcela bez starostí.
Objednat Nordic 5G internet můžete na
adrese www.5Gvevzduchu.cz. Pokud ra-
ději volíte telefonický kontakt, stačí zavolat
na telefonní číslo 800 666 777.
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Překvapivá volnost

Pevný 5G internet  
Stabilní, bez závazku, 
bez datových limitů 
  www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

INZERCE V10-1001
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● Děti mívají o svém budoucím povolání
různé představy. Čím jste chtěl být jako
malý kluk?

Jako dítě jsem ve svých představách
vůbec neřešil nějaké povolání, dělal jsem,
co mě bavilo. Hrál jsem fotbal, kreslil si,
poslouchal hudbu, později mě okouzlila
děvčata…
● Kdy jste se začal věnovat fotbalu, jaké
byly vaše začátky?

Odmalička jsme s bráchou Petrem trávili
hodně času po škole na hřišti a ve dvanácti
letech jsem šel na nábor do Dukly Praha,
kam mě přijali.
● Co vás na kopané lákalo, bavilo, proč
jste se rozhodl věnovat se právě tomuto
sportu?

Míč pro mě byl magická věc, fotbal a hra-
vost mě pohlcovaly. Hodiny a hodiny mě ba-
vilo hrát s klukama, co přišli na hřiště, malí
velcí, to mi bylo jedno. Později, když už
jsem hrál za mládežnické reprezentace,
jsem hrál také malou kopanou s mužstvem
„Fišerka“, mám z ní 18 titulů. Fotbal v Kos-
tarice mě úplně pohltil, to má úplně jinou
energii než česká liga.
● Měl jste v životě nějaké fotbalové vzo -
ry?

Vím, že se mi líbil Rivelinho, Mario Kem-
pes, Johan Cruif, Zico a další.
● Jako juniorský fotbalista jste byl velmi
úspěšný, věnoval jste se ale i umění a vy-
studoval Vysokou školu uměleckoprů-
myslovou v Praze. Proč jste se rozhodl
právě pro UMPRUM?

Byl jsem dítě okouzlené fotbalem, malo-
váním, hudbou a děvčaty. UMPRUM pro

mě byla jediná schůdná škola, protože ji -
nak jsem moc studijní typ nebyl.
● Nejen fotbaloví fanoušci vás znají z ob-
razovek České televize. Jak jste se dostal
ke komentování fotbalových přenosů?

Ještě když jsem hrával ligu, tak mě Pavel
Čapek přizval k nějakému rozhovoru po
utkání. A on si pak po letech, když v ČT
shá něli spolukomentátora a uviděl v tele-
vizi moji ženu, vzpomněl na mě.  

● Co obnáší práce fotbalového experta?
Máme to daleko snazší než komentátoři,

protože se můžeme soustředit pouze na
momenty, které si vybereme, kde máme
pocit, že divákovi řekneme něco zajíma-
vého. My nemusíme za každou cenu něco
říkat. Komentátor oproti tomu nese odpo-
vědnost za celé utkání, musí postihovat
a uvědomovat si celkový rámec, několik
rovin, další vstupy, úvod do zápasu, takové

Pavel Karoch:
Míč pro mě byl magická věc

Bývalého československého fotbalistu Pavla Karocha zná
většina diváků jako fotbalového experta díky komentování
fotbalových přenosů v České televizi. Sportovec tělem
i duší vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze. Manželce, herečce a moderátorce Gabriele Filippi
pomáhá s úspěšným projektem Léčivého divadla, který
brzy oslaví deset let. Pracuje ve společnosti Země pohádek,
která připravuje a organizuje pořady, vydává audioknihy
a prodává videopráva k originálním dílům, například ke
Krtkovým dobrodružstvím. 
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základní kulisy, sestavy, zajímavosti a po -
tom provádět a komentovat kontinuálně
celé utkání. Já si jen vybírám a vstupuji do
zápasu, když si myslím, že ho mohu oboha-
tit. Základem by asi mělo být nepopisovat
otrocky, co se děje, ale spíše proč se to děje,
nenudit, nerušit diváka a vyhnout se klišé.
Dříve jsem si myslel, že musím říci všech -
no, co postřehnu, dnes už vím, že méně je
často více.
● V čem spočívá a jak dlouho trvá vaše
příprava na zápas?

