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editorial
Vážení čtenáři,
děti to sice nesou těžce, ale je
to fakt – prázdniny jsou
u konce. Život v Praze se
vrátí do zajetých kolejí a (nejen) děti začnou vyhlížet
další volno. Přinášíme vám
zajímavosti ze čtvrté městské
části, třeba z oblasti dopravy.
Kromě toho, že se dočtete
o uzavírkách komunikací,
které kompikují dopravu po
čtyřce, se také dozvíte novinky o stavbě linky metra D.
Došlo zde k dvěma aktuálním
událostem. Nevynechejte ani téma historie Prahy 4, kde se
věnujeme místu, které možná každý den míjíte třeba cestou
do a z práce, ale vlastně o něm nic moc podrobnějšího nevíte. Jde o Podolskou vodárnu. Známá úpravna vody
v pražském Podolí není zajímavá pouze z technického hlediska. Její architektonická i historická atraktivita spolu
s umístěním mezi Vyšehradem a plaveckým stadionem, nemluvě o Veslařském ostrově, jemuž je přímo naproti, dají
jistě prostor k bádání mnoha lidem napříč různými zájmy.
Herec Michal Dlouhý vám prozradí, proč má rád Prahu 4.
Hezký začátek školního roku.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema. Do konce roku
2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový komplex se 146 jednotkami.
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Další informace na www.chytre-bydleni.com
nebo na lince 800 340 350. PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů
nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Příjem inzerce:
Lukáš Zíta
lukas.zita@a11.cz
tel.: 605 949 177

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Nádoby na

Nový písek
na všech pískovištích

e zkušebním provozu testuje čtvrtá
městská část možnost třídit potravinářské oleje a tuky z domácností.
Vedle možnosti odevzdat tento druh odpadu do sběrného dvora nebo v rámci mobilního sběru mohou lidé v Praze 4 na několika místech vhodit uzavřenou PET lahev

PŘIPRAVIL RED

V

s olejem či tukem do umístěných nádob.
Odevzdané kuchyňské oleje se následně
zrecyklují. Vlévání tuků a olejů do odpadů
způsobuje zanášení potrubí. Nádoby najdou lidé na stanovištích Štúrova 25, Hlavní 11, Jílovská 424/31, Nuselská 2/1 a Podolská 116.

Pozor na
dopravní omezení
omezením v úseku Jižní spojka, Sliačská – Spořilovská, je třeba počítat
až do konce prosince. Důvodem dopravní uzavírky je demolice stávající a následná výstavba nové protihlukové stěny.
Práce probíhají při částečném omezení dopravy, platí uzávěra pravého jízdního pruhu při zachování stávajícího počtu jízdních
pruhů ve zúženém proﬁlu. V Nuselské uli-

S

ci, konkrétně v části most přes Botič – Michelská, potrvají práce do 22. září. Jde
o celkovou rekonstrukci komunikace, součástí stavby je mimo jiné i úprava odvodnění. Uzavírka po polovinách vozovky, kdy
se jezdí po tramvajovém tělese, platí po etapách, do 1. září jde o uzavírku směr z centra a do 22. září o uzavírku ulice Pod Stárkou.
INZERCE V4-0806
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Ušijeme Vám tele
Nastartujeme Váš obchod!
OBCHOD

MARKETING

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.

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.

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

ový písek dostanou do konce letních prázdnin všechna pískoviště ve čtvrté městské části.
Důvodem je to, aby písek určený k dětským hrám nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn. Doplněny
budou také dopadové plochy na dětských hřištích u vybraných herních
prvků štěrkovým kačírkem. Zde je důvodem bezpečnost. Výměny se týkají
míst, která má ve správě radnice čtvrté
městské části.

N

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé
byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.
Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555
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třídění olejů a tuků

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz
Pozor na kvalitu
vody v koupalištích
valitu vody v přírodních koupalištích pravidelně kontrolují
pražští hygienici. Výsledky jejich měření si lze dohledat na webových
stránkách hygienické stanice. Poslední
měření například ukázala, že v koupališti s přírodním čistěním vody Lhotka
zůstává voda vhodná ke koupání.

K

Nezapomeňte
na poplatek za psa
platnost poplatku ze psa na druhé pololetí letošního roku je do
konce srpna. Pokud majitel psa
nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem a je
oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Poplatek lze
platit bankovním převodem, v informačních centrech, nebo na poště.

S

Čtyřka chce
celoměstský parkovací systém
ytvoření celoměstského parkovacího
systému požaduje po hlavním městě
Praze čtvrtá městská část, která na
svém území před časem zavedla parkovací
zóny. Podle čtyřky nynější systém parkování „vytváří bariéry pro pohyb obyvatel ve
městě a negativně ovlivňuje situaci drobných podnikatelů, provozovatelů služeb

V

a obchodů, komplikuje obsluhu kulturních,
sportovních, školských, zdravotnických,
sociálních a volnočasových zařízení a ztěžuje i dostupnost úřadu městské části“.
Radní čtvrté městské části v červnu rozhodli o tom, že se zóny na čtyřce rozšíří,
a to do oblasti Braníku, Podolí, Krče a Michle.

Soutěžte s fotografiemi
ze svého okolí
otograﬁckého klání se mohou zúčastnit obyvatelé Prahy 4. Vyhlášena byla
dokonce hned dvě témata, a to O nejkrásnější strom na Praze 4 v letní krajině
a Zachyťte ptáky v místě jejich hnízdišť
v letní krajině na Praze 4. Uzávěrka je
30. září. Snímky je třeba posílat označené
ve tvaru jméno_příjmení účastníka _lokali-

F
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Jediné opravdové
CASINO V ČR
Casino Atrium v hotelu Hilton
Otevřeno DENNĚ
od 17:00 do 05:00
Parkování zdarma

Evropská Ruleta
Black Jack
Stud Poker
Pontoon
Slot Machines
Ultimate Texas
Hold’em Poker

www.casino-atrium.com
PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře
může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

ta stromu_datum fotograﬁe a do textu napsat lokalitu, datum pořízení snímku a jméno autora. Zasílat lze jednu označenou fotograﬁi v maximální velikosti 4 MB ve
formátu JPEG na adresu fotosoutez@praha4.cz. Fotograﬁe budou vloženy do alba
na Facebooku MČ Praha 4, kde bude v říjnu
veřejnost hlasovat prostřednictvím „lajků“.

PŘIPRAVIL FEFÍK, ZDROJE: KAMIL DVOŘÁK – ARCHIWEB, WEBOVÉ STRÁNKY PRAHY 6, FOTO PVK

historie

Podolská vodárna je
nejzdařilejším dílem Antonín Engela
Známá úpravna vody v pražském Podolí
není zajímavá pouze z technického
hlediska. Její architektonická i historická
atraktivita dají jistě prostor k bádání
mnoha lidem napříč různými zájmy.
ejí hluboká historie spadá
již do druhé poloviny 19.
století, kdy Praha zažila
prudký průmyslový rozmach.
Toho času bylo v Praze vybudováno více nových vodárenských
zařízení, mimo jiné pak v roce
1882 stará vodárna s názvem
Vinohradská.
Když se v roce 1908 začala
voda do Prahy přivádět z nových zdrojů, například Kára-

J

ného, stará Vinohradská vodárna zanikla. Když však poté
přestala stačit i jizerská vodní
kapacita, rozhodlo se na původním podolském místě o výstavbě vodárny zcela nové.
Vodárna, jak ji známe dnes,
vznikla v novoklasicistním stylu ve druhé polovině 20. let
20. století. Budova je uprostřed
doplněna vodárenskou věží
o výšce 45 metrů, její průčelí

zdobí pískovcové sochy, příměry řeky Vltavy a jejích nejznámějších přítoků. Nová vodárna
v Podolí se začala stavět až po
vzniku Velké Prahy po 1. světové válce, kdy hlavní město trpělo nedostatkem pitné vody.
Stavbu podle zdařilého návrhu
prof. arch. Antonína Engela postavila v letech 1929–31 známá
stavební ﬁrma Václav Nekvasil.

Vodárna patřila
k největším
Podolská vodárna patřila
k největším v Československu,
maximální výkon měla 40 tisíc
kubíků pitné vody denně, časem až 90 tisíc. Po jeho smrti
prošla vodárna rekonstrukcí
a byla dostavěna její druhá část,

naštěstí byl dodržen původní
návrh profesora Engela, a tak
byla vodárna ušetřena fatálních
výstřelků socialistického realismu. Antonín Engel byl český architekt, urbanista a teoretik architektury. Narodil se 4. května
1879 v Poděbradech v rodině
cukrovarnického inženýra Augustina Engela. Jeho matka Růžena byla dcerou MUDr. Františka Boučka, který založil
nemocnici v Poděbradech. Brzy
po narození se rodina přestěhovala do Prahy.
Engel studoval obor architektura a pozemní stavitelství na
ČVUT u profesora Jana Kouly
a také tři semestry na německé
vysoké škole technické u profesora Josefa Zítka.
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Co je šedý zákal, jak se léčí a proč zvolit právě Oční kliniku DuoVize?
Šedý zákal (katarakta) je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení normálně čiré oční čočky.
Zakalení způsobí sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici,
a tak je vidění zastřené, jakoby překryté šedým závojem. Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak
ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje, vidění se zhoršuje a postižený může dokonce přestat vidět.

Jak se léčí?

Proč zvolit Oční kliniku DuoVize?

Kataraktu nelze odstranit žádnými léky ani brýlemi, jedinou
možností léčby je operační zákrok, při kterém se zkalená oční
čočka pomocí ultrazvuku nebo nejmoderněji pomocí laseru
z oka odstraní a nahradí čočkou umělou. Umělá nitrooční
čočka zůstává v oku natrvalo, v průběhu života ji není třeba
vyměňovat. Dokonale nahrazuje dioptrickou sílu původní
oční čočky, takže volbou vhodného typu čočky lze odstranit
krátkozrakost i dalekozrakost. Pacient si může zvolit také
multifokální čočku, která zlepšuje vidění na všechny vzdálenosti.
Operace probíhá ambulantně, je nebolestivá a šetrná.

Naše klinika je vybavena nejmodernější technikou,
a tak můžete podstoupit operaci šedého zákalu
pomocí femtosekundového laseru LenSx. Ten umožňuje
provést operaci zcela bez dotyku ostrých nástrojů.
Každý krok přístroje je řízen a kontrolován počítačem,
stejně jako jednotlivé laserové řezy.
Operace šedého zákalu pomocí femtosekundového
laseru je největším přínosem v oční chirurgii
za posledních 20 let – pacientům přináší pohodlí,
maximální přesnost a šetrnost.

Pro objednání na vyšetření volejte tel. 777 643 020. Když se navíc objednáte
na operaci šedého zákalu, získáte po předložení kuponu dárek zdarma!

ŠEDÝ ZÁKAL ČAS NEMÁ
Operace šedého zákalu hrazená
vaší zdravotní pojišťovnou

duovize.cz

6

*Po předložení tohoto kuponu před operací šedého
zákalu na Oční klinice DuoVize získáte dárek zdarma.

www.vase4.cz

*
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volný čas

Mirakulum: Park plný zázraků
P
minizoo, habrový labyrint s více než kilometrem cestiček, jehož stromy jsou natolik vysoké,
že si ho užívají i dospěláci.“ Minout byste neměli ani zdejší dominantu – majestátní hrad
s osmi věžemi a podzemními
chodbami. Věže jsou v několika
úrovních propojené schodišti,
žebříky, můstky a skluzavkami
a celý hrad tak funguje jako mohutná adrenalinová průlezka.
Nechybí tu ani dlouhý tobogán,
na kterém si užijete sešup až do
podzemí.
K nepřehlédnutelným atrakcím Mirakula patří největší lanový park v republice. Je v několika úrovních, takže se tu
můžete procházet v korunách
stromů i pár decimetrů nad
zemí. „ V letních měsících je hitem Vodní svět. Nachází se kousek od vchodu do parku a kromě osvěžení tu najdete také
zábavu a poučení. „Proto tu

místo bazénů máme vodopád,
jezírka, potůčky a říčky. Vodu,
která jimi protéká, mohou děti
pomocí hrází zastavovat anebo
přesměrovat. Věděli jste například, jak vzniká mlha či že voda
může téct i pozpátku a do kop-

ce?“ popisuje Jiří Antoš. V další
části „vodní oázy“ najdete třeba
náhodně stříkající vodotrysky
či brány s malými kyblíčky,
které se plní vodou a převrhnou
se na vás zrovna ve chvíli, kdy
to nejméně čekáte.

Park Mirakulum
■ Topolová 629, 289 24 Milovice
■ Tel.: +420 730 510 985, Otevírací doba: 10.00 – 18.00
■ Více na www.mirakulum.cz nebo na
www.facebook.com/ParkMirakulum
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NOVÉ BYTY V PRODEJI
NOVÉ BYTY

Bohdalecké kvarteto

INZERCE V4-0816

okud hledáte místo, kde
si vy a hlavně vaše děti
budou připadat jako v pohádce, tak už pátrat nemusíte.
Park plný zázraků leží ve středočeských Milovicích a nese příznačné jméno MIRAKULUM.
Park, který funguje od roku
2012, se rozkládá na deseti
hektarech, a ty jsou doslova napěchovány zábavou. Na své si
zde přijdou děti všech věkových
kategorií od 12 měsíců do 99
let. „Nejmenším dětem je určena dětská vesnička, které je plná nejrůznějších aktivit. Momentálně mají děti možnost
navštívit školu nebo obchod
a připravují se další činnosti,
jako například autodílna, malá
farma a další,“ popisuje majitel
parku Jiří Antoš a přidává další
lákadla, „máme tu několik
obrovských trampolín, velké
i menší lanové houpačky, podzemní chodby, ptačí městečko,

osobnost Prahy 4

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ ŠVANDOVO DIVADLO

K herectví přičichl Michal Dlouhý již v útlém dětství. Na
rozdíl od mnoha jiných dětských hereckých hvězd se na
jevišti, před kamerou i v rozhlasových a dabingových
studiích úspěšně uplatňuje i v dospělosti. Po studiu
Pražské konzervatoře působil na předních českých
divadelních scénách, v současné době je Michal Dlouhý na
volné noze a nadále se objevuje na mnoha pražských
jevištích. Ve Švandově divadle, kde působí jako stálý host,
zvládl na konci minulé sezóny brzy za sebou hned dvě
premiéry. V dramatu Scény z manželského života
ztvárňuje manželský pár spolu s Michaelou Badinkovou
a v hořkosladké komedii z divadelního světa Smrt mu sluší
hraje ješitného, po uznání toužícího herce.

Michal Dlouhý:
Nosím do vínku divadla svoji energii
● Roli herce Boba Barela vám psal autor a režisér hry Smrt mu sluší Daniel
Hrbek přímo na tělo. Myslíte si, že máte,
jako Michal Dlouhý, s postavou Boba Barela něco společného?
Myslím, že s Bobem Barelem, když to
vezmeme po té profesní stránce, máme
hodně společného. Vidím se v některých
povahách a reakcích Boba Barela, společné
máme povolání, starosti. Naše společná
starost je kritik, na což se v té hře hodně díváme dopodrobna. Citujeme konkrétní situaci, tedy inscenaci Kdo je tady ředitel
a kritiky na ni, což byl takový první impuls
k tomu, aby tohle představení vzniklo. Nechvalná kritika na hru Kdo je tady ředitel
vyšla před deseti lety a my to představení
hrajeme deset let, pořád pro vyprodané
hlediště. Takže se asi někdo spletl, jen nevíme kdo, jestli my, anebo kritik.
● Jsou v inscenaci Smrt mu sluší nějaké
scény, momenty, na které se těšíte?
Vzhledem k tomu, že je to úplně čerstvá
inscenace a Dan Hrbek sestavil partu lidí,
kteří se znají a mají se rádi, tak musím říct,
že se těším na každou scénu, a nejenom
svoji. Strašně rád se dívám i na scény, ve
kterých nehraju, což je u mne docela vzácné, ale je to hrozně příjemné. Všichni hrají
skvěle, takže dá se říct, že na tuhle otázku
je jednoduchá odpověď, protože se těším
na každou chvilku na jevišti a těším se i na
ty chvilky, když na jevišti nejsem.
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● Ovlivňují vás nějakým způsobem postavy, které ztvárňujete, i v soukromí
a naopak, promítáte do svých rolí své životní okamžiky?
Obé je pravdou. Samozřejmě že když člověk zkouší nějakou roli, tak se to odrazí na
jeho chování doma. Jak se naše práce přenáší domů, znají nejlíp naše partnerky. Nedávno jsme zkoušeli Scény z manželského
života a moje Zuzka si v průběhu zkoušení
jen tak povzdechla a říkala: „Já se tak těším, až budeš opakovat toho Cyrana,“ protože Scény z manželského života jsou přece jen trochu ostřejší téma než Cyrano.
Ještě se vrátím k těm kritikům a tomu, co
je mi od spousty z nich často vytýkáno, tedy můj bezbřehý temperament. Ano, nosím do vínku divadla svoji energii, ale já to
prostě tak cítím, jsem rád, když je divák
spokojený a když má pocit, že pro svou roli
dělám maximum. Nemluvě o tom, že divadlo je pro mě i taková terapie, doma jsem
pak hodný jako beránek, takže to má vlastně dvojí účinek.
● Zmínil jste inscenaci Scény z manželského života, která vznikla podle ﬁlmu
Ingmara Bergmana. Její premiéra a premiéra hry Smrt mu sluší, proběhly krátce po sobě. To muselo být asi hodně náročné, jak jste to zvládal?
Ano, bylo to hodně náročné, až kruté.
Pět měsíců jsem byl doslova zavřený v divadle. Bylo to ale cílené a řízené, protože

