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Autorizovaný prodejce Volkswagen Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 161 00  Praha 6, tel.: 222 197 333, www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz Volkswagen Golf Maraton Edition 1.0 TSI 85kW v ceně 522 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 522 900 Kč, splátka předem 156 870 Kč (30 %), 

výše úvěru 366 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 449 150 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 548 450 Kč, RPSN vč. pojištění 13,334 %, délka úvěru 60 měsíců, 

poslední nerovnoměrná splátka 156 870 Kč, měsíční splátka úvěru 4 871 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 6 526 Kč, úroková sazba p. a. 6,19 %. Volkswagen Pojištění TOP obsahuje havarijní pojištění, 

povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), pojištění GAP a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let 

a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový 

vztah. Tato nabídka je platná pouze pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby. Nabídka platí do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Golf: 5,3−7,1 l/100 km, 

95−162 g/km. Hodnota výbavy navíc je vztažena k linii Comfortline. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Servis na 5 let/60 000 km zdarma 

je součástí uvedené nabídky financování.

Volkswagen Golf Maraton Edition s výbavou v hodnotě 
83 400 Kč navíc a s možností výhodného financování.

Golf
Již za 6 550 Kč měsíčně

se servisem na 5 let/60 000 km zdarma!
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Vážení čtenáři, 
je to jako na houpačce. Chvíli
to vypadá, že jaro už je v pl -
ném proudu, potom se vrátí
zima. Přitom už teď se koná
tolik zajímavých akcí, na kte -
ré by se dalo vyrazit a spojit
cestu s příjemnou procház-
kou po jarní Praze. Neza -
pomínáme na novinky z do -
pra vy, ať už se týkají nové
tramvajové trati nebo pláno-
vaného Dvoreckého mostu,
který by spojil Prahu 5 se
čtvrtou městkou částí. Pokud

jste si v minulých týdnech všimli u Palackého mostu sku-
piny potápěčů, zjistíte na stránkách magazínu, co se dělo.
Desítka průzkumníků totiž bádala pod mostem a zjišťovala
stav jeho založení u pilířů. Co dalšího most čeká? Přečtěte
si také povídání s uznávaným pianistou Ivo Kahánkem.
Na čem momentálně pracuje, co plánuje a co ho spojuje se
jménem pěvkyně Jarmily Novotné? V tomto vydání maga-
zínu Vaše 5 si můžete přečíst dokonce dva rozhovory,
kromě toho s Ivo Kahánkem také povídání s kapelou Škwor.
Ta vystoupí v sobotu 1. června na open air festivalu Okoř
se šťávou. Co má tahle parta po dvaceti letech hraní za
sebou? Vaše Zuzana
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Aktuality: Novinky z Prahy 5
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Štěpánkem
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
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INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.
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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.

Tramvajová trať
Vypich–Motol

Studii nové tramvajové trati, která
by spojila Vypich v Praze 6 s pět-
kovým Motolem, nechá zpraco-

vat Magistrát hlavního města Prahy.
Trať by vedla Kukulovou ulicí. Žádné
termíny, kdy by mohlo dojít k výstavbě
ani kolik by vše stálo, však zatím k dis-
pozici nejsou. 

Výstava připomíná
výročí M. R. Štefánika

Výročí smrti Milana Rastislava
Štefánika, významného sloven-
ského vědce a politika, si při -

pomíná pátá městská část, a to pro-
střednictvím výstavy Milan Rastislav
Šte fánik – ži vot legendy. Ta je koncipo-
vána jako venkovní a je k vidění do
konce května před na Náměstí 14. říj -
na.

Nově mohou lidé platit na radnici za
správní poplatky jak v hotovosti, tak
kartou, a to prostřednictvím nově

nainstalovaných samoobslužných plateb-
ních automatů, které najdou v přízemí ve -
dle vstupní haly. Využít platební automa ty

je možné na různé typy poplatků v rámci
agendy Czech POINT, osobních dokladů,
evidence obyvatel, ověřování podpisu, ko -
pie listin nebo výpisů z insolvenčního rej-
stříku, katastru nemovitostí, trestního rej-
stříku a dalších.

Na radnici můžete
platit v automatech

V úterý 14. května od 9.00 do 13.00
se bude v parku Sacré Coeur slavit
Den dětí. Program zde nachystá od -

bor sociální problematiky a prevence krimi-
nality ve spolupráci s městskou policií, po-
licií a hasiči. Těšit se děti mohou třeba na

ukázku výcviku koní a psů, techniku a další
zajímavosti. Program je určen především
pro děti z mateřinek a škol, ale i rodiče
s ma lými dětmi. Chybět nebudou ani různé
soutěže, třeba v chytání rybiček, bude zde
i paintball, střelnice nebo házení na koš. 

Den dětí
v parku Sacré Coeur

Praha pokračuje v přípravách na
stavbu Dvoreckého mostu, v dubnu
uzavřela smlouvu o projektové doku-

mentaci. Stavba Dvoreckého mos tu by
mohla být zahájena v roce 2022 a podle
odha dů by mohla stát přibližně jednu mi -
liardu korun. Most by měl zlepšit dopravu

mezi Prahou 5 a 4, spojil by břehy Vltavy
mezi Podolím a Zlíchovem a vedle řidičů by
ulevil i lidem, kteří cestují hromadnou
dopra vou, pomohl by totiž i tramvajové do-
pravě. Náklady počítají i s oběma předmos-
tími a kompletním technickým a doprav-
ním vybavením stavby. 