Nejvíc mi vyhovuje pomalu vstřebávat
informace cca tři dny předem, ideálně se
podívám na některý z posledních zápasů.
To přináší nejlepší představu o způsobu
hry a rozestavení hráčů až k jednotlivým
charakterům a návaznostem ve hře. Potom
se soustředím na nejdůležitější osobnosti
týmů a na to, kteří hráči na sebe budou
hrát. Ale celou tuto přípravu je mnohdy po-
třeba přizpůsobit nebo změnit těsně před
zápasem, protože se například některý
hráč zraní nebo se trenér rozhodne hrát
v ji ném rozestavení apod. V podstatě pří-
prava je důležitá, ale nejdůležitější je po -
tom sladit se s energií zápasu a hlavně
správ ně intuitivně vybrat, kdy vstoupit do
komentáře a kdy naopak mlčet. 
● Jak jste na tom jako aktivní sporto-
vec? Chodíte si zahrát fotbal i dnes a vě-
nujete se i nějakým jiným sportovním
disciplínám?

Dokud můj syn Gabriel hrával  fotbal,
chodil jsem si s ním poměrně často zahrát.
Ale baví mě hodně tenis, také pro to, že čím
je člověk starší, tak jsou pro něj osob ní sou-
boje bolestivější a nebezpečnější. Tenis je
tedy ideální, pohyb si kontroluju a přizpů-
sobuju sám a donekonečna se tam dá pra-
covat na stylu. Tenis je velmi náročný na
psychiku, je tam možnost měnit způsob
hry a taktiku, je to skvělá hra, která je pro
mě ohledně zdraví bezpečnější než fotbal,
kde vám to chce ukázat mladý dvacetiletý
kluk, a protože nemá techniku a v televizi
se mu líbí skluzy, tak vás může zranit…
● Hodně sportovně založený je i váš syn.
Hraje fotbal, věnuje se trickingu, tram-
políně, ale baví ho také tanec. V čem
a jak se ho snažíte podporovat?

Myslím, že dítě ke zdravému rozvoji po-
třebuje pohyb a kluk obzvláště, protože po-
třebuje vybít každodenně nahromaděnou
energii. Pohyb a rytmus je velmi důležitá
věc, děti, které tančí, jsou méně nemocné.
My tedy všechny pohybové aktivity podpo-
rujeme, proto už také sedmým rokem pořá -
dáme příměstský camp zaměřený na tanec
a sport. 
● Hodně se dnes mluví o tom, že děti vět-
šinou nemají příliš dobrou životosprávu
a obecně se málo hýbají. Co byste dopo-

ručil rodičům, jak přivést děti ke sportu,
k pohybu?

Provozovat s nimi všechny sporty, které
vás napadnou, již odmala. Domnívám se,
že ukázat jim radost z pohybu je hlavně dů-
ležité dříve, než dostanou do rukou čertovy
krabičky – mobily. Pak už je většinou da-
leko těžší děti něčím zaujmout a něco roz-
víjet.
● V Praze funguje projekt Můj první fot-
balový klub, který se snaží rozšířit člen-
skou základnu pražských klubů. Myslíte
si, že je to správná cesta, jak dostat děti
na hřiště?

Je to určitě jedna z cest, nejdůležitější je,
aby vybraný sport děti bavil, aby u hry do-
slova zapomněly na svět okolo a vyřádily se.
● Před několika lety přišla vaše dcera
Sofie s nápadem na projekt příměstské -
ho tanečního campu pro děti, pro který
jste vymyslel název a působíte v něm
jako fotbalový lektor. Jak takový taneční
tá bor funguje a jak jde dohromady ta -
nec s fotbalem?

