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„Současnost je pro 
mě zajímavější,“

říká v rozhovoru vyhledávaný a oceňovaný  
spisovatel Tomáš Zmeškal str. 13

Čtvrtstoletí od sametové revoluce
Letos to bude 25 let, kdy se Československo stalo po čtyřech desetiletích opět 
svobodnou zemí. Při této příležitosti se bude na náměstí Jiřího z Poděbrad 
konat výstava o událostech roku 1989.

Výstava bude na náměstí Jiřího z Po-
děbrad zahájena 24. listopadu. Do 
Prahy 3 se přesune z piazetty Ná-
rodního divadla, kde bude veřejnos-
ti poprvé představena již 6. listopa-
du. Expozice se však zaměří nejen 

na významné datum 17. listopadu, ale 
bude se snažit zakotvit události roku 
1989 do kontextu celé střední Evropy. 

„Československo v roce 1989 totiž 
nebylo izolovaný ostrov, ve kterém by 
se odehrála nějaká náhodná změna. 

Naopak, po celá desetiletí bylo součástí 
východního bloku, jehož rozpad byl spo-
jen s osudy jednotlivých zemí. To by mě-
lo být pro soudobý český pohled důležité,“ 
vysvětlil Pavel Ryjáček, mluvčí Ústa-
vu pro studium totalitních režimů.

Výstava nabídne formou vel-
koplošných obrazových panelů ne-
jen detailní informace ohledně pře-
lomového roku 1989. 

Obyvatelé Prahy 3 hlasovali o nových zastupitelích a budoucnosti Parukářky
V  letošních  volbách  do  obecních 
zastupitelstev získalo nejvíce hlasů 
hnutí Žižkov (nejen) sobě – 27,3 %. 
Druhou  v  pořadí  byla  TOP  09  – 
20,9  %,  za  nimi  následovaly  další 
dvě politické strany – ODS – 13,1 % 
a ČSSD – 12,8 %. 

Menší zisk hlasů zaznamenali ko-
munisté – 6,7 %, Strana svobodných 
občanů – 5,9 % a Volba pro město 
– nezávislí kandidáti – 5,4 %. Ostat-
ní strany a hnutí nepřekročily pě-
tiprocentní hranici potřebnou pro 
vstup do Zastupitelstva městské čás-
ti Praha 3.

V letošních komunálních volbách 
mohly strany a hnutí získat v zastu-
pitelstvu 35 mandátů. Ž(n)S získalo 
11 mandátů, TOP 09 osm mandátů, 
ODS a ČSSD po pěti mandátech. Za-
stupitelstvo MČ Praha 3 doplní ješ-
tě dva zastupitelé KSČM, dva Svo-
bodní a dva zastupitelé z VPM–NK.

Ke komunálním volbám, kte-
ré proběhly 10. a 11. října, se v tře-
tí městské části dostavilo celkem 
33,7 % registrovaných voličů, což je 
druhá nejnižší účast od roku 1989.

V termínu komunálních vo-
leb hlasovali obyvatelé Prahy 3 ta-
ké o budoucnosti parku Parukářka. 

Referendum, v jehož rámci lidé od-
povídali na dvě otázky týkající se 
budoucího způsobu využití dané lo-
kality, bylo ale neplatné. Hlasova-
lo v něm totiž jen 24,53 % oprávně-
ných voličů. 

K platnosti referenda je potřeba 
účast nejméně 35 % oprávněných 
voličů. V Praze 3, která má přes 
71 tisíc obyvatel a 53 157 oprávně-
ných voličů, byly vydány hlasova-
cí lístky a úřední obálky k referen-
du celkově 13 038 osobám, celkový 
počet odevzdaných úředních obá-
lek byl 13 017. n 

-red-

První komunistickým režimem oficiálně povolená demonstrace 
 opozičních a reformních uskupení se konala již 10. prosince 1988 

na Škroupově náměstí v Praze 3

 Ì pokračování na str. 8
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Domácí mazlíčci 
slavili svůj den
Náměstí Jiřího z Poděbrad hostilo 
na  začátku října v  pořadí už dru
hý ročník Dne domácích mazlíč
ků Prahy 3. Návštěvníci mohli ob
divovat ukázky výcviku psů i koní, 
k  dispozici jim byla bezplatná po
radna veterináře nebo improvizo
vaný fotoateliér a  každý zájemce 
rovněž dostal mapu ploch v  Pra
ze 3, kde je umožněn volný pohyb 
psů. Vyvrcholením akce pak bylo 
vyhlášení internetové fotosoutěže 
o nejkrásnějšího mazlíčka Prahy 3.

Více na str. 3

Na Parukářce 
se diskutovalo 
o hospůdce
Městská část Praha  3 uspořá
dala 14. října další veřejné setká
ní k  budoucí podobě občerstvení 
na  Parukářce. Představitelé radni
ce na něm spolu s architekty před
stavili zvažované studie možných 
řešení, o  kterých pak diskutovali 
s účastníky debaty.

Více na str. 4

Žižkovem prošel 
pochod pro zdraví
Praha  3 se připojila k  celorepubli
kové akci Vyšlápněte si pro zdraví, 
která odstartovala 4. října v  parku 
Parukářka pochodem na  podporu 
žen s rakovinou prsu. Setkání uspo
řádalo občanské sdružení Mamma 
HELP Centrum, kterému nedáv
no radnice poskytla nové prostory 
na Koněvově 150, blízko tramvajo
vé zastávky Vozovna Žižkov.

Více na str. 7

foto: archiv RN
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Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí na Odboru občansko správním, 
oddělení rady a zastupitelstva, Havlíč-
kovo nám. 9 nebo na: www.praha3.cz.

Senioři oslavili svůj svátek aktivně 
– sportem i kulturou
Pétanque je hra, která má svůj původ ve francouzském středomoří. O tom, že 
se velmi dobře dá hrát i na Žižkově, a to v jakémkoli věku, se mohli přesvědčit 
návštěvníci Dne zdraví, který pro ně ve sportovním areálu Pražačka v rámci 
dvoudenních oslav Mezinárodního dne seniorů připravila třetí městská část. 

Oslavy Mezinárodního 
dne seniorů v Praze 3 se 
konaly již den předem 
30. září právě ve Spor-

tovním a rekreačním areálu Pražač-
ka. Kromě pétanque si senioři mě-
li možnost vyzkoušet i další hru pro 
všechny věkové kategorie – kroket 
a pod vedením odborníků se také 
učili, jak správně používat hole při 
Nordic Walking. S velkým zájmem 

se setkal také stánek Českého čer-
veného kříže, kde si zájemci mohli 
nechat změřit tlak i hladinu cukru 
a cholesterolu. S případnou úpra-
vou jídelníčku pak hned u vedlej-
šího stánku poradili výživoví po-
radci. Každou celou hodinu si pak 
pod vedením fitness trenéra Fili-
pa Kučery senioři vyzkoušeli lekci 
stabilizačního cvičení speciálně cí-
lenou na tuto kategorii cvičenců. 

Doprovodný hudební program pak 
obstarala Jitka Vrbová s kapelou. 

Aby tělo a duch byly v rovnová-
ze, pokračovaly oslavy svátku seni-
orů i druhý den 1. října, a to Dnem 
umění s bohatým celodenním kul-
turním programem. Zahajovalo se 
již v 10 hodin dopoledne ve výstav-
ní a koncertní síni Atrium koncer-
tem trombonového kvarteta prolo-
ženého verši Alfréda Strejčka, od 13 

hodin se v kině Aero promítal fran-
couzsko-německý film Co kdybychom 
žili společně a program vyvrcholil 
v 16 hodin v Kongresovém sále ho-
telu Olšanka koncertem Golden Big 
Bandu Praha kapelníka Petra Soviče 
a jeho hostů Karla Štědrého a Pavlí-
ny Filipovské. n

-mot-

Za poslední čtyři roky odhalila policie v Praze 3 osmnáct pěstíren konopí
Detektivové  protidrogového  od-
dělení  operujícího  na  území  tře-
tí  městské  části  si  každoročně 
na  své  konto  připisují  celou  řadu 
akcí, zaměřených na výrobce, pro-
dejce a uživatele drog. Kromě pěs-
tíren  marihuany  pro  ně  největší 
problém  představuje  zejména  vý-
roba a distribuce pervitinu.

Hned několik odhalených domácích 
výroben konopí, velkokapacitní pěs-
tírna na Sladkovského náměstí ne-
bo třeba akce v Edukativní konopné 
klinice v Bořivojově ulici, při níž by-
lo zajištěno velké množství konopí – 
tak vypadají některé úspěchy, které 
si na svůj účet v uplynulých čtyřech 
letech připsali detektivové z žižkov-
ského toxitýmu. 

„Česká republika prochází obdobím 
nárůstu a transformací charakteru dro-
gové trestné činnosti. Odráží se to ne-
jen v počtu obviněných pachatelů, kte-
rý má výrazně vzestupnou tendenci, ale 
také v otázce produkce, zejména perviti-
nu a marihuany,“ vysvětluje vedoucí 
protidrogového oddělení Praha III 

Pavla Němečková, která kromě výše 
zmíněných úspěchů připomíná také 
zákrok, na němž její tým v roce 2013 
spolupracoval s Národní protidrogo-
vou centrálou. Během podzimní ak-
ce proti specializovaným obchodům 
s pěstební technikou, tzv. growsho-
pům, se detektivové v Praze 3 zamě-
řili na prodejnu v Bořivojově ulici 
a velkosklad na nákladovém nádraží.

Detektivové protidrogového od-
dělení se při své práci zaměřují pře-
devším na rozkrývání, dokumento-
vání a vyšetřování výroby a následné 
distribuce narkotik, nelegálních pěs-
tíren konopí a na potírání pouličního 
dealerství, tedy na odhalování trest-
né činnosti, která souvisí především 
s produkcí a distribucí drog. „Na Pra-
ze 3 zůstává největším problémem v ob-
lasti drog výroba, distribuce a užívání 
metamfetaminu, tzv. pervitinu. Jeho uži-
vatelé tvoří více než tři čtvrtiny českých 
problémových uživatelů drog,“ popsala 
situaci Pavla Němečková, podle které 
zaznamenalo její oddělení významné 
úspěchy i v této oblasti drogové kri-
minality. V uplynulých čtyřech letech 

tak byly např. v rámci akcí s krycím 
názvem Zevlák či Smrkáč odhaleny 
varny a distribuce pervitinu v Seifer-
tově a Rokycanově ulici a zařízení 
na výrobu pervitinu objevili detekti-
vové také v hotelu Ehrlich v Koněvo-
vě ulici.

Fenoménem posledních let se 
podle šéfky žižkovského toxitý-
mu staly nové syntetické drogy. Jde 

o substance, které jsou vyráběny 
jednoduchými úpravami moleku-
lární struktury existujících zakáza-
ných látek tak, aby mohly být pro-
dávány legálně. „Detektivům našeho 
oddělení se podařilo v této oblasti zahá-
jit trestní stíhání proti konkrétní osobě 
pro trestný čin šíření toxikomanie,“ do-
dala Němečková. n

-mpa-

Radní doporučili poskytnutí 
daru z Fondu obnovy a rozvoje
Rada městské části doporučila za
stupitelstvu Prahy 3, aby schválilo dar 
z  Fondu obnovy a  rozvoje na  opra
vu domu č. p.  1418 v  ulici Vinohrad
ská 135. Pokud zastupitelé doporuče
ní radních schválí, dostane SVJ domu 
č. p. 1418, Praha 3, Žižkov dar ve výši 
499 000 korun. Z darované částky by 
měla být financována celková oprava 
střechy, výměna hromosvodů, komíno
vých lávek a nátěry střešní konstrukce 
domu. Dar bude poskytnut v  souladu 
se schválenými Zásadami fondu obno
vy a rozvoje MČ Praha 3.

Praha 3 dostane přes 
18 milionů z parkovacích zón
Rada MČ vzala na vědomí smlouvu o fi
nančním vyrovnání mezi hlavním měs
tem a  městskou částí Praha  3. Podle 
této smlouvy budou na MČ Praha 3 pře
vedeny finanční prostředky ve výši přes 
18,4 milionu korun. Z  této částky tvoří 
téměř 2,6 milionu úhrada nákladů měst
ské části spojených s výdejem parkova
cích karet v  loňském roce. Zbylá část, 
tedy téměř 15,9 milionu korun je polovič
ním podílem z celkové výše hospodář
ského výsledku provozu zóny placeného 
stání na území MČ Praha 3 za rok 2013.

Rada schválila záměr pronájmu 
prostor městské knihovně
Radní Prahy 3 schválili záměr pronájmu 
nebytových prostor v přízemí a v 1. pod
zemním podlaží domu č. p. 2687 v ulici 
Za Žižkovskou vozovnou 18 příspěvko
vé organizaci Městská knihovna v Pra
ze. Vzali na vědomí také návrh podmí
nek nájemní smlouvy a souhlas ředitele 
Městské knihovny v Praze. Podle nich 
bude knihovna platit městské části ná
jem ve výši 317 400 korun ročně a ná
jemní smlouva bude uzavřena na deset 
let. Knihovně připadne 459 m2 výhrad
ního užívání a 140 m2 společného uží
vání s MČ Praha 3. V objektu vznikne 
pobočka městské knihovny a v suteré
nu kulturní centrum městské části.

Zastupitel Svobodných 
rezignoval, nastupuje náhradník
Rada městské části vzala na vědomí 
rezignaci na mandát člena zastupitel
stva Ing. Mgr. Tomáše Eliáše za voleb
ní stranu SSO. Podle zákona o vol
bách do zastupitelstev obcí nastoupí 
na uprázdněný mandát první náhrad
ník téže volební strany Mojmír Mikuláš.

Rada schválila vzorovou 
smlouvu se ZO ČZS
Radní schválili návrh vzorové nájem
ní smlouvy se Základními organizace
mi Českého zahrádkářského svazu (ZO 
ČZS). Rada dále uložila vedoucí Odbo
ru majetku, aby zahájila jednání se ZO 
ČZS na území Prahy 3 ve věci uzavření 
nových nájemních smluv na dobu určitou 
do roku 2050 dle nové vzorové nájemní 
smlouvy. Výše nájemného bude jednotná 
ve výši 11 Kč/m2/rok s inflační doložkou. 

Rada MČ Praha 3
8. 10. 2014

Rada MČ Praha 3
22. 10. 2014

ilustrační foto

Vedle dalších 
sportovních 
her a aktivit 
si senoři také 
vyzkoušeli, jak 
se hraje kroket

Den seniorů
Již od roku 1998 si svět 1. října 
připomíná Mezinárodní den seniorů. 
Právě toho dne byl totiž Organizací 
spojených národů a jejím tehdejším 
generálním tajemníkem Kofi Anna
nem vyhlášen rok 1999 Mezinárod
ním rokem seniorů. Den seniorů 
je oslavou všeho, co společnos
ti přináší staří lidé. A také zvyšu
je povědomí o problémech, se 
kterými se potýkají, jako například 
zneužívání starších lidí.
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Veřejná debata ukáže možnou budoucnost Olšanských hřbitovů
Komu  a  čemu  mají  do  budoucna 
sloužit Olšanské hřbitovy? Má zde 
být zachována výhradně dnešní pi-
etní  atmosféra,  nebo  se  mají  stát 
spíše parkem a otevřít se obyvate-
lům  svého  okolí?  Na  takové  otáz-
ky se zaměří veřejná diskuze, která 
proběhne za účasti politiků i odbor-
níků 26. listopadu od 18 do 20 ho-
din v ZŠ Chelčického.

Olšanské hřbitovy, které patří me-
zi největší veřejně dostupné plo-
chy zeleně na Praze 3, slouží jako 
místo posledního odpočinku už ví-
ce než 300 let. Podle řady odborní-
ků ale zejména ty nejstarší části hřbi-
tovů ztrácejí svůj původní smysl. 

O tom, jakou funkci by měly Olšany 
do budoucna plnit, chce proto Insti-
tut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR) a Správa pražských hřbitovů 
(SPH) diskutovat s odborníky i širo-
kou veřejností. 

„Během setkání chceme diskutovat 
otázku, zda mají být hřbitovy jakož-
to součást veřejného prostoru hlavní-
ho města užívány občany nejen k fune-
rálním účelům,“ uvedl za pořadatele 
Vojtěch Černý z Agora CE s tím, že 
diskuze se zúčastní nejen správce 
areálu, ale také představitelé Insti-
tutu plánování a rozvoje, magistrá-
tu nebo městské části.

Jedním z důvodů zahájení deba-
ty o budoucnosti hřbitovů je podle 

organizátorů fakt, že kromě uctě-
ní svých zesnulých přicházejí lidé 
na Olšany stále častěji také za pro-
hlídkou vzácných sochařských děl 
nebo si jen odpočinout od sho-
nu okolního města. Kromě zajiště-
ní financí na rekonstrukci a záchra-
nu nejcennějších sochařských děl 
a hrobek hledá proto Správa praž-
ských hřbitovů také cesty, jak získat 
zájem veřejnosti o toto území a zvý-
šit jeho návštěvnost. 

„Rádi bychom ukázali, že hřbi-
tov nemusí být prostorem bez života, 
ale místem k setkávání. Spustili jsme 
proto například projekt Adopce hro-
bů, na hřbitově pořádáme komento-
vané procházky s průvodcem či drobné 

kulturní akce,“ vysvětluje ředitel 
Správy pražských hřbitovů Mar-
tin Červený. Větší přítomnost lidí 
by také mohla podle něj pomoci 
vytlačit ty, kteří území zneužívají. 
„Listopadovým setkáním chceme ote-
vřít diskuzi o tom, jaké možnosti vyu-
žití Olšanských hřbitovů by veřejnost 
uvítala,“ dodává ředitel Červený.