Dvorecký most
spojí pětku se čtyřkou
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rozhovor

● Máte za sebou 9 let v kraj-
ském zastupitelstvu a 17 let
v zastupitelstvu největší praž-
ské městské části, do minulé -
ho měsíce jste byl starostou.
Co si odnášíte z komunální
politiky?

Především výsadu denně
pracovat s veřejností. Každo-
denní kontakt s voliči je obrov-
ským privilegiem komunální
politiky. Naučí vás skutečně na -
slouchat, co lidi trápí. Kvůli
obyvatelům jsme otevřeli ko-
mise a výbory veřejnosti. Ze za-
vřené radnice plné kabinetní
politiky jsme udělali skutečná
místa komunikace, kde se ve-
řejnost může vyjádřit k čemu-
koli. Komise pro územní rozvoj
zasedá v největším sále radnice
v Nuslích a zasedání se účastní
někdy i desítky lidí.
●Co veřejnost obvykle trápí?
Naše zkušenost je, že už to
musí být velká věc, aby se lidé
vydali na radnici.

Máte pravdu, před otevřením
radnice byli lidé zvyklí, že jim
nikdo nenaslouchá. Ještě když
jsem byl v opozici, chodili na
radnici lidé se stížnostmi na
drobnou i větší kriminalitu. Vy-
kradená auta, sklepy, kola. Vši -
mli jsme si, že se tak dělo hlav -
ně v lokalitách, kde byly herny.

Když nás lidé zvolili do rady
městské části, vyhlásili jsme
hernám válku a prosadili do vy-
hlášky nulovou toleranci, zru-
šení všech kasin a heren na
území městské části. Najednou
se začaly na místě heren obje-
vovat restaurace, pekařství,
dětský klub a další služby veřej-
nosti a tahle obtěžující krimina-
lita šla rychle dolů.
● Zmínil jste územní rozvoj,
lidé často protestují proti vše -
mu ve svém sousedství.

Je přirozenou lidskou vlast-
ností být znepokojen novotami.
Proto musí radnice živě komu-
nikovat s občany. Na sídlišti No-
vodvorská lidé protestovali pro -
ti zástavbě místního rybníčku –
bývalého koupaliště novými vě-
žáky. Pozemky se nakonec po-
dařilo vykoupit a my jsme na
nich zřídili biotopové koupališ -
tě Lhotka. V loňském parném
létě tam bylo téměř denně vy-
prodáno a lidé si mohli zaplavat
v čisté vodě bez chemie, upro-
střed rozpálených sídlišť. Lhot -
ka je nejčistší přírodní koupa-
liště v Praze a využívá vodu
z místních pramenišť a vrtů.
● Globální oteplování mimo
jiné rozpaluje centra měst.
Co mohou dělat zastupitelé
a další politici?

Na místní úrovni potřebuje -
me dostat do města vodu a ze -
leň. Vodní prvky v Parku na
Pankráci, konkrétně brouzda-
liště a vodotrysky, uleví v létě
především rodičům s malými
dětmi. To je ale jen úleva od ná-
sledků. Globálně musíme opus-
tit fosilní paliva, jako je uhlí ne -
bo nafta. V městské části jsme
nakoupili elektromobily, které
nahrazují původní diesslová
a benzinová auta. Zadržujeme
vodu ze střech a kropíme jí
trávníky. Tím se zase trošku
zmír ní letní žár.
● Hodně stížností je i podle
našich čtenářů z oblasti do-
pravy.

U nás v městské části máme
dvě dopravně nejvytíženější ob-
lasti v celé republice. Je to Bar-
randovský most a oblast Spo -
řilova, kde se kříží doprava
z dál nice D1, Jižní spojky, Seve-
rojižní magistrály a Spořilovské
spojky. Na žádost místních oby-
vatel jsme připravili Zelený zip
pro Spořilov, takzvané těžké tu-
nelové zakrytí Spořilovské spoj -
ky, kdy šest hektarů parku pro-
pojí starý a nový Spořilov
a ule ví místním lidem od hluku
a emisí.

●Lze něco z těchle zkušenos -
tí přenést do Evropského par-
lamentu, kam letos kan di du -
je te?

Naše krajina je devastována
průmyslovými zemědělskými
velkopodniky. Ubývá hmyzu,
včetně opylovačů – včel. Bez
nich nastane kolaps potravního
řetězce se všemi důsledky. Pro-
bíhá jedno z největších vymí-
rání druhů v historii planety
Země. V europarlamentu je po-
třeba přenastavit eurodotace,
aby místo devastace krajiny
způsobily její přeměnu v udrži-
telnou krajinu plnou života.
Místo chemie je třeba podporo-
vat biozemědělství a ekologická
opatření v krajině pro zadržení
vody.

Ta předejdou střídání ničivé -
ho cyklu sucho–povodně–su -
cho. Od devadesátých let jsme
tu měli tři více než stoleté po-
vodně a spoustu bleskových.
O úrodu se kvůli suchu bojí ze-
mědělci každý rok. A tohle mů -
že změnit právě Evropský par-
lament, pokud zemědělské
do tace půjdou do ekologických
opatření, která promění neko-
nečné lány řepky na drobná bio-
políčka a pastviny plné života.