Například Brazilci se u fotbalu skvěle
hýbou, mají rytmus v těle a to jim pomáhá,
jejich pohyb je ladnější, rychlejší a méně je
unavuje. Myslím, že by měly být alespoň
některé fotbalové tréninky s hudbou, mož -
ná by to bylo někdy lepší než nekonečné
připomínky trenérů. Program je takový, že
si ráno převezmeme děti a odpoledne,
kolem 17. hodiny je odevzdáme ro dičům.
Jedná se o příměstský camp s mno ha pe-
strými aktivitami, tancem, fotbalem, he-
rectvím. Děti si mohou také vyzkoušet zá-
klady parkouru, trickingu, thai boxu apod.
Celá naše rodina je zapojena, Sofie skládá
program a významně se podílí s dalšími

lektory na výuce různých druhů tance, Ga-
briela se dětem věnuje v oblasti herectví, já
s nimi hraju fotbal a Gabriel se zapojuje
v trickingu.
● Můžete tento projekt přiblížit, pro ko -
ho je Multi art dance camp určen, kdo se
může přihlásit a jaký je jeho průběh?

Nabízíme vhodnou alternativu pro
prázdninový čas. Pestrý příměstský camp
je vyplněním volného času dětí (od šesti do
osmnácti let) vhodnými, naučně herními
aktivitami. Nabídka atraktivního pozitiv-
ního programu je podle našich zkušeností
jednou z mála cest, jak dětem nabídnout
přímé prožitky a zkušenosti. Praxe nám
ukazuje, že zákazy a represe v omezování
času u počítačů, televize a mobilních zaří-
zení nefunguje. Ověřenou cestou je nabíd -
ka alternativního pozitivního programu,
například ve formě příměstského campu,
motivování dětí pro hru, rozvoj osobnosti
při zapojení mysli, duše a tě la. Jsme pře-
svědčeni, že skr ze umění a hru poznáš
sebe!
● Vaše manželka Gabriela Filippi zalo-
žila a provozuje Léčivé divadlo, kam si
vás občas zve jako hos ta. Jak se cítíte na
divadelních prknech?

Cítím se tam čím dál tím lépe a myslím,
že nás společné vystupování ve druhé části
večera s Gabrielou oba baví. Léčivé divadlo
je úžasný a originální projekt, kdy v první
části divák sleduje divadelní nebo muziká-
lové představení a dru há část je věnována
rozhovoru se zajímavou osobností. Vřele
všem doporučuji divadlo navštívit.
● Na nedostatek práce si stěžovat ne-
můžete. Najdete si  čas i na nějaké další
zájmy?
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Koníčky jsou víceméně spo-
jeny s prací. Zejména komento-
vání fotbalu je pro mě zábava.
Pomoc Gabriele s Léčivým di-
vadlem, pro které vytvářím gra-
fiku a řeším jí smlou vy a finan -
ce. Ona je opravdu boží člo věk,
vůbec neví, kolik má na účtu,
rád bych jí finance předal, pro-
tože jsem také bohémská duše,
ale nějak ty přízemní rodinné
věci zůstaly na mně… 
● A co odpočinek, co rád dě-
láte ve volném čase?

Vzhledem k tomu, že naše ro-
dina je velice aktivní, jsme ta-
koví prodavači sezonního kou -
zla, tak čím jsem starší, tím víc
s Gabrielou vyhledáváme pří-
rodu, protože v té si nejlépe od-
počineme. Pobavilo mě, že věd -
ci přišli na to, že člověk, kte rý
pobývá denně alespoň 20 mi -
nut v přírodě, sníží svou hla-
dinu stresu o polovinu. Moudrý
člověk vycítí, že lépe mu je v le -
se než mezi auty a že je lepší se
projít po písku než po betonu.

● Jaké máte sny, plány?
Ke snům pa tří kreslení a ma-

lování, je to něco, co jsem vy-
studoval a chtěl bych se tomu
věnovat více. Stejně tak jako
mám v hlavě hotovou kni hu,
jen ji napsat.
● O Vršovicích by se dalo říct,
že jsou téměř fotbalovou čtvr -
tí, sídlí tam legendární kluby
Slavie i Bohemians. Ja ký je
váš vztah k desáté městské
části?

Například Vinohrady s jejich
charakteristickou zástavbou,
kte rá se prolíná s parky a ná-
městími, vždy rád navštívím.
Slavia a Bohemians, dva riva-
lové tak blízko u sebe … Dolíček,
to byl stadion, na kterém jsem
hrál v Praze možná nejraději,
protože má opravdu své velké
tajemství. Slavia, která naproti
tomu oslňuje moderním, no -
vým, krásným stadionem, to
mě také baví.

