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SPECIÁLNÍ NABÍDKA
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(původní cena 619 000 Kč)
Cena: 549 000 Kč vč. DPH

 

 

 

 

(původní cena 632 500 Kč)
Cena: 499 900 Kč vč. DPH

(původní cena 619 000 Kč)
Cena: 549 000 Kč vč. DPH
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 Naftaalivo:P
 150 PS/110 kWVýkon:

 14 500 kmStav tachometru:
 02/2019Do provozu:

 stříbrná - metalickáBarva:

 

 

 

 

 Naftaalivo:P
 110 PS/81 kWVýkon:

Stav tachometru:
 09/2015Do provozu:

červená - metalickáBarva:

 150 PS/110 kW
 14 500 km

 02/2019
 stříbrná - metalická

 

 

 

 

 110 PS/81 kW
 119 832 km

 09/2015
červená - metalická

 Naftaalivo:P
 110 PS/81 kWVýkon:

Stav tachometru:
 04/2016Do provozu:

 stříbrná - metalickáBarva:

 

 

 

 

 110 PS/81 kW
 172 480 kmStav tachometru:

 04/2016
 stříbrná - metalická

 Naftaalivo:P
 110 PS/81 kWVýkon:

Stav tachometru:
 01/2016Do provozu:

 stříbrná - metalickáBarva:

 

 

 

 

 110 PS/81 kW
 98 600 kmStav tachometru:

 01/2016
 stříbrná - metalická

 

 

 

 

150 00 Praha 5
Vrchlického 31/18
PORSCHE PRAHA-SMÍCHO

(původní cena 935 900 Kč)
Cena: 668 000 Kč vč. DPH

 Naftaalivo:P

 

 

 

 

+420 257 107 107 nebo e-mailem: piamarket@porsche.cz

VPORSCHE PRAHA-SMÍCHO

(původní cena 299 000 Kč)
Cena: 268 000 Kč vč. DPH

 Naftaalivo:P

(původní cena 935 900 Kč)
Cena: 668 000 Kč vč. DPH

 

 

 

 

+420 257 107 107 nebo e-mailem: piamarket@porsche.cz
Pro více informací nás kontaktujte telefonicky:

(původní cena 299 000 Kč)
Cena: 268 000 Kč vč. DPH

(původní cena 419 000 Kč)
Cena: 328 000 Kč vč. DPH

 Naftaalivo:P

 

 

 

 

+420 257 107 107 nebo e-mailem: piamarket@porsche.cz
Pro více informací nás kontaktujte telefonicky:

(původní cena 419 000 Kč)
Cena: 328 000 Kč vč. DPH

(původní cena 399 000 Kč)
Cena: 329 000 Kč vč. DPH

 Naftaalivo:P

 

 

 

 

+420 257 107 107 nebo e-mailem: piamarket@porsche.cz
Pro více informací nás kontaktujte telefonicky:

(původní cena 399 000 Kč)
Cena: 329 000 Kč vč. DPH
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Vážení čtenáři,
Praha 5 má rok od komunál-
ních voleb nové vedení. Pirát-
ského starostu v čele radnice
vystřídala žena, starostka
Re nata Zajíčková. Do čela
pětky se tak po letech vrátili
občanští demokraté. Jaká je
podle Zajíčkové pátá městská
část, co ji trápí a v čem je vý-
jimečná? Přečtěte si také po-
vídání s fotbalovým expertem
Pavlem Karochem. Jaký je je -
ho vztah k Praze 5, proč má
blízko k divadlu, jaké má plá -

ny a za jakým projektem stojí celá jeho rodina? V rubrice
aktuality se dozvíte zajímavé novinky z Prahy. Třeba o no -
vé výstavě, kterou připravilo Národopisné muzeum na Smí-
chově a jejíž součástí jsou i komentované prohlídky. Poznat
můžete díky návštěvě Musaionu, kde se výstava koná, jed-
nak starou Ukrajinu, jednak Františka Řehoře. Český ba-
datel František Řehoř totiž od mládí pobýval v Haliči a díky
jeho dvacetileté neúnavné sběratelské a dokumentační
práci je zdokumentován dnes již zaniklý život západou-
krajinských vsí a měst. Pokud jste senioři z Prahy 5, zaujme
vás informace o výhodných plavenkách. Pěkné podzimní
dny. Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 29. 11. 2019
Časopis vychází 9. 12. 2019
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
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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.
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Plavenky pro
seniory z Prahy 5

Lidé starší 60 let s trvalým poby-
tem v městské části Praha 5
moho u i v příštím roce využít

zvýhod něné plavenky do plaveckého
areálu SK Motorlet v Radlické ulici. Pla-
vat zde mohou senioři vždy v pátek od
13.00 do 15.00 hodin. Při vstupu do
pla veckého bazénu stačí předložit
u poklad ny permanentku a zaplatit
50 korun. Poté mohou bazén, ale i sau -
nu a vířivku využít po dobu devadesáti
minut.

Star Casino Ohrada 
v nákupním centru Velká Ohrada!

Již brzy 
jedinečný 

mezisystémový 

jackpot jedině u nás. 

Sledujte náš 
web.

Občerstvení, parkování, odpočinková 
místnost, rozmanité VLT a mnoho dalšího 
vás čeká pouze v Star Casinu Ohrada.

Skrytý klenot 
Prahy 13

www.starcasinoohrada.cz

Centrum Velká Ohrada, 
Prusíkova 2577/16, Praha 13 – Stodůlky

INZERCE V5-1104

Stará Ukrajina Františka Řehoře je vý-
stava, která bude k vidění do konce
dubna příštího roku v letohrádku

Kinských na Smíchově. Tamní Národopis -
né muzeum představuje expozicí návštěv-
níkům život na západní Ukrajině, kon-
krétně ve východní Haliči. Český badatel
František Řehoř od mládí pobýval v Haliči
a díky jeho dvacetileté neúnavné sběratel-
ské a dokumentační práci je zdokumento-
ván dnes již zaniklý život západoukrajin-

ských vsí a měst. Řehoř, který navázal pra-
covní a později i přátelský vztah s manželi
Vojtou a Josefou Náprstkovými, posílal své
unikátní sběry do Českého průmyslového
musea v Praze (dnes Náprstkova muzea),
odkud se dostaly do Etnografického odděle -
ní Historického muzea Národního muzea.
Součástí výstavy je i doprovodný program,
a to zejména komentované prohlídky. Ko -
nat se bude 3. prosince. Návštěvníci budou
provedeni chodbami letohrádku.

Stará Ukrajina
Františka Řehoře

Vizualizace
sportoviště Pod Žvahovem

Své požadavky přednesli obyvatelé
páté městské části na červnové ve-
řejné diskuzi se zástupci radnice na

téma plánované revitalizace sportoviště
Pod Žvahovem. Na základě představ veřej-

nosti byla zpracována vizualizace sporto-
viště. Dalším krokem je představení pro-
jektu revitalizace, které je naplánováno
nejpozději na prosincovém zasedání Vý-
boru životního prostředí.
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servis

13. 11. Nad Zlíchovem x V Násypu 14.00–18.00 hod.
14. 11. Holubova x Pechlátova 14.00–18.00 hod.
15. 11. Zahradníčkova (proti č. 34) 14.00–18.00 hod.
18. 11. Gabinova (slepá část) 14.00–18.00 hod.
19. 11. nám. 14. října x Preslova 14.00–18.00 hod.
20. 11. Na Pomezí (proti č. 17) 14.00–18.00 hod.
21. 11. Borského (u supermarketu) 14.00–18.00 hod.
22. 11. Zapova (proti č. 12) 14.00–18.00 hod.
25. 11. Lumiérů x Barrandovská 14.00–18.00 hod.
26. 11. U Železničního mostu x Nádražní 14.00–18.00 hod.
27. 11. U Dívčích hradů x Tetínská 14.00–18.00 hod.
28. 11. Kroupova x Kutvirtova 14.00–18.00 hod.
29. 11. Slivenecká x Kosořská 14.00–18.00 hod.

2. 12. Hlubočepská x K Dalejím 14.00–18.00 hod.
3. 12. Vrchlického x Starokošířská 14.00–18.00 hod.

Kontejnery
společnosti Pražské služby

Do kontejneru je možné
odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcad -

la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty. Kontejner
není určen pro odkládání živ-
nostenského odpadu, nebezpeč-

ného odpadu (jako jsou autoba-
terie, zářivky, barvy, rozpouš-
tědla, motorové oleje a oba ly od
nich), bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektro-
spotřebičů, televizorů a PC mo-
nitorů, počítačů, chladniček,
mrazáků a sporáků.

4. 12. Smrčinská x Na Císařce 14.00–18.00 hod.
5. 12. Ke Kotlářce č. 14 14.00–18.00 hod.
6. 12. U Nikolajky (za stadionem) 14.00–18.00 hod.
9. 12. U Blaženky x Na Provaznici 14.00–18.00 hod.

10. 12. U Smíchov. hřbitova x K Vodojemu 14.00–18.00 hod.
13. 12. V Remízku x Voskovcova 14.00–18.00 hod.
16. 12. Janáčkovo nábřeží (proti č. 19) 14.00–18.00 hod.
17. 12. Holubova x Pechlátova 14.00–18.00 hod.
18. 12. Baldové x Vejražkova 14.00–18.00 hod.
19. 12. Butovická x Mezi Lány 14.00–18.00 hod.
20. 12. Holečkova (souběh s ulicí Plzeňská) 14.00–18.00 hod.
23. 12. Pražského č. 608 14.00–18.00 hod.
27. 12. Prachnerova x Hlaváčkova 14.00–18.00 hod.
30. 12. Trojdílná x U Cibulky 14.00–18.00 hod.

Zdroj: MČ Praha 5
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VIŠŇOVKA – BYTOVÉ DOMY HOROMĚŘICE
Nový rezidenční komplex 6 obytných domů na dosah

velkoměsta. Pestrá nabídka bytů od žádaných 2+kk až po
prostorné 4+kk. Velikost od 40 m2 do 117 m2. Většina bytů

bude mít terasu nebo balkon. Parkovací stání a sklep v ceně.
Výstavba pokračuje, dokončení budovy „A“ – jaro 2021.

Ceny zbývajících jednotek od 3.658.725,- Kč vč. DPH

NABÍDNĚTE NÁM VAŠI NEMOVITOST
Již 23 let na trhu nemovitostí v ČR.

Více nemovitostí na: www.hanex.cz
724 250 900, 224 217 648, info@hanex.cz

Karla Engliše 2, Praha 5 – Anděl

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Vánoční balíček – roční předplatné 

699 Kč + tričko Sorry 
s novými vtipy

INZERCE V5-1122
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veřejný prostor

Nové optické sítě stavíme na techno-
logii GPON (optické vlákno až do
bytu), která umožňuje maximální

rychlosti až do 2,5 Gb/s, přičemž nyní na
této technologii poskytujeme rychlosti pro
domácí připojení do 1/1 Gb/s. Jedná se
o bezkonkurenčně nejrychlejší internet na
Praze 6 a navíc bez smluvních závazků!

V nových domech „na optice“ nabízíme
internetové služby od 200 Kč měsíčně
s rychlostmi do 1/1 Gb/s a vždy s instalací
technikem zdarma. Ke každému připojení
získáte přístup ke službě sledovanitv.cz na
6 měsíců zdarma s balíčkem START (75 TV
programů včetně smart funkcí). Nabízí -
me tak řešení, jak zvládnout přechod na
DVB-T2. Nejen v nově připojených lokali-
tách je stále možné využít „internet na 6
měsíců zdarma“, podmínky akce naleznete
na www.pe3ny.net/kupon.

Součástí tohoto vydání Vaše 5 je kupon,
který použijte na vyzkoušení našich služeb

anebo s námi jednoduše a bez dalších ná-
kladů změňte operátora.

A kam dál se bude síť Pe3ny Net
rozšiřovat v roce 2020?

Především si přejeme uzavřít první eta -
pu výstavby v Dejvicích (plošná oblast mezi
ulicemi Dejvická – Bubenečská – Dr. Zik -
munda Wintra – náměstí Interbrigá dy – Ví-
tězné náměstí). Jedná se o domy, kde již
máme vybudované vnitřní sítě a kde obyva-
telé netrpělivě čekají, až naše služby spus-
tíme.

I přes různé komplikace věříme, že
územní rozhodnutí bude již brzy vydáno
a na jaře příštího roku dokončíme zbývající
část této etapy, která také zahrnuje dlouho-
době odkládanou oblast Na Valech. Druhá
etapa bude pokračovat v oblasti mezi Dej-
vickou a Svatovítskou ulicí a na druhé stra -
ně mezi ulicemi Svatovítskou, Generála
Píky a Evropskou.

Nové optiky Pe3ny Net
nejen v Dejvicích

A tady všude jsme nově
zprovoznili naše služby: 
■ Badeniho 3, 5
■ Bělohorská 9, 48
■ Bubenečská 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 23,

25, 27, 29
■ Čs. armády 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22,

24
■ Dr. Zikmunda Wintra 5
■ Eliášova 14, 16, 20, 22, 24, 34, 36
■ Fastrova 2
■ Heinemannova 11
■ Jaselská 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 22
■ Kochanova 8
■ Kladenská 31
■ Milady Horákové 101, 103, 105, 107
■ Mládeže 19
■ Na Dlouhém lánu 54, 56, 58
■ Nad Kajetánkou 29
■ Nad Závěrkou 19
■ náměstí Českého povstání 6
■ Patočkova 79
■ Pavlovská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
■ Pod Dvorem 1, 2, 2a
■ Pod Marjánkou 17
■ Radimova 37
■ Ruzyňská 57, 59, 61
■ Sobínská 1, 2, 3, 5, 7
■ Srbská 3, 5
■ Stochovská 45, 47, 49, 51, 53, 55,

58, 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 72b, 74
■ Sukova 5
■ Talichova 5
■ U Stanice 1, 3, 7
■ Ve Střešovičkách 45, 47, 49, 51, 56,

58, 60, 70
■ Veleslavínská 41, 42
■ Vodňanského 1
■ Za Pohořelcem 17
■ Zúžená 1, 3, 5, 7
■ Žukovského 580/6

A do konce roku 2019
ještě zprovozníme: 

■ Banskobystrická 1, 3, 5, 7, 9, 11
■ Dejvická 2
■ Dr. Zikmunda Wintra 19, 21, 23
■ Eliášova 25, 31, 27
■ Charlese de Gaulla 3, 5
■ Jugoslávských partyzánů 16
■ Junácká 11
■ Národní obrany 32
■ Kafkova 20, 22, 24, 49, 51
■ Studentská 3, 5
■ V. P. Čkalova 26
■ Verdunská 15, 19, 27, 29
■ Zikova 3, 5, 7, 9, 11

Zdravíme z Pe3ny Net! Máme za sebou větší část roku
2019 a i v letošním roce se můžeme pochlubit dalším
rozšířením optických sítí na šestce. Připojili jsme několik
domovních bloků v Dejvicích, Ruzyni (okolí ulice
Stochovská) i Veleslavíně (ulice Pod Dvorem a Na Dlouhém
lánu) a v Břevnově jsme dokončili několik realizačně
odložených domů. 
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veřejný prostor

Zážitky 
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020 
www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost

50%

Přechod na DVB-T2 se blíží,
s Nordic TV máte vyřešeno
Přestup na nový vysílací

standard pozemního vy-
sílání DVB-T2 je za ro -

hem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a střed-
ních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemu-
síte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top bo -
xu. Jednoduché a výhodné ře -
še ní přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v po-
době Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která na-
bízí chytré funkce. 

Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik krité-
rií, která ma jí pro každého
jinou priori tu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o cenu. Všech na tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televi ze vysílané přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přes ně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu poříze ní je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

Nordic TV je nyní mož né po-
řídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

televiz ní tarify a lze ji využít za-
dáním promo kódu „volnost“
při objednáv ce.

Pokud je vaše domácnost při-
pojená k interne tu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chyt-
rých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostat ně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání

Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spě-
chat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpů-
sobovat času televizního vysí-
lání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně

Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To zna-
mená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního vý-
běru. Kromě televizní obrazov -
ky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chyt-
rém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nor-
dic TV. 

Pozastavení, přeskočení 
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
ne zají má. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za -
čát ku. Televizní zábava je
zkrát ka plně ve vašich rukou. 

Nahrávání
až 20 hodin pořadů

Máte rádi filmové maratony?
Nebaví vás čekat na jednotlivé
díly napínavého seriálu a raději
je sledujete za sebou? Pak si ob-
líbíte funkci nahrávání. Stačí si
vybrat, jaké díly seriálu nebo
jaké filmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nordic TV má standard ně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysí-
lání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využíva-
jící DVB-T nemají. Mnoho ka-
nálů je v HD kvalitě a můžete je
pře pnout do původního znění.

EPG+ 
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u kaž dého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umož ní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žán ru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut nej -
te pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit we-
bovou stránku www.koukej -
kdy chces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777. 

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k in-
ternetu Nordic 5G. Pevné při-
pojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmoder-
nější 5G-ready technologii. Na -
víc je bez závazku a datových
limi tů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás do -
ma na www.5Gvevzdu chu.cz.
Nordic 5G internet mohou nyní
noví zákazníci získat stejně
jako Nordic TV s 50% slevou na
čtvrt roku a instalací za 495 Kč
namísto původních 1850 Kč.

Pro získání výjimečné nabíd -
ky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 5. 1. 2020.
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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 dale -
ko těžší děti něčím zaujmout a něco rozví-
jet.

● 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
prázd ninový 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
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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.

jednou z mála cest, jak dětem
nabídnout přímé prožitky
a zkušenosti. Praxe nám uka-
zuje, že zákazy a represe
v omezování času u počítačů,
televize a mobilních zařízení
nefunguje. Ověřenou cestou je
nabíd ka alternativního pozitiv-
ního programu, například ve
formě příměstského campu,
motivování dětí pro hru, rozvoj
osobnosti při zapojení mysli,
duše a tě la. Jsme přesvědčeni,
že skr ze umění a hru poznáš
se be!
● Vaše manželka Gabriela Fi-
lippi před několika lety zalo-
žila a provozuje Léčivé diva -
dlo, kam si vás občas zve jako
hos ta. Jak se cítíte na divadel-
ních 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 roz-
hodně stěžovat nemůžete.
Naj dete si  čas i na nějaké dal -
ší 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?

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.
● Dcera Sofie studovala od
páté třídy na konzervatoři

v Tanečním centru v Praze 5 -
Hlubočepích. Jak dobře zná -
te pětku vy, co se vám na ní
líbí?

Žvahov a Hlubočepy až do
Prokopského údolí je mystické
místo, které má neopakovatel-
nou atmosféru. Anděl je na-
opak obchodně sociální křižo-
vatkou, která má také svůj
ojedinělý charakter a svá kul-
turní centra. Důležitý je také
do tek s Vltavou.



11www.vase5.cz

školství

Zápis do školy
a dny otevřených dveří

Unikátní laboratoří se může pochlu-
bit smíchovská Střední průmyslová
škola. Slouží pro praktickou výuku

a jejím partnerem je Centrum města bu-
doucnosti Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky při ČVUT. Ve škole
na Smíchově vyučují moderní obory z ob-
lasti informačních technologií, jako jsou
virtuální a rozšířená realita, internet věcí
či robotika. 

Součástí jedné z prvních takových labo-
ratoří v Česku je chytrý dům, který umož-
ňuje s pomocí senzorů regulovat osvětlení,
ventilaci a další rozvody. Zajímavostí je, že
laboratoř vede absolvent školy Jan Tesař.
„Jsem na ně hrozně pyšný a hrdý, díky nim
se tu daří dělat věci, které nejsou na střed-
ních školách úplně běžné. Naše škola napří-

klad dělá pro Českou republiku partnera ve
vesmírném programu, děti ve věku 12 až
15 let vozíme na tyto kempy,“ popsal ředi-
tel školy Radko Sáblík.

Škola má dlouhou
tradici

Studenti za pomoci a za konzultací ab-
solventů v rámci vývojářského Studia 301
vytvořili například unikátní virtuální pro-
hlídku koncentračního tábora Osvětim, ny -
ní pracují na virtuální prohlídce pevnosti
Terezín.

Smíchovská průmyslovka má dlouhou
tra dici, založena byla v roce 1901. Své stu-
denty vzdělává a připravuje na další stu-
dium či práci v oborech informační techno-
logie a technické lyceum. 

Ve škole mají
laboratoř s chytrým domem

Školáci vystavují
lidská obydlí

Děti ze Základní waldorfské školy
v Jinonicích v Praze 5 se prezen-
tují na výstavě v oddělení dětí

a mládeže Ústřední knihovny na Ma -
riánském náměstí v Praze. Vystavují
zde do konce listopadu v rámci expozi -
ce Stavíme si dům 24 modelů lidských
obydlí, které vyrobili žáci z 3. třídy jako
závěr ročního projektu Řemesla, stavi-
telství a pěstitelství. Každý žák si na -
plánoval svou stavbu a postavil ji z pří-
rodních materiálů.

Literární dílny
s Terezou
Matouškovou

Ve čtvrtek 28. listopadu uspořádá
smíchovská knihovna další Lite-
rární dílnu s Terezou Matouško-

vou. Určena je pro ty, kteří si píší doma
do šuplíku, touží vydat knihu nebo se
chtějí dozvědět něco víc o tvůrčím psa -
ní. Na akci budou mít šanci zkusit si pár
kreativních úkolů ve skupině lidí se
stej ným snem. Je třeba se předem při-
hlásit, a to na e-mailu terezamatous -
kova@post.cz. Literární dílny s Tere-
zou Matouškovou jsou vhodné pro
mládež a studenty ve věku patnáct až
dva cet let. Vstup na dílnu je zdar ma.

Dopravní průzkum
na ZŠ Klausova

Do projektu občanského sdružení
Pražské matky se zapojily děti ze
Základní školy Klausova. Ško la

se přihlásila do projektu Bezpečné ces -
ty do škol. Děti se zabývaly třeba nebez-
pečným přechodem přes ulici Jánské -
ho nad schody od mateřské školky, kde
auta podle dotázaných jezdí velmi
rychle a kvůli zaparkovaným autům
i kontejnerům nejsou dodrženy optimál -
ní rozhledy. Obavy mají přecházející
školáci také u točny autobusu v ulici Čer-
veňanského a schází jim přechod v uli -
ci Klausova. Nepříjemná je pro ně ta ké
ces ta podchodem před hlavním vcho-
dem, kde často nefunguje osvětlení.

V dubnu se v Praze 5 budou konat
zápisy do prvních tříd základní
škol. Ještě před zápisem školy

uspořádají dny otevřených dveří. Během
nich si je možné si školu prohlédnout, se-
známit se s učitelským sborem či vede-
ním školy a zjistit vše, co rodiče nebo děti
zajímá. Termíny dnů otevřených dveří
mají jednotlivé školy na svých webových
stránkách.
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V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.
Výhercem poukazu na kurz kreslení Atelieru
Mozai ka je Jiřina Danihelková.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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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

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
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Letní jazykové kempy
anglického jazyka

Více informací, přehled termínů a přihlašování na:
www.e-jazyky.cz  

www.zkousky-nanecisto.cz/letnikempy  

Týden zážitkové angličtiny pro děti od 10 do 15 let.

Děti se pomocí her a projektů ponoří do světa, kde se nemluví česky. 

Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost 
a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem.

Během letních prázdnin od pondělí do pátku (8:30 - 16:30).

Kempy se konají v učebnách Jazykové školy Březinka na Praze 5.

J a z y k o v á  š k o l a
B z i n k a

www.e-jazyky.cz
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA 

BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKŮ 

na místa v Praze ve 12hodinovém 

nepřetržitém provozu. 

Požadavek trestní bezúhonnost a občanství 
ČR. Nabízíme výhody a jistoty práce ve státním 
podniku. 
Kontakt: 602115060, 724071133, 954003696, 
email: podatelna.vls@vls.cz

ODHAD
aktuální tržní ceny

NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Chcete prodat nemovitost?
Využijte naše zkušenosti.

www.realitykoci.cz
koci@realitykoci.cz
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí
realitní poradce,

člen realitní komory
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politika

● Jste pár týdnů v nové funkci, vedete
Prahu 5. Jaké jsou to týdny?

Jsou rychlé a hektické, ale postupně se
vše usadilo. A tím, že jsem předtím byla
první místostarostkou Prahy 5, nebyla ta
změna tak obrovská. Samozřejmě okruh
činností, povinností a úkolů je širší, pro-
tože coby místostarostka jsem se věnovala
jedné konkrétní gesci. Nemám ale obavy,
myslím, že to zvládnu.
● Jaké máte plány a představy?

Chci být v první řadě realistická sta-
rostka. To znamená počítat s tím, že někte -
ré projekty dotáhneme a některé za tři ro -
ky do konce volebního období započneme,
ale dokončovat je může po příštích volbách
už někdo jiný. Ale máme řadu plánů, na
mysli mám třeba bazén v Základní škole
Weberova, konkrétně jeho modernizaci
a otevření veřejnosti. Chceme pokračovat
v rozběhnutých věcech, jako je výstavba
školy ve Smíchov City, jako je dokončení
domu s pečovatelskou službou, řešit mu-
síme dopravu, jde nám o Radlickou radiálu.
Pracujeme třeba, ale proces je to velmi
dlouhý, na nápadu vytvořit novou a pro
svatebčany atraktivní obřadní síň. Přála
bych si být starostkou rozumnou, moderní,
progresivní. Chci s lidmi mluvit, naslou-
chat jim a potkávat se s nimi a na základě
od nich získaných informací měnit Pra -
hu 5. Není to snadné, protože představy
jsou různorodé a najít průnik mezi tím
vším je velmi složité.
● ODS není ve vedení Prahy 5 nováč-
kem, vrací se vaším prostřednictvím do
čela radnice po několikaleté přestávce.
Jak hodnotíte své předchůdce?

Nehodnotím je. Své předchůdce neznám,
a nemohu proto jejich práci hodnotit. Já to
budu dělat po svém, mám silný mandát

a vel kou podporu ze strany ODS, máme
skvělý tým lidí v zastupitelstvu.
● Starosta Daniel Mazur (Piráti) vy-
držel ve funkci pouhý rok. V čem byl
problém, proč došlo ke změně ve vedení
radnice?

Musím říct, že si pana Mazura vážím, ale
jeho nedostatek byl, že neměl zkušenosti
s komunální politikou, což jsem neměla ani
já, ale on neměl ani zkušenosti manažer-
ské. A stát v čele radnice vyžaduje jisté
zku šenosti, nadhled. Koaliční partneři
vytý kali Pirátům jistou nerozhodnost, ne-
pracovitost. Oni vstoupili do komunálních
voleb v bloku se sdružením SNOP 5, měli
společné plány. A zřejmě nedocházelo
k jeji ch plnění, navíc mezi nimi vznikaly
konflikty, hlubší a hlubší propast. Vím, že
představitelé SNOPu 5 vytýkali Pirátům
nepracovitost a neschopnost cokoliv roz-
hodnout. Jedním z hlavních úkolů jejich
dvojbloku bylo vytvořit strategický plán
a pravdou je, že po jedenácti měsících tr-
vání koalice se na něm neudělalo nic.
V kontextu – mě se za tu dobu podařilo vy-
tvořit dokumenty související s demografic-
kou studií. Tím chci říct, že od voleb se dala
stihnout řada věcí. Nová koalice má na co
navazovat a má v čem pokračovat, chce to
jen trochu odvahy, selského rozumu a em-
patie vůči obyvatelům Prahy 5.
● Mluvila jste o dopravě, to je jeden
z nejpalčivějších problémů pětky…

Ano, jeden z nejpalčivějších. Každý ob -
čan Prahy 5 se potýká s dopravou, nemůže
zaparkovat, stojí v kolonách a tak dále.
Tohle se musí řešit „celopražsky“. Dalším
problémem je také výstavba v Praze. Nejde
ji zakonzervovat a nepostavit ani dům, sta-
vět se musí. Budeme podporovat startovací
byty, rozvíjet bydlení pro seniory. Protože

Renáta Zajíčková (ODS):
Chci být realistická starostka

jak ukázala demografická studie, tak star-
ších lidí bude přibývat a musíme na to být
připraveni.
● V čem je podle vás Praha 5 jedinečná?

Hlavně v tom, jak je pestrá. Máme tady
údo lí, kopce, skály, řeku, taková rozmani-
tost se v Praze nevidí. A tenhle geologický
profil generuje i pestrost obyvatel. Máme
klidné vilové čtvrti, máme bytové domy
s malými byty, nová sídliště. V Praze 5 se
díky tomu potkávají lidé z různých pro-
středí a sociálních skupin a v té rozmani-
tosti je krása.
● Co vám tady schází?

Možná okolním částem Prahy závidím
nějaké centrální náměstí, prostor, kde by se
lidé mohli setkávat, potkávat se sousedy,
kde by mohly být velké trhy, konat se kon-
certy…
● Češi a Slováci si už za pár dnů připo-
menou třicet let od sametové revoluce.
Jak se Praha 5 připojí?

Už jsme slavit začali, uspořádali jsme
Slovenské dny v Praze, s tím souvisela vý-
stava fotografií Zuzany Mináčové, základní
školy pracují na různých projektech a tak
dále. Je třeba si pořád připomínat, že svo-
boda není samozřejmá a musí se o ni ne-
ustále bojovat. 
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Koalice Pirátů, ODS, ANO a SNOP 5 uzavřená po loňských
komunálních volbách v Praze 5 vydržela necelý rok,
v polovině září se rozpadla a pirátského starostu
vystřídala ve vedení radnice Renáta Zajíčková (ODS).
„Přála bych si být starostkou rozumnou, moderní,
progresivní. Nová koalice má na co navazovat a má v čem
pokračovat, chce to jen trochu odvahy, selského rozumu
a empatie vůči obyvatelům Prahy 5,“ říká. 



slevy až 

30 %*

Kärcher
a žádný pátek
není černý!

ŽLUTÝ VÍKEND
*  Platí na vybrané produkty z řady Home and Garden.

Navštivte nás v KÄRCHER CENTER Praha 5, Praha 5, Vrchlického 1E nebo na www.karcher.cz/zluty-vikend

Pátek 29. 11. a pondělí 2. 12. 2019
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité
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