Zlepší eurodotace
českou krajinu?

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (53),
je molekulární biolog, absolvent
Univerzity Karlovy a Akademie
věd ČR. Působil šest let jako asis-
tent na State University of New
York, deset let vedl protikorup -
ční spolek Oživení, patnáct let
byl živnostníkem-konzultantem
v oblasti ochrany životního pro-
středí, 17 let zastupitelem měst-
ské části Praha 4, z toho v letech
2014–2019 starostou a de vět let
krajským zastupitelem v Praze,

kde tři roky působil jako radní hlavního města Prahy pro život -
ní prostředí. Kandiduje do Evropského parlamentu za STAN
a TOP 09 s podporou Zelených.
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kultura

Špičkové artistické výkony,
nečekaná umělecká spo-
jení a k tomu nenapodobi-

telná atmosféra Amfiteátru na
Vyšehradě – to jsou hlavní in-
gredience Open Air festivalu,
který od 17. do 23. května po-
řádá známý novocirkusový sou-
bor Losers Cirque Company.

Ti se rozhodli propojit svět
nového cirkusu s hudbou a dal-
šími uměleckými disciplínami
a výsledkem je sedm unikát-
ních večerů, jejichž program
vzni ká exkluzivně pro tento
festival. Diváci se kromě domá-
cích „Lůzrů“ mohou těšit napří-
klad na Vojtu Dyka, Dana Bár -
tu, Kláru Vytiskovou, EnDrua,
vokální skupinu Skety nebo
Jena Hovorku. 

Slavnostní zahájení v pátek
17. května opanují samotní

Loser s Cirque Company. Pro
tuto příležitost připravují spe-
ciální program, který nabídne
průřez jejich dosavadní tvor-
bou. Skety, EnDru a Losers pro-
pojí zpěv s beatboxem, tancem,
akrobacií, light designem a ani -
mace mi. S akrobaty spojí síly
i Klára Vytisková alias Kla ra &
The Pop, ve společné show se
vrátí k tématu její poslední des -
ky Home – k domovu, rodině
a dětství.

Předposlední večer pozvou
Vojtěch Dyk, Jen Hovorka,
EnDru a Losers Cirque Com-
pany diváky do jedinečné „labo-
ratoře zvuků“.

Festival pak uzavře neko -
runovaný král improvizace
Dan Bárta společně s mistrem
loopin gu a beatboxu EnDruem. 

www.losersopenair.cz

Open Air festival:
Cirkus a hudba pod širým nebem

Program
pá 17. 5. 20.30 Zahájení – Losers Cirque Company
so 18. 5. 20.30 Losers Cirque Company: Walls & Handbags
ne 19. 5. 20.30 Skety & EnDru & Losers Cirque Company
po 20. 5. 20.30 Losers Cirque Company: The Loser(s)
út 21. 5. 20.30 Vojtěch Dyk & EnDru & Jen Hovorka & Losers

Cirque Company
st 22. 5. 20.30 Klara & The Pop & Losers Cirque Company
čt 23. 5. 20.30 Dan Bárta & EnDru & Losers Cirque Company
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Jedná se o evropskou premi-
éru tohoto unikátního pro-
jektu a na výstavě můžete

obdivovat dokonale vytvořené
modely o velikosti 1:50 a doku-
mentaci k nim. Do vystavených

propracovaných modelů 13 sta-
veb je možné díky odstranitelné
boční stěně nahlédnout a vidět
Loosův raumplan, tedy způsob
členění prostoru včetně vnitř-
ního zařízení. Kromě modelů

Na Smíchově lze spatřit modely

staveb Adolfa Loose
Výstavu modelů staveb Adolfa Loose

(1870 v Brně – 1933 v rakouském

Kalksburgu) od prof. Yoshio Sakurai, které

vytvořil spolu se svými studenty z tokijské

univerzity, lze navštívit ve Winternitzově

vile na Smíchově na adrese Na Cihlářce

10. Konkrétně od neděle do středy mezi

12. a 18. hodinou, a to až do 16. června.

známé Müllerovy vily ve Stře-
šovicích a Winternitzovy vily na
Smíchově návštěvníci uvidí pa-
řížský dům Tristana Tzary, ví-
deňské vily Steiner, Rufer
a Mol ler, slavný obchodní dům
Goldman & Salatsch nebo ne -
realizovaný projekt domu pro
Josephinu Bakerovou.

Vila je inspirována
japonskými dřevoryty

Japonský pedagog Yoshio Sa-
kurai všechny Loosovy stavby
navštívil, tvorbě známého ar-
chitekta se věnuje už od 90. let.
Přivedla ho k němu návštěva
Müllerovy vily v Praze 6. Sa-
motný Loos se občas nechal in-
spirovat japonskou kulturou,

jak je vidno v letní jídelně Mül-
lerovy vily, která je inspirována
japonskými dřevoryty.

Smíchovská vila nese jméno
advokáta Josefa Winternitze,
který ji nechal postavit pro svoji
rodinu v roce 1932. Rodina vilu
obývala jen do roku 1941, kdy
byla donucena pod tlakem ra-
sové perzekuce vilu převést na
Auswanderungsfond für Böh-
men und Mähren.