Pavel Karoch
bývalý československý fotbalista,

fotbalový expert při České televizi, podnikatel 

■ Narodil se v Praze. 
■ Hrál za prvoligový klub Dukly Praha, v kostarickém klubu
LD Alajuelense, za izraelský Aškelon.
■ Největších úspěchů dosáhl v juniorské reprezentaci, kdy
v roce 1982 získal stříbro na Mistrovství Evropy. Tím se teh-
dejší výběr kvalifikoval na Mistrovství světa hráčů do 20 let
v Mexiku, kde bylo české mužstvo vyřazeno ve čtvrtfinále re-
prezentací Brazílie. Je dvojnásobným mistrem Kostariky
a mistrem Střední Ameriky.
■ Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

INZERCE V10-1018

            POMATURITNÍ  
  JAZYKOVÉ STUDIUM
         A, N, Šp, Fr, R, It

Management
Obsluha PC
Akreditované  

REKVALIFIKACE

JAZYKOVÉ 
KURZY
všech 
typů

A, N, Šp, 
Fr, R, It

MEZINÁRODNÍ 
TESTY

Jen za  
900 Kč

    pilotní program

www.bi.cz

274 776 256

JAZYKOVÁ
ŠKOLA

Informujte se
na LAST MINUTE

slevy 10 až 40%!

602 299 847
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luštění

V tajence naleznete ruské přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

Praha chce zakázat topení uhlím
ve starých kotlích a kamnech

www.nasregion.cz

Hlavní město plánuje od října příštího roku zakázat topení
uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a v kot-
lích, které spadají do nejnižších dvou emisních tříd z pěti
možných. Návrh městské vyhlášky schválili radní, musí ho
ještě odsouhlasit zastupitelstvo. Kotle emisní třídy jedna
a dva se od roku 2014 nesmí prodávat, od září roku 2022
bude jejich provoz zakázán v celé republice. Magistrát od

Čtěte na…

V Praze vznikne muzeum totality,
místo ještě nemá
V Praze vznikne Muzeum paměti 20. století. Jeho účelem je
zachovat historickou paměť o klíčových událostech minu-
lého století, které souvisely s totalitními režimy v Českoslo-
vensku. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Pro muzeum
město musí ještě najít vhodnou budovu. Na vzniku muzea
spolupracují s městem desítky nevládních organizací.
„Smyslem založení ústavu je, aby existovala instituce, která

Čtěte na…

INZERCE V10-1014
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cestování

Památky, guláš,
klobásy a po
ochutnání typické
pálenky si můžete
zkusit chytit
Houdiniho.

Ať už plánujete strávit
v Budapešti pouze ví-
kend, nebo věnujete této

evropské metropoli více času,
určitě se vám bude hodit malý
průvodce po věcech, které by -
ste si za žádnou cenu neměli
nechat ujít. Toužíte po objevo-
vání místních hospůdek a barů,
nebo byste raději celý den obdi-
vovali krásy budapešťských pa-
mátek, či si spíše potrpíte na
gastro nomické dobrodružství?
To  to město vás dozajista uspo-
kojí v každém ohledu. 

Historická Budapešť
Hlavní město Maďarska roz-

kládající se na obou březích
protékajícího Dunaje nabízí
přehlídku nejrůznějších histo-
rických skvostů. Od středově-
kých hradů přes historická
náměs tí se dostáváme až k nej-
výraznějšímu symbolu města –

budapešťskému parlamentu.
Stejně tak jako není Paříž bez
Eiffelovky, není ani Budapešť
bez svého parlamentu, a právě
proto si tuto národní památku
nemůžeme v žádném případě

nechat ujít. Samotná budova se
hrdě tyčí na jednom z břehů
Dunaje a dá se k ní lehce dostat
hromadnou dopravou. Popřípa -
dě taková budapešťská večerní
procházka k zářivě osvětlené -
mu parlamentu je snad ještě
větším zážitkem než návštěva
ve dne. Jestli máte čas a chtěli
byste si tento skvost užít na -
plno, doporučuji vám sjednat si
prohlídku, která je turistům
hoj ně nabízena, a je dokonce
prováděna v několika světo-
vých jazycích.

Od jednoho budapešťského
gigantu se vzdalujeme a poma -
lu přecházíme do pohádkového
světa. Budínský hrad má velmi
bohatou historii. Jako někdejší
sídlo uherských králů přežil do-

byvačné Turky, světové války
i komunistickou vládu a odmě-
nou za to vše mu bylo zapsání
na seznam památek UNESCO.
Uvnitř areálu můžeme navští-
vit národní galerii, historické
muzeum a další kulturní insti-
tuce. Kromě obdivu k budově
samotné stojí za to tuto památ -
ku navštívit především kvůli je-
jímu výhledu. Mezi další památ -
ky, které nelze vynechat, patří
nepochyb ně chrám svatého Ma -
tyá še, Velká synagoga a náměs -
tí Hrdinů.

A jen tak na okraj… Víte, že
Budapešť je kolébkou světozná-
mého iluzionisty Harryho Hou-
diniho? V nedávných letech tu
bylo na jeho počest dokonce vy-
budováno muzeum zasvěcené
jeho magické osobě. 

Gastronomický ráj
Nemohu jinak než vás vzít na

cestu po tom nejlepším z jídel-
ního lístku, co Budapešť nabízí.
Přijeli jste do Maďarska a chce -
te ochutnat něco z tradiční
místní kuchyně? Výborně. Čím
jiným začít než typickým ma-
ďarským gulášem. 

Gettó Gulyás je jedna z nej-
populárnějších restaurací s ma-
ďarským jídlem ve městě. Často
narazíte na restauraci plnou
návštěvníků, kteří si pochutná-
vají na tom nejlepším, co vám
maďarská kuchyně může před-
ložit. V celé Budapešti je velké
množství typických maďar-
ských restaurací, které stojí za
návštěvu, především pro jejich
speciality, jako je již zmíněný
guláš, potom také langoš nebo
třeba kolozsvári rakottká-
poszta – pokrm ze zelí, masa,
rýže a zakysané smetany. Ať už
vklouznete do kterékoliv
z nich, náramně si pochutnáte.

Což takhle dát si guláš!

Pravý maďarský

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

VOLEJTE 
194

Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194

e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz
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Maďarský parlament

Tržnice
Vásárcsarnok
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MÓDA
PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

* * *
STYL plus

V Olšinách 976/68,

Praha 10

* * *
VÝPRODEJ
PRODEJNA V LIKVIDACI

* * *
www.stylplus.cz
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :

775 940 614
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Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

UKLÍZEČKY, ELEKTRIKÁŘE
A PRACOVNÍKY OSTRAHY

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

■ Na Vinobraní x Oty Pavla 9. 10. 13.00–17.00
■ V Rybníčkách (proti Šibřinské) 9. 10. 14.00–18.00
■ Janderova x Chládkova 10. 10. 13.00–17.00
■ Dobročovická x Slapská 10. 10. 14.00–18.00
■ Chorvatská x Dykova 10. 10. 15.00–19.00
■ Topolová x Jahodová 12. 10. 8.00–12.00
■ Práčská 101 (parkoviště) 12. 10. 9.00–13.00
■ Na Universitním statku (parkoviště) 12. 10. 9.00–15.00
■ Ruská x Tolstého 14. 10. 13.00–17.00
■ V Korytech x Jesenická 14. 10. 13.00–17.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj parku) 14. 10. 14.00–18.00

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejnery jsou na kaž-

dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku, po uply nutí té -
to doby bude kontejner odve-
zen. Kontejner může být odve-
zen i dříve, pokud je již zcela
naplněn.

Do kontejnerů je možné vklá-
dat pouze domovní odpad ob-
jemného charakteru, např. sta -

rý nábytek, podlahové krytiny,
kovové odpady, sanitární kera-
miku, autoskla, zrcadla, staré
sportovní náčiní a podobně.

Do kontejnerů nepatří nebez-
pečné odpady, elektrospotře-
biče (včetně chladniček, mra-
záků, monitorů, televizorů
a po dodně). Dále ani pneuma-
tiky, bioodpady a stavební od -
pad.