Olšanské hřbitovy jsou se svými 
50 hektary téměř pětkrát větší než 
nedaleké Riegrovy sady. Hřbitov je 
prvořadou funerální památkou pro 
vysokou uměleckou hodnotu ná-
hrobků i množství zde pochova-
ných významných osobností české 
historie.n

-red-

Místa, kde je povolen volný pohyb psů

Den domácích mazlíčků  
předvedl i vítěze fotosoutěže 
Nejen psi a kočky, ale i výcvik ptačích dravců byl k vidění v sobotu 4. října na náměstí Jiřího z Po-
děbrad. V rámci akce Den domácích mazlíčků, kterou zde pořádala městská část Praha 3 ve spolu-
práci s městskou policií, zde byli vyhlášeni také vítězové internetové fotosoutěže Mazlíčci Prahy 3.

U příležitosti Světového 
dne zvířat a svátku sva-
tého Františka – patrona 
přírody, se podruhé ko-

nala na náměstí Jiřího z Poděbrad ak-
ce Den domácích mazlíčků. Program 
zahájila starostka Vladislava Hujová 
společně s moderátorem a milovní-
kem zvířat Zdeňkem Srstkou, které-
mu se podařilo vytvořit velmi nefor-
mální a pohodovou atmosféru.

Návštěvníci měli možnost vidět 
neuvěřitelné výkony psů při vystou-
pení členek školy Elišky Dolníčko-
vé, české reprezentantky v agility. 
Své dovednosti předvedli vodicí psi 
z Centra výcviku Helppes, kteří po-
máhají lidem s handicapem, odbor-
níci ze záchranné stanice Penthea 
přivezli ptačí dravce. V akci mohli 
návštěvníci obdivovat ukázky výcvi-
ku psů a koní městské policie – své 
schopnosti osvědčili přímo na místě, 
když se jim společně s příslušníky 
městské policie podařilo nalézt ztra-
cenou holčičku.

Hojně navštěvovaná byla též bez-
platná poradna veterináře a ve stánku 
městské policie zkušení psovodi vy-
světlovali, jak zajistit bezpečný kon-
takt se psem. S velkým zájmem se se-
tkal fotoateliér, kde si mohli zájemci 

nechat pořídit portrét se svým maz-
líčkem před originální fotostěnou. 
Zájem byl také o speciální mapu, jež 
ukazuje, ve kterých parcích a dal-
ších zelených plochách v Praze 3, je 
umožněn volný pohyb psů.

A kteří z mazlíčků si odnesli ví-
tězství z internetové fotosoutěže? 
Soutěžilo se ve třech kategoriích 
– psi, kočky a ostatní zvířata, tak-
že z prvních míst se mohli radovat 
hned tři majitelé domácích zvířat. 
A právě kategorie ostatní přines-
la překvapivého vítěze – ani morče 
nebo křeček, tady zabodovala koza 
Mimi!

Městská část také ve spoluprá-
ci s Eliškou Dolníčkovou připravi-
la lekce výcviku poslušnosti pro psy. 
Tréninky proběhly během října tři-
krát v parku Parukářka. „Vysvětlova-
la jsem pejskařům, jak svého pejska mo-
tivovat na sebe, aby se naučili přivolání 
i v přítomnosti jiných psů. Dále jak psa 
naučit, aby šel hezky u nohy bez tahání 
na vodítku, jak naučit sedni, lehni, zů-
staň a pár dalších triků, které budou pro 
pejska zábavné a pro páníčka užitečné,“ 
popisuje lekce sama Eliška Dolníč-
ková, úspěšná reprezentantka České 
republiky v agility. n

-mot-

Místa, kde je povolen volný pohyb psů

park Židovské pece

Parukářka

Jarov

Volný pohyb psů povolen celoročně.

Volný pohyb psů zakázán od 1. 5. do 31. 10.

Dětská hřiště 

Místa, kde je povolen volný pohyb psů

park Židovské pece

Parukářka

Jarov

Volný pohyb psů povolen celoročně.

Volný pohyb psů zakázán od 1. 5. do 31. 10.

Dětská hřiště 

 Ì pokračování ze str. 1

Seznam výherců fotosoutěže

kategorie psi
1. místo Rita (1137 hlasů)
2. místo Eliška (1071)
3. místo Mia (258)

kategorie kočky
1. místo Minnie (444 hlasů)
2. místo  Schrödinger  

a.k.a. Čuňas (251)
3. místo Sametka (141)

kategorie ostatní
1. místo koza Mimi (251 hlasů) 
2. místo králík Betty (152)
3. místo morče Stela (56)

Na Dni domácích mazlíčků se předvedli i vodicí psi z Centra výcviku Helppes

Místa, kde je v Praze 3 umožněn volný pohyb psů, můžete nalézt také na mapo
vém portálu na www.praha 3.cz

Olšany zabodovaly také v pražském 
kole soutěže o nejkrásnější alej
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V rámci prevence kriminality děti vyjíždějí na tábor, výlety i na hory
Pro  děti  ze  sociálně  znevýhodněného  pro-
středí organizuje městská část ve spoluprá-
ci s nízkoprahovými kluby výjezdy do přírody 
i za poznáním, přímo ve městě pak je dětem 
k dispozici mobilní terénní služba. Oba pro-
jekty jsou realizovány v rámci programu pre-
vence kriminality a jsou financovány z gran-
tu hl. m. Prahy se spoluúčastí městské části 
Praha 3.

První projekt je zaměřen na prevenci sociál-
ně patologických jevů u dětí, které vyrůstají 
v sociálně znevýhodněném prostředí, a v jeho 
rámci probíhají dětské preventivní výjezdy. 
Na jejich realizaci se podílejí nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež Beztíže, R-mos-
ty a Husita. Děti v červenci vyjely do Kdyně 
u Domažlic, kde ve společnosti pracovníků 
organizace R-mosty strávily víkend v chatě 
a vydaly se do okolí, včetně Německa, navští-
vit organizace zabývající se prevencí v pro-
blematice prostituce, bezdomovectví nebo 
v oblasti ochrany životního prostředí. Kro-
mě toho se děti učily samy hospodařit a plá-
novat tak, aby se vycvičily v samostatnosti 
a zodpovědnosti. 

V srpnu pak proběhl dětský letní tábor 
v Nuzicích v jižních Čechách, který pro děti 
připravili pracovníci nízkoprahových zařízení 

Beztíže a Husita. „Tábor se nesl v duchu přecho-
dových rituálů jako cesty k zodpovědnosti a děti 
zde pomocí zážitkové pedagogiky mohly pracovat 
na rozvíjení zodpovědnosti za sebe i druhé,“ přibli-
žuje vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar. Na vý-
let do Klubu Malý Bobeš v Jaroměři se děti 
společně s pracovníky organizace R-mosty vy-
daly na konci října, kde byl pro děti připraven 
koncert tamní skupiny a poté proběhlo po-
sezení s dětmi a porovnávání života v malém 
městě a v Praze. V říjnu také ještě v doprovodu 
pracovníků Beztíže a Husity navštívily Muze-
um romské kultury v Brně. „Tento výjezd byl za-
měřen na hledání místa v komunitě, ve společnosti 

a pro děti byl také připraven interaktivní program 
v muzeu,“ popisuje Tomáš Klumpar. 

Krize jako výzva bude tématem posled-
ního víkendového výjezdu, který se uskuteč-
ní od 12. do 14. prosince do Jiřetína pod Jed-
lovou v Lužických horách. „Na děti bude čekat 
zážitkový program, venkovní aktivity simulují-
cí mezní situace, aby tak poznaly samy sebe a do-
kázaly reagovat i na složitější životní situace a ne-
vzdávaly se. V rámci venkovních aktivit bude pro 
děti připraven zátěžový výlet na běžkách se spous-
tou zajímavých her,“ doplňuje za Beztíži Tomáš 
Klumpar, která společně s klubem Husita vý-
jezd organizuje. 

Druhým projektem v rámci programu pre-
vence kriminality je terénní mobilní služba 
StreetBus, která funguje od května 2014 a je-
jí provoz bude končit letos v prosinci. Pro-
jekt StreetBus je zaměřen na děti a mládež 
od 10 do 18 let, které svůj volný čas tráví na uli-
cích v Praze 3. U nich se zvyšuje riziko kri-
minálního chování, zneužívání návykových 
látek a rizikového sexuálního chování. Mo-
bilní terénní služba StreetBus poskytuje služ-
by nízkoprahových zařízení i v dosud obtíž-
ně dostupných místech, na StreetBus narazíte 
v ulicích Chelčického, U Vinohradského hřbi-
tova a na náměstí Jiřího z Poděbrad. n

-mot-

Lidé diskutovali o nové podobě 
občerstvení na Parukářce
Za účasti několika desítek stálých návštěvníků i náhodných kolemjdou-
cích proběhla v úterý 14. října v pořadí už druhá veřejná debata o nové 
podobě občerstvení na Parukářce. Zástupci žižkovské radnice během ní 
spolu s architekty představili jednotlivé studie možného řešení a diskuto-
vali s příchozími o jejich kladech a záporech.

S celou řadou připomínek, ale v zásadě 
pozitivně, přijali architektonickou stu-
dii nového občerstvení na Parukářce 
účastníci veřejné debaty, která se usku-

tečnila v polovině října za účasti autorů ná-
vrhu i zástupců žižkovské radnice. Debata se 
konala především proto, aby radnice vyslechla 
všechny připomínky občanů a případně je při 
dalším projednávání a přípravě projektu zo-
hlednila. Pouhá rekonstrukce stávajícího ob-
jektu totiž podle radnice není možná a je třeba 
projednat další postup.

Hlavní slovo v následné diskusi ale patři-
lo autorům studie, kteří nejprve popsali zva-
žované varianty řešení. „Před rokem se mi tady 
na debatě někdo z vás ptal, kolik variant přine-
se architekt a já jsem tenkrát poměrně drze odpo-
věděl, že jednu. Nakonec představujeme varianty 
tři,“ konstatoval architekt Michal Kuzemen-
ský z platformy re: architekti s tím, že jako 
žižkovský starousedlík sice prosazoval umís-
tění objektu na původním místě, to se však 
nakonec ukázalo jako neudržitelné a při dal-
ší práci se tak jako nejvhodnější ukázalo řeše-
ní, které posouvá občerstvení na hranu svahu 
a kopíruje stávající opěrnou zídku venkovní 
terasy.

Umístění a dispozice stavby, jejíž obry-
sy byly vyznačeny pro názornost přímo v te-
rénu, pak byly námětem otevřené debaty od-
borníků s veřejností. „Možná to mohlo být ještě 
o chlup větší, protože když se tady sejde víc lidí, ne-
musela by navrhovaná kapacita stačit. Ale celkově 
se mi návrh líbí, protože to bude určitě lepší a hezčí 

než stávající stav,“ pochvaloval si Petr Nikl, kte-
rý se akce zúčastnil s přáteli. 

V diskuzi ale zazněla také řada výhrad, kte-
ré nejčastěji směřovaly k uspořádání interiéru 
občerstvení. „Trochu mně vadí, že vnitřní dispozi-
ce víc preferuje kuřáky před nekuřáky. To by podle 
mého názoru mělo být spíš naopak. Ideální by by-
la nekuřácká hospoda, protože sem chodí spousta 

rodin s dětmi, které by měly dostat větší prostor,“ 
dodal Petr Žáček z Prahy 3.

Konstruktivní připomínky veřejnosti hod-
lá žižkovská radnice zohlednit v dalších fázích 
realizace projektu. Ten teď čeká vypracová-
ní podrobnější dokumentace pro územní roz-
hodnutí a stavební povolení. Stavět by se pak 
mohlo začít v roce 2016. n� -mpa-

„72 hodin“ SOŠ Učňovská a MŠ Buková
Střední odborná škola stavební a  zahradnická 
a Mateřská škola Buková společně vstoupily do II. 
ročníku projektu „72 hodin“. Jedná se o dobro
volnickou činnost – konkrétně ti, kteří mohou, umí 
a chtějí, pomáhají těm, kteří na mnohé věci nesta
čí. Pomoc přišla opravdu vhod. Ostříhané keře, 
zametené chodníčky, uklizené listí, zrenovova
né sochy, uklizený kompost, podzimní výzdoba. 
To vše stihli studenti spolu se svými pedagogy při 
dobrovolnické práci na zahradě školky. n

Sedmý ročník běhu tunelem přilákal 
řadu závodníků
Letošní první říjnová neděle, tedy 5. října, nabídla at
letkám a atletům experimentálně první podzimní ter
mín Běhu tunelem z Karlína na Žižkov, který pořádá 
Sportovní klub při ZŠ Jeseniova. I přes nezvyklé da
tum se na start závodu kromě dorostenců postavi
lo 54 startujících všech věkových kategorií. Na star
tovní pozice se postavili nejdříve ti nejmladší, tedy 
přípravky, mladší a starší žáci a žákyně, tedy tradič
ně nejpočetnější skupiny závodníků. Vítězi v příprav
kách se stali: Monika Florová z ŠSK Újezd n. Lesy 
a Thomas Majer z CK Loko Rakovník. Mladší žáci 
a žákyně měli své kategorie o poznání lehčí, kdy ví
tězem mezi mladšími žáky se stal Max Majer z Loko 
Rakovník, který byl ve své kategorii jediným zástup
cem. Mezi mladšími žákyněmi bojovaly o stupně ví
tězů 4 atletky. Vítězství si nakonec odnesla Kateři
na Šťastná z SK ZŠ Jeseniova. Kategorie starších 
žáků se vešla celá na stupně vítězů a byla soubojem 
jednoho atletického oddílu – Sokol Vinohrady. Nej
rychleji tunelem „prolétl“ Lukáš Pařízek. Mezi starší
mi žákyněmi zvítězila Andrea Cikánová z SK ZŠ Je
seniova, které se jako jediné z této kategorie podařilo 
překonat 303 metrů pod 1 minutu. Úplnou výsledko
vou listinu naleznete na www.behtunelem.cz. n

Podzimní štrúdlování  
v MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
V září proběhl v mateřské škole nám. Jiřího z Lob
kovic Jablíčkový týden. Děti si přinášely do školy 
nejen jablíčka, ale i hrušky, švestky, hroznové víno, 
dokonce i ananas a mango. Pod vedením učitelek 
se pustily do opravdového pečení a vaření. Než 
se tak stalo, děti poznávaly a pojmenovávaly ovo
ce podle obrázků, chuti a vůně. Zahrály si různé 
hry s jablíčky, počítaly, kreslily, vystřihovaly, zpíva
ly i tančily, prostě vše se tento týden točilo kolem 
jablíček a  ovoce. Děti ze žluté a  oranžové třídy, 
to jsou ty nejmenší, statečně krájely ovoce neos
trými noži a připravily výborný ovocný salát. Děti 
z ostatních tříd pečlivě donesená jablíčka nakrá
jely, přidaly i hrušky či švestky, vyválely z listového 
těsta plát a  všechny připravené ingredience po
ctivě zamotaly do  plátu a  odnesly panu kucha
ři s prosbou o upečení. Po Jablíčkovém týdnu se 
děti mohly těšit na další tematický týden, tento
krát v duchu čarodějů, kouzel a lektvarů. n

Projekt ZŠ Lupáčova Children like us 
získal prestižní cenu
Na konferenci „Kreativně v jazykové výuce“, kte
rá se uskutečnila 25. září, byl oceněn projekt Zá
kladní školy Lupáčova Děti jako my (Children like 
us) prestižní cenou Evropská jazyková cena Label 
za kreativní výuku cizích jazyků v součinnosti se 
sociálním zapojováním žáků s určitými hendikepy.

Projekt, který započal před třemi lety s  pod
porou Nadačního fondu Jaroslava Foglara, za
pojil Lupáčovku a  žáky z kladenské školy Korá
lek v  prvních dvou letech. Ve  třetím roce dostal 
projekt mezinárodní rozměr s partnerskou školou 
v maďarské Oroshasze.

Děti poznávají své kamarády nejen v  rám
ci vlastní výuky, ale především v různých prostře
dích, mezi které například patřila Národní galerie, 
Muzeum čokolády, stadion Sparty či týdenní spo
lečný pobyt v  Miličově mlýně. Na  počátku října 
2014 proběhl třídenní společný tábor v zábavním 
parku Mirakulum a Zoo ve Dvoře Králové včetně 
zapojení rodilých mluvčích. Žáci VI.B ZŠ Lupá
čova sami projevili zájem v projektu pokračovat. 
Proto v  rámci dalšího projektu One World Many 
Voices oslovili svou vlastní žádostí v anglickém ja
zyce Americkou obchodní komoru. n

Jiří Žid z platformy re: architekti diskutuje s účastníky setkání na Parukářce

ilustrační foto: www.beztize.cz
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S přicházející zimou se lidem bez domova opět otevře ubytovna Vackov 
Jaroslav (43 let) je původně z Chru-
dimi,  kde  bydlel  s  přítelkyní,  s  níž 
má  dvě  děti,  v  bytě  její  matky. 
Po  rozchodu  společné  bydlení 
opustil,  v  zaměstnání  dal  výpověď 
a odjel za prací do Prahy, kde chtěl 
začít nový život.  Práci ale nenašel, 
nemá peníze ani na ubytovnu, a tak 
už zhruba půl roku žije na ulici.

Takových příběhů pracovníci Nadě-
je znají stovky. A podle počtu lidí, 
kteří využívají jejich služeb, má bez-
domovectví v Praze vzestupnou ten-
denci. „V průměru každý den žádají tři 
noví lidé o některou z našich služeb,“ po-
pisuje ředitel pražské pobočky Na-
děje Jan Kadlec. „Každoročně tak při-
bude v Praze okolo stovky lidí, u kterých 
je malá pravděpodobnost, že by své bez-
domovectví trvale vyřešili,“ doplňuje 
Kadlec.

Při volbě strategie „kde přeží-
vat na ulici“ hrají roli vhodná místa 
k přespávání a zároveň i dostupnost 
centra města. I z tohoto pohledu je 

Praha 3 pro lidi bez domova dobrou 
lokalitou. Bezdomovectví je jevem, 
s nímž se potýkají všechna velká 
města a plně účinný recept, jak vy-
řešit tento problém neexistuje. Jed-
ná se spíše o to, jak nastavit systém 
sociálních služeb, který by pomohl 
vrátit se lidem bez domova do ob-
vyklého životního stylu – tedy získat 
bydlení i práci.

Od června do srpna 2014 realizo-
vala Naděje výzkum bezdomovec-
tví na území Prahy 3 (hlavní zjiště-
ní výzkumu viz box), který mapoval 
území Prahy 3 z hlediska počtu li-
dí bez domova a lokalit, kde se zdr-
žují. Zjišťoval i demografické údaje, 
strategie obživy či zdravotní stav li-
dí bez přístřeší. S vybranými lidmi 
bez domova pracovníci Naděje po-
sléze na základě zpracovaných kazu-
istik zahájili sociální práci.

Pracovníci Naděje ve spolupráci 
s radnicí poskytují terénní program 
pro osoby bez domova. Pěší terénní 
práci v Praze 3 zajišťuje vždy dvojice 

pracovníků, z nichž jeden má zdra-
votnické osvědčení. Podstatou jejich 
práce je navázat a udržet kontakt 
s lidmi, kteří žijí na ulici a postup-
ně je navázat na pomoc poskytova-
nou v zařízeních sociálních služeb 
– především v nízkoprahových den-
ních centrech a noclehárnách. Vedle 
sociálního poradenství bezdomov-
cům poskytují také materiální po-
moc, jako jsou jídlo, hygienické po-
třeby a oblečení. Pokud potřebují 
zdravotnické ošetření – pracovníci 
ho poskytnou přímo v terénu. Terén-
ní pracovníci zároveň podle potřeby 
zajišťují doprovody na úřední jedná-
ní nebo do zdravotnického zařízení.

S blížící se zimou se lidem bez 
domova v polovině listopadu zno-
vu otevře noclehárna Vackov, kte-
rá bude sloužit až do konce března 
a může poskytnout azyl až 90 oso-
bám. Na jejím provozu se kromě 
pražské pobočky Naděje podílejí ta-
ké Armáda spásy a Arcidiecézní cha-
rita Praha. Financování noclehárny 

je vícezdrojové. Provoz včetně mezd 
hradí pražský magistrát, platbu ná-
jmu a energií zajišťuje firma Jablot-
ron Alarms, klienti zde mají nocleh 
zajištěn zdarma. 

Lidé bez domova mohou vyu-
žít také noclehárny a azylového do-
mu, který provozuje Naděje v Hu-
sitské 70. Kapacita noclehárny činí 

20 lůžek, zázemí azylového domu 
pak může využít padesátka osob. 
Zde se ale již za ubytování pla-
tí. Na noclehárně to činí prvních 
60 dnů 30 Kč a pak se částka zvyšu-
je na 60 korun, v azylovém domě si 
klienti musí na ubytování přispívat 
120 korunami na den. n

-mot-

Nová dopravní opatření mají zvýšit 
bezpečnost chodců a cyklistů
Změnami prošlo v Praze 3 v posledních měsících několik přechodů a komunikací. Jedná se zejmé-
na o přestavbu v oblasti Olšanského náměstí a dále také některé úpravy realizované na Ohradě. 

Rozsáhlou rekonstrukci kři-
žovatky ulic Táboritská – 
Ondříčkova a přilehlého 
prostoru před ZŠ Lupáčo-

va iniciovala a financovala třetí měst-
ská část z podnětu občanského sdru-
žení Pražské matky, které na místní 
základní škole realizovalo projekt 
Bezpečné cesty do škol. V jeho rámci 
bylo v oblasti vytipováno několik ri-
zikových míst, která mají provedené 
úpravy eliminovat.

Táboritská – Ondříčkova
Právě do této kategorie patří zrušení 
pravého odbočovacího pruhu z Tá-
boritské do Ondříčkovy ulice, jehož 
přecházení bylo rodiči i dětmi dlou-
hodobě hodnoceno jako rizikové. 
V Táboritské ulici ve směru z centra 
pak dále ubyl jeden samostatně řadi-
cí pruh, jehož odstranění si vyžádalo 

zbudování dělicího ostrůvku. „Ten mu-
sel být v místě vybudován kvůli délce stá-
vajícího přechodu pro chodce a jediné mís-
to, kam jej bylo možné umístit, byl právě 
levý odbočovací pruh,“ vysvětluje ve-
doucí odboru dopravy Martin Vanču-
ra s tím, že umísťování dělicího prv-
ku je dáno normami, které musí být 
v rámci rekonstrukce dodržovány.

Změnami na dotčené křižovat-
ce prošlo i nastavení světelné signa-
lizace, které spadá do kompetence 
magistrátu hl. m. Prahy. Zřízení sa-
mostatného signálu pro levé odboče-
ní z Táboritské do Ondříčkovy ulice 
ve směru do centra a prodloužení in-
tervalu pro chodce sice dočasně zpo-
malilo průjezd křižovatkou zejména 
pro MHD, podle Martina Vančury 
ale průběžně dochází k úpravám sig-
nálního plánu, který se bude situaci 
v místě postupně přizpůsobovat.

Prostor před ZŠ Lupáčova
Z iniciativy a za peníze městské části 
prošel proměnou také blízký prostor 
před ZŠ Lupáčova, kde v první fázi 
vyrostlo parkoviště vyhrazené pouze 
pro krátkodobé nasednutí a vysednutí 
rodičů a žáků školy. Toto opatření čás-
tečně vyřešilo situaci, kdy rodiče par-
kovali na různých místech v  rozporu 
s pravidly silničního provozu. Komu-
nikace před školou byla navíc opat-
řena pruhem pro protisměrný pohyb 
cyklistů, který je součástí celoměstské 
cyklotrasy A421 vedoucí z Rohanské-
ho ostrova přes Žižkov do Vršovic. 

Zřízení tohoto cyklopruhu si vy-
nutilo hl. m. Praha, které vždy poža-
duje při rekonstrukci komunikace le-
žící na cyklotrase tuto komunikaci 
užívání cyklotrasy přizpůsobit. Pro-
vizorní vymezení cyklopruhu bezpeč-
nostními sloupky bude po dokončení 

rekonstrukce celého prostoru před 
školou odstraněno. 

Na úpravy provedené před ZŠ Lu-
páčova během letošních prázdnin by 
příští rok měla navázat druhá fáze 
projektu, kterou nebylo možné kvů-
li neplánovaným okolnostem pro-
vést letos. Ta by měla zahrnovat pře-
devším vyzvednutí prostoru křižo-
vatky Lupáčovy a Chelčického ulice 
na úroveň chodníku, což zbrzdí pro-
jíždějící auta bez použití zpomalova-
cích prahů. Další součástí plánované 
akce je i propojení Chelčického uli-
ce s ulicí Prokopovou s přikázaným 
odbočením doprava zpět na Olšan-
ské náměstí, na které by mělo dále 
navázat stejné opatření na křižovat-
ce Prokopova – Rokycanova. Výsled-
kem má být snížení počtu aut, které 
si tudy krátí cestu až o několik sto-
vek denně.

Křižovatka Jana Želivského 
– Jeseniova
Magistrátem naplánovaná a financo-
vaná rekonstrukce frekventované kři-
žovatky přinesla řidičům, cyklistům 
i chodcům hned několik novinek. 
Nejvýraznější změnou bylo zrušení 
možnosti levého odbočení z ulice Ja-
na Želivského do Jeseniovy ulice. Dů-
vodů k tomuto opatření bylo podle 
odpovědných úředníků hned něko-
lik, v místě odbočení byl totiž dlou-
hodobě zaznamenáván vysoký počet 
dopravních nehod, odbočující au-
ta navíc často blokovala projíždějící 
MHD a možnost odbočení mnohdy 
využívali řidiči, kteří se chtěli vy-
hnout čekání na křižovatce na Ohra-
dě a zkracovali si cestu právě Jeseni-
ovou a přilehlými ulicemi, což kvůli 
dláždění ulic zvyšovalo hluk v oblas-
ti. Možnost vyhnout se nedaleké fre-
kventované křižovatce na Ohradě tak 
zůstala po rekonstrukci zachována 
pouze pro cyklisty. Ti mohou využít 
nově zřízené protisměrné cyklopru-
hy v částech Jeseniovy ulice navazu-
jící na ulici Jana Želivského, které jim 
umožní průjezd křižovatkou ve smě-
ru do centra. n

-mpa-

Hlavní výsledky výzkumu bezdomovectví na území 
Prahy 3, realizovala Naděje – pobočka Praha

 n  Počet lidí bez domova během jednoho dne:  
100 –130 osob
 n 50 – 80 lidí bez domova zde přespává
 n  Trvalý pobyt v Praze 3 má cca 10 %,  
z ostatních MČ je cca 25 %, cizinců je cca 20 %

 n Žen je cca 20 %
 n 57 % je v situaci bezdomovectví více než 3 roky, do 1 měsíce na ulici je 6 %
 nHlavními důvody setrvávání v Praze 3 jsou dřívější dlouhodobé bydlení 
v Praze 3, které nemusí být podmíněno trvalým pobytem (22 %), a vhodná 
místa k přespávání (19 %)
 nNejčastější obživou je sběr a vybírání popelnic (60 %), pracovní činnost je 
zastoupena v 16 %

Další dopravní opatření  
realizovaná v Praze 3

 n rekostrukce křížovatky Biskupco
va/Ambrožova

 n úprava světelné signalizace na 
křižovatce Ondříčkova/Slavíkova

 n vybudování nového přechodu 
pro chodce na křižovatce Bořivo
jova/Ondříčkova

V letošním roce se změnila křižovatka Táboritská – Ondříčkova (vlevo), stavebními úpravami prošly i prostory před ZŠ Lupáčova
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Ze zapomenutého sálu Švehlovy koleje  
se stal nový divadelní prostor

Začátkem října se otevřely prostory 
podzemního sálu Švehlovy koleje ve 
Slavíkově ulici č. 22, který byl něko-
lik desetiletí veřejnosti nedostupný. 
Venuše  ve  Švehlovce,  jak  se  nové 
kulturní  centrum  nazývá,  nabízí  tři 
rezidenční  divadelní  soubory  s  ne-
všedním  programem  a  s  výhledem 
k dalšímu širšímu využití. 

Kulturní centrum podporuje přede-
vším studentské a začínající soubo-
ry, pro něž je obtížné sehnat důstojné 
zázemí divadla. Zatím zde proběhly 

alternativní vystoupení avantgard-
ních souborů Depresivní děti touží 
po penězích, 11:55 a Chemické diva-
dlo, které v listopadu představí např. 
skandální adaptaci 120 dnů Sodomy 
od Markýze de Sade, Čapkův Mak-
ropulos nebo divadelní hru na moti-
vy původních obyvatel Mexika Poezie 
starých Aztéků. Venuše ve Švehlovce 
počítá do budoucna s tím, že prostor 
nabídne po domluvě k dalšímu vy-
užití dalším uměleckým souborům 
a plánuje workshopy, recitály, filmo-
vá promítání, taneční performance 

a jiné komunitní akce. Kapacita sálu 
je pro 150 diváků.

„Navazujeme v podstatě na historii 
původního využití, kdy sál sloužil před 
válkou jako divadelní prostor. Podle his-
torika Zdeňka Lukeše je v podstatě zá-
zrak, že se během let do architektury nijak 
nezasahovalo, proto je sál báječně zacho-
valý ve stylu art deco s prvky rondoku-
bismu. To vše v sobě ukrývá neskutečný 
genius loci,“ vysvětlila za tým Venuše 
ve Švehlovce Anežka Večeřová.

Sál o rozloze 200 metrů čtvereč-
ních je cenný hlavně kvůli tomu, že 
zůstal takřka v neporušeném původ-
ním stavu. Zachovaly se zde původní 
okna a lustry, zašlé stěny tvoří samy 
o sobě divadelní kulisu, která skrývá 
silný potenciál. Do sálu se dříve cho-
dilo skrz hlavní budovu, nyní se sem 
vchází podzemní chodbou. 

Podzemní prostory Švehlovy ko-
leje se využívaly v minulosti jen oje-
diněle – v 80. letech zde fungoval 
neoficiální filmový klub, na začátku 
90. let hudební klub Belmondo. In-
teriér včetně jeviště, které se ale nyní 
dramaturgicky nevyužívá, nese sto-
py nedávno natáčeného válečného 
filmu. Pozapomenutý sál nabízí po-
divuhodný mix současného i prasta-
rého Žižkova. Více na www.venuse-
-ve-svehlovce.blogspot.cz. n

-ham-

zpravodajství

Náměstí Jiřího z Poděbrad  
patřilo polské kuchyni a kultuře
Jedinečnou ochutnávku toho nejlepšího od našich severních sousedů si obyvatelé Prahy 3 mohli 
vychutnat o posledním zářijovém víkendu před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, kde se konal již 
třetí ročník akce věnované polské gastronomii a kultuře.

Dobrou příležitost nasbí-
rat zajímavé tipy na to, ja-
ké cíle v Polsku rozhodně 
nevynechat a co rozhod-

ně ochutnat, měli návštěvníci ná-
městí Jiřího z Poděbrad v pátek 26. 

a v sobotu 27. září, kdy se konaly 
Dny polské kuchyně a kultury.

V pořadí už třetí ročník této ak-
ce nabídl pestrou paletu auten-
tických hudebních zážitků v po-
dání polských hudebních skupin 

Dagadana, Buraky a Katarzynky do-
plněnou o kulinářskou show šéfku-
chaře Zbygniewa Kozlika a ochut-
návky a prodej polských delikates.

Přehlídku toho nejlepšího od na-
šich severních sousedů zahájila 

na tiskové konferenci v Informač-
ním centru Prahy 3 velvyslanky-
ně Polské republiky v České repub-
lice Grażina Bernatowicz, která si 
pak za doprovodu starostky měst-
ské části Praha 3 Vladislavy Hujové 
prohlédla kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně a stánky polských producentů.

Dny polské kuchyně a kultury na-
vázaly na úspěšné Latinskoamerické 
dny a Dny slovinské gastronomie, 

které se v květnu a červnu kona-
ly rovněž na náměstí Jiřího z Podě-
brad. Na organizaci polských dnů 
v Praze se kromě třetí městské čás-
ti podílely Polský institut v Pra-
ze, Velvyslanectví Polské republiky 
v Praze, Ministerstvo zemědělství 
a rozvoje venkova Polské republi-
ky, Dolní Slezsko a Agencja Rynku 
Rolnego.�n

-mpa-

Praha 3 prodá byty v Lupáčově ulici 
ve veřejné soutěži

Třetí městská část prodá ve veřej-
né  soutěži  osm  nově  vybudova-
ných bytů v nástavbě bloku pane-
lových  domů  v  Lupáčově  ulici  10, 
12, 14, 16 a 18. 

Na prodej budou tři byty 1+kk o ve-
likosti od 47 m2 do 53 m2, jeden byt 
2+kk o velikosti 142,5 m2 a čtyři byty 
4+kk o ploše 145 m2 a 178 m2.

Nabídky do výběrového řízení bu-
dou přijímány do 22. listopadu 2014. 
Podmínkou účasti ve výběrovém ří-
zení je složení patřičné kauce na účet 
městské části Praha 3 do 21. listopa-
du 2014. Prohlídky bytů se budou 
konat v pondělí 3. listopadu 2014 
a ve středu 12. listopadu 2014 vždy 
od 15.00 do 16.00 hodin.

Popis bytů a podmínky výběrové-
ho řízení, text vzorové kupní smlou-
vy o převodu vlastnictví bytové jed-
notky a text Prohlášení účastníka 
výběrového řízení zahrnující sou-
hlas s Podmínkami výběrového říze-
ní najdou zájemci na webu Prahy 3 
v Rychlých odkazech v kapitole Vý-
zvy a výběrová řízení.

Více informací naleznete v rub-
rice Úřad městské části – Aktuální 
výzvy. n�  -red-

Kontaktní osoba:
Jindřiška Labáthová 
referent oddělení privatizačního 
Odbor bytů a nebytových prostor 
tel.: 222 116 212 
e-mail: jindriskal@praha3.cz

Dny polské kuchyně a kultury navštívily tisíce lidí

Návštěvníci mohli sledovat i kulinářskou show

Divadelní sál Švehlovy koleje se po letech opět otevřel veřejnosti

ilustrační foto

foto: Venuše ve Švehlovce
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Na Parukářce se pochodovalo pro zdraví 
Na pochod s názvem Vyšlápněte si pro zdraví jste mohli vyrazit v sobotu 4. října do parku Paru-
kářka a symbolicky tak podpořit ženy s rakovinou prsu. Akce je celorepublikovým projektem, který 
kromě Prahy proběhl i v Hradci Králové, Plzni, Olomouci a Brně. 

Pochod, který pořádalo ob-
čanské sdružení Mamma 
HELP Centrum, měl letos 
dvě trasy – pro začátečníky 

a pokročilé chodce s nordic walking 
holemi. Hole byly zdarma k zapůj-
čení přímo na místě a pod vedením 
trenérky Lenky Kaprhálové se zájem-
ci mohli správné nordické chůzi na-
učit i těsně před startem pochodu. 
Akci zahájila společně s koordiná-
torkou Mamma HELP Centra Praha 
Hanou Jírovcovou zástupkyně sta-
rostky pro sociální oblast Miroslava 
Oubrechtová.

„Cílem našeho pochodu je podpora 
pacientek, nabídka služeb, například 

terapeutických a psychologických, a to 
jak nemocným ženám, tak i jejich rodi-
nám. Kohokoli z vás, kdo bude potřebo-
vat radu nebo pomoc, uvítáme v našem 
centru. Nyní nás najdete na nové adre-
se Koněvova 150, jen pár kroků od stani-
ce tramvaje Vozovna Žižkov,“ upozor-
nila Hana Jírovcová, koordinátorka 
Mamma HELP Centra Praha. 

Kromě samotného pochodu měli 
návštěvníci možnost také zhlédnout 
vystoupení mažoretek Zlatá Praha, 
navštívit edukační stánky nebo pod-
pořit dobrou věc nákupem u stánku 
s benefičním prodejem výrobků čle-
nek Mamma HELP Centra.�n

 -mot-

Žižkov zaplavili profesionální i amatérští běžci
Za mohutné podpory stovek milovníků běžeckého 
sportu proběhl v neděli 28. září už 118. ročník tra-
dičního silničního závodu z Běchovic do Prahy. 

Novým traťovým rekordem v ženské kategorii skon-
čilo 118. otevřené mistrovství České republiky v sil-
ničním běhu Běchovice-Praha. Svůj první titul mis-
tryně ČR na deset kilometrů nakonec vybojovala 
běžkyně Eva Vrabcová-Nývltová, která byla s časem 
33:42 minuty o celé tři sekundy rychlejší než dosa-
vadní rekordmanka trati Keňanka Leah Malotová. 
Druhá doběhla v čase 35:55 loňská vítězka Petra Ka-
mínková a třetí Ivana Sekyrová (36:23).

V mužské kategorii obhájil loňský titul čtyřiadva-
cetiletý běžec z Nového Města na Moravě Petr Vit-
ner, který protnul cílovou pásku na křižovatce ulic 
Koněvovy a Za žižkovskou vozovnou v čase 31:20 
minuty. Na druhém místě skončil Milan Kocourek 
s časem 31:31 a třetí místo obsadil Radek Hübl, kte-
rý deset kilometrů zdolal za 32:26 minuty.

Absolutními vítězi mítinku se stali Keňané Hillary 
Mayo a Nancy Wambuová s časy 29:14 a 33:18 minuty. 

Své síly ale ve slunečném svátečním dopoledni změ-
řili nejen domácí a zahraniční profesionální závodní-
ci, tradiční závod, který se na trati mezi Běchovicemi 
a Žižkovem běhá od roku 1897, přilákal stovky běžců 
a běžkyň všech věkových kategorií.�n

-mpa-

Měsíc náboru a festival Sporťáček  
přivedly ke sportu tisíce dětí
Měsíc  náboru  do  sportovních  klubů,  kte-
rý v hlavním městě proběhl v průběhu září 
společně s festivalem Sporťáček, seznámil 
s aktivním sportem odhadem až 11 tisíc dětí. 
Podle průzkumu organizace Praha sportov-
ní by třetina mohla u sportování zůstat.

Projekt Měsíc náboru do sportovních klubů 
zaznamenal úspěch už před startem, přihlá-
silo se do něj rekordních 234 klubů ve srov-
nání se 145 loňskými. Nové členy tak aktiv-
ně hledala třetina klubů sídlících na území 
hlavního města. 

Z dotazníkového šetření mezi zapojený-
mi kluby vyplynulo, že na nábory zavítalo 
úhrnně přes 7 tisíc dětí, další 4 tisíce dětí 
společně s rodiči navštívily festival sportu 
pro děti Sporťáček, který se konal na začát-
ku září. Zhruba každé třetí dítě se v klubu 
zapsalo. n� -red-

zpravodajství

Nové prostory sdružení Mamma HELP v Koněvově 150 poskytla radnice Prahy 3

Nejstarší český silniční závod přilákal i letos stovky 
běžců a běžkyň

Mamma HELP – sdružení 
pacientek s nádorovým 
onemocněním prsu, o. s.

Kontaktní údaje: 
Koněvova 150, 130 00, Praha 3

tel.:  272 731 000, 272 732 691, 
739 632 883

mammahelp@mammahelp.cz 
www.mammahelp.cz

Smyslem a cílem Mamma HELP 
Center je pomoci každému, kdo 
o pomoc v souvislosti s nádoro
vým onemocněním prsu požádá, 
bez ohledu na to, zda se v bu
doucnu ke sdružení aktivně připojí 
či nikoli, a přispět ke zlepšení in
formovanosti veřejnosti o výskytu, 
prevenci a možnostech léčby rako
viny prsu.

 n sdružení bylo založeno v r. 1999
 n ročně se na ně obrátí téměř 
7000 klientek a klientů
 n nevládní nezisková organizace, 
která sdružuje ženy s diagnózou 
rakoviny prsu a jejich blízké, léka
ře, sestry a sympatizanty
 n provozuje síť Mamma HELP cen
ter (Praha, Brno, Olomouc, Hra
dec Králové, Přerov, Zlín, Plzeň, 
České Budějovice)
 n personálně zajišťuje Avon linku 
proti rakovině prsu
 nmá celostátní působnost
 n všechny služby poskytuje zdarma

V čele pocho
du na podpo
ru žen s karci
nomem prsu 
vyrazila i ko
ordinátorka 
Mamma HELP 
Centra Praha 
Hana Jírovcová 
(vpravo)

foto: Měsíc náboru
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Nesměli jsme bydlet ani ve svém domě
Rodina Čvančarů patří k nejstarším žijícím na Žižkově a před válkou patřila k průkopníkům 
české kinematografie. Kvůli tomu nezůstala ušetřena nepřízni nacistického a komunistického reži-
mu, o čemž vypráví knížka Františka Čvančary Sejdeme se v Denveru. 

Miroslav,  expert  na  meziválečnou 
kinematografii,  Jaroslav,  uznáva-
ný  historik,  a  František,  jehož  ži-
votní  cesty  byly  nejvíce  spletité 
kvůli perzekuci československých 
komunistických úřadů, vzpomínali 
na nešťastnou dobu s nadhledem 
a humorem.

Nacházíme se v Kubelíkově ulici, 
kde rodina  přebývá po několik ge-
nerací. Žijete zde už od narození? 

Miroslav: To ne. Dům koupila 
naše rodina roku 1934 od zkracho-
valého prodejce cukrovinek, jehož 
zasáhla doba krize. Protože si vypůj-
čil finance od našeho otce a strýce 
a splácet to nemohl, nabídl jim tuto 
budovu. Nemovitost byla ale zatíže-
na hypotékou. 

Jak to vypadalo po válce? Dům 
vám byl odebrán?

Miroslav: Všichni jsme se oženi-
li, ale neměli jsme kde bydlet. Podle 
tehdejších zákonů jsme nesměli byd-
let ve svém domě.

František: Ale museli jsme splá-
cet tu hypotéku. Komunisti nijak 
nespěchali zabavit domy zatížené 
úvěrem. Dům byl napsaný na nás, 
na děti. Hrozilo totiž, že otce zavře 
gestapo.

Miroslav: Protože platy byly ma-
lé, s bídou jsme mohli splácet tak 
100 korun měsíčně. Z toho ale 70 ko-
run šlo na úrok, dluh se vůbec nes-
nižoval. Tak jsme nabídli dům jako 
dar státu, jako nouzi v tísni. Oni ne-
měli velký zájem. Ve skříni takových 
žádostí měli stovky. Po revoluci jsme 
zažádali o navrácení a uspěli jsme. 

Váš otec a  strýc provozova
li několik biografů a  vlastnili půj
čovnu filmů. Kolik kin bylo kdysi 
na Žižkově?

Jaroslav: Tatínek tvrdil, že deset, 
ale my víme, že jich bylo sedm. By-
lo zajímavé, že jsme se jeli kouknout 
na bývalé kino Kačerov, kde je ny-
ní grafické studio. Jaké bylo překva-
pení, že podél stěn tam mají stále ty 
biografové sedačky. 

Miroslav: Přírodní kino bylo v za-
hradě, která patřila domu, v němž 
žil Jaroslav Seifert. Půjčovna zanik-
la roku 1939.

Během války se vašemu otci po
dařilo odhalit, kde se ukrývá utaje
ný filmový záznam o vypálení Lidic. 
Jak to tenkrát bylo?

Miroslav: Otec měl synovce, kte-
rý se za války seznámil s jistou sleč-
nou, jež byla zaměstnaná u kamera-
mana Franze Tremla. Ta tátu jednou 
přivedla do kanceláře, když tam ni-
kdo nebyl, a ukazovala mu fotogra-
fie z vypálených Lidic. Zároveň že je-
jí šéf má v trezoru celý film. Táta si to 
pamatoval a hned v květnu po vál-
ce o tom informoval příslušné úřady.  

 Jaroslav: Ten trezor se již nena-
cházel na tom samém místě v Paláci 
Lucerna, ale byl zazděný jinde. Kle-
páním ho objevili. Autentických zá-
znamů bylo z té doby víc, ale většinou 
už byly cenzurované. Československý 
týdeník tam točil až později. Kdyby 
historici tomu věnovali více pozor-
nosti, zjistili by nesrovnalosti ve vý-
povědích kameramanů. Tento doku-
ment byl přímo z 10. června a zvláštní 
je, že filmaři věděli již 8. června, co 

se stane s Lidicemi! Celá ta akce by-
la dopředu vymyšlená, protože z Ber-
lína přicházely požadavky, jestli ma-
jí stopu po parašutistech, a tady nic. 
Pohlaváři se začali bát o svoje posty, 
a tak nařídili policejní provokaci. 

Miroslav: Samotná exekuce ale 
natočená nebyla.

Po válce se rodině dobře neda
řilo. Jak jste prožívali temné Fran
tiškovo období, kdy byl zavřený 
ve vězení v 50. letech a poté po ro
ce 1968 emigroval do Kanady?

Miroslav: Pracoval jsem ve sdělo-
vacích prostředcích, takže jsem po-
slouchal neustálé narážky, jestli mi 
mají důvěřovat. Ale hlavně srdeč-
ně jsme to nesli velmi těžce. Jednou 
za půl roku jsme dostali povolení 
k návštěvě. 

Jaroslav: Mně bylo necelých de-
set a to prostředí na mě zapůsobilo 
těžce. Byť se k nám chovali během 
návštěvy ve vězení docela hezky. 

Některých bývalých vězňů se 
dotknulo filmové zpracování Švan
drlíkových Černých baronů, že je to 
neúcta k těm, co byli na vojně šika
nováni kvůli třídnímu původu.

František: Švandrlík netvrdí, že 
je to skutečnost. Já proti tomu nic 
nemám

Jaroslav: Problém je jinde. Po pře-
vratu 1989 skutečně nevzniknul žád-
ný film, který by realisticky popsal 
komunismus. Máme tu Všichni dobří 
rodáci nebo Žert, ale z jakéhokoli fil-
mu, co jsem zatím viděl, mám pocit, 
že jsem žil celou dobu na Marsu.

František: Snad jen Tmavomodrý 
svět je dobrou reflexí. Ale v zahrani-
čí to nikdo nepochopil. Bylo nejasně 
vysvětleno, proč doma týrají vlastní 
hrdiny.

Během křtu vaší knížky se pro
mítal film o rodině Čvančarů. Všiml 
jsem si, že se vám některé pasáže 
úplně nezamlouvají. Proč?  

František: No těch zadků tam by-
lo moc… (Na dobovém videu byli k vi-
dění nazí kluci Čvančarovi – pozn. red.) 

Miroslav: A říkat celému národu, 
že otec se dal na pití nebo Frantův 
syn Tomáš má náběh na bezdomo-
vectví, zaznít taky nemuselo.

František: V České televizi na 
dramaturgii ale řekli, že nějaká ne-
gace tam být musí. Ale jinak jsem 
spokojený.

Dokument zaujal dobovými 
pohledy na  předválečný Žižkov. 
Kdy jste autentické záběry začali 
pořizovat? 

František: První krátké záznamy 
vznikly již před válkou a točil je otec. 
Od 50. let jsme měli vlastní kameru, 
ale z nedostatku materiálu jsme toči-
li už jen na 8mm film. Neměli jsme 
negativní materiál, ale jen pozitivní, 
který je nekvalitní. I za těch 5 metrů 
dlouhého filmu jsme byli rádi. Jinak 
by se vyhodil.

Westerny provázejí vaši rodinu 
celý život. Dokonce i název Františ
kovy knížky Sejdeme se v Denveru 
je přímou filmovou replikou.

Miroslav: Pád rodu Daltonů byl 
posledním americkým filmem v ro-
ce 1941, který se tu promítal. Poté 
všechny americké expozitury muse-
ly zmizet. Otec měl známého sklad-
níka na Universal filmu ve Vodičko-
vě ulici, který mu zavolal, že se vše 
likviduje a bude se z toho vyrábět 
krém na boty. Na jaře 1942 jsme tam 
zašli a vybrali si Pád rodu Daltonů. 
Po částech jsme si ho pouštěli doma 
ve sklepě.

Jaroslav: Film nám utkvěl v pa-
měti taky proto, že ač byl režim na-
cistický nebo komunistický, vždyc-
ky připravil naši rodinu o část 
majetku. Zatýkání otce a jiná per-
zekuce slídilů měla podobnost s dě-
jem westernu. V tom filmu jsme se 
viděli. 

František: A dopadlo to s námi 
i tak, že jsme se všichni tři v Denveru 
letos v červnu sešli. Proto ten název.

Závěr vaší právě vydané knížky 
nekončí úplně optimisticky. Fran
tišku, proč jste zklamaný z  české 
společnosti?

František: Hlavně z postoje k ra-
daru. Co jsme to za spojence? My 
sami nadáváme, že nás v Mnicho-
vě zradili, ale sami se nechováme 
o moc líp. Po někom chceme ochra-
nu, ale když přijde na lámání chle-
ba, vykrucujeme se. To je zbabělé. n
� -ham-

téma měsíce

Knížka Sejdeme se v Denveru zachycuje Československo 
na pozadí lidského příběhu v nejtěžších obdobích
V říjnu se na pulty obchodů dostala 
knížka Sejdeme se v Denveru aneb 
ze Žižkova do země javorového lis-
tu, která mapuje osudy žižkovské-
ho rodáka Františka Čvančary. 

Málokterý příběh nabídne toho to-
lik, co prožil autor autobiografic-
kých vzpomínek, které zavedou čte-
náře do předválečného Žižkova, 
temného protektorátu a 50. a 60. let 
minulého století, spjatých s útlakem 
komunistického režimu nebo zklama-
ných nadějí z Pražského jara. Fran-
tišek Čvančara popisuje s laskavou 

vstřícností dobu, kdy na Žižkově pro-
vozovali jeho otec František se strý-
cem Ferdinandem první kina, v nichž 
převažovala produkce amerických fil-
mů. S černým humorem glosuje svo-
je dětství v době protektorátu, objek-
tivně vzpomíná na absurdní uvěznění 
z důvodu „podrývání bojeschopnos-
ti příslušníků vojenské jednotky“. Ka-
pitola „Spadla klec“ je jako vystřiže-
ná ze Švandrlíkových Černých baronů 
až na to, že František Čvančara si ne-
smyslný trest za natáčení relací, ze-
směšňujících vojenskou službu, natvr-
do odseděl. Po propuštění se nevzdal 

oblíbeného trampingu a natáčení wes-
ternů. Právě Pád rodu Daltonů, kde se 
děj nápadně podobá osudu rodiny 
Čvančarů, se stal východiskem pro na-
táčení vlastního westernu. O tom vy-
práví i dokument ČT, který natočil re-
žisér Jan Šikl v rámci cyklu Soukromé 
století. Následují poslední etapy z au-
torova života, emigrace po roce 1968 
do Kanady a vystřízlivění ze sametové 
revoluce. Knížka Sejdeme se v Denveru 
je doplněna o spoustu dobových foto-
grafií a dalších reálií, které z ní dělají 
v podstatě subjektivní kroniku 20. sto-
letí Československa. n� -ham-

Představí ale také společenské a politické klima v řadě dalších zemí, jako Ma-
ďarsko, Polsko a Německá demokratická republika, které byly uvězněny stej-
ně jako Československo za železnou oponou. Autoři zvolili několik přístupů, 
jak zobrazit známé i méně známé události. Nejdůležitějším z nich je vzájem-
né srovnání společenského vnímání roku 1989 ve čtyřech zemích s konfron-
tací současného vývoje každého státu. Dále se výstava bude snažit představit 
zlom dějin v roce 1989 ve čtyřech zemích a v pěti prostředích – české a sloven-
ské totiž bude pojato zvlášť. Pořadatelé nezapomenou ani na profily osudů 
bojovníků proti režimům, kteří pocházeli ze zemí střední Evropy. Interaktiv-
ní formou bude mít návštěvník možnost vyjádřit svůj názor na otázku: „Co je 
pro mě revoluce 1989“. Součástí výstavní prezentace ve veřejném prostoru by 
měla být i projekce emotivně zabarvených záběrů z událostí roku 1989. 

Výstavu společně připravily Ústav pro studium totalitních režimů, spo-
lečnost Post Bellum, městská část Praha 3, Filozofická fakulta UK a Národ-
ní divadlo. n -ham-

Bratři 
Čvančarové – 
zleva Jaroslav, 
Miroslav 
a František

Čtvrtstoletí od sametové revoluce
 Ì pokračování ze str. 1
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Legiovlak na Nákladovém nádraží Žižkov 
ukázal činnost legií v Rusku
Replika legionářského vlaku, který se stal domovem československých vojáků během přesunů 
po Sibiři, byla do konce října k vidění v areálu nákladového nádraží.

V rámci projektu Legie 100 
se povedlo vytvořit věr-
nou kopii legiovlaku, jenž 
působil v dalekém Rus-

ku a pomáhal se probojovávat čes-
koslovenským legionářům domů 
po Transsibiřské magistrále. Výstava 
se otevřela symbolicky 11. října, kdy 

přesně před 100 lety složila česká 
družina slavnostní přísahu v Kyjevě.

Vlaková souprava nabídla zre-
konstruované vagóny, v nichž di-
váci mohli obdivovat polní poštu, 
zdravotní vůz, kulometno-dělostře-
lecký vagón včetně dobových zbra-
ní, štábní velitelství či obytný vagón 

s místem pro 15 legionářů nazva-
ný tepluška, kde vojáci odpočí-
vali. Krom toho legiovak přivezl 
i polní kuchyň nebo jeden z prv-
ních obrněných transportérů, s ni-
miž se legionáři probojovávali zpět 
do vlasti. Autentickému prožitku 
napomohlo i stáří replik, které se 

pohybovalo okolo 100 let, nebo sa-
motné místo nákladového nádraží, 
jež svou opuštěností a zanedbanou 
zachovalostí vrátilo návštěvníky 
do časů první republiky. Některé 
komponenty vlaku byly přímo do-
bové – podvozky byly vyrobené 
v Rakousku-Uhersku v  letech 1914 
až 1920, samotná souprava vznika-
la v opravnách v Plzni a Olomou-
ci. Součástí expozice byla i roz-
sáhlá výstava ohledně působení 

Československých legií v Rusku. 
Zaujaly i fotografická výstava Ná-
vrat domů nebo profil Tomáš Garri-
gue Masaryk a jeho vztah k armádě.  

Legiovlak věrně ukázal, jak se 
cestovalo prvním československým 
vojákům, kteří čelili těžkým bojo-
vým konfliktům z východní fronty 
domů, a přitom ovládli celou Tran-
ssibiřskou magistrálu včetně velkých 
sibiřských měst.  n

-ham-

zpravodajství/publicistika

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Oceňuji kurzy pro seniory
Vážená paní starostko, 
chci Vám tímto poděkovat za to, že fi-
nancujete rehabilitační cvičení pro seni-
ory, které probíhá každý týden ve spor-
tovním centru Olšanka.

Je mi 87 let a celý život cvičím. Cho-
dila jsem cvičit do tělovýchovné jedno-
ty Zdraví. Po přestěhování na Žižkov 
a po vstupu do klubu důchodců Prahy 3 
jsem se o Olšance dověděla, zkusila a ny-
ní chodím cvičit pravidelně každý týden. 
Cvičitelka paní Borčevská je vynikají-
cí, procvičí nám nejen tělo, ale působí 
i na naši psychiku.

Doufám, že mi zdravotní stav i na-
dále dovolí využívat tuto možnost pohy-
bu. Ještě jednou Vám děkuji.

Eleonora Hlinovská 
(redakčně kráceno)

Vytloukání klínu klínem
Vážená redakce,
v předvečer komunálních voleb mi do-
volte jednu připomínku.

Oblíbeným bodem volebního pro-
gramu více stran je bezpečnost chodců. 
V podstatě se tím myslí – zejména na fre-
kventovaných místech – více přechodů 
pro chodce, více semaforů, zúžení jízd-
ních pruhů pro auta apod. Tato na prv-
ní pohled bohulibá opatření však v so-
bě skrývají čertovo kopýtko: současně 

znamenají i ztížení a zpomalení auto-
mobilového provozu, na což řidiči rea-
gují tím, že hledají náhradní řešení. To 
nalézají nikoliv v tom, že by přestali au-
tem jezdit a zvolili veřejnou dopravu, 
ale tím, že začali hledat náhradní tra-
sy a nalezli je ve vedlejších, dosud málo 
využívaných ulicích, které nejsou vyba-
veny semafory a většinou ani přechody 
pro chodce.

Kabinetní ukázkou je dopravní si-
tuace v blízkosti křižovatky Vinohrad-
ská – Jičínská u Paláce Flora. Na Vino-
hradské byl před palácem zrušen jeden 
jízdní pruh, ale to by nebylo ještě nej-
horší. V Jičínské byly přidány 2 přecho-
dy pro chodce, na křižovatce s Přemys-
lovskou semafor a na vozovce hrázička, 
zabraňující autům vjezd na tramvajové 
koleje. K tomu ještě těsně za zmíněným 
semaforem je stanice autobusů linky 
136, na kteréžto lince jezdí prodloužené 
soupravy, které se kvůli hrázičce neda-
jí objet.

Výsledkem toho všeho je, že v Jičínské 
ul. směrem vzhůru se v ranní a odpoled-
ní špičce tvoří kolony, neřku-li zácpy a ři-
diči, jedoucí ze Žižkova nahoru na Vino-
hrady začali k jízdě využívat do té doby 
klidné a tiché ulice Radhošťskou a Ve-
lehradskou. Bohužel přenesli automo-
bilový ruch i do dalších ulic, zejm. Lu-
cemburské, Přemyslovské, Jagellonské, 
Bořivojovy, Milešovské a do značné mí-
ry i Ondříčkovy a  Slavíkovy.

Poznámku vám píši proto, abych 
upozornil, že podobná opatření pro 
zvýšení bezpečnosti chodců v jednom 
místě bohužel mohou vyvolat snížení 

této bezpečnosti jinde. Taková opat-
ření se mohou nakonec ukázat ja-
ko vytloukání klínu klínem, a je tře-
ba proto k nim přistupovat se značnou 
obezřetností.

Tuto připomínku jsem zaslal už i mi-
nulému vedení radnice, které mi dalo 
v podstatě za pravdu. Na svou obranu 
však sdělilo, že dopravní úpravy v oko-
lí Paláce Flora byly provedeny na příkaz 
magistrátu.

S pozdravem
Ing. Milan Svoboda

Občan politiky nezajímá
V zářijovém čísle Radničních no-
vin se pan místostarosta PhDr. Matěj 
Stropnický za Žižkov (nejen) sobě pus-
til do ing. Bohuslava Nigrina z ČSSD 
za prodlevy a neplnění programu rekon-
strukcí obecních domů.

Nejsem stoupencem ani jedné stra-
ny a ani těch dalších, které jsou na naší 
politické scéně dlouhé roky, ale ani těch 
podnikatelských!

Politickou příslušnost obou pánů 
uvádím pouze pro dokreslení stavu věci.

Je pěkné kritizovat pár týdnů před 
volbami, pane místostarosto!

Ale zameťte si před VLASTNÍM 
prahem!

Pevně věřím, že tento příspěvek zveřej-
níte, i když jste předsedou redakční rady.

Pan místostarosta PhDr. Matěj 
Stropnický má na starosti privatizaci 
obecního nemovitého majetku.

Aby také ne, když se značně zviditel-
nil kritizováním prodeje domu v ulici Ví-
ta Nejedlého před několika lety za jiného 

stranického vedení radnice. Dům po ne-
přizpůsobivých nájemnících byl dosti 
zchátralý, ale zcela určitě jeho cena neči-
nila pouhých pár milionů. Také ona fir-
ma (nevím, s kým byli její majitelé spřá-
teleni), která dům za těch pár milionů 
koupila, na domě NIC neopravila, pou-
ze zabednila vstup a okna a záhy dům 
prodávala za 16 mil. Kč.

Dnes dělá pan PhDr. Matěj Stropnic-
ký zcela totéž.

Dům v ulici Husinecká 9/569 byl ur-
čen k privatizaci.

Zhruba před rokem do něj byli nas-
těhováni další nepřizpůsobiví nájem-
níci. Kdo nezažil mít takové sousedy, 
i když jen přes ulici, vůbec neví, co to 
obnáší. Nejen dluhy obecní kasy, kte-
ré uhradí nějaký další slušný nájem-
ník, ale neustálé kupování klik ke vstu-
pům do domů, rohoží, okapových svodů 
apod. Netvrdím, že toto odnášeli právě 
ti nepřizpůsobiví nájemníci z Husinecké 
9, ale ti, kteří tam za nimi chodili pro 
různé zboží. V kteroukoliv denní a pře-
devším noční dobu. A závislí na drogách 
se do domu stahují ještě i dnes. Každou 
noc tam některý z nezvaných návštěvní-
ků cloumá vchodovými dveřmi a buší či 
křičí na ty již vystěhované nepřizpůsobi-
vé a dlužící nájemníky.

Ještě dnes, kdy pan místostarosta 
PhDr. Matěj Stropnický se zasadil o to, 
aby byl tento dům vyloučen z plánu pri-
vatizace, nechal si toto již posvětit Ra-
dou MČ Prahy 3.

Nyní před volbami se zviditelňuje 
tím, že tento dům má sloužit pro sociál-
ní bydlení.

Občané z okolních domů – přizpůso-
biví, řádně platící a poslední řádní ná-
jemníci v domě ho nezajímají.

Proč také. Hlavně ať dají panu mís-
tostarostovi svůj hlas v nadcházejících 
volbách.

MY z BLÍZKÉHO OKOLÍ domu roz-
hodně panu místostarostovi svůj hlas 
NEDÁME.

Máme nárok na klid, bezpečí a pře-
devším NA SOCIÁLNÍ jistoty.

Jak k tomu přijdou ti slušní nájemci 
domu Husinecká 9, že najednou se po le-
tech, co platili spotřebu za nepřizpůso-
bivé, kterých tam bydlelo tolik, že se to 
nedalo ani spočítat, se mají vystěhovat 
a hlavně, když s tím již počítali, se jim 
byty neprodají?

Jak k tomu přijdou všichni vlastní-
ci domů a bytů v okolí? Proč v tak sluš-
né a pěkné čtvrti má být dům pro sociál-
ní bydlení?

Proč nebyly vytipovány domy v Ro-
háčově ulici, kde je právě již dost tako-
vých nájemníků?

Zřejmě se pan místostarosta Ph-
Dr. Matěj Stropnický poučil z praxe do-
mu v ulici Víta Nejedlého.

Dům v Husinecké 9 se nechá „vyby-
dlet“ a pak se prodá za pár milionů fir-
mě, která nedávno vznikla a ještě se bude 
pan kandidát na starostu PhDr. Matěj 
Stropnický vychvalovat za to, že získal 
peníze do obecní kasy.

Tohle ale slušní občané NECHTĚJÍ!!!

Jan Saňa, Zuzana Feldmanová, 
Husinecká 9

Velkému zájmu se těšily i interiéry vagónů

Zrenovované 
vagóny legio
vlaku moh
li obdivovat 
návštěvníci 
na Nákladovém 
nádraží Žižkov
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důležité informace

foto: Ekocentrum Koniklec

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, ni
koliv pro živnostníky a firmy! Nevhazuj
te stavební suť, nebezpečné odpady a odpad 
ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 
909 nebo 926 339 912, další informace na tel.: 
222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. n

Biokontejnery v listopadu
místo přistavení datum čas

Šrobárova/ Květná 8. listopadu 13.00 –16.00

Jilmová/Na Vápence 8. listopadu 9.00 –12.00

Na Vackově/Pod Jarovem 15. listopadu 9.00 –12.00

Pod Vrcholem/Na Balkáně 1. listopadu 9.00 –12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro 
občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). 

Z  tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občan
ského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapí
še jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato 
služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu to
tožnosti opisovány. 

Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech 
městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svo
zového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trva
lý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Svoz mobilního odpadu proběhne v úterý 25. 11. Informace o umístě
ní všech stanovišť najdete na stránkách www.praha3.cz a také na www.envis.
prahamesto.cz. n

Akce Klíněnka
I v letošním roce městská část Pra-
ha 3 zajistí distribuci a svoz pytlů 
s listím jírovce maďalu. Pytle na listí 
napadené klíněnkou budou k dispo-
zici na vrátnicích městské části Pra-
ha 3 a v Ekocentru Koniklec.

Pytle naplněné listím z jírovce mo-
hou občané odkládat v počtu maxi-
málně 5 kusů ke sběrným nádobám 
na směsný odpad. Akce probíhá 
do 30. listopadu 2014. n

místo datum čas

Na Vrcholu/V Domově
22. listopadu 9.00 –13.00

27. listopadu 15.00 –19.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
22. listopadu 10.00 –14.00

27. listopadu 14.00 –18.00

nám. Barikád u školy
18. listopadu 14.00 –18.00

26. listopadu 15.00 –19.00

Kostnické nám./Blahníkova
18. listopadu 15.00 –19.00

26. listopadu 14.00 –18.00

Buková/Pod Lipami
19. listopadu 14.00 –18.00

29. listopadu 9.00 –13.00

Jeseniova 143
19. listopadu 15.00 –19.00

29. listopadu 10.00 –14.00

Orlická/Přemyslovská

1. listopadu 10.00 –14.00

20. listopadu 14.00 –18.00

28. listopadu 15.00 –19.00

Sudoměřská/Křištanova

1. listopadu 9.00 –13.00

20. listopadu 15.00 –19.00

28. listopadu 14.00 –18.00

Křivá 15
8. listopadu 9.00 –13.00

14. listopadu 14.00 –18.00

Přemyslovská/Sudoměřská
8. listopadu 10.00 –14.00

14. listopadu 15.00 –19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
5. listopadu 14.00 –18.00

12. listopadu 15.00 –19.00

V Zahrádkách/Květinková
5. listopadu 15.00 –19.00

12. listopadu 14.00 –18.00

Ambrožova/Malešická
4. listopadu 14.00 –18.00

15. listopadu 9.00 –13.00

Koněvova/V Jezerách
4. listopadu 15.00 –19.00

15. listopadu 10.00 –14.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
7. listopadu 14.00 –18.00

13. listopadu 15.00 –19.00

Tachovské nám. u tunelu
7. listopadu 15.00 –19.00

13. listopadu 14.00 –18.00

Nepřišly vám  
Radniční noviny?
V případě, že vám Radniční noviny nepři
jdou v pořádku do schránky, napište nám 
na adresu: Havlíčkovo nám. 11, Praha 3, 
130 00 nebo emailem: RN@praha3.cz.

Praha 3 – trasa A čas

křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic–Slezská 15.00 –15.20

křižovatka ul. Slezská–Perunova 15.30 –15.50

ul. Ondříčkova (u parku–Žižkovo nám.) 16.00 –16.20

Kostnické nám. 16.30 –16.50

křižovatka ul. nám. Barikád–Roháčova 17.10 –17.30

křižovatka ul. Loudova–Koněvova 17.40 –18.00

křižovatka ul. Květinková–V zahrádkách 18.10 –18.30

křižovatka ul. Na vrcholu–V domově 18.40 –19.00

Radnice zve na vítání občánků
Přijetím zákona o  základních regi
strech nemá již Úřad MČ Praha  3 
možnost využívat informací pro oslo
vení rodičů nově narozených dětí 
pro jejich přivítání mezi občany MČ 
Praha 3. 

V databázi bylo možné najít datum 
narození dítěte a adresu trvalého by

dliště. Vzhledem k tomu, že slavnost 
„vítání dětí“ má v  třetí městské části 
dlouholetou tradici a  byla rodiči dětí 
vždy velmi pozitivně hodnocena, rad
nice by ji ráda zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se to
hoto obřadu a  narodily se vám děti 
v  rozmezí od  března 2014 do  říj

na 2014, ozvěte se, prosím, laska
vě a  uveďte: jméno a  příjmení dítě
te, datum narození, adresu trvalého 
bydliště a příjmení rodičů; telefonicky: 
222 116 349 – Marta Valentová, poš
tou: Odbor kultury k rukám M. Valen
tové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3, 
emailem: martav@praha3.cz. 

Kontakty:

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, Seifertova 51 
a Lipanská 9
po – pá: 8.00 –15.00
tel.:  222 116 300

Ekocentrum Koniklec, 
Chvalova 11 
út 13.00 –18.00, čt 8.00 –13.00
tel.: 605 083 484  
(Tereza Sedláčková) 
email: info@ekocentrumkoniklec.cz

Použité baterie mohou lidé odevzdat i na radnici
Přibližně  253  milionů  kusů  tuž-
kových  baterií  –  tedy  v  průměru 
24  na  obyvatele  –  odevzdali  lidé 
během  dvanáctiletého  fungová-
ní  neziskové  společnosti  Ecobat, 
která  se  v  České  republice  stará 
o  zpětný  odběr  použitých  baterií 
a  akumulátorů.  K  recyklaci  se  tak 
dostalo již více než pět tisíc tun po-
užitých baterií. 

Díky aktivitě veřejnosti i spoluprá-
ci s obcemi a firmami se množství 
odevzdaných baterií každoročně 

zvyšuje. V loňském roce se zpětně 
odebralo přibližně 32 procent bate-
rií dodaných na trh. Od roku 2016 
však směrnice EU zvyšuje tento li-
mit na minimálně 45 procent.

„Množství baterií, které se dostane 
u nás k recyklaci, každoročně narůstá, 
přesto je však v České republice stále vel-
ký potenciál. Nejen u veřejnosti, ale ta-
ké ve firmách a obcích,“ říká Petr Kra-
tochvíl, ředitel neziskové organizace 
Ecobat.

Městská část Praha 3 umožňuje 
odběr použitých baterií na recepcích 

radničních budov na Havlíčkově ná-
městí 9, v Lipanské 9 a v Seiferto-
vě 51, kde jsou umístěny odběrné vál-
ce této neziskové společnosti.

Jejich sběr nejen v domácnos-
tech, ale i ve firmách, může usnad-
nit i odběrná krabička, kterou spo-
lečnost Ecobat distribuuje zdarma 
po celé ČR. K získání krabičky stačí 
na stránkách www.ecocheese.cz zvo-
lit jednu ze čtyř barevných variant 
a vyplnit adresu, na kterou bude po-
té krabička zaslána.�n

 -red-

Turnaj představí nově zrekonstruovanou halu  
Sportovního centra Spoje Praha
Novým gumových povrchem se může pochlubit více-
účelová hala v areálu TJ Spoje Praha, na jejíž tribunu 
se vejde až 300 sedících diváků. Dají se zde provozovat 
sporty, jako malý fotbal, košíková, volejbal, badminton, 
florbal, házená, volejbal a další zajímavé sportovní dis-
ciplíny. Na podporu sportu v Praze 3 připravily TJ Spo-
je od 6. do 7. prosince Zimní turnaj v malém fotbalu. Ka-
pacita turnaje je 24 mužstev. n

Systém turnaje: n 5+1 n 4 skupiny po 6 týmech, přímo po
stupují první tři, 4. a 5. tým jdou do baráže o postup n Zá
pasy ve skupině se hrají 1x 10 minut n Zápasy ve vyřazo
vacích částech 2x 8 minut n Startovné na tým 1800 Kč 
n Občerstvení pro hráče formou cateringu + pití ZDARMA

Další informace a přihlášky na: info@halaspojepraha.cz 
nebo na tel.: (+420) 728 678 430
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Nekonvenční žižkovský podzim  
je v plném proudu
Mezinárodní hudební festival slaví letos svou plnoletost čtrnácti koncerty a připomenul 
dvě zásadní jubilea – nedožité devadesáté narozeniny Jiřího Šlitra a 50. výročí Janáčkova 
komorního orchestru. 

Pestrý program, který je za-
měřen na další jubilea Ro-
ku České hudby, přilákal 
na představení mnoho ná-

vštěvníků a drtivá většina koncertů 
byla již předem vyprodaná. Nekon-
venční žižkovský podzim ale stále 
pokračuje – v listopadu představí fes-
tival 5. listopadu na žižkovské rad-
nici Slavné miniatury velkých mis-
trů, 7. listopadu se uskuteční Koncert 
v oblacích na Žižkovském televizním 
vysílači, kde zahraje Rubin Quartet, 
a 13. listopadu zakončí nekonvenč-
ní podzim filharmonický koncert 
ve Vencovského aule Vysoké školy 
ekonomické k státnímu svátku ČR.

„Věřím, že se i letošní ročník vzájem-
ného setkávání v pozoruhodných prosto-
rách naší městské části u příležitosti po-
slechu krásné hudby stane významným 
kulturním obohacením života a že festi-
val osloví každého velkoryse pojatou dra-
maturgií programů s důrazem na artifi-
ciální umění,“ uvedl violoncellista Jiří 
Hošek, zakladatel a umělecký ga-
rant festivalu.

V nevšedním dramaturgickém po-
dání zazněly 10. října v prostorách 
Žižkovského divadla Járy Cimrmana 

klasické šlágry Babetta, Honky Ton-
ky Blues, Plná hrst či Spodek, filek, král 
a eso, které humornou formou vzdaly 
hold legendárnímu písničkáři. Vzpo-
mínkový program doplněný o analy-
tické a básnické texty představil ale 
i neznámé Šlitrovy písně, jež zazněly 
v novém interpretačním podání. Ne-
konvenční žižkovský podzim klade 

důraz především na duchovní a váž-
nou hudbu. Repertoár vzpomněl 
na velikány vrcholné renesance, kdy 
zazněly skladby Claudia Montever-
diho či Kryštofa Haranta v podání 
vokálního souboru Octopus Pragen-
sis. Vzpomněl na nejstarší hudeb-
ní památky zemí Koruny české, kdy 
nesměla chybět Zdráva buď královno 

nebes… Janáčkův komorní orchestr 
v rámci svého výročí přehrál neje-
nom slavné opusy zakladatele čes-
ké hudební moderny, ale i skladby 
E. Griega nebo A. Vivaldiho. Po-
cta básníkovi Jaroslavu Seifertovi se 
uskutečnila hned napoprvé 23. zá-
ří, prostor dostali i vítězové 12. roč-
níku písňové soutěže B. Martinů 

v budově Gymnázia a Hudební ško-
ly hl. m. Prahy. 

Zájemci, kteří by chtěli zhlédnout 
poslední koncerty, si mohou předem 
zakoupit lístek v trafice Táborit-
ská 26, Praha 3, tel.: 734 478 438 
(u stanice tramvaje c. 5, 9, 26 – Ol-
šanské náměstí). n

-ham- 

Žižkovská divadla uvedou v rámci 
Noci divadel speciální programy

Druhý ročník projektu Noc divadel 
se  letos  uskuteční  15.  listopadu 
a z Prahy 3 se ho zúčastní šest di-
vadelních souborů.

Vedle Noci literatury nebo Muzej-
ní noci vznikla minulý rok další al-
ternativa Noc divadel, která přilá-
kala okolo 40 tisíc diváků. Letos 
se do mezinárodní akce, jež pro-
bíhá v českých a moravských měs-
tech, zapojila i žižkovská divadla. 
Novinkou je spolupráce s inciati-
vou Auto*Mat, která nabídne spe-
ciální program v podobě pěti cyklo-
tras, v rámci nichž budou probíhat 

komentované prohlídky, workshopy, 
improvizované inscenace a scénická 
čtení. V Divadelním ústavu bude ta-
ké k vidění výstava k uctění památky 
zemřelého herce Pavla Landovské-
ho. Společným tématem letošní No-
ci divadel je Rok české hudby.

Žižkovské divadlo Járy Cimr-
mana od 18.30 představí písně Járy 
Cimr mana nebo upravený program 
divadelních souborů Divadla Aqu-
alung a 3D Company. Návštěvníci 
budou mít možnost autogramiády 
a společného focení s herci ŽDJC. 
V divadelním baru Paláce Akropolis 
proběhne od 22.00 vystoupení Anti-
words, které je ovlivněno hrou Vác-
lava Havla Audience. Taneční perfor-
mance budou moci diváci obdivovat 
v divadle Ponec, které se otevírá již 
od 16 hodiny. Svůj repertoár před-
staví i relativně nová žižkovská di-
vadla. Skupina Oldstars uvede od 18 
hodin Vyskočit z kůže – problém, Art 
a To nemá chybu, Venuše ve Švehlov-
ce nabídne komponovaný večer pl-
ný improvizace, luxusního buti-
ku a kabaretu. Aktuální politickou 
a společenskou situaci bude reflek-
tovat Divadlo Letí, které pravidelně 
vystupovalo na Nákladovém nádra-
ží Žižkov, ovšem tentokráte hostuje 
ve Švandově divadle. Více na strán-
kách www.nocdivadel.cz. n

-ham- 

Žižkovští patrioti pokřtili průvodce Prahou 3

Chcete  lépe poznat  třetí městskou 
část a objevit tak místa a souvislos-
ti, o kterých jste doposud neměli ani 
tušení? Pak si pořiďte čerstvě vyda-
nou  publikaci  s  názvem  Průvodce 
po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem 
Vinohrad, kterou 8. října slavnostně 
pokřtila  v  infocentru  Prahy  3  sta-
rostka Vladislava Hujová.

Nejen kultovními místy a vyhláše-
nými oblastmi, ale také zastrčenými 
uličkami a pozapomenutými zákou-
tími provede čtenáře nový knižní 
průvodce pamětihodnostmi Pra-
hy 3, který byl ve středu 8. října po-
křtěn za účasti autora a představite-
lů žižkovské radnice v Informačním 

centru Prahy 3 na náměstí Jiřího 
z Poděbrad.

Z běžné produkce knižních bede-
krů vybočuje Průvodce po Praze 3 

aneb Žižkov s kouskem Vinohrad 
hned v několika ohledech. Čtenářům 
totiž nabízí výběr ze tří tras, po kte-
rých se mohou vydat za historií i sou-
časností městské části, přičemž prv-
ní sleduje bývalou Vídeňskou cestu, 
druhá provede po starém Žižkově 
a třetí pak po hranicích Prahy 3. 

Již v úvodní části publikace za-
ujme detailním kalendáriem, které 
čtenáře přenese do roku 1420, kdy 
se odehrála bitva na Vítkově, aby 
se následně dozvěděl, kdy byl Žiž-
kov povýšen na město nebo že se 
roku 1953 Žižkov prostřednictvím 
tunelu propojil s Karlínem. V kniž-
ním průvodci nechybí ani mapky, 
které pomohou přesně lokalizovat 
jednotlivé pamětihodnosti, odkazy 
na další literaturu nebo autentické 
fotografie. 

„Vždycky jsem si přál podobného prů-
vodce přečíst, ale protože žádný podobný 
neexistoval, musel jsem si ho napsat. Na-
padlo mě, že by bylo fajn, kdyby se třeba 
i Žižkováci prošli svojí čtvrtí a mohli se 
dozvědět trošku víc o místech, kde žijí,“ 
vysvětlil s nadsázkou autor průvod-
ce a žižkovský patriot Pavel Trojan, 
který na slavnostní křest své knihy 
dorazil ve stylovém oděvu.

Zájemci o publikaci Průvodce 
po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem 
Vinohrad si ji za 100 korun mohou 
pořídit v infocentru Prahy 3 na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. n

-mpa-

pavel trojan

aneb svobodná republika žižkov
z kouskem vinohrad

turistický průvodce    po praze 3

aneb žižkov kouskem vinohrads

Vokální hudba 
vrcholné rene
sance zazněla 
v Betlémské 
kapli na Žiž
kově v podání 
souboru Octo
pus Pragensis

Nového Průvodce po Praze 3 podepisoval hned po křtu jeho autor Pavel Trojan

facebook.com/nocdivadel

foto: J. Hošek
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kultura

Kulturní organizace zřizované  
městskou částí Praha 3:  

Atrium na Žižkově, Junior klub, 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň 
Čajkovského 19, Praha 3 

tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866 
www.atriumzizkov.cz

 4. út 19.30 Večer operních árií 
a duetů v podání posluchačů 
pěvecké třídy M. Vodráž-
ky (Ch. W. Gluck a další) 

 6. čt 19.30 T. Ackerman, Anna 
a Jan Hronovi – kytarové duo

 8. so 15.00 J. Ostrý – flétna, 
E. Keglerová – cembalo, 
L. Mašek – violoncello 
(C. Ph. E. Bach a další)

10. po 19.30 Zemlinsky Quartet 
(F. A. Míča a další)

11. út 19.30 L. Horák – akordeon, 
P. Paulů – kytara (TANGO 
JAZZILE)

13. čt 19.30 Tomáš Víšek – klavírní 
recitál (Josef Suk, jeho žáci 
a přátelé)

18. út 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

22. so 15.00 L. Silkenová – soprán, 
M. Janoušková – housle, 
M. Sekera – klavír, ukázky čte 
O. Kepka (Osudová láska aneb 
milostný deník Z. Fibicha)

25. út  19.30 Kytarový večer – Uči-
telé a žáci

26. st 19.30 Dvořákův komorní 
orchestr (Koncert jubilantů 
k Roku české hudby)

27. čt 19.30 Pavel Voráček – klavír-
ní recitál (L. van Beethoven)

28. pá 19.30 „Bráním se akordům 
Schumanna“ – autorský 
večer Anny Markowitz 

30. ne 16.00 Chairé Příbram (Puto-
vání do Betléma)

VÝSTAVY
do 14. 11.
Kameny, dřeva, květy...
Pavel Mizera – kamenné a dřevěné 

objekty
Kamila Housová Mizerová – velkofor-

mátové kresby a tisky
20. 11. – 19. 12. 
ORDO LINEARUM
Jiří Bárta (abstraktní obrazy)

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

2. ne 19.30 Hm… narozeniny, 
support: Kořeni

5. st 19.30 L. Pospíšil a 5P, křest 
CD Soukromá elegie

 9. ne 15.30 a 19.30 Jasná páka
10. po 10.00 a 18.00  

20. Festival integrace slunce: 
Zvědavé slůně (pohádka, 
zdarma), Kdo se baví s ladič-
kou (hudba + divadlo + výtv. 
dílna)

11. út 9.00 –12.00 a 19.30  
20. Festival integrace slunce 
(dopol. program): 9.00 
Taneční soubor Balonky, 
9.15 školní kapela Šuma-
řinka, 9.30 scénický tanec 
Popelčin den, 9.45 divadelní 
předst. Etuda-Zvuky, 10.00 
Děvčátko se sirkami, 10.30 
koncert Kroužek Revival, 
11.00 O zvídavém skřítkovi 
Cidáčkovi; (odpol. program): 
Dobrý člověk ze Sečuánu 
– Divadlo z Pasáže (čes. 
premiéra)

12. st 9.00 –12.00 a 19.30 
20. Festival integrace slunce 
(dopol. program): 9.00 
divadelní předst. Ve jménu 
výzkumu, 9.30 Špalíček lido-
vých písní, 10.00 pohádka 
O statečné květinářce, 10.20 
tanec Úklid po karibsku, 
10.30 pohádka Čert a Káča, 
11.00 taneční vyst. Country 
Line Dance; (odpol. program): 
TOGO – Teritoriální Tyjátr

13. čt 9.00 –12.00 a 18.00 
20. Festival integrace slunce 
(dopol. program): 9.00 
písničky V dobrém jsme 
se sešli, 9.20 taneční vyst. 
Duha, 9.30 Z českých luhů 
a hájů přinesli jsme vám 
vodu III., 10.00 taneční vyst. 
Škoda lásky, 10.30 Hudební 
vystoupení souboru Bártlov-
ka, 10.50 Taneční vystoupe-
ní souboru Bártlovka, 11.00 
Taneční vystoupení Dallo; 
(odpol. program): 18.00 
Vražda v penzionu pro starší 
dámy – divadlo Proměna

14. pá 10.00 a 18.00 
20. Festival integrace 
slunce: Workshop (divadelní 
a výtv. dílna na téma loutka), 
Ze života hmyzu (experim. 
divadlo pro lidi s ment. 
znevýhodněním)

16. ne 19.30 Black River Bluesman 
& Bad Mood Hudson + Skin-
ny Joe Line

19. st 19.30 Kollar, Mastelotto, 
Raineri

28. pá 19.00 12. ročník Žižkov 
meets Jazz (M. Brunner Trio 
& Epoque Quartet, Dust 
In Groove, E Converso)

29. st 19.00 12. ročník Žižkov 
meets Jazz (B. Hlavenková, 
T. Liška – Invisible World, 
J. Honzák Quintet, Limbo)

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396 
www.zizkovskedivadlo-jc.cz 

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.

 2. ne Akt
 9. ne Hospoda Na mýtince
12. st Dobytí severního pólu
13. čt České nebe
18. út Němý Bobeš
19. st Záskok pro OÁZU 
23. ne Dlouhý, široký a krátkozraký

25. út Cimrman v říši hudby
30. ne 16.00 a 19.00 Vražda v sa-

lónním coupé

Hosté žižkovského divadla JC
 1. so G. Montero: Frida K. 

(3D company)
 3. po K. Lupinec, S. Štemberová: 

Rozpaky zubaře Svatopluka 
Nováka (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

 7. pá G. Montero: Frida K. 
(3D company) 

 8. so Homo Ludens – festival dět-
ských a ml. am. div. souborů 
(vstupenky belesova.vera@
ddmjm.cz)

10. po J. Verne Vynález zkázy 
(Divadlo Aqualung)

14. pá A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

15. so NOC DIVADEL – vstup volný 
16. ne W. Allen: Central Park West 

(3D company)
17. po 45 let C&K VOCALU (koncert)
21. pá I. Volánková – Klestilová, 

V. Schulczová: Bárbíny 
(3D company)

22. so THE STAND IN / Hra Záskok 
v podání anglických profes. 
herců v angličtině

24. po N. Simon: Drobečky z per-
níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

28. pá R. Jaroš, J. Neuberg, M. No-
háč, F. Vlček, O. Lážnovský 
a K. Mocová: Pytlákova scho-
vanka 2010 aneb šlechetný 
milionář (Divadlo Aqualung)

29. so  N. Brixy: Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku (Divadlo 
Aqualung)

Žižkovská štace
Západočeské divadlo Cheb
 4. út D. Lewis: Návod na štěstí
 5. st J. Janků, P. Svojtka: Prokletí 

rodu Baskervillů
 6. čt A. Goldflam: Doma u Hitlerů

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

18. 9. – 24. 10.
Sněžana a Dragomir Lužaičovi 
„Návrat do budoucnosti“

Biskupcova 31, Praha 3, 
tel.: 271 771 349

Rezervace vstupenek na www.kinoaero.
cz a každý všední den Po - Pá | 10 – 17 

na čísle 608 33 00 88. 

Kino Aero doporučuje  
z listopaduového programu: 

 1. so 17.45 MET: Live in HD | 
Carmen

 3. po 20.30 Filmjukebox: Mami!
 4. út 19.45 National Theatre Live | 

Tramvaj do stanice Touha
 6. čt 16.00 Aerokraťas 2014
 8. so Sherpafest 2014
12. st 20.30 Vatikánská muzea
13. čt 20.00 Evangelium podle 

Brabence – premiéra
21. pá 20.30 Večer studentských 

filmů FAMO

22. so Festiválek Jsem spokojenej, 
aneb…

25. út 20.30 Aero Naslepo
26. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 41
29. so 18.45 MET: Live in HD | 

Lazebník sevillský

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 4. Zmizelá
11. Co jsme komu udělali? 
18. Zmizení Eleonor Rigbyové: On
25. Zmizení Eleonor Rigbyové: Ona

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 6. čt  20.00 Arturo Soriano band
13. čt 20.00 Sketa fotr
20. čt 20.00 Blaženka, rock
23. ne 16.00 Bauerovy Padesátiny
27. čt 20.00 Čerti ve stodole

Kubelíkova 27, Praha 3, 
info@palacakropolis.cz 
www.palacakropolis.cz

Výstava ve foyer:
1.– 30. 11. FESTIVAL INTEGRACE 

SLUNCE (foto: P. Rydl)

 1. so 19.30 Other Music: Guillaume 
Perret & The Electric Epic

 3. po 19.30 New Wave 84/14: 
Máma Bubo, Jižní Pól/
Letadlo, Toyen, TD 86  
(Tichá Dohoda)

 4. út 19.30 Krucipüsk
 6. čt 19.30 The Plastic People 

Of The Universe
15. so 20.00, 22.00 Noc divadel: 

Spitfire Company – Krevety 
à la Indigo (dVA),  Spitfire 
Company – Antiwords (dVA) 

16. ne 19.30 Black River Bluesman 
& Bad Mood Hudson + Skin-
ny Joe Line

17. po 19.30 Fenomén Karel Kryl – 
Dáša Vokatá a Vlasta Třešňák

18. út 20.00 7 Pádů Honzy Dědka 
(dVA)

20. čt 19.30 Femme Fatale: 
Warpaints

24. po 20.00 Kolonie/Kartel – Konec 
Klementajn – premiéra (dVA) 

25. út 19.30 Spectaculare Warm 
Uo: East India Youth, 
support Subject Lost

26. st 19.30 Marsyas
27. čt 19.30 EuroConnections: 

Chinese Man
30. ne 19.30 Kabaret Caligula: 

Panzerfaust (dVA)

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

13. čt 17.00 vernisáž Jaroslava 
Paslera v Korunní 119 

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

 1. so 20.00 A. Mikulka: IMPULSES 
Dance in Puls 

 3. po 20.00 VerTeDance/Charlotta 
Öfverholm (SWE): Found 
& Lost +Davide Sportelli (IT): 
Vessels 

 6. čt 20.00 Lenka Vagnerová 
& Company: La Loba

 7. pá 20.00 Lety – 1942
 9. ne 20.00 Farma v jeskyni: 

Divadlo 
11. út 20.00 Farma v jeskyni: 

Informátoři 
15.so 16.00 – 24.00 Noc divadel
18. út 20.00  VerTeDance / Joseph 

Tmim: Traces + Charlotta 
Öfverholm (SWE): LUCKY 

19. st 20.00 VerTeDance & Zrní: 
Kolik váží Vaše touha? 

20. čt 20.00 VerTeDance / Jiří 
Havelka / Clarinet Factory: 
KOREKCE 

21. pá 20.00 DOT504 / Jozef 
Fruček & Linda Kapetanea: 
Collective Loss of Memory

23. ne 16.00 Barbora Látalová 
a kol.: Karneval zvířat

25. út 10.00 Setkání roztančených 
škol 

27. čt 20.00 NANOHACH / Veroni-
ka Švábová: MOVE ON

28. pá 20.00 NANOHACH / Michal 
Záhora & Lenka Bartůňková: 
Orbis pictus

30. ne 20.00 (bra)Tři v tricku / 
Veronika Riedlbauchová: 
Plovárna 

Kino Aero zve na promítání filmu 
s tematikou migrace
Městská  část  Praha  3  ve  spolu-
práci s Integračním centrem Praha 
o.p.s. připravila v  rámci  lokální  in-
formativní kampaně na podporu in-
tegrace  cizinců  promítání  tří  filmů 
na téma migrace v kině Aero. 

Již byly uvedeny filmy Ilegální má-
ma a Přestupní stanice a v sobotu 
15. 11. se bude promítat film 727 dní 
bez Karama. K filmu bude připravena 
od 14.30 krátká přednáška k tématu, 
samotné promítání začne v 15.00 ho-
din. Film bude promítán ve spolu-
práci s Rakouským kulturním fórem 
v Praze. Vstup je zdarma. 

Snímek odhalující nesmyslnost ra-
kouské imigrační politiky vůči obyva-
telům zemí třetího světa není pouhou 
kritikou systému. Režisérka Anja Sa-
lomonowitzová pomocí příběhových 
miniatur vícera smíšených manželství 
či partnerství zpravuje o síle lásky. 
Hrdiny komponuje do dlouhých, sta-
tických záběrů a spojuje jednotným 
prvkem – žlutou barvou. Emoční já-
dro nachází kamera v dětských po-
kojíčcích, neboť právě malí hrdinové 
jsou vydáni napospas přístupu úřa-
dů; při modlitbě asi desetileté díven-
ky za návrat nevlastního otce z Afriky 
běhá mráz po zádech. n� -red-
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rozhovor

„Současnost je pro mě zajímavější,“  
tvrdí Tomáš Zmeškal
Tomáš Zmeškal patří k autorům, jejichž knížky si čtenáři zapamatují kvůli osobitému vyprávění, 
které mu vyneslo již několik literárních ocenění. V loňském roce vyšlo spisovateli další dílo Sokra-
tes na rovníku, deníková próza o hledání vlastního otce v dalekém Kongu. Tomáš Zmeškal bude 
4. listopadu hostem v infocentru Prahy 3, kde od 19 hodin bude mít autorské čtení.

Z  které vaší knížky budete číst 
v informačním centru?

Určitě představím svou poslední 
prózu Sokrates na rovníku.

Na co se vás většinou diváci ptají?
Podívám se, jaké je rozložení pu-

blika, a podle toho rozmyslím, co 
přečtu. Mám většinou zkušenost, že 
pokud převažuje mužská část, zají-
má se víc o reálie a historii Konga. 
Ta ženská část chce spíš informa-
ce o rodině. Ale většinou se to sna-
žím kombinovat. U poslední knížky 
bývají dobré diskuze, protože Kon-
go je u nás docela neznámou ze-
mí. Člověk si ani neuvědomí, jak je 
obrovské, jen přes 2 miliony metrů 
čtverečních má oblast, kde žil otec. 
Přechod přes řeku Kongo má délku 
4 kilometrů. Kongo je také bohaté 
na nerostné suroviny, což bývá dů-
vodem konfliktů – třeba první ato-
mová bomba byla vyrobena z kon-
žského uranu, o čemž málokdo ví. 
Zkrátka, proč je Kongo tak politic-
ky nestabilní a moje rodinná historie 
zajímá lidi na čtení nejvíc.

Najít stopy po  vašem otci, kte
rý odjel z Československa v 60. le
tech minulého století, musela být 
mravenčí práce. Ale konečně jste 
se dostal do Konga, které vám kaž
dý předhazoval po celý váš život.

Teď již jsem to bral trošku jako po-
vinnost. Čím jste starší, umíte si udě-
lat odstup. Práce to byla až detektiv-
ní a zároveň velmi náročná. Nemohl 
jsem do ní zatahovat ani emoce, které 
by mě rozptylovaly. Uchýlil bych se 
k tužbám a přáním, a to jsem nechtěl. 
Kontaktoval jsem několik lidí stejné-
ho jména, jako měl můj otec, a bě-
hem seznamování jsem se na to musel 
vnitřně obrnit. Naštěstí to dobře do-
padlo, jinak bych to ani nepsal. Ne-
mělo by to smysl.

Přesto se mi zdá, že to úsilí jste 
v knížce nijak nezveličoval.

Musel jsem texty značně zjed-
nodušovat. Měl jsem spoustu ša-
nonů, kde jsem měl detailní zázna-
my o tom, komu jsem co psal a co 
mi on nazpátek odpověděl. Pokud 
jsem ho chtěl opět kontaktovat, mu-
sel jsem šanony znovu projít, abych 
se neopakoval. Řada věcí tam ani ne-
ní a původně jsem počítal, že kníž-
ka bude daleko užší. Nezmiňoval 
jsem informace, které končily ve sle-
pé uličce. 

Co pro vás bylo největším 
překvapením?

Asi to, že já i nevlastní sourozen-
ci, kteří žijí ve Francii, jsme netu-
šili, že v Československu můj otec 

působil jako politický důstojník. By-
lo to příliš nebezpečné, aby to ko-
mukoli sděloval. 

Oni o vás věděli?
Otec jim říkal, že mají bratra 

v Evropě.

Hodně široký pojem.
Tady nastal problém s přechylo-

váním ženských příjmením. Snaži-
li se mě najít, kontaktovali několik 
osob, ale nechápali rozdíl mezi jmé-
ny Zmeškal a Zmeškalová.

Stejně se mi nechce věřit, že 
byste se od emocí úplně oprostil.

Otce jsem se snažil najít třikrát. 
Poprvé v osmnácti, a to jsem si tu 
emocionalitu prožil naplno. Vášně 
a nadšení střídalo zklamání. Takže 
to prvotní období jsem si už prožil. 

Když jste otce konečně našel, 
co bylo pro vás nejtěžší?

Uvěřit tomu, že je to skutečně 
ta konžská rodina, kterou jsem tak 
dlouho hledal. Až když přišly indi-
cie ohledně vzpomínek procházek 
po Letné, začal jsem tušit, že jsem 
na správné stopě. Takže těch pár dní 
potom bylo těžké se s tím vyrovnat.

Bylo pro vás lehčí napsat dení
kovou prózu než fiktivní román?

Jednodušší bylo, že jsem nemusel 
řešit zápletky. Ale složitější naopak, 
aby se čtenář vcítil přesně do mých 
pocitů, které jsem sám zažíval. Těž-
ké taky bylo, že jsem se rozepsal, 
pak mi ale scházela nějaká důležitá 
souvislost, kterou jsem pozapomněl, 
a tak jsem musel hledat a navazovat 
znovu na další záznamy. V podstatě 
to byla spíše novinářská práce.    

Ve  svých knížkách začínáte být 
čím dál víc autobiografický. Náhoda?

Spíše ano. Sokrates na rovníku byl 
spíš nápadem ostatních sourozen-
ců, kteří chtěli, abych ji napsal, když 
zjistili, že jsem spisovatel. 

Pracujete na další próze?
Mám ji už rozpracovanou, ale dí-

ky Sokratovi na rovníku jsem přerušil 
psaní. Mám okolo 100 stran. Počí-
tám, že bude hodně obsáhlá.

Budete se vracet opět do 
minulosti?

Tentokrát ne. Budu se zabývat 
obdobím, kdy jsem pracoval jako 
učitel. K minulosti se už nechci vra-
cet. Mám pocit, že současnost je ko-
nečně velmi zajímavá.

Letos to bude 25 let od sameto
vé revoluce. Nastal konečně čas, 
kdy spisovatelé nebo filmaři se ne
budou vyrovnávat s  minulostí mi
nulého režimu?

Komunismu jsem se věnoval 
v posledních dvou knížkách. Je 
pravda, že je to asi generační zá-
ležitost. Historie je sice důležitá, 
v poslední době nás ovlivňuje míň. 
Po pětadvaceti letech se lze jen těž-
ko odvolávat na předchozích 40 
let totality. Částečně jsem tu do-
bu zažil, ale současnost je pro mě 
zajímavější.

V roce 1989 jste ale v Českoslo
vensku nebyl, žil jste v  Anglii. Je 
to tak?

Ano, z prvních informací jsem 
ale nebyl nijak moudrý. Aparát stá-
le kontroloval veřejná média a nic 
jsem se z nich nedozvěděl. Nej-
dřív mě mrzelo, že jsem tu nebyl, 
nyní jsem tomu docela rád. Mo-
ji vrstevníci, co rok 1989 naplno 
prožili, jsou dnes skeptičtí k sou-
časnému vývoji, k němuž mám do-
cela odstup. 

Co bylo pro vás nakonec impul
sem, že jste se vrátil?

Kvůli nemoci mojí mámy. Dnes-
ka bych to asi takto neřešil, protože 
letenky nejsou cenově nedostupné. 
Letenka tenkrát stála jako celý mě-
síční plat.

Ve  vašich prózách je cítit, že 
hrdinové jsou většinou cizinci 
ve vlastní zemi. Jak je to u vás?

V 70. letech jsem se tak oprav-
du cítil. Stát byl uzavřený, co se týče 
kultury a filmu. Hrabal nebo Škvo-
recký se nedali sehnat. Izolace byla 
veliká, a proto se i lidé chovali pod-
le toho. Převládal konformismus, 
na který se dnes zapomnělo. Ještě 
v čtyřiaosmdesátém nikdo netušil, 
jak to bude dlouho trvat. V té době 
se komunisti začali kvůli Gorbačo-
vovi přeskupovat, k moci se dostal 
Jakeš a situace se začala ještě zhoršo-
vat. I kapely jako Olympic měly zá-
kaz, o jazzu ani nemluvě.

V  předchozích prózách jsem si 
všiml, že hlavní postavy nemají rá
dy Beethovena. Co vy a tento veli
kán klasicismu?

Mám rád vážnou hudbu. Vždyc-
ky se ale stane to, že se v historii vy-
nesou určité osobnosti, jako Beetho-
ven nebo Mozart. Přitom málokdo 
zná jejich současníky, kteří kompo-
novali také úžasnou hudbu. Proto si 
hrdinové mých knížek občas rýpnou 
do těch ikon. Když Beethovena po-
rovnám s Haydnem, cítím v druhém 
případě, že je tam daleko víc hudby. 
Je to dáno i tím, že Beethoven je pří-
kladná a charakteristická osobnost, 
která mě trochu irituje i svým cho-
váním, že příliš zapadá do předem 
určeného schématu. Je to ale drob-
nost, za kterou ať nikdo nic nehledá. 
(smích)

Hrajete na něco?
Léta jsem hrál na klarinet a saxo-

fon. Ale je to strašně dávno. Dokon-
ce jsem vystupoval i s Psími vojáky, 
mám rád jazz nebo blues.  Jinak jsem 
chodil do klasického orchestru. n

Martin Hošna

 Historie je 
sice důležitá, 
v poslední 
době nás 
ovlivňuje míň

Tomáš Zmeškal

(nar. 1966) patří svými 
prózami k vyhledávaným 
autorům současné čes-
ké literatury. Jeho román 
Milostný dopis klínovým pís-
mem získal Cenu Evropské 
unie za literaturu 2011, Cenu 
Josefa Škvoreckého 2009 
a nominaci na Magnesia Li-
tera 2009. Další román Živo-
topis černobílého jehněte se 
umístil na 2. místě v anketě 
Lidových novin „Kniha roku 
2009“. Minulý rok mu vyšla 
deníková próza Sokrates 
na rovníku, v níž až detektiv-
ní formou popisuje hledání 
svého otce v Kongu, s nímž 
se nikdy předtím neviděl.

foto: archiv T. Zmeškala
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Na festivalu Žižkov Meets Jazz  
vystoupí Beata Hlavenková
Podvanácté se ve dnech 28. a 29. listopadu od 19 hodin v Paláci Akropolis uskuteční jazzový festi-
val Žižkov Meets Jazz, který tentokrát představí opravdu velká jména současné tuzemské scény.

Během dvou jazzových veče-
rů vystoupí sedm profesio-
nálních souborů, které umě-
jí zkombinovat dynamickou 

formou klasiku s jazzem a nebo zau-
jmout autorskými aranžemi ze světa 
jazz & blues. 

Hned první festivalový den bu-
de patřit vystoupení projektu Mar-
tin Brunner trio & Epoque Quartet: 
Morning Walks. Jazzové trio se spojí 
s klasickým kvartetem ze světa vážné 
hudby a předvede cyklus původních 
skladeb, v nichž jazz a klasika budou 
rovnocenně zápasit mezi sebou, aby 
dosáhly originálního výsledku. 

Podobně tomu bude v případě 
i další formace Dust In Groove, kdy 
moderní jazzová harmonie se střet-
ne s atonalitou soudobé vážné hud-
by, hraničící se zvukovými experi-
menty. Hudebníci budou vystaveni 
jak bezděčným improvizacím, tak 
podivuhodnému notovému a grafic-
kému materiálu skladeb Lucie Vítko-
vé a Michala Wróblewského.

Páteční večer završí vystoupení 
kapely E Converso, která zavede po-
sluchače do newyorské downtown 
scény i současné Evropy. Dynami-
ka, energické tempo a humor budou 
kralovat Paláci Akropolis.

Velká očekávání vzbudí zcela jistě 
v sobotu 29. listopadu Beata Hlaven-
ková, která spolupracovala v minulos-
ti s plejádou jazzových a alternativně 
poprockových špiček, jako jsou Yvo-
ne Sanchez, Toxique, Lenka Dusilová, 
Věra Martinková nebo David Dorůž-
ka. Je vyhledávána pro svoji žánrovou 
otevřenost a nebojí se bořit zavedené 
mýty a postupy v hudební výpovědi. 

Žánrová otevřenost je atributem 
i pro kapelu Limbo. Melodicko-me-
lancholické skladby nezapřou vliv 
jazzu i alternativního folku, který 
podprahovou energií bobtná během 
reprodukce do všech stran.

Kontrabasista Tomáš Liška je 
v jazzovém undergroundu vyhledá-
vanou ikonou. Stál u řady ceněných 
projektů, jako Points, se kterým le-
tos vyhrál jazzovou soutěž ve špa-
nělském Getxu. V Paláci Akropolis 
vystoupí se svým triem, kde intimita, 
jazzová improvizace a interpretační 

úroveň diváka srazí na kolena. Špa-
nělské vlivy i klasika nabídnou spe-
cifický hudební zážitek.

Tečkou za Žižkov Meets Jazz je 
projekt Jaromír Honzák Quintet, 
komorní těleso, které uhrane svými 
hráčskými dovednostmi. n 

-ham-

Výstava v infocentru a Galerii Josipa Plečnika  
zachytila chrám Nejsvětějšího Srdce Páně v detailech

Dne 25. září se uskutečnila slavnostní ver-
nisáž v Infocentru Prahy 3 fotografií Marti-
na Frouze, který zachytil kostel Nejsvětější-
ho Srdce Páně v různých denních hodinách 
a ročních období.

Dvojvýstavu mohli návštěvníci vidět jak v In-
formačním centru Praha 3, tak v Galerii Josipa 
Plečnika v kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Martin Frouz pracoval na fotografiích sko-
ro pět let a podařilo se mu zachytit chrám ze 
všech možných a nemožných úhlů – od kryp-
ty přes chrám, věž, půdu až po samotnou stře-
chu. Nevynechal ani přilehlé okolí kostela, 
velkou pozornost soustředil na drobné detai-
ly Plečnikovy architektury, která jinak zůstává 
skryta pro běžného návštěvníka.

V Informačním centru Praha 3 lze zakou-
pit i Frouzovu fotoknihu, která obsahuje je-
ho tři sta originálních fotografií. n  -ham-

Beata Hlavenková je hlavní hvězdou letošního festivalu Žižkov Meets Jazz

Vernisáž fotografií Martina Frouze se konala v Informačním centru Praha 3

Projekt Jaromír Honzák Quintet nabídne komorní jazz

Tomáš Liška se svým triem představí nové CD Invisible World

První loutkové divadelní představení žižkovského divadelního spolku Remedium 
v Informačním centru Prahy 3 proběhlo 24. září. V publiku zasedli žáci první třídy 
základní školy nám. Jiřiho z Poděbrad, kteří představení „Jak loupežník napravil 
princeznu“ odměnili bouřlivým potleskem. Loutková představení divadelního spolku 
Remedium pro základní a mateřské školy budou v infocentru pořádána pravidelně 
jednou za měsíc. Zájemci o návštěvu představení v příštím roce se mohou hlásit 
na: evasl@praha3.cz. n

foto: Adam Holý

foto: Junior klub

foto: Junior klub
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ze života Prahy 3

Benefiční koncert pro Strom splněných 
přání již potřinácté
Letos se uskuteční již třináctý ročník charitativní akce Strom splněných přání, který pořádá Far-
ní charita Žižkov. I letos si budete moci na benefičním koncertě vybrat andělíčka, na kterém bude 
napsáno přání dospělého či dítěte, jemuž budete moci splnit vánoční přání.

Plnit vánoční přání lidem, 
kteří jsou osamělí či bez pro-
středků, to je náplní každo-
roční akce Strom splněných 

přání. Každý rok jsou obdarovanými 
pečlivě vybraní jedinci či instituce, 
na které se během jiných charitativ-
ních akcí tak trochu zapomíná. Letos 
to budou matky s hendikepem z Do-
mova sv. Vincenta de Paul v Dolním 
Podluží, dále několik velmi chudých 
rodin z východního Slovenska, o kte-
ré se starají sestry Vincentky, a dále 
můžete potěšit staré a nemocné oby-
vatele Charitního domova pro du-
chovní ve Staré Boleslavi.  

Obdarovat chudé děti či staré 
a opuštěné lidi může každý z vás. 
Stačí přijít na benefiční koncert pro 
Strom splněných přání, který se usku-
teční v neděli 23. listopadu v koste-
le sv. Prokopa na Sladkovského ná-
městí od 18.00 hodin. Sólisté opery 
Národního divadla a sbor Camera-
ta Praha zazpívají výběr z opery Ja-
na z Arcu od Giuseppe Verdiho. Prá-
vě na koncertě si budete moci vybrat 
andělíčka, na kterém bude jméno 
a přání člověka, kterému můžete spl-
nit vánoční přání. Pak už stačí dárek 
koupit, zabalit a dle instrukcí předat 
organizátorům. Když uděláte na Vá-
noce radost někomu, koho vlastně 
vůbec neznáte, budou i vase svátky 
radostnější a požehnanější. n 

-red-

Aeroškola pomáhá dětem filmově se vzdělávat
Ve  spolupráci  s  kinem  Světozor 
a Biem Oko začalo žižkovské kino 
Aero od října nabízet aktivity dětem 
a studentům, kteří mají zájem o au-
diovizuální  výchovu,  v  novém  mul-
timediálním  ateliéru  v  Ambrožově 
ulici. Aeroškola se zaměřila  i na  ty 
nejmladší  a  chce  být  alternativou 
k běžné školní výuce. 

„Východiskem pro tvorbu našich edukač-
ních programů je především oblast Umě-
ní a kultura a průřezové téma Mediál-
ní výchova. Školní vzdělávací programy 
Aeroškola jsou určeny školám a učitelům 
jako rozšíření a doplnění výuky, inspira-
ce a odborná pomoc v oblasti audiovizu-
ální výchovy. Celoroční provoz v atelié-
ru se bude dělit na dopolední programy 
pro školy a seniory, odpolední kroužky 
pro děti a večerní kurzy pro dospělé zá-
jemce,“ uvedla Linda Arbanová, hlav-
ní koordinátorka celého projektu.

Účastníci kurzu se seznámí s tvor-
bou filmů nebo jejich projekcí. Lektoři 
pracují s metodami dramatické výcho-
vy, které se dotýkají i dalších odvět-
ví, jako jsou literární, výtvarná, medi-
ální a občanská výchova. Pro děti jsou 

připraveny animační kurzy a worksho-
py nebo filmové a animační dílny. 

Malá škola animace se zamě-
řuje na kurzy klasických animač-
ních technik a upřednostňuje práci 
s pixilovaným, ploškovým a plaste-
linovým animovaným filmem. Dále 
je možné si vyzkoušet dabing, triko-
vou dokreslovačku nebo zvukovou 
postprodukci. Důraz se klade pře-
devším na tvorbu společného nebo 
individuálního animovaného filmu. 

V podobném duchu probíhají i dal-
ší kurzy, jako Svět v obrazech – jak 
se točí populárně naučný film, nebo 
si děti mohou osvojit základy filmo-
vého herectví. Aeroškola nabízí ale 
i kurzy pro dospělé a seniory pod 
dohledem erudovaných animátorů 
a fotografů. Kurzy animace a filmu 
pořádá Aeroškola už od roku 2005. 
Více informací naleznete na strán-
kách www.aeroskola.cz. n

-ham-  

Na benefici Strom splněných přání můžete obdarovat potřebné

Již dva roky působí Centrum dětí a mládeže Teen Challenge na nové adre
se na Havlíčkově náměstí 11. Oslava druhých narozenin nových prostor se 
uskutečnila v pátek 17. října. Do slavnostně vyzdobeného centra na dort 
a další dobroty si našlo cestu nejen mnoho dětí a teenagerů, které centrum 
pravidelně navštěvují, ale i jejich rodin, které služeb centra využívají. Kromě 
prohlídky prostor na návštěvníky čekalo hudební vystoupení dětí a přichystá
na byla řada výtvarných a zábavných aktivit. n

Pro děti jsou připraveny filmové a animační dílny

foto: Farní charita Žižkov

foto: kino Aero

foto: Teen Challenge
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neziskový sektor

RC Paleček 
Písecká 17, Praha 3 
tel.: 775 103 100 
www.rcpalecek.cz

 1. so 9.30 –16.30 Umění vychová
vat děti a úskalí s tím spojená 
– seminář pro pěstouny

 5. st 18.15 –19.45 Mýty a omy
ly při posilování ženského 
pánevního dna 

 9. ne 10.00 –16.00 Pohybové a hu
dební hrátky spojené s jógou 
pro děti a míčkováním – semi
nář pro lektorky v mateřských 
nebo rodinných centrech, 
pedagogy MŠ, chůvy i rodiče

11. út 9.00 –12.00 Nutriční porad
na, bezplatná a nezávazná 
konzultace

11. út 15.00 Svatý Martin – vý
roba lucerniček, pečení 
svatomartinských rohlíčků, 
ochutnávka svatomartinských 
vín, po 16.30 svatomartinský 
průvod

12. st 18.00 – 20.00 Narození sou
rozence – beseda 

19. st 18.00 – 21.30 Přijetí rodiče 
ve vás

20. čt 17.30 – 21.30 Agrese je 
OK – zážitkový seminář 
zaměřen na proaktivní práci 
s agresí u kluků

23. ne 10.00 –16.00 Palečkova 
nedělní herna

26. st 18.00 – 20.00 Výroba advent
ních věnců pro dospělé

Nová Trojka 
Jeseniova 19 
tel.: 777 650 759,
222 589 404
www.nova-trojka.cz

27.– 29. 10. podzimní prázdniny  
Nová Trojka je uzavřena. 29. 10. 
probíhají pouze dopolední kurzy.

 7. pá 16.00 Martinská světýlka 
aneb Setkání se svatým Mar
tinem na bílém koni – Nová 
Trojka a park Parukářka

 8. so 9.00 Den pro rodinu – soubor 
besed a přednášek z progra
mu rodičovského vzdělávání, 
rezervace nutná, Jolana tel.: 
603 416 724

 9. ne 9.00 Den pro děti z pěstoun
ských a sociálně znevýhod
něných rodin

 9. ne  9.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy – rezervace nutná, 
Markéta tel.: 774 416 744

11. út 11.00 Rodičovská dovo
lená a nástup do práce 
– přednáška s besedou, 
rezervace nutná, Jolana tel.: 
603 416 724

13. čt 18.00 Sbírka pro OSPOD 
– vše potřebné pro rodiny 
s dětmi, oblečení, povlečení, 
vybavení do kuchyně, oble
čení pro dospělé

13. čt 16.30 Dobrý sluha, ale zlý 
pán aneb Počítač a dítě – 
beseda, rezervace nutná, 
Jolana tel.: 603 416 724

22. so 14.00 Vázání adventních věn
ců  – rezervace nutná, Jolana 
tel.: 603 416 724

30. ne 10.00 a 14.00 Mikuláš aneb 
I v nebi mohou nastat zmatky 
– rezervace nutná, balíček 
pro své děti s sebou

Individuální poradenství a mediace
 4. út 16.00 Dvojčata v rodině – 

setkání podpůrné skupiny, 
rezervace nutná, Markéta tel.: 
774 416 744

 7. pá 9.30 Laktační poradna
11. út 14.30 Výživová poradna pro 

děti i rodiče – rezervace nutná
13. čt 16.30  Jak na poruchy učení 

a chování
14. pá 9.30 Psychomotorický vývoj 
24. po 10.00 Poradna v oblasti 

osobnostního rozvoje  

Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné 
situaci či náhlé osobní krizi, můžete 
vždy od pátku do neděle včetně kon
taktovat naši konzultantku Leonu Po
letínovou, DiS., vyškolenou pracovnici 
krizové linky na tel.: 734 258 291

Ulita 
Dům dětí a mládeže 
Na Balkáně 2866/17a 
tel.: 271 771 025–26, 
606 611 920 
www.ulita.cz

 6. čt 17.00  –19.30 Drátovaná 
světýlka  – dílna pro dospělé 
a děti, přihlášky předem

14. pá 17.00 – 19.00 Plstění 
jehlou  – dílna pro dospělé 
a děti od 8 let, přihlášky 
předem 

23. ne 10.00 – 16.00 Nedělní hry 
a hlavolamy s Ulitou  – věk 
účastníků: 6 –15 let

28. pá 14.00  – 15.45, 16.00  – 17.45, 
18.00  – 19.45 Adventní 
věnce   –  přihlášky předem 

7. 12. ne 15.00  – 18.30 Adventní 
neděle s Mikulášem  – 
pro rodiče s dětmi

Beztíže 
nízkoprahový klub 
Na Balkáně 2866/17a 
tel: 271 774 725 
www.beztize.ulita.cz

27. st Beztíže hledá taneční hvězdu 
– taneční soutěž s hodnoce
ním odborné poroty, přihlášky 
v klubu Beztíže

Rodinný klub Ulitka 
My.Aktivity, o.p.s. 
Na Balkáně 2866/17a 
www.rkulitka.cz 
tel.: 271 771 025–26

 8. so 14.00  –18.00 Slavnostní 
otevření zahrady  – otevření 
nové Komunitní zahrady 
s bohatým doprovodným 
programem: dílny pro děti, 
vařicí workshop a vystoupení 
skupiny Rajtaraj

10. po  18.00 –19.30 Kdo se baví 
s Ladičkou  – hudebně 
divadelní představení v Paláci 

Akropolis, pro rodiče s dětmi 
3–8 let

13. čt 9.00  – 12.00 Základy bylinné 
léčby v podzimním a zim
ním období  – s bylinkářkou 
a terapeutkou J. Volnou, 
rezervace předem

20. čt 9.00  – 12.00 Kurz první 
pomoci dětem – rezervace 
předem

20. čt 16.00  – 18.00 Uspávání 
světlušek  – lampiónový 
průvod, písnička a závěrečné 
překvapení

26. st 16.00 –18.00 Výroba ad
ventních kalendářů – dílnička 
pro děti a rodiče, přihlášky 
předem

27. čt 10.00 – 18.00 Adventní věnce 
– přihlášky předem

Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího  
z Pod ěbrad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
www.skola-jirak.cz

 8. so 7.30 –16.00 výlet vlakem 
Pendolino do Olomouce

25. út 16.15 –17.45 výtvarná dílna 
Omotávaný košík

Cvičení pro ženy
Pilates – út 19.00 ul.Chvalova
Jogová aktivní meditace – st 19.00 
ZŠ J. z Poděbrad
Pilates s hlídáním dětí – od 10.00 
sudá ST a liché PO

Co najdete v Ulitě?
Pravidelné kurzy a zájmové kroužky, otevřené 
dílny, tábory a prázdninové akce, otevřený klub, 
rodinný klub, výukové programy i soutěže pro 
školy Prahy 3. To všechno pro děti i dospělé 
nabízí Dům dětí a mládeže Ulita.

Věhlasné je tamní keramické studio pod vedením 
akademické malířky Vlasty Faktorové a velké úspě-
chy sklízí také oddíl stolního tenisu. Možnosti 
k trávení volného času zde ale najde skutečně kaž-
dý. V Ulitě se dá sportovat – najdete tu kurzy bad-
mintonu, hraje se tu fotbal, florbal, volejbal, ne-
chybí ani výuka parkouru nebo lezení. Dynamicky 
se rozvíjí taneční sekce Ulity a vedle tance se mů-
žete učit i hrát na různé hudební nástroje. Věnovat 
se zde můžete i divadlu a dramatické tvorbě, stu-
dovat tu lze cizí jazyky a lektoři pomůžou studen-
tům třeba i s přípravou k maturitě. 

V Ulitě se najde prostor pro každého a posky-
tuje zázemí i dětem a mladým lidem, kteří se jen 
tak poflakují po ulicích, nudí se a styl jejich zá-
bavy nepatří k těm úplně bezpečným. Do níz-
koprahového klubu Beztíže může přijít kdoko-
liv od 11 do 21 let, každý všední den od 14.00  
do 19.00 hodin, a to i ve většině svátků a prázd-
nin. Děti tu vedle zábavy najdou i podporu a po-
moc. Vstup je zdarma.

A v Ulitě se myslí i na ty nejmenší i jejich rodiče. 
Mateřský klub Ulitka pro ně připravuje nejrůzněj-
ší programy po celý týden. Děti v Ulitě mohou trá-
vit i volné prázdninové dny v rámci příměstských 
táborů. Velmi oblíbené jsou i akce pro širokou ve-
řejnost jako Ulitafest, bazary oblečení, sportov-
ních potřeb a hraček, Mikulášův mejdan a jednou 
z nejbližších akcí je slavnostní otevření Komunitní 
zahrady, kterou si můžete přijít prohlédnout v so-
botu 8. listopadu. n
� -red-

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 
Praha 3, Na Balkáně 2866/17a, 130 00
email: info@ulita.cz
tel.: 271 774 725
www.ulita.cz

Pracovna dá prostor cizojazyčným podnikatelům
Načerpat  zkušenosti  od  profe-
sionálů,  navázat  potřebné  kon-
takty nebo se jen setkat se stej-
ně naladěnými lidmi budou moci 
cizinci  se  zájmem  o  podnikání 
v  České  republice  v  rámci  pro-
jektu  Networkingové  středy  od 
září do prosince každou druhou 
středu v měsíci v prostorách ve 
Vlkově ulici 36.

Networkingová setkání, kde se 
představí podnikatelé z řad mig-
rantů, kteří zároveň přiblíží svůj 
podnikatelský příběh, pořádá 
v třetí městské části obecně pro-
spěšná společnost GLE. 

Pravidelná setkání by podle 
organizátorů měla vytvořit pro-
stor pro dialog cizinců a ma-
joritní společnosti a měla by 

rovněž usnadnit navázání kon-
taktů a rozvoj vědomostí, jež 
jsou potřebné pro start nového 
podnikání.

Setkání jsou naplánována na 
středu 12. listopadu a 10. prosin-
ce vždy od 17.30 do 20.30 hodin. 
Projekt financuje pražský ma-
gistrát v rámci Programu pod-
pory aktivit integrace cizinců 

na území hlavního města Pra-
hy pro rok 2014. K účasti na set-
kání je nutné se přihlásit na: 
katerina.bartosova@gle.cz nebo 
telefonicky na čísle 773 697 874. 
Další informace jsou zájem-
cům k dispozici také na adre-
se: http://gle.cz/networkingove-
-stredy-pro-cizince-v-praze/. �n
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Komunitní zahrada Krejcárek se otevře veřejnosti
Ačkoliv  podzim  už  je  v  plném 
proudu a pěstitelé většinou pře-
mýšlejí, kdy a jak uloží své rost-
liny k zimnímu spánku, žižkovští 
komunitní zahradníci mají napil-
no. V sobotu 8. listopadu je totiž 
čeká  slavnostní  otevření  první 
části nově upravené Komunitní 
zahrady Krejcárek.

Již druhým rokem obklopují 
Dům dětí a mládeže Ulita v uli-
ci Na Balkáně květiny, zelenina 
a bylinky pěstitelů z Prahy 3. Ješ-
tě nedávno se tady zahradničilo 
ve vacích a pytlích, v posledních 
týdnech ale místní zahrada pro-
chází revitalizací, která zajistí, že 
od příštího jara už budou mít zá-
honky své stálé místo přímo v ze-
mi. První fáze projektu, který 
probíhá pod taktovkou obecně 
prospěšné společnosti My.Akti-
vity, vyvrcholí v sobotu 8. listo-
padu ve 14 hodin, kdy se zahra-
da otevře veřejnosti.

Celý projekt má komunitní 
charakter. Architektonický plán, 
který vytvořila firma Green – De-
cor, vznikl na základě dvou plá-
novacích setkání s veřejností. 

Zahrada podle návrhů obyvatel 
Prahy 3, kteří se na jejím vzniku 
podíleli i formou dobrovolných 
brigád, tak bude obsahovat ne-
jen záhonky k soukromému pěