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NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Zavolejte nám, dříve než my Vám.
Callmobile s.r.o.
777 940 614
www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Váš problém vyřešíme!

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. 

Kvalitní obchodní tým

Precizní databáze

Flexibilní přístup

Maximální efektivita

Skvělé plánování
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editorial

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Vážení čtenáři,
děti už to mají skutečně „za
pár“. Zbývá několik dní a roz-
utečou se na prázdniny. Po -
kud v létě nebudete vědět, co
s časem, a rádi si zajezdíte
na kole, ale osamělé jízdy vás
nebaví, vydejte se na pro-
jížďky hromadné. Kdy a kde
se ke skupině cyklistů připo-
jit a kam se společně pojede?
Přečtěte si také povídání
s Pavlem Karochem, jehož
hlas nejspíš znají fanoušci
fotbalu, spolukomentuje totiž

zápasy. Co má rád na čtyřce a co mu naopak vadí? A jaký
má program na blížící se prázdniny? Točit se bude samo-
zřejmě kolem sportu. V tom to vydání magazínu Vaše 4 se
ale dozvíte i další zajímavosti, třeba přehled tipů na akce,
které se v okolí vašeho bydliště konají. A pokud se už teď tě-
šíte na léto strávené s knihou v ruce, zpozorněte. Knihovny
v Praze budou totiž většinu léta zavřené, přecházejí tady
na nový systém. Nezapomeňte si tak čtení vypůjčit s dosta-
tečným předstihem. Jste-li senioři nebo vám záleží na bez-
pečí prarodičů, přečtěte si podrobnosti o projektu Senior-
ská obálka. Zapojit se do něj je velmi snadné a může
pomoci ve chvíli nouze. Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 16. 8. 2019
Časopis vychází 26. 8. 2019

str. 4
Aktuality: Novinky ze čtyřky
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Veřejný prostor: Internet
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Rozhovor s Pavlem
Karochem
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Doprava: Metro D
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Luštění
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Volný čas: Tipy na akce

Casino Atrium v hotelu Hilton

Evropská Ruleta

Black Jack

Stud Poker

Pontoon

Slot Machines

Ultimate Texas 

Hold’em Poker

Otevřeno DENNĚ 
od 17:00 do 05:00

Parkování zdarma

PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 

může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Jediné opravdové
CASINO V ČR

www.casino-atrium.com

INZERCE V4-0614
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Sedící figura
se vrátila na místo

Plastika Sedící figura od Miloslava
Chlupáče se po letech vrátila na
původní místo. Dílo bylo vytvoře -

no v letech 1965 až 1973 a instalováno
před KC Novodvorská. Kolem roku
2010 však byla plastika odstraněna
a nějakou dobu nebyl jasný její osud.
Sedící figura byla nalezena na skládce
v Řeporyjích. Praha 4 zajistila převoz
a restaurování plastiky včetně vybudo-
vání nového podstavce. Od konce květ -
na je opět na původním místě na Novo-
dvorské.PŘ
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.

Nejlevnější a nejrychlejší 
internet ve vašem 
regionu

Ceny již od 200 Kč

Volejte zdarma 
800 880 920

www.a1m.cz
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3.

4.

5.

6.
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Uhádnete, jaký den se slaví 25. 5.? 
V naší křížovce najdete odpověď!

INZERCE V4-0603

S omezením musejí do konce letních
prázdnin počítat obyvatelé čtvrté
městské části. Dotkne se jich totiž

oprava Vídeňské ulice. Konkrétně jde
o úsek Dobronická – K Zeleným domkům,
opravují se povrchy vozovky i chodníků.
Omezení spočívá v tom, že autobusy a další
doprava jsou vedeny po objízdných trasách.
Ty vedou po Kunratické spojce nebo přes
ulice Jalodvorská a Libušská. Autobusy
úsek objedou ulicí K Zeleným domkům

nebo přes Zálesí, Štúrovu a Libušskou
ulici. Také je potřeba počítat s omezením
v metru, na lince C mezi stanicemi Praž-
ského povstání – Kačerov, kde proběhne
vý měna dřevěných pražců za betonové,
a to v termínu od 29. června do 6. července.
Provoz metra bude zachován v úsecích Let-
ňany – Pražského povstání, Kačerov – Há -
je. V srpnu potom bude omezen provoz
tramvají, a to v ulicích Nuselská, Bělehrad-
ská a na náměstí Bratří Synků.

Výluka autobusů a metra

Do celorepublikového projektu Seni-
orská obálka se připojila jako první
pražská městská část Praha 4. Pro-

jekt je určen zejména osamělým starším
lidem. Spočívá v tom, že zájemce vyplní tis-
kopis, do nějž uvede údaje o svém zdravot-
ním stavu, přičemž využije princip sema-
foru, kdy nejdůležitější informace jsou

čer veně, doporučené žlutě a méně závažné
zeleně. Tento soupis potom umístí na vidi-
telné místo. Obálka pomůže v situaci, kdy
je potřebná pomoc. Na Seniorské obálce
spolupracovali odborníci z ministerstva
práce a sociálních věcí či záchranáři. Tisko-
pis je jednak na webu městské části, jednak
na recepci radnice Prahy 4.

Seniorská obálka
pomáhá v nouzi
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Divadlo
získalo ocenění

Oceněním se může chlubit čtyř-
kové Divadlo Na Fidlovačce. Od-
měněno bylo v klání Marketér

roku 2018. Divadlo obdrželo cenu Ba-
revný delfín, a to za vytvoření nové
marketingové koncepce. Cenu za Fidlo-
vačku převzala Claudia Nasliová.

Zemřel básník
Petr Skarlant

Praha 4 přišla o svého čestného
občana, básník, dramatik a pře-
kladatel Petr Skarlant zemřel

v polovině května ve věku 80 let. Petr
Skarlant byl jedním z nejvýznamněj-
ších představitelů básnické generace
60. let. Skarlant se vyučil chemikem,
pracoval jako knihovník a od roku 1974
působil střídavě na volné noze a jako re-
daktor poezie. V roce 2001 získal cenu
Evropské unie za literaturu.

INZERCE V4-0604

Nově otevřená multioborová klinika v místě vašeho bydliště!
Nově otevřená multioborová klinika v Praze na Pankráci představuje významný krok, pomůže zkvalitnit léčebnou péči

a pacientům přinese zvýšení komfortu. Na jednom místě tak najdete oční kliniku, diabetologické centrum, urologickou kliniku
i certifikovanou oční optiku. Všechny tyto provozovny jsou vzájemně propojeny a vytváří svým pacientům nadstandardní péči. 

• Oční ambulance
• Diagnostika a léčba očních chorob
• Operace šedého zákalu
• Laserové operace pomocí

femtosekundového laseru
• Laserové operace NeoLASIK HD

a NeoSMILE 3D 
• ICL a trifokální nitrooční čočky
• Léčba astigmatismu 
• Plastické operace víček

www.duovize.cz, tel.: 777 643 020

• Centrum pro diabetologii
a endokrinologii

• Vyšetření těhotenské cukrovky
• Odběrová místnost
• Diabetická pedikúra a další služby
• Nutriční terapie 

www.diavize.cz, tel.: 778 710 979 

• Široký sortiment brýlových obrub, skel,
slunečních brýlí, kontaktních čoček 

• Čištění a servis zdarma
• Drobné opravy na počkání
• Vyšetření zraku optometristou

zdarma
• Slevy pro pacienty Oční kliniky

DuoVize
www.optovize.cz, tel.: 608 305 780

• Komplexní urologická péče
• Urologická ambulance
• Konzultace nádorových onemocnění 
• Bezbolestná cystoskopie
• Léčba poruch erekce pomocí rázové vlny

www.uroklinikum.cz, tel.: 608 827 761

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Kde nás najdete:
Najdete nás v moderních, příjemných
a plně klimatizovaných prostorách
cca 300 metrů od stanice metra Pankrác.
Budějovická 3a (2. patro)
140 00, Praha 4 –Pankrác

• Dětská oční ambulance
• Léčba šilhání (srabismus), tupozrakosti

(amblyopie)
• Průplach slzných kanálků

u miminek
• Léčba retinopatie

nedonošených dětí
• Léčba dalších dětských onemocnění

www.detskeoci.cz, tel.: 777 360 147

Pobočky pražské knihovny plánují
téměř na celé letní prázdniny mimo-
řádné uzavření. Potrvá sedm týdnů

od 5. června do 25. srpna. Důvodem je
tech nická příprava na zavedení nové tech-
nologie. Do každé ze zhruba 1,8 milionu
knih je nutné vlepit novou identifikaci
a propojit ji s knihovním systémem. Půjčit

si něco ke čtení na léto je možné do 4. čer-
vence. Znovu se knihovny otevřou v pon-
dělí 26. srpna. Vrátit knihu mohou čtenáři
po celou dobu uzavírky v Ústřední knihov -
ně od pondělí do pátku, přičemž prostor
pro vracení knih bude přístupný vchodem
z Valentinské ulice. Knihy k vrácení lze
také vkládat do biblioboxu Opatov.