Od tohoto fon du koupila ob-
jekt obec pražská, která ve vile
zřídila mateřskou školu. Ta zde
nepřetržitě sídlila až do roku
1997. Od ro ku 2017 je vila ote-
vřena veřejnosti a je možné ji
navštívit v rámci komentova-
ných prohlídek.

PŘ
IP

R
A

V
IL

 F
EF

ÍK



7www.vase5.cz

volný čas

●Letošní rok je pro vás zatím ve zname -
ní „poprvé“. Haly a velké sály jste vymě-
nili za komornější prostory a poprvé ob-
jíždíte republiku s unplugged turné...

Když jsme měli před rokem oficiálně pře-
bírat ocenění za Uzavřenej kruh, nechali
jsme se ukecat od lidí ze Supraphonu a za-
hráli tam akusticky asi pět písniček. Bylo
to sice tenkrát hodně na hrubo, ale atmo-
sféra byla naprosto skvělá. Lidi s námi zpí-
vali v bezprostřední blízkosti, nám se to
hrozně líbilo a od té doby jsme si s tím ná-
padem začali pohrávat. Bylo nám ale záro-
veň jasné, že pro účely tour to musíme

posu nout do úplně jiného levelu ať zpraco-
váním skladeb, tak vizuálem. Přizvali jsme
k sobě mladého, nadějného klavíristu Fi-
lipa Vavřičku, věhlasného violoncellistu
Marka Nováka a zavřeli se s nimi na celou
zimu do zkušebny. Vznikla tam v tu chvíli
de facto úplně nová kapela a první zkoušky
taky tak vypadaly. Potom to ale začalo jis-
křit a nové verze skladeb se začaly rodit.
● Dalším „poprvé“ bude 1. června vy-
stoupení Škworu na open air festivalu
Okoř se šťávou...

Multižánrové festivaly nás vždycky ba-
vily, bohužel ale ne všechny jsou až tak
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Škwor: Multižánrové festivaly

nás vždycky bavily
Za dvacet jedna let působení na hudební scéně vydala
oblíbená skupina Škwor řadu alb, za která získala několik
Zlatých desek. Kapela se připravovuje na své historicky
první vystoupení na open air festivalu Okoř se šťávou.

multižánrové, abychom tam byli pozváni.
Jsme proto hrozně rádi, že se managemen -
ty vzájemně domluvily a budeme mít mož-
nost rozhořet světla a probudit bílou paní.
● Je nějaké místo, koncert, na který ob-
zvlášť rádi vzpomínáte?

To je hodně těžká otázka, protože vzpo-
mínáme na spoustu různých skvělých akcí.
Z poslední doby samozřejmě na náš naro-
zeninový koncert v O2 areně. Míst, kde
jsme ještě nevystupovali, je také hodně
a uvidíme, co přinese čas. 
● V loňském roce jste oslavili 20 let na
hudební scéně. Pamatujete si svůj první
koncert, kdy, kde a jaké to bylo?

První vystoupení proběhlo po pár měsí-
cích od založení Skwar, a to v pražském
klu bu Modrá ústřice. Podobnost názvu
s vyhlášeným gay klubem je opravdu ná-
hodná. Moc se toho před tím nenazkoušelo,
takže to podle toho i vypadalo.

INZERCE V5-0505
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● Na Festivalu Jarmily Novotné jste se
podílel už v loňském roce, kdy jste účin-
koval s Martinou Jankovou ve společ-
ném programu Písňových studánek. Jak
došlo na vaši spolupráci a proč jste se
rozhodl vystupovat právě na tomto fes-
tivalu?  

Spolupráce s Martinou Jankovou se da-
tuje už několik let zpátky a začala právě
Janáč kem – společným CD Moravská
a ukval ská lidová poezie v písních, ještě za
účasti barytonisty Tomáše Krále. Čistě ja-
náčkovský program jsme několikrát před-
stavili na koncertech, načež vznikla folk-
lórní variace na toto téma s Jankem
Rokytou a Ensemble Flair, kterou mělo
možnost slyšet i publikum v Litni. Zdejší
festival má vynikající zvuk, takže to žádné
velké rozhodování nebylo, spíše jsem s ra-
dostí nabídku přijal.
● Kdy jste se poprvé setkal se jménem
pěvkyně Jarmily Novotné, čím vás zauja -
la?

Poprvé, kromě různých knih o dějinách
hudby, to bylo na kanálu YouTube. Kama-
rád ředitel orchestru si dělal takový sou-
kromý casting na roli Rusalky a požádal
mne, jestli bych mu trochu nepomohl. Při
probírání se nahrávkami současných
hvězd jsem narazil na její nahrávku slavné
árie Měsíčku na nebi hlubokém. Byl jsem
naprosto šokován, jak fantasticky tuto iko-
nickou hudbu interpretovala – podle mého
názoru by dnes byla snad ještě slavnější
než ve své době (což už skoro nebylo mož -
né). Navíc by zejména v dnešních pomě-

rech imponovala svou všestranností, byla
to dokonalá profesionálka, a navíc velmi
krásná a přitom vzdělaná žena.
● Letos jste se rozhodl spolupráci ještě
rozšířit a budete působit na Interpretač-
ních kurzech v Litni jako lektor pro stu-
dium písňové literatury pro klavír. Proč
jste přijal účast v liteňských letních in-
terpretačních kurzech?