■ Kodaňská x Norská 14. 10. 14.00–18.00
■ Vrátkovská x Tuklatská 14. 10. 15.00–19.00
■ Přetlucká x Prusická 15. 10. 15.00–19.00
■ Rybalkova x Charkovská 16. 10. 13.00–17.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33) 16. 10. 14.00–18.00
■ Hostýnská (u školy) 17. 10. 13.00–17.00
■ Michelangelova (v proluce) 17. 10. 14.00–18.00
■ Mokřanská x Běžná (u tříd. odpadu) 17. 10. 15.00–19.00
■ Dukelská x Volyňská 19. 10. 8.00–12.00
■ Tulipánová x Želivecká 19. 10. 9.00–13.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem 21. 10. 13.00–17.00
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 21. 10. 13.00–17.00
■ Platanová x Kapraďová 21. 10. 14.00–18.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD) 21. 10. 14.00–18.00
■ Krymská x Kodaňská (ostrůvek) 21. 10. 15.00–19.00
■ Brigádníků x U Kombinátu 22. 10. 15.00–19.00
■ Nučická x Dubečská 23. 10. 13.00–17.00
■ Nosická (pod prodejnou Billa) 23. 10. 14.00–18.00
■ Nad Vodovodem x Slunečná 24. 10. 13.00–17.00
■ Srbínská (mezi garážemi, u tř. odpadu) 24. 10. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Gruzínská 24. 10. 15.00–19.00
■ Sněženková x Meruňková 26. 10. 8.00–12.00
■ Křenická x Olešská 26. 10. 9.00–13.00
■ Nad Vršovskou horou(za mostem, MSD) 26. 10. 9.00–13.00
■ Bramboříková (parkoviště) 28. 10. 13.00–17.00
■ Rektorská x Bakalářská 28. 10. 13.00–17.00
■ Kamelova (mezi č. 2 a 4) 28. 10. 14.00–18.00
■ U Vršovického nádraží x Ukrajinská 28. 10. 14.00–18.00
■ Vladivostocká x Jaltská 28. 10. 15.00–19.00
■ Vršovická x Karpatská 29. 10. 15.00–19.00



Karel Peterka, 

Helena Hamplová, Mára 

a Frankie Zhyrnov, 

kdo by neznal živelné 

písničky této čtyřky 

ze Šlágr TV. Těšit se 

můžete na písničky jako: 
Kdo má dnes krásný den, 
Vezmi každou příležitost 
za vlasy, Rybářská, 
Není to málo a další.

Druhé pokračování 

energetických písniček 

jedinečného uskupení Šlágr 

Party. Na CD a DVD najdete 

písničky jako:  Mejdan 
snů, O letních 
prázdninách, Bim 
Bam, Ta naše země, 
Sir taky, Rolenrol 
a mnoho dalších.

nabídka

VOLEJTE linku 387 992 992
Více kompletů naleznete na www.obchod.slagrtv.cz 

Při koupi dvou a více titulů poštovné zdarma, stačí říct „Můj Šlágr“

CENA

CD + DVD:

333,-

CENA

CD + DVD:

355,-

CENA
CD:

255,-

ŠLÁGRPARTA   MEJDAN SNŮ
CD & DVD

KOZLAŇÁCI   OSUDE MŮJ
CD & DVD

ŠLÁGRPARTA   ŠLÁGR PÁRTY
CD & DVD

EVERGREEN SHOW   

CD
Máte rádi písničky ze 

zlatého fondu české 

populární hudby jako: 

Náhrobní kámen, Štěstí, 
Sbohem lásko nebo třeba 
Loudá se půlměsíc? A znáte 

je ve skvělém podání 

interpretů Šlágr TV, tak 

jak zazněly v pořadu 

Evergreen show? Pro 

fanoušky naší televize jsme 

připravili 23 písniček na 

jednom CD, se kterým si 

jistě rádi zazpíváte i vy. 

Po třech letech vydává 

oblíbená Kapela 

Kozlaňáci nové CD 

a DVD plné lidových, 

populárních, ale 

i autorských písniček, 

které jsou v jejich 

podání přesně takové, 

jací jsou oni sami 

– přirozené a lidské. 

Těšit se můžete na 

písničky jako: Tichý 
večer, Bratříček, 
Osude můj nebo třeba 
Na hradě Okoři.
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www.vivu.cz
Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
E-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
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