Knihovny budou
o prázdninách uzavřeny

Dětem s poruchami učení pomáhá žá-
kovský projekt iDys Základní školy
Ohradní. Spočívá v tom, že téměř

půl roku pracuje tým šesti žáků v projektu
Innovative iKid, kde jako jeden z finálových
týmů tvoří svůj vlastní start-up pod vede-
ním ředitelky Evy Smažíkové a mentora
z prostředí byznysu Ondřeje Synovce. „Ná -

pad byl jasný hned, chtěli jsme pomoct
žákům se specifickými poruchami učení
(SPU), kteří mají problémy ve výuce, a pro-
tože jsou mezi nimi i naši dobří kamarádi,
měli jsme velkou motivaci,“ říká za tým
Mar tin. Produktem je webová aplikace pl -
ná učebních pomůcek, které jsou přizpůso-
beny přáním a potřebám spolužáků.

Projekt pro děti
s poruchami učení
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● Představte společnost Nor-
dic Telecom…

Jsme silná česká společnost
a naší ambicí je přinést změnu
do telekomunikačního sektoru,
který ji dle našeho názoru po-
třebuje. Přinášíme lidem vyso-
korychlostní internet a chceme
vylepšit vnímání poskytovatelů
telekomunikačních služeb. Ob -
čas mám totiž pocit, že v oblasti
telekomunikací se používají jen
termíny: smlouvy, závazky
a pe níze. I my chceme růst, ale
zároveň do této oblasti přiná-
šíme volnost a svobodu. Tech-
nologie by nám měly sloužit, ne
být naším zlým pánem.
● Mluvíte o vysokorychlost -
ním internetu. Nordic Tele-
com začal s masivním pokry-
tím produktem Nordic 5G
internet. O co se vlastně jed -
ná?

Jde o vysokorychlostní pevný
internet šířený vzduchem, kte -
rý je vysílán v licencovaném
pásmu 3,7 GHz a je vystavěn
na nejmodernější 5G-ready
tech nologii. Licencované pás -
mo znamená, že je vyhrazené
jen pro náš internet a není ru-
šeno např. dalšími wi-fi sítěmi
nebo zařízeními, jako jsou dět-
ské chůvičky, vysílačky atd. Na -

ši zákazníci jsou tedy připojeni
ke stabilní a spolehlivé síti.
● Pro koho je tento internet
vhodný?

Náš internet nabízíme hlav -
ně do rodinných domů, pro kte -
ré je připojení, např. přes optic -
ké vlákno, nedostupné. Jsme
vhodným řešením i pro malé
firmy a menší bytové domy. 
● Co mohou udělat lidé, kteří
by o produkty nabízené Nor-
dic Telecomem měli zájem,
jak si je objednat?

Nejjednodušší je podívat se
na naše webové stránky
www.nordictelecom.cz a tam
zjistit, zda je jejich adresa v po-
krytí. Pokud ano, stačí jed -
noduše vyplnit objednávku.
Oprav du nejde o nic složitého.
Máme také infolinku, na které
jsme připraveni vysvětlit vše
o našich službách nebo rovnou
objednávku vyřešit za ně, stačí
zavolat na telefonní číslo 800
666 777.
● Mluvil jste o pokrytí. Jak to
s ním momentálně vypadá?

V květnu a v červnu spouš-
tíme naše internetové služby
v masovém měřítku, tedy zhru -
ba ve 150 nových lokalitách
a celkově jich tak budeme po-
krývat přibližně 300. Cílíme na

oblasti v okolí velkých měst
včet ně Prahy, zejména reziden -
ční čtvrti s velkou koncentrací
rodinných domů, ve kterých
mož nost vysokorychlostního
při pojení chybí. 
● Nabízíte lidem i jiné zají-
mavé produkty, než je vysoko-
rychlostní internet?

Naším dalším „zlatem“ je te-
levize přes internet Nordic TV,
kterou nabízíme po celé ČR. Ta
doplňuje příběh naší značky
mottem: „Televize na vás poč -
ká, život ne.“ Diváci mohou sle-
dovat televizi až na čtyřech za-
řízeních, je tam možnost
zpět ného sledování a podobně.
Te levizi nabízíme na jakémkoliv
připojení, nemusí k tomu být
nutně 5G internet. Pořídit si sa-
mozřejmě lze obojí. 
● Čím se podle vašeho ná-
zoru Nordic Telecom nejvíc
od lišu je od ostatních lokál-
ních poskytovatelů interne -
tu?

Naším cílem je dát lidem vol-
nost. Když s námi klient chce
být a chce využívat naše služby,
jsme rádi. Když je nechce, mů -
že kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše filozo-
fie. Nabídnout lidem volnost,
která v telekomunikacích chy -

bí, je nutností. Je na čase ji do
Česka přinést.
● Jaké jsou vaše další plány?