Já miluji zpěv v každé podobě a považuji
ho za základní inspirační zdroj klavírního
zvuku. Obzvláštní slabost však mám pro
písně, v jejichž křehkosti a intimitě se odrá-
žejí ty nejhlubší tóny skutečného umění.
Tento žánr je však v našich zeměpisných
šíř kách trošku popelkou proti operním
áriím, takže když se objevila myšlenka
zúčastnit se kurzů zaměřených právě na in-
terpretaci písní, neváhal jsem ani minutu.
● Čím jsou pro mladé umělce podobné
hudební festivaly a kurzy prospěšné, jak
jim mohou pomoci v další kariéře? 

Myslím, že hlavně dvojím způsobem: jed-
nak samozřejmě získají nové poznatky
a dovednosti, případně si potvrdí to, co už
tušili, jen z jiných úst. A potom se seznámí
s profesionálními hudebníky, kteří je jed-
nak inspirují umělecky, ale mohou být také
důležití pro jejich kariérní růst.
● Jakou bude mít letos podobu závěreč -
ný koncert Interpretačních kurzů v Lit -
ni, co bude na programu?

Program budeme skládat až podle reper-
toáru, se kterým přijedou posluchači
kurzů, ale obecně se vzhledem k zaměření
našich lekcí bude pravděpodobně jednat

zhru ba o dva okruhy – písně západní Evro -
py a písně Evropy střední a východní, sa-
mozřejmě včetně českých.
● Festival Jarmily Novotné 2019 na-
bídne také slavnostní písňový koncert,
který se uskuteční 20. září v Sukově síni
Rudolfina. Na co se mohou těšit poslu-
chači v Rudolfinu a na co se těšíte vy? 

Těšit se všichni společně můžeme na
mladé talentované hudebníky a jejich inte-
rakci s tak vynikajícími zavedenými osob-
nostmi klasické hudby, jakými jsou Martina
Janková a Gérard Wyss, který se bude s pi-
anisty zaměřovat právě na západoevrop-
ské písně. Společné vystoupení mládí
a zku  šenosti je vždy velkým zážitkem pro
všechny strany, aspoň v to doufám.
● Vyučujete také na Pražské konzerva-
toři i na HAMU. Co vás na pedagogické
činnosti těší,co byste rád předal svým
žákům a naopak, obohacuje vás něja-
kým způsobem práce s mladými talenty?

Pedagogická činnost je sice namáhavá,
ale zároveň velmi povznášející činnost, ze-
jména máte-li před sebou talentované lidi.
Hudba je velmi abstraktní a krásný jazyk,
a když se o jeho významu a realizaci mů-
žete bavit s další uměleckou osobností, je
to velké štěstí. Pro mne osobně má pedago-
gika ještě jeden přínos – je to taková malá
laboratoř, v níž mohu jako v zrcadle pozo-
rovat a korigovat vlastní umělecké snažení,
což mi velmi pomáhá při vlastní práci na re-
pertoáru.
● Vy sám jste studoval na prestižní lon-
dýnské Guildhall School of Music. Je ně-

Ivo Kahánek:
Hudba je velmi abstraktní jazyk

Český pianista a hudební pedagog Ivo Kahánek je známý
širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními
schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po
soudobou hudbu. Vydal již několik úspěšných alb, získal
řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí, kde často
koncertuje. Věnuje se také pedagogické činnosti, vyučuje
na Pražské konzervatoři a na HAMU. V rámci Festivalu
Jarmily Novotné 2019 zprostředkuje spolu s Gérardem
Wyssem účastníkům Interpretačních kurzů v Litni studium
písňové literatury pro klavír. Ivo Kahánek působí také jako
poradce při výběru nových koncertních klavírů.
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jaký rozdíl ve výuce hudby
u nás doma a v cizině?

Rozdílů je mnoho a vydaly by
na vlastní rozhovor. Obecně
mám dojem, že u nás se, ales-
poň pokud mohu mluvit za hu-
dební školství, daleko více spo-
léhá na přirozenou múzičnost
mladých lidí, která je zde
enorm ní, a samozřejmě na
výuku hlavního oboru, tedy ná-
stroje či zpěvu. Cizina naopak
často staví na velmi sofistiko-
vané metodice, a to nejen
v hlav ním, ale i mnoha doplňko-
vých oborech.
● Jak velká je dnes konku-
rence mezi klavíristy?

Klavír je, spolu právě se zpě-
vem, asi nejkonkurenčnějším
oborem ve světě klasické hud -
by. Oproti zpěvákům je navíc
uplatnitelnost sólových klaví-
ristů nepoměrně menší, pro-
tože my nemáme žádná di-
vadla, kde je mnoho rolí – místo
toho stojíme na pódiu sami či
před orchestrem. Takže je to
kanibalská branže. Navzdory
tomu však, alespoň v českém
prostředí, máme mezi sebou
velmi dobré vztahy, a to neří-
kám ze slušnosti.
● Platí stále, že česká hudba
a čeští interpreti patří ke
špičce na světové hudební
scé ně?

Záleží samozřejmě na kon-
krétním oboru a generaci, ale
celkově se dá říci, že nepochyb -
ně ano.

● Vystupujete jako sólista,
hrajete s našimi i zahranič-
ními orchestry nebo doprová-
zíte další hudebníky. Co je
vám bliž ší, kdy se na pódiu cí-
títe lépe?

Takto se to nedá úplně říci,
každá z těch disciplín je přitaž-
livá něčím jiným. Sólo vám při-
nese více publicity a někdy
i peněz a „umělecký dialog“ ve-
dete s Bohem, ale po koncertě,
když odezní potlesk, zůstáváte
často sama. Oproti tomu ko-
morní hudba je více kolektivní
zážitek, ale zase tu komunikaci
na vysoké úrovni můžete sdí-
let… A po koncertě máte s kým
zajít na dvojku červeného…
● Na klavír hrajete od svých
čtyř let. Co vás na klavírní hře
upoutalo, že jste jako dítě
u klavíru vydržel a byl ochot -
ný cvičit i několik hodin?

První rok mne u klavíru
upoutala hlavně maminka s ba-
bičkou… Ale pak mne to začalo
bavit, bylo to určité sebevyjá-
dření, mohl jsem si hudbou
„říkat“, co jsem cítil. A taky
jsem mohl v hudbě soutěžit –
byl jsem velmi soutěživé dítě,
bohužel taky nemocné a poně-
kud oplácané, takže pro mne
hudba znamenala i náhražku
sportu.
● Kolik času jste vlastně mu -
sel hraní věnovat? 

Postupem času rostla po-
třeba víc cvičit, ale nemohu
říct, že bych nedělal nic jiného,

nebo že bych byl násilně držen
u klavíru spoustu hodin denně.
Klukovské radován ky moc ne-
byly, ale spíš z výše zmíněných
důvodů než jen kvůli klavíru.
●Vzpomenete si na svoje prv -
ní veřejné vystoupení? Jakou
skladbu jste hrál?

Vzpomínám si velmi živě.
Byla to první předehrávka na
ZUŠ (tehdy LŠU) ve Frýd ku-
Místku a hrál jsem zásadní dílo
„Káčátka se batolí“.
● Měl jste nebo máte nějaké
vzory?

Nenazval bych to přímo vzo -
ry, ale mám pár pianistů, kteří
jsou mi nejbližší a jejichž ná-
hled na hudbu nepřestávám ob-
divovat a čerpat z něj. Namát-
kou třeba Svjatoslav Richter,
Dinu Lipati, z žijících třeba
Krystian Zimerman nebo Al-
fred Brendel.
● Podle čeho si vybíráte re-
pertoár, máte nějaké své nej-
oblíbenější skladatele a na-
opak nějaké skladby, kterým
se spíš snažíte vyhnout?

Své oblíbence má asi každý
muzikant a já nejsem výjim-
kou. Určitě bych jmenoval tře -
ba Mozarta, Chopina, Janáč ka,
Schuberta, Ravela… V každém
životním období k nim přibývá
někdo další.
● Od mládí jste se úspěšně
zúčastňoval soutěží, dosáhl
jste mnoha úspěchů. Které ze
svých cen si vážíte nejvíc a na
jaký úspěch jste pyšný?

Já jsem dnes spíše vděčný
než pyšný, protože k soutěž ní -
mu úspěchu, a ještě více k jeho
přetavení ve skutečnou umě-
leckou dráhu, potřebujete i kus
štěstí. Ale asi největším zážit-
kem pro mne v tomto směru
byla 1. cena a titul absolutního
vítěze mezinárodní soutěže
Pražského jara.
●Působíte také jako poradce
při výběru nových koncert-
ních klavírů. Jak rychle doká-
žete poznat, zda je klavír
dobrý? Máte nějakého svého
favorita mezi značkami kla-
vírů?

Skutečně výjimečný klavír
poznáte v řá du sekund, maxi-
málně minut. Déle pak trvá
jeho komplexní poznání a ur-
čení, zda je nejen skvělý, ale
i vhodný do prostor, pro něž ho
vybíráte. Ještě jiná otázka je
pak jeho posouzení z hlediska
ladění, mechaniky a podobně,
což je obor spíše mistrů kla -
vírníků. Mezi klavíry ve světě
má zásadní postavení značka
Stein way & Sons, vynikající
jsou též značky Fazioli či Bö-
sendorfer a samozřejmě ne-
mohu nezmínit českou firmu
Petrof, na jejíchž klavírech se
většina z nás učila hrát.
● Stalo se vám někdy při vy-
stoupení, že vám klavír z ně-
jakého důvodu nevyhovoval?

Mnohokrát, zejména v men-
ších městech, kde samozřejmě
často nemají finance na nový
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Přijmeme paní na

PRAVIDELNÝ ÚKLID
KANCELÁŘE

V PRAZE 7

Více informací na tel.:

603 239 737
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty

a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely

Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz
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Ivo Kahánek
český pianista a hudební pedagog

■ Narodil se ve Frýdku-Místku.
■ Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Hu-
dební fakulty Akademie múzických umění v Praze.
■ V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hu-
dební soutěže Pražské jaro a již předtím získal ocenění
v mnoha významných kláních u nás i v cizině.
■ Sir Simon Rattlesi jej vybral ke dvěma vystoupením s Ber-
línskou filharmonií v listopadu 2014. Stal se tak po Rudolfu
Firkušném teprve druhým českým pianistou v historii, jenž
vystoupil s tímto světoznámým tělesem.
■ Pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií.

špičkový nástroj a leckdy ani na
kvalitní servis. Ale to vás nesmí
odradit – lidé přijdou na kon-
cert a očekávají nejlepší možný
zážitek. A já to beru jako výzvu
– když mám pocit, že klavír
hraje na konci koncertu lépe
než na jeho za čát ku, mám ra-
dost.
●Pocházíte z Moravy. Čím na
vás napoprvé zapůsobila Pra -
ha, jak jste si zvykal na život
v hlavním městě? 

Po pravdě jsem si zvykal
dosti těžko a první rok „prchal“
z Prahy, kdykoli to bylo jen tro-

chu možné. Zdejší atmosféra
a životní tempo byly na hony
vzdáleny Beskydám, kde jsem
vyrůstal, ale i tehdy poněkud
exotické Ostravě.
● Už máte Prahu rád?

Dnes už rozhodně ano. Kro -
mě tradičních míst, jako jsou
Hradčany či Kampa, jejichž
krá sy se však nejlépe vychutná-
vají v noci bez turistů, bych
jmenoval třeba Vyšehrad, La-
dronku či park na Kavčích Ho-
rách – vidíte, zase hory…
● Jaké jsou vaše plány, co no-
vého chystáte, na co se těšíte

a na co se mohou těšit vaši fa-
noušci a poslucha či?

Letos mám bohaté nahrávací
plány – vyšlo nám už CD s Mar-
tinou Jankovou a Tomá šem
Krá lem věnované tentokrát Bo-
huslavu Martinů, za něž jsme
už dokonce obdrželi prestižní
francouzské ocenění Diapa -
sond’Or, a také kompletní na-
hrávka sólového klavírního díla
Viktora Kalabise, ale moc se
těším také na CD s klavírními

koncerty Antonína Dvořáka
a Bohuslava Martinů s Jaku-
bem Hrůšou a Bamberský mi
symfoniky, protože to byl pro
mne jeden z životních hudeb-
ních zážitků. Z kon cert ních
plán ů bych jmenoval cesty do
Portu galska, Číny, Mexika či
Němec ka, no a ne mo hu zapo-
menout ani na české luhy a há -
je – kromě Litně např. vystou-
pení na Dvořákově Praze či
v cy klu Hybatelé rezonance.

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473

INZERCE V5-0533

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál

INZERCE V5-0532
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servis

Kontejnery společnosti
Re gios a. s. hrazené
z rozpočtu městské části

Praha 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních ho-
dinách, nejpozději do 10.00 ho -
din, a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpo-
ledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a li nolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportov -
ní náčiní, autosklo a kovové
předměty. 

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského, ne-
bezpečného, bioodpa du a sta-
vebního od padu, pneumatik,
elektrospotřebičů a televizorů.

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
společnosti Pražské služby

17. 5.–18. 5.
■ U Hrušky (parkoviště)
■Pod Hybšmankou (proti číslu
12)

24. 5.–25. 5.
■ V Botanice (za Komerční
ban kou)
■ Nad Turbovou x Na Stárce

31. 5.–1. 6.
■ Urbanova (parkoviště pod
číslem 20)
■ Holyňská x Na Srpečku

7. 6.–8. 6.
■ Pechlátova (u čísla 16)
■ U Mrázovky x Na Cihlářce

14. 6.–15. 6.
■ Ke Smíchovu 
■ Na Pomezí (u čísla 4)

21. 6.–22. 6.
■ Nádražní (proti číslu 68)
■Zahradníčkova (proti čís. 16)

28. 6–29. 6.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

15. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Ke Kotlářce (u č. 14)

16. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)

16. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice

17. 5.16.00–20.00 hod.
■ Pod Kotlářkou

17. 5. 16.00–20.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)

20. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

21. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)

22. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

23. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Butovická x Mezi Lány

24. 5.16.00–20.00 hod. 
■ Gabinova (slepá část)

24. 5. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova

27. 5. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky (u č. 24)

28. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova

29. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)

30. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)

31. 5.16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)

31. 5.16.00–20.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

3. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

4. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

5. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)

6. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Jinonická (proti č. 78)

7. 6. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova

7. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Na Pomezí (proti č. 17)

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

Zjistěte více na 
kariera.provident.cz

a na telefonu 
844 744 644

Přivýdělek se vždycky hodí
Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní doba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní 
nebo vedlejší činnost

Co vás čeká?
Oslovování nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček 
Výběry splátek
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Janková 
Wyss 
Kahánek
20. 9. 2019 
Sukova síň / Rudolfinum
Slavnostní koncert 
zamekliten.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na
www.vase5.cz

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
12

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
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luštění

TSK zahájí v květnu opravu severní lávky
na železničním mostě

www.nasregion.cz

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v květnu opravu
severní lávky pro pěší na železničním mostě mezi Podska-
lím a Smíchovem. Práce by měly být dokončeny v září
a náklady jsou několik milionů korun, uvedla mluvčí TSK
Barbora Lišková. Důvodem opravy je špatný stav lávky.
Město již nechalo opravit jižní lávku, kterou zprovoznilo
loni v říjnu. Lávky na mostě byly kvůli havarijnímu stavu

Čtěte na…

Radní schválili vybudování dopravního uzlu
u Smíchovského nádraží
Hlavní město vybuduje velký dopravní terminál u Smíchov-
ského nádraží, kam by se měly přesunout autobusy, které
nyní končí Na Knížecí. Náklady budou téměř tři miliardy
koru n. Schválili to radní spolu se studií dopravy v oblasti,
kterou nechal zpracovat městský Institut plánování a roz-
voje (IPR). Kromě nádraží pro autobusy má u nádraží vznik-
nout záchytné parkoviště a má se posunout lávka pro pěší,

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Christiana F. Hebbela.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 05: ‚‚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 V5-0519
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inzerce

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
20

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
17

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
22

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
21

19. 5.
neděle

17 h

18. 5.
sobota

15 h

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

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz
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inzerce

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
16

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
10

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
23

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
11

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
28

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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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

www.hodkovicky.cz

BASIC GOLF
6 - 9 let

PLAYER GOLF      
9 - 15 let

GOLF KEMP 2019
Golfové Akademie Skopový

DÍVČÍ HRADY MĚNÍ TVÁŘ.
Moderní bydlení v těsném kontaktu s nádhernou přírodou.

Nenechte si ujít poslední 2 dokončené byty 3+kk
s balkonem, panoramatickým výhledem na Prahu

a společnou zahradou. Garážové stání a sklep v ceně. 
Ceny od 9.436.900,- 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

PRAHA 5 – BYTOVÝ DŮM TETÍNSKÁ
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cestování

 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019
 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019

 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019
 odlet 16. 5. – 19. 5.2019
 odlet 16. 5. – 19. 5. 2019
 odlet 23. 5. – 26. 5. 2019

 odlet 30. 5. – 2. 6. 2019
 odlet 6. 6. – 9. 6. 2019

Letecké eurovíkendy

Volání Blízkého východu.
Objevte krásy Ománu

Omán je hornatá země,
kte rá nabízí řadu ne-
všedních pohledů. Sa-

mozřejmě je jasné, že v Ománu
je obrovské teplo, jelikož leží na
obratníku Raka, takže pokud se
budete chtít trochu ochladit,
doporučujeme malou túru
v údolí Wadi Shab, kde se mů-
žete osvěžit ve sladké vodě.
Voda je zde naprosto čistá a vy-
padá to skoro jako přírodní láz -
ně, protože tyto „přírodní ba-
zénky“ se nacházejí na konci
wádí – tedy vyschlého koryta
ře ky.

Hned kousek odtud je krásná
tyrkysová jeskyně. Říká se jí
tak, protože denní světlo pro-
měňuje barvu vody v nádher-
nou tyrkysovou. To ale není
vše. Kromě krásné vody zde te -

če i malý vodopád, kam můžete
přímo vplout po malé říčce.

Dalším zajímavým přírodním
úkazem v Ománu je Bimmah
Sinkhole Park, kde se nachází
obrovská propadlina, která se
postupně zalila mořskou vo -
dou. Pokud milujete historii
a uchvacují vás staré hrady,
stojí za navštívení určitě pev-
nost an-Nachal, která si, i když
prošla rekonstrukcí, stále za-
chovává svůj tradiční vzhled. 

Za prozkoumání určitě stojí
i ománská města, jako napří-
klad hlavní město Maskat. Kro -
mě neuvěřitelných trhů musíte
obhlédnout mešitu sultána Ká -
búse, která byla otevřena jako
hlavní mešita až v roce 2001.
Kromě ní se zde nachází i me-
šita Mohammed Al Ameen. Dal-

Ačkoliv je Omán muslimskou zemí, je velmi

benevolentní a nemusíte zde mít vůbec

strach. Zdejší lidé jsou přátelští. Nejlepší na

ní je, že v klidu můžete vyrazit jenom se

stanem a spacákem, protože (až na

minimum výjimek) se dá stanovat všude.

Tato země oplývá úžasnými jak přírodními,

tak i kulturními památkami. 

ším zajímavým místem je bý-
valé hlavní město Nazvá, kde se
nachází i stejnojmenná vojen-
ská pevnost. Patří k jednomu
z nejstarších sídel Ománu.
Kou sek od města se rozkládá
další působivá pevnost Bahla.

Pokud vás lákají záhady
a chce te navštívit vesnice du -
chů, v Ománu se vám to jistě
spl ní. Po celém území se na-
chází několik vybydlených ves-
nic. Lidé ovšem odešli z vlastní
vůle, za lepším živobytím. Jest -
liže vám nevadí výšky, můžete

se vydat na výlet po nejvyšší
hoře Ománu Jebel Shams. Ta se
skládá ze dvou vrcholů. Na vyš -
ší severní vrchol se nedosta-
nete, protože zde má zázemí
ománská armáda. Můžete vy-
stoupat na jižní vrchol. Cesta
na vrchol není jednoduchá, ale
naskytne se vám túra úžasnou
krajinou, projdete horskými
ves nicemi a najdete zde teraso-
vitá pole oázy Ghul. V létě tep-
loty dosahují 20 stupňů, což je
oproti teplotám v údolí příjem -
ná změna.
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Palác sultána Kábúse

Součástí sultánova paláce
je krásná mešita
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