jsme se takhle s panem ředitelem domluvili, bohužel jinak to načasovat nešlo. Na
základě toho ale budu mít zase trochu volněji a asi tak tři roky nemusím nic zkoušet,
protože už mám tolik titulů, že se to nedá
ani stihnout reprízovat. Takže teď budu
mít delší volno od divadelního zkoušení.
Bylo to skutečně kruté, ale na druhou stranu krásné, protože obojí jsme dělali se
skvělou partou, se skvělými lidmi. Dva
krásné kusy a oba dva úplně jiné žánry.
Z toho řekněme těžšího žánru manželských starostí a problémů jsme přeskočili
do téhle krásné komedie z divadelního prostředí, kterou jsme všichni milovali od
první chvíle, kdy jsme si ji přečetli na prvním čtení. Mám obrovskou radost z toho,
že se líbí i divákům, normálním lidem, a to
přestože je tam spousta interních odkazů
a vtípků, i tak tomu lidi rozumí, jdou s námi, smějí se a skvěle se baví.
● Narodil jste se v Podolí a říkal jste, že
jste na čtyřce nějaký čas i bydlel.
Na Praze 4 jsem se narodil a čtyři roky
jsem tam bydlel se Sabinkou Laurinovou.
Bylo to strašně příjemné, protože jsme
bydleli na Kavčích horách a mohl jsem chodit v pantoﬂích do televize. V té době jsem
hodně pracoval v televizi a zadem přes
branku jsem byl za čtyři minuty na hlavní
vrátnici České televize. To bylo krásné.
● Váš bratr byl také vynikající herec. Jak
moc vás ovlivnil?

osobnost Prahy 4
Dlouho se mě ptali, jestli mám nějaký
vzor, a já vždycky říkal, že nemám. Teprve
pár let zpátky ale říkám, že člověk chcanechca, když má vedle sebe toho skvělého
hráče, žije s ním a je s ním dost často v kontaktu, tak ho jako vzor vlastně mít musíte
nebo se to na vás stejně samozřejmě přenáší. My jsme spolu s bráchou spolupracovali, povídali si, hráli jsme spolu, takže ten
vliv tam musí být a je. Hodně často mi poslední dobou lidi říkají, že jsem čím dál tím
víc Mírovi podobný. A já jsem šťastný za to,
že přebírám, nebo aspoň doufám, že přebírám, to skvělé, co měl, a tlačím, posouvám
to dál, dalším divákům.
● K herectví jste se dostal už jako malé
dítě. Bylo vždy jasné, že budete herec,
nebo jste uvažoval i o nějakém jiném povolání? Jaká práce by vás bavila?
Vyplynulo to z toho, že jsem od malička
točil, chodil se strašně rád dívat na bráchu
do Divadla Na Zábradlí a pohyboval se v hereckém prostředí, takže jsem to měl pod
kůží. Jiná volba asi nebyla. Jako dětský
herec jsem fungoval už ve čtyřech letech,
protože kvůli tomu mému temperamentu,
o kterém jsme mluvili, mě vyhodili ze školky a mamka mě musela tahat s sebou, když
chodila jako dospělý doprovod Míry na natáčení. Tam si mě všimli pomocní asistenti
a začali mě používat. Díky tomu jsem průběžně furt někde něco točil. Nápad být hercem ale opravdu přišel až v osmé třídě, kdy
mi najednou přestala jít matika, přestože
tatínek byl stavební inženýr a matiku uměl
velmi dobře. Na konzervatoři žádná matematika, fyzika ani chemie není, tak jsem si
říkal, že by asi bylo správné, a pro mě výhodnější, kdybych šel tam. Vůbec to ale nemuselo dopadnout, a kdyby mě na konzervatoř nevzali, mohl jsem být umělecký
truhlář nebo umělecký vazač knih, protože
strašně rád pracuji rukama. Rukodělná
práce mě baví, je to moje hobby, a když
mám volný čas, pracuji a současně relaxuji
takhle.
● Jste hercem na volné noze, což znamená i jistou volnost. Podle čeho si vybíráte role, co vás musí zaujmout, abyste
roli vzal?

Nějak moc nedávám důraz na hry, ve kterých bych chtěl hrát. Nemám ani žádné vysněné role, protože většinou, když si něco
přejete, tak vám to nevyjde a já nechci být
smutný. Netoužím po žádné roli, krásné
jsou ty nabídky, které přicházejí. První
a hlavní můj důraz je na to, kdo, jaká skladba lidí to bude dělat, nezáleží už tolik na
tom, co to bude. Důležité tedy pro mne je,
kdo tam bude, protože s těmi lidmi trávíte
dva a půl měsíce zkoušení a potom, když se
to povede, třeba i těch deset let, jako s představením Kdo je tady ředitel. Takže chcete
ten čas trávit v příjemné společnosti lidí,
které máte ráda, kterým rozumíte a kteří
rozumějí vám. Právě to je základ úspěchu
a výsledku, proto je pro mě vždycky dominantní a základní, s kým to budeme dělat.
● Ve kterém žánru se cítíte nejlépe, jaká
herecká poloha vám vyhovuje víc, komediální, nebo vážná?
Naštěstí to mám tak hezky namíchané.
Na divadle převážně hraji komedie a před
kamerou mívám ty grázly, kriminálníky
a tak podobně. Mám to tedy tak příjemně
rozdělené, hezky vyvážené, a když je toho
jednoho moc, tak se zase odreaguji na jevišti anebo na té druhé straně. Mám to tak
pěkně namixované vlastně až po tom skoro
nebezpečném začátku, kdy jsem hrál v různých pohádkách jenom prince a už to vypadalo, že se opravdu zaškatulkuju. Naštěstí
přišel Hynek Bočan s Přítelkyní z domu
smutku, kdy mě z téhle škatulky vytáhl
a šoupl mě až úplně jinam. Za to jsem mu
vděčný a díky tomu mám tak pestrou paletu rolí, které mi nabízejí.
● Paleta vašich rolí je opravdu hodně
pestrá, přes detektivky, Sametové vrahy
až k Bohémě, kde jste hrál Zdeňka Štěpánka. Jaké to bylo hrát tohoto barda
českého divadla?
Když nám Robert Sedláček s paní autorkou Terezou Brdečkovou nabídl scénáře,
jednak to bylo skvělé téma a jednak ty scénáře byly tak krásné, to se tak krásně četlo.
Jásal jsem, že konečně nebudu točit kriminálky, ale že to bude něco, co má hlavu a patu, co má něco společného s naší krásnou
minulostí. Samozřejmě to pro mě byla

strašná zodpovědnost, protože Zdeněk
Štěpánek byl pan herec, pan mistr, takže
jsem měl k té roli velký respekt. Dělal jsem
už předtím s Robertem jeden díl Českého
století a věděl jsem, že to udělá dobře, protože on není režisér, který by to vzal jako
spotřební materiál a udělal to jenom pro
tuctové zhlížení. A udělal to krásně, jsem
za to strašně rád. Byla to krásná práce
a velmi rád na ni vzpomínám.
● Často se věnujte také dabingu, vaším
hlasem k divákům promlouvá Brad
Pitt, Leonardo Di Caprio, Johnny Depp
a mnozí další. Je ještě nějaká postava,
které byste rád propůjčil svůj hlas?
Opravdu nevím, je to podobné jako s těmi hrami nebo rolemi. Když si člověk něco
přeje, tak mu to nevyjde. Nikdy mě ale nenapadlo a nepřemýšlel jsem o tom, že bych
chtěl někoho zkusit nadabovat, protože
když už byl nadabován a byl dobře nadabován, tak není důvod to měnit. Vždycky mi
běhá mráz po zádech, když slyším hlas někoho jiného u herce, u kterého byl skvělý
dabér a najednou to změnili, to mi vždycky
vadí. Měl jsem štěstí, že jsem si vyzkoušel
dabovat spoustu skvělých hráčů současnosti, ale i minulosti. Zkoušel jsem namluvit Belmonda i Delona, když byli ve ﬁlmu
mladí, ale vždycky mi to vadilo, nikdy mi to
nedělalo dobře. Raději bych i tam dal ty
starý chlapy, kteří je dabovali skvěle, prostě ten jejich hlas k tomu herci patří.
● Dabujete také kovboje Woodyho v animovaných ﬁlmech Toy Story: Příběh hraček. Máte rád animáky?
V červnu jsme dodělali, nadabovali čtyřku, už by měla být v kinech. Díky tomu, že
mám dvě malé děti, samozřejmě animáky
sleduji a mám je rád. Hlavně v současné
době je většina těch animáků i pro dospělé,
protože je tam opravdu tak krásný humor,
že se pobaví jak rodiče, tak děti. Miluji současné, nové animáky, ale krásné jsou i ty
staré, klasické, které mají svoji poetiku.
Dneska je to trošku opravdu odraz doby,
ale je to vtipné, baví mě to. Pokud v nich není moc násilí a nesvádí to k něčemu, z čeho
by si děti neměly brát příklad, tak se mi líbí
a rád je s holkami sleduji.
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osobnost Prahy 4
● Co děláte raději, nebo co je
obtížnější, dabovat živé herce
nebo ty animáky, jaký je v tom
rozdíl?
Animované ﬁlmy, ještě navíc
když jdou do kin, se dělají poctivěji, namlouvají se opravdu po
větách. Třeba Příběh hraček 4,
ten jeden díl, jsme dělali čtyři
dny. Kdežto u současných hraných ﬁlmů dokážete udělat velkou hranou roli za dvě a půl
hodiny, což je strašné. Nesouhlasím s tím, ale je to prostě
styl současného dabingu. Bohužel je to pak na výsledku vidět,
je to slyšet a odrazí se to na celkovém výsledku. Mrzí nás to,
snažili jsme se to před zhruba
dvěma lety nějak změnit, ale
bohužel se nám to nepovedlo.
Většina mladých lidí už dnes
ﬁlmy sleduje raději v originále,
takže až odpadne naše generace, tak si myslím, že se už ani
nic dabovat nebude.
● Volného času už podle toho, co jsme si říkali, asi moc
nemáte, a k tomu ještě děláte
i pro rozhlas…

Pro rozhlas dělám vzácně,
ale hrozně rád. Bohužel ale
toho času je opravdu málo,
takže bych to potřeboval vědět
vždycky tak rok dopředu. Divadlo plánuji vždycky rok dopředu, kdy, co budu kde hrát,
a potřeboval bych si takhle naplánovat i rozhlas, ale ten zase
tak dopředu nefunguje.
● Zbývá vám vůbec čas na nějaké zájmy?
Jsme taková sportovní rodina. Se ženou jsme se potkali na
tenise, takže náš největší koníček je tenis a pak samozřejmě
všechny míčové sporty, cyklistika nebo cestování. Strašně
rádi cestujeme, máme to nějak
v krvi. Zuzka i já jsme dostali do
vínku od svých rodičů takovou
putovní nebo kočovnou povahu. Oba rádi kočujeme a byt
vlastně máme jen na to, abychom si tam vyprali, přespali,
najedli se a zase zmizeli. Snažím se poslední dobou dávat
velký důraz na volno, protože
už mi také není dvacet. Trošku
jsem osekal práci, takže už ne-
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● Navštěvujete někdy divadlo
i jako divák?
To jsou právě ty středy, kdy
můžeme se ženou, případně
i dětmi někam vyrazit. Nedávno jsme byli i s holkami třeba
v O2 aréně na představení
Cirque du Soleil. Chodíme občas i do divadla, ale většinou na
veřejné generálky.

Michal Dlouhý
herec
■ Narodil se v Praze a herectví se začal věnovat už jako malé
dítě. Jako dětský herec se objevil například v Kachyňových ﬁlmech Lásky mezi kapkami deště nebo Cukrová bouda.
■ V roce 1988 ukončil studium na Pražské konzervatoři a od
té doby se objevoval na předních českých divadelních scénách, jako například Národní divadlo, Činoherní klub, CD 94
v Celetné, Divadlo Kalich, Divadlo Na Zábradlí, Městská divadla pražská, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Palace, Letní shakespearovské slavnosti.
■ Hrál v desítkách ﬁlmů, v televizních seriálech a inscenacích. Dosud největší ﬁlmovou roli mu nabídl v roce 2005 režisér Jiří Svoboda v drsné kriminálce Sametoví vrazi. Nedávno
jej televizní diváci měli příležitost sledovat v titulní roli televizního seriálu Kapitán Exner nebo v roli Zdeňka Štěpánka
v šestidílné televizní minisérii Bohéma.
INZERCE V4-0805
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hraji každý den. Je to zdravé
a baví mě to pak mnohem víc.
Udělal jsem si takový systém,
že každou středu mám vyčleněnou pro svoji ženu, abychom
mohli být spolu, protože se
jinak celý týden nevidíme.
A jednou za čtrnáct dní mám
volný celý víkend, kdy můžu být
s dětmi.

doprava

Přípravy metra D
se posunuly
Praha postoupila v přípravách na stavbu
linky metra D. Jednak se podařilo
dohodnout s vlastníky pozemků v oblasti
Nemocnice Krč, jednak je jasné, kdo dá
výtvarnou podobu stanicím Pankrác
a Olbrachtova.
člen poroty a ředitel Sbírky moderního a současného umění
Národní galerie Praha Michal
Novotný.
„Klíčem se pro mě stala situace čekání na příjezd soupravy, kdy cestující (pokud nemá před očima mobil) prostě
hledí nějakým směrem, zírá do
zdi či do dlažby a různě zabíjí
čas. Mimo metro je dnes taková
situace vzácná: kde ještě se dá
dneska jen tak čekat? Sáhl jsem
po způsobu auto-stereoskopického zobrazování, který někdy
používám ve své volné tvorbě,
když chci diváka dostat skutečně ,do obrazu‘. V praxi takový
obraz napohled vypadá jen jako
dezén, ,váleček na zdi‘. Při určitém způsobu koukání se ale
jeho plošná textura začne jevit
jako prostorový obraz. Obvykle
si to vyžádá víc než pár vteřin,
ale cestující tento čas mají,“ řekl
autor vítězného návrhu pro stanici Olbrachtova Vladimír Kokolia.
Jakub Nepraš, autor vítězného návrhu pro stanici Pankrác,
uvedl, že se ve svém uměleckém ztvárnění stanice Pankrác
snažil, aby komplexně fungoval
celek společně s detailem. „Chci
inteligentně využít čas cestujících, kteří mají čas se zastavit
při čekání na vlak. Pracoval
jsem s alegorickým rozměrem
evoluce, moderních technologií
a vynálezů, inspiroval jsem se
nanočásticemi, ze kterých jsou
složení lidé i vše okolo nás v provázaném superorganismu. Ten
se bude měnit s denní dobou,

kdy později večer zteplají barvy
a zpomalí se animace kvůli lepšímu spánku, nebo při příjezdu
soupravy, kdy se naopak stanice
rozzáří a začne být aktivnější.
3D sochy nad eskalátory uvidí
cestující v různé perspektivě,
prostorovost a detailnost videoobjektů se bude plynule měnit
díky stoupání a klesání eskalátorů nebo mohou objekty rotovat v průvanu.“

PŘIPRAVILA RED, FOTO MHMP

C

jichž návrhy zvítězily ve vyzvané soutěži. „Projekt Vladimíra Kokolii z předložených
návrhů reagoval na architektonické řešení stanice Olbrachtova i její běžný provoz nejcitlivěji, nenuceně, ale zároveň
s mnoha detaily pro opakovaný
pohled každodenních cestujících. U projektu Jakuba Nepraše zaujal nejen alegorický rozměr, reagující na podzemní
umístění stanice, ale i to, jak
vhodně zapadá do předem plánovaného rozměru pohybu
a změny v jejím architektonickém řešení jako určitého pulzujícího bodu celé trasy. Těší mne,
že se také podařilo vybrat nejen
Vladimíra Kokoliu jako autora,
který patří i v zahraničí k nejuznávanějším českým umělcům, ale také Jakuba Nepraše,
jako autora mladšího, spojeného s novými technologiemi a jinou generační citlivostí,“ řekl
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o se týče pozemků u stanice Nemocnice Krč,
vlastníci se dohodli
s hlavním městem a pražským
dopravním podnikem a stáhli
žalobu proti územnímu rozhodnutí stavby metra. Dopravní
podnik tak může připravit žádost o stavební povolení na pět
stanic v celém úseku Pankrác Nové Dvory.
„Díky stažení žaloby teď DPP
může dokončit přípravu žádosti
o stavební povolení a podat ji
ještě do konce letošního roku,“
řekl náměstek primátora pro
dopravu Adam Scheinherr. Magistrát a dopravní podnik dosáhly stažení všech žalob pro
první fázi výstavby metra D. Už
dříve se dohodly s vlastníky pozemků u stanice Pankrác. Praha už také ví, kdo dá výtvarnou
podobu stanicím Pankrác a Olbrachtova. Navrhnou je Jakub
Nepraš a Vladimír Kokolia, je-
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

V tajence naleznete citát Michaela LeBoeufa.
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DPP testuje na lince metra C
nové plastové sedačky

Téměř 100 tisíc lidí v Praze
nadměrně zatěžuje hluk z dopravy

Do vozu metra DPP namontoval sedačky typu Revo nové
modelové řady od italské firmy Ruspa, jejíž výrobky se používají nejen v metru či vlacích, ale autobusech, tramvajích,
lodích či lanovkách. Sedačky pro pražské metro byly mírně
upraveny s ohledem na prostorové uspořádání ve vlaku.
Byly nainstalovány ve dvojím provedení. V přední části vozu
jsou použita příčná sedadla bez madla na opěradle a v zad-

Skoro 100 000 lidí v hlavním městě žije v oblastech zatěžovaných hlukem z tramvajové a silniční dopravy nad 60 decibelů, což je limit pro hlavní tahy, který zhruba odpovídá hlasitosti běžného hovoru. Vyplývá to z návrhu akčního plánu
snižování hluku, který na svém webu publikoval pražský
magistrát. Nejvíce jsou zatíženy Vinohrady, Žižkov a Nové
Město. Magistrát má podle návrhu v plánu desítky opatření,

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
12

www.vase4.cz

politika

Sociální politika a praktiky
Praha 4 má od dubna 2019 nové vedení. Po
stále nevysvětleném podvodném používání
titulů Bc. a Mgr. starostkou Michalcovou
z ANO podporovanou ODS a TOP 09 je
jednání zastupitelstva ochromováno
projednáváním dvojího úvazku přeběhlíka
Josefa Svobody, kvůli kterému celý převrat
vznikl.
čkoli stále pracuje na
ČVUT, vydává MČ zhruba 100 000 Kč měsíčně
na jeho plat za dva dny v týdnu,
které tráví „prací“ na radnici.
Jméno Josefa Svobody, bratra
úspěšnějšího Cyrila, bývalého

A

ministra, bylo skloňováno v 90.
letech, kdy působil ve vedení
Kreditní a průmyslové banky,
které byla pro podvodné jednání Českou národní bankou
odňata bankovní licence. Svoboda řídí sociální služby. Této
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oblasti se již jednou snažil věnovat na Praze 6. Dle pořadu
Reportéři ČT založil roku 1992
Nadační fond Vincentinum,
který se snažil prokázat ﬁktivní
restituční nárok na historickou
budovu Vincentina v blízkosti
Hradu. I když se tento plán nevydařil, podařilo se mu nemovitosti zdarma získat roku 2006,
přičemž se smluvně zavázal budovy zrekonstruovat a vykonávat v nich charitativní činnost.

Pomohla
aktivita lidí
Záhy poté se však pokusil
o zbourání budov s cílem výstavby luxusního developerského projektu. To však radnice
Prahy 6 odmítla. Na řadu tedy

přišel plán číslo tři. Fond chtěl
provést směnu pozemků v ceně
100 mil. Kč se spřátelenou ﬁrmou, čímž by se uvolnila blokáda demolice jedné z nejkrásnějších pražských památek. Díky
aktivitě občanů se celá věc medializovala, ministerstvo uložilo fondu pokutu 50 mil. Kč za
porušení smlouvy a celá kauza
vyústila v odsouzení tří osob.
Po konfrontaci reportérem ČT,
před kterým Svoboda utekl,
podal rezignaci na post místopředsedy fondu.
Mohou se obyvatelé sociálních zařízení Prahy 4 bát, kdy
zaklepe vyklízecí četa před demolicí jejich domovů a kdy na
jejich místě bude stát rezidence
pro horních deset tisíc?
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PrDeL
11. 9. 2019

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
www.vase4.cz
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podle Josefa Svobody

servis

Velkoobjemové kontejnery

4. září 16.00–20.00
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky
č. TS 5178)
■ Zelený pruh x Za pruhy
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
5. září 16.00–20.00
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Pod Dálnicí č.1

11. září 16.00–20.00
■ Boleslavova x Božetěchova

6. září 16.00–20.00
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova
■ Mikuláše z Husi

12. září 16.00–20.00
■ Na Květnici (u stanoviště tříděného odpadu)
■ Horáčkova x Bartákova

25. září 16.00–20.00
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály

16. září 16.00–20.00
■ Plamínkové (u garáží)

10. září 16.00–20.00
■ Halasova x U Strže
■ Nad Lesním divadlem x Němčická
■ Vzdušná x Na Rovinách

26. září 16.00–20.00
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.

19. září 16.00–20.00
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

Pronájem dvou kanceláří

Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,
oprava oken, žaluzií

   %%

První 20 m2 a druhá 12 m2
na Ortenově náměstí v Praze 7.

*)('& % $##"! &
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K nastěhování okamžitě

775 940 614

23. září 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krč. nádraží

13. září 16.00–20.00
■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Žilinská
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě

9. září 16.00–20.00
■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U Krčské vodárny
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Korandova x Havlovického

Více informací na tel. :

20. září 16.00–20.00
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem

■ Pod Krčským lesem x Ružinovská

 

'%  %
     

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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3. září 16.00–20.00
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Kotorská (u jeslí)

INZERCE V4-0812

2. září 16.00–20.00
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

●

●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com
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Volejte Lukáše
605 949 177
Více na
www.vase4.cz
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●

Nabízíme:
●

INZERCE V4-0819

●

Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
Perfektní znalost účetních
a daňových předpisů
Znalost účetního programu Money S3
Pečlivost, schopnost plánovat,
samostatnost
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Požadujeme:
●

cestování

Italský ostrov Ischia
v Neapolském zálivu
v poslední době navštěvuje
stále více českých turistů,
a to zejména díky
termálním pramenům,
kterých je na ostrově
opravdu požehnaně.
íky vulkanickému původu ostrova se
v podzemí nachází doposud aktivní,
žhavé magma, jež tyto vyvěrající,
léčivé prameny ohřívá, a to až na teplotu
90 stupňů Celsia. Na ostrově najdeme celou řadu pozůstatků vulkánů. Jednou
z nejznámějších vyvřelin je tzv. hřib, nacházející se přímo u pobřeží v Lacco
Ameno. Poslední významná sopečná erupce zde nastala v roce 1302.
Ostrov s rozlohou 47 km2 obývá přibližně 60 tisíc stálých obyvatel, o počtu zahraničních turistů v letních měsících nemluvě, takže je tu celkem živo. To se
projevuje zejména v hustém dopravním
ruchu na ostrově, který je pro turistu neznalého italského pojetí dopravy celkem
oříškem, jelikož pohyb v úzkých uličkách,
kterými projíždí v průběhu jakékoli denní
i noční doby mnoho automobilů a motocyklů, je poněkud náročný.
Na ostrově nalezneme mnoho turisticky
atraktivních míst, která určitě stojí za návštěvu. Dominantou ostrova je Aragonský
hrad ve městě Porto Ischia. Ten spatří
každý návštěvník Ischie už z dálky z trajektu, který pravidelně připlouvá z Neapole
a okolních přístavů. Hrad se vypíná 115

D

Útesy Faraglioni Capri
metrů nad hladinou moře na vulkanickém
ostrůvku spojeném s městem mostem. Jeho první výstavba spadá již do 5. stol.
př. n. l. Za svoji současnou podobu vděčí
dynastii Aragonců z 15. století. Král Alfons
nechal postavit i již zmíněný most Ponte
Aragonese. V době největšího rozkvětu žilo
na hradě až několik tisíc lidí.
Při návštěvě hradu určitě nezapomeňte
na klášter klarisek s děsivou kryptou, kam
byly zemřelé nebo umírající jeptišky přeneseny a posazeny na kamenné stolice s otvorem uprostřed, připomínající suché toalety.
Tekutiny odcházející z těl zemřelých byly
jímány do nádob pod otvory a zbylé kosti
byly posléze uloženy v kostnici. Tento morbidní způsob pohřbívání měl zdůraznit pomíjivost lidského těla. Klášter byl zrušen
až v roce 1810. V další kryptě na hradě pak
nalezneme nádherně dochované zbytky
nástěnných fresek. V prostorách hradu se
rovněž nachází několik kostelů, muzeum

zbraní a mučicích nástrojů a také kavárna.
Výstupu na hrad se nemusíme obávat, protože tu byl zbudován výtah. Z vyšších pater
hradu se nám naskytne úchvatný výhled
do mořských dálav a v horkých dnech nás
zde alespoň částečně osvěží mořský vánek.
Další zajímavostí ostrova jsou bezesporu
přírodní termální prameny Sorgeto, vyvěrající přímo do moře a mísící se tak s mořskou vodou. V místě, kde vyvěrají, mají teplotu skutečně až 90 stupňů Celsia, lidé si
zde vaří vajíčka a například i brambory.
Vstup sem je volný, ale cesta zpět k autobusové zastávce je celkem strmá, zdolat musíme nejen schody, ale i příkré stoupání.
Na ostrově také naleznete několik velkých termálních parků, jako například
park Negombo nebo termální prameny Nitrodi, které navštěvovali již staří Římané
a kde lze léčivou vodu kromě využití ke
koupelím také pít. Městečko Forio, častá
destinace českých turistů, vám pak nabídne několik příjemných kostelíků. Jeden
z nich, Santa Maria, si zahrál i ve ﬁlmu
„Nebožtíci přejí lásce“ (režie: Billy Wilder,
1972).
Co se zdejšího koloritu týče, na své si
přijdou zejména milovníci dobrého vína
a likérů. Ten nejproslulejší se vyrábí z místních, věhlasných citronů. Rovněž citronová parfumerie tu na naše smysly zaútočí
na každém rohu, zejména v podobě voňavých mýdel ve tvaru citronu. Rovněž gurmáni milující ryby a mořské plody tu naleznou nepřeberné množství čerstvých
zdrojů. A samozřejmě nejde opomenout
vyhlášený olivový olej, hojně využívaný
v místní kuchyni. Ischia je ostrovem mnoha tváří a záleží na každém z nás, kterou
z nich si pro trávení své dovolené zde vybereme.
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NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz
Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ
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Ischia, italský ostrov mnoha tváří
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