Naší prioritou je pokrýt na -
ším vysokorychlostním inter-
netem místa, ve kterých chybí.
Již nyní se blížíme ke sto tisí-
cům připojených zákazníků
a v tom chceme pokračovat. Bě -
hem tří až pěti let chceme být
třetím nejvýznamnějším po-
skytovatelem pevného interne -
tu a připojit zhruba 350 tisíc
domů. 

Nordic Telecom:
Naším cílem je dát lidem volnost
Přinést lidem domů vysokorychlostní
internet je jedním z cílů společnosti Nordic
Telecom. Tím dalším je nabídnout lidem
volnost. „Když s námi klient chce být a chce
využívat naše služby, jsme rádi. Když je
nechce, může kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše filozofie.
Nabídnout lidem volnost, která
v telekomunikacích chybí, je důležité. Je na
čase ji do Česka přinést,“ říká Jan Roule,
komerční ředitel společnosti Nordic
Telecom. 

Jan Roule
■ Absolvent ČVUT FEL,
obor telekomunikace. Mimo
jiné pracoval ve společnosti
Radiomobil, kde pomáhal
se vstupem mobilního ope-
rátora Paegas na trh a budo-
val jeho inovativní image.
■ Naposledy působil jako
ředitel prodeje rezidentním
zákazníkům ve společnosti
T-Mobile.
■ Je odborník v oblasti tele-
komunikací a prodejních
strategií, působí také jako
mentální kouč mnoha vr -
cholových sportovců a ma-
nažerů.
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G  
internet bez závazku 
a datových limitů na vás 
spolehlivě počká doma. 
Takže vy se můžete naplno 
věnovat životu.
www.5Gvevzduchu.cz

Víkend 
nepočká

395
měsíčně

Kč

INZERCE V4-0609
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osobnost Prahy 4
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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
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.

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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● 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 -

Nám. bratří Synků, Praha 4 – Nusle

www.vjrousek.cz

Plynové spotřebiče na PB

s.r.o.
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Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

INZERCE V4-0602

VÁŠ SPECIALISTA
PRO TUTO OBLAST

777 263 316
Martina Kozová

Sládkovičova 1270/1
140 00 Praha 4 - Krč

martina.kozova@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/krc

ka alternativního pozitivního
programu, například ve formě
příměstského campu, motivo-
vání dětí pro hru, rozvoj osob-
nosti při zapojení mysli, duše
a tě la. Jsme přesvědčeni, že
skr ze umění a hru poznáš sebe!
● Multi art dance camp pro-
bíhá na Praze 4, kde také byd-
líte. Co máte v okolí svého
bydliště rád, a je naopak ně -
co, co se vám nelíbí?

Praha 4 je zatím úžasné
místo pro život, které posky-
tuje spoustu zeleně, kterou by
bylo potřeba rozšiřovat, kul -
tivovat. Naopak bych uvítal vý -
raz né utlumení stavebních
akti vit. Zabetonovávání a rozši-
řování stavebních částí pozem -
ků všemi formami mě zneklid-
ňuje.  
● Vaše manželka Gabriela Fi-
lippi založila a provozuje Lé-
čivé 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 vy-
stupování ve druhé části večera

s Gabrielou oba baví. Léčivé di-
vadlo je úžasný a originální pro-
jekt, kdy v první části divák sle-
duje divadelní nebo muzikálové
představení a dru há část je vě-
nována rozhovoru se zajíma-
vou osobností. Vřele všem do-
poručuji divadlo navštívit.
● Na nedostatek práce si stě-
žovat nemůžete. Najdete si
čas i na nějaké další zájmy?

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?

Vzhledem k tomu, že naše ro-
dina je velice aktivní ve všech
směrech, jsme takoví prodavači
sezonního kouzla, tak čím jsem
starší, tím víc s Gabrielou vy-
hledáváme přírodu, protože

v té si nejlépe odpočineme. Po-
bavilo mě, že vědci přišli na to,
že člověk, který pobývá denně
alespoň 20 minut v přírodě,
sníží svou hladinu stresu o po-
lovinu. Moudrý člověk vycítí in-
tuicí, že lépe mu je v lese než
mezi auty a že je lepší se projít
po písku než po betonu.
● Jaké máte sny, plány?

Nejvíc se těším na dovolenou
u moře. Moře je pro mě velké
kouzlo stvoření, které mě vždy

pohltí, znovu ho uvidět a pobý-
vat u něj mě naprosto naplňuje.
Jako každý rok nás čeká prv-
ních 14 dní v srpnu Multi dance
camp, kde se těším na setkání
s dět mi, protože jejich pohled je
nezatížený, osvěžující a velmi
inspirující. Ke snům pa tří kres-
lení a malování, je to něco, co
jsem vystudoval a chtěl bych se
tomu věnovat více. Stejně tak,
jako mám v hlavě hotovou kni -
hu, jen ji napsat.

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.
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P edb žné termíny odstávek tepelné energie v roce 2019

550 kilometr  naší sít  dodává teplo 230 tisíc m domácností, desítkám 
škol, nemocnic, ú ad , administrativních budov a pr myslových objekt  
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a pohodlí, teplovodní sí  kontrolujeme pravideln  v letních 
m sících. P edejdeme tak nep íjemným poruchám v zimním období, které 
si bez vyh átého domova a teplé koupele neumíme p edstavit. Je to jako 
s dovolenou, b hem níž si dop áváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s pé í, kterou v nujete svému autu, st eše domu a v bec všemu, na em vám 
záleží. Jedin  díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní p ehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 4 
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O p esných termínech 
v as informujeme konkrétní smluvní odb ratele (SVJ, BD atp.). 

T šíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Kr 25. 7. – 29. 7. 16. 8. – 19. 8.

Novodvorská 24. 8. – 25. 8.

Michle 29. 6. – 2. 7.

Pankrác 29. 6. – 2. 7.

Podolí 29. 6. – 2. 7.

Spo ilov 29. 6. – 30. 6.

Zelený pruh 29. 6. – 2. 7.

Už te  se chystáme na další sezónu

INZERCE V4-0605

Nabízíme vám:

Geologický průzkum bude
proveden na čtyřech mís -
tech v oblasti Pankráce

a vykopané šachty a štoly se
podle nového plánu využijí i při
samotné stavbě metra D. Geolo-

gický průzkum má poskytnout
detailní informace o stavu a po-
době zeminy a zpřes ní plán vý-
stavby dalších etap.

„Kde skončí šachty a štoly
geologického průzkumu, tam

Na 4 místech začíná
geologický průzkum metra D
Praha pokračuje v plánech na novou linku
metra D. Dopravní podnik podepsal
smlouvy se zhotoviteli geologického
průzkumu na čtyřech lokalitách v oblasti
budoucích stanic Pankrác a Olbrachtova. Na
jednotlivých lokalitách už začaly přípravné
práce, jako je oplocování, odstraňování
zeleně či návoz stavebních strojů.
Geologický průzkum začne tento týden.

budou pokračovat razicí zaří-
zení na samotné tunely metra
a stanic, což stavbu zrychlí
a zlevní,“ tvrdí náměstek praž-
ského primátora pro dopravu
Adam Scheinherr.

První jízda
v roce 2027

„Pokud geologický průzkum
neukáže na závažné kompli-
kace, v létě 2020 můžeme ply-
nule navázat výstavbou stanic
v úseku z Pankráce do pláno-
vané stanice Olbrachtova. Po -
kud se povede získat všechna
potřebná povolení, na konci ro -
ku 2027 by se pak Pražané mo -
hli poprvé svézt celou trasou
nové linky, která bude bez řidi -
če, plně automatizovaná a bude

kompletně pokryta mobilním
signálem,“ řekl generál ní ředi-
tel dopravního podniku Petr
Witowski.

Praha hledá
výtvarnou podobu

Trasa metra D by měla stát
asi 1,581 miliardy korun v prů-
běhu tří let, všech deset nových
stanic dostane oproti předcho-
zím plánům novou výtvarnou
podobu. Praha spolu s Národní
galerií a architektem Davidem
Vávrou připravila soutěž na vý-
tvarné ztvárnění nových sta-
nic, osloveni byli výtvarníci
a uměl ci vybraní galerií, návrhy
ohodnotí odborná komise.
O prvních návrzích komise roz-
hodne do kon ce června.
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luštění

V tajence naleznete citát Paula Claudela.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 06: ‚‚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.

INZERCE V4-0612
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Vítám vás pane Bachu v síti EVROPA realitní kan-
celá e a na úvod bych se Vás cht l zeptat, co Vás p i-
m lo otev ít si franchisingovou pobo ku v realitním 
oboru a pro  konkrétn  pod zna kou EVROPA rea-
litní kancelá , která je na trhu více jak 20 let?

D kuji Vám za milé p ivítáni. Celý život se to ím kolem 
nemovitostí. Za alo to st ední školou stavební a následn  
studiem stavební fakulty VUT v Brn  specializací na po-
zemní stavby, takže již 35 let jsem stavebním inženýrem. 
M l jsem dokonce menší vlastní stavební fi rmu, kde mám 
takový pocit, že jsem v 90-tých letech trochu p edb hl 
dobu a specializoval se na zateplování budov, což je v po-
sledních letech velice aktuální téma a nyní to všichni eší. 
Pracoval jsem taky na velkých bytových projektech, kde 
jsem p sobil, jako stavební dozor. Dovolím si tvrdit, že o 
stavbách, jako takových, n co málo vím a mohu toho nyní 
velice dob e využít. EVROPA realitní kancelá  m  oslo-
vuje tím, že je v rukou eského majitele a má již více než 
20 letou historii, ímž prokázala svou stabilitu a poctivost.

Vím o Vás, že nejste ve sv te realit žádným no-
vá kem, v posledních 17 letech jste úsp šn  p sobil 
v roli nezávislého hypote ního poradce, otev ít si rea-

litní franchisu EVROPA rk  byl  tedy pro Vás logický 
krok jak se dál profesn  posunout a vytvo it si tak 
siln jší portfolio nabízených služeb a zárove  zvýšit i 
svou prestiž a vlastnit svou pobo ku?

Ano, vystihl jste to p esn . Nyní u m  nastala doba, kdy se 
mi vlastní klienti, kterým jsem v posledních 17 letech vy ídil 
hypotéku u 16-ti bankovních ústav  za ínají sami ozývat, že 
cht jí svou nemovitost prodat a koupit si v tší byt, nebo RD. 
A to je p íležitost, jak svou stávající innost rozší it a klient m 
vy ešit i tuto jejich základní lidskou pot ebu - bydlet. Hypoté-
ky budu samoz ejm  klient m vy izovat i nadále. Velice si ce-
ním toho, že klienti na hypotéky ke mn  chodí na základ  do-
poru ení od mých spokojených klient , což je v obchod  to 
nejlepší, co m že být – spokojený klient a jeho doporu ení.

V druhé polovin  ervna roku 2019 p esn ji 19. erv-
nabudete slavnostn  otevírat svou pobo ku na velmi 
prestižní adrese Praha 4 Pankrác budova Gemini-B, 
jaké služby budete svým klient m nabízet a na co vše 
se mohou t šit?

Osobn  se chci zam it hlavn  na bezpe í, kvalitu a kom-
plexnost celého tohoto nelehkého procesu „prodat nemo-

vitost a dostat za ní zaplaceno“. To jsou všechno emoce, 
kterých jsme si s mým týmem velice dob e v domi a v 
tomto sm ru chceme našim klient m ulevit a tím je ochrá-
nit.  Je zde spousta rizikových detail , o kterých se já a moji 
realitní maklé i chceme pobavit s prodávajícím klientem 
hned na první sch zce. Za kvalitou a bezpe ím nabízených 
služeb mojí pobo kou EVROPA realitní kancelá e Pankrác 
si osobn  pevn  stojím a proto budeme prodávající klienty 
zastupovat pouze na základ  exkluzivní smlouvy, která je 
pro majitele nemovitosti jednozna n  nejlepší. Prost  chci, 
aby moje realitka byla jiná! Ano – JINÁ REALITKA!

GEMIN I - B 1. patro
Na Pankráci 1724/129 |140 00 Praha 4
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■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská

■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■ Podolská 17
■ Na Líše (parkoviště u školy)

■ Podolská x Pravá
■ Pacovská x Jankovská
■ Vavřenova (u obchodu)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Líše
■ Jižní IX (ve slepém konci)
■ Otakarova
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Lesem 10
■ Branická x K Ryšánce
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ K Výzkumným ústavům
■ Sinkulova x Lopatecká
■ Humpolecká x Herálecká I
■ Na Veselí x Soudní
■ Na Květnici
■ Ohradní x Michelská
■ Děkanská vinice I x U Děkan -
ky
■ Na Rovinách 46
■ U Krčské vodárny x Horno-
krčská
■ Lukešova 38
■ Za Mlýnem 1562/25

■ Doudova 1
■ Němčická 6
■ Nad Zátiším 38/24
■ Jílovská 351/9
■ Na Chodovci 2541/28
■ Trnavská 2793/8
■ Bítovská 1228/11
■ Věkova 1200/52
■ Na Lysinách 417/25
■ Mezivrší 1449/25
■ Kaplická 846/69
■ Marie Cibulkové 461/38
■ Bartoškova 22

Sběr
kovových obalů

Kontejnery
na drobná elektrozařízení

Sběr použitých
olejů a tuků

Jak nakládat s olejem
■ Olej z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou
označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých ku-
chyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratel-
ných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech.

Použitý olej lze odevzdávat
ve všech sběrných dvo-
rech.

V každém sběrném dvoře je
umístěna nádoba s nálepkou
označující, že jde o nádoby ur-
čené k odkládání pou žitých ku-
chyňských olejů z do mácností.
Podmínkou je, aby oleje zbave -
né zbytků jídla byly v uzavíra-
telných obalech, avšak v žád-
ném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech:
PET láhvích, uzavřených kbelí-
cích nebo kanystrech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -
xe při jeho zbavování vedla

k dvě ma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního od-
padu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu. Jednak vyléváním po-
užitého oleje do záchodů či
umývadel dochází k postupné -
mu ulpívání oleje na stoupač-
kách nebo v odpadových trub-
kách a následné mu přilepování
nečistot, například vla sů, chlu -
pů a jiných ne čistot, na stě-
nách, tím se sni žu je jejich prů-
chodnost a v kraj ním přípa dě
může dojít až k ucpání stoupa-
ček a kanalizace.
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volný čas

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
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Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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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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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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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Lukáše
605 949 177

Více na
www.vase4.cz
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■ Zajímají vás pravidla sluš-
ného chování, ale občas tápete
v tom, co je správně a co ne? Po-
může vám dětský Muzikál ETI-
KETA aneb FAJN VĚDĚT, který
bude možné zhlédnout v Diva -
dle Na Fidlovačce 18. června.
Za hudbou stojí Eva Kleinová,
Robert Štolba a Richard Ma-
šata. Představení předkládá
12 pravidel slušného chování
a osvětluje principy úspěšného
fungování rodiny, přátelství
a společnosti. V představení
hra je, zpívá a tan čí 250 dětí Zá-
kladní školy Vratislavova, do-
provází je živý orchestr a pěvec -
ký sbor. 

■ Procházku po barokních
zahradách, konkrétně Vald-
štejnské a Vrtbovské, mohou

absolvovat senioři z Prahy 4.
Připravena je pro přihlášené
zájemce na 18. června. Pro-
cházka bude komentovaná,
sraz bude u stanice metra Ma-
lostranská. 

■ S premiérovým předsta -
vením vstoupilo do jarních
měsí ců Divadlo Na Jezerce. Na
tamních prknech se poprvé
před stavuje Milan Šteindler
a Zdeněk Žák ve světové premi-
éře komedie Pánský klub. Auto-
rem i režisérem hry psané pro
Divadlo Na Jezerce je Matěj Bal-
car. Hlavní ženskou roli Lindy
svěřil režisér Matěj Balcar své
ženě Kristýně Hrušínské. Spo-
lečnou diva delní práci si už
v mi nulosti vyzkoušeli.

■ V 16.00 hodin začnou na
Dobešce Slavnosti slunovra -

Etiketa
aneb Fajn vědět

18. června

Procházka
po zahradách

18. června

Pánský klub
20. června

Slavnosti slunovratu
21. června

tu. Jde o tradiční zakončení
kurzů, kde si bude možné pro-
hlédnout práce výtvarných kur -
zů, keramického kroužku,
zhlédnout vystoupení drama-
tického kroužku, poslechnout
si houslový koncert nebo fandit
při turnaji v přehazované.

■ Jezdíte rádi na kole, ale ne-
baví vás vymýšlet nové trasy,
a navíc se raději než o samotě
projedete ve skupině? Vydejte
se na společnou vyjížďku po
Pra ze a okolí a poznejte nová
zajímavá místa. Galasovy cy-
klojízdy se konají už řadu let.
Za myšlenkou spojit nadšené
cyklisty stojí Vladimír Galas,
kterého před pár lety napadlo,
že společné jízdy přivítají ti,
kteří mají rádi cyklistiku, ale

neoblibují si osamělé ježdění.
Další Galasova jízda se jmenuje
Osmý Sraz Volantů A Choppe -
rů. Naplánována je na 22. červ -
na a sraz je v 10.00 hodin v par -
ku Folimanka pod Nuselským
mostem.

■ Opilá hra II: Hledá se Mi -
loš! je divadelní představení,
kte ré bude odehráno v Divadle
Dobeška, a to 26. června od
17.00 hodin. Podle autorů jde
o „pokračování úspěšné po-
hádky o království, kde se za
15 let stalo mnoho: ubylo piva,
ubylo nerozumu a hlavně ubylo
krále Miloše, který byl unesen
strašlivým drakem! Naštěstí
má království detektivní agen-
turu Tři bratři, která se vydává
po jeho stopách“. 

Společně na kolo
22. června

Hledá se Miloš!
26. června 
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cestování

Stejnojmenné město Korčula potěší
zejména milovníky památek a archi-
tektury. Opevněné město má ulice

uspořádané do tvaru tzv. rybí kostry, což
pomáhá cirkulaci vzduchu, ale zároveň
chrání před silnými větry. To je výhodné,
protože staré město stojí přímo v blízkosti
útesů. Z promenády a z městského opev-
nění je nádherný výhled na moře a protější
město Orebič, které je s Korčulou propo-
jeno trajekty. 

Ty fungují až do pozdních večerních
hodin, takže pokud jste ubytovaní v Ore-
biči, který je pro české turisty z hlediska
cen příznivější, nemusíte se obávat o ná-
vrat do místa svého ubytování. Korčula je
dále dopravně spojena mimo jiné s Dubrov-
níkem, Splitem a dalšími městy.

Ve městě Korčula stojí za prohlídku ze-
jména katedrála svatého Marka, kterou
podle legendy navštívil i známý cestovatel
Marco Polo. Byla postupně budována v le-
tech 1301 až 1806, což je úctyhodné roz-
pětí. Její věž bývá v turistické sezoně pří-

stupná a nádherný rozhled je odměnou za
výšlap po schodech. Za zmínku stojí také
františkánský klášter z 15. století, palác
benátských guvernérů, sídla urozených
kupců a několik kostelů, z nichž alespoň
některé bývají otevřené. Ve městě najdete
samozřejmě několik muzeí, např. městské,
církevní a rovněž soukromá muzea.

Ve starém městě se nachází velké množ-
ství pouličních občerstvení a rozmanitých
restaurací. Za větším nákupem se však bu-
dete muset vydat za hradby starého města
do novodobé zástavby, kde lze pohodlně na-
koupit i ve větších marketech za místní
ceny. Obchůdky se suvenýry jsou všudypří-
tomné. A jistě žádný návštěvník neodolá
koupi třeba jen magnetky na památku nebo
pak výbornému místnímu vínu, například
z poloostrova Pelješac.

I protější Orebič má co nabídnout. Kro -
mě příjemné promenády tady naleznete
i zajímavé námořní muzeum nebo výstav -
né domy námořních kapitánů pocházející
z 18. a 19. století. Pokud se chcete projít,

čeká vás asi dva kilometry dlouhá procház -
ka ke goticko-renesančnímu františkán-
skému klášteru. Tam můžete navštívit
i ma lé muzeum věnující se historii okolí
a námořní plavbě. Na přilehlém hřbitově se
pak nacházejí hroby místních námořníků.
Protože klášter stojí na vršku, naskytne se
vám odtud nádherný výhled ne jen do ce-
lého okolí, ale i k obzoru mořské hladiny.
Zdatní a zkušení turisté pak mo hou na pěší
túru na horu sv. Ilija. Na výstup je však
nutno vybavit se zásobou vody, pevnou
obuví, a hlavně být pozorný, jelikož v let-
ních měsících se zde poměrně často vysky-
tují zmije.

Jestli máte raději památky než přírodní
scenérie, příjemné je snadno dostupné spo-
jení Orebiče s Dubrovníkem pohodlnými
klimatizovanými autobusy. Když se do Du -
brovníku vypravíte skutečně brzy, určitě
zvládnete prohlídku celé historické části
města, která je zapsaná na seznamu pamá-
tek UNESCO, a stihnete se v klidu vrátit do
svého ubytování v Orebiči nebo na Korčule.

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

NAVŠTIVTE náš 

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

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

Chorvatský ostrov Korčula se nalézá v Jaderském moři.

Je 46,8 kilometru dlouhý a v průměru 7,5 kilometru široký.

Ostrov náležející ke střední Dalmácii je oddělen od

poloostrova Pelješac úžinou širokou 900 až 3000 metrů.

Celý ostrov je pokryt středomořskou flórou a vládne zde

příjemné, mírné klima.
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Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
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NOVÝ PEUGEOT RIFTER
JIŽ OD 364 900 Kč*!

Splňte si své sny. Je tu nový Peugeot Rifter se všestranným využitím jak pro rodinné, tak fi remní účely. Velmi praktické široké boční posuvné dveře jsou vstupní bránou 

do moderního interiéru prosvětleného designovou multifunkční střechou Zénith®. Jakmile se ocitnete ve světě Peugeotu Rifter a usednete za volant, naplno pocítíte moderní 

koncept místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit® s vyvýšenou přístrojovou deskou a dotykovým 8" displejem. Peugeot Rifter nabízí 2 délky karoserie a až 7místnou variantu 

s objemem zavazadlového prostoru až 4 000 litrů (při sklopení sedadel). Nový Peugeot Rifter je připraven na všechna vaše dobrodružství.

                                                                                                      Spotřeba a emise CO
2
 modelu Rifter v kombinovaném provozu: 4,1–5,7 l/100 km, 109–131 g/km. *Pětiletá značková záruka se skládá

z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní. *Cena platí při využití zvýhodněného fi nancování.

PEUGEOT i-Cockpit®

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR AŽ 4000 l

AŽ 7 MÍST

FEDERAL CARS Praha s.r.o.
Kloknerova 9 (u metra Chodov), 148 00 Praha 4,

tel.: 603 257 935, e-mail: peugeot.praha@federalcars.cz, www.federalcars.cz
INZERCE V4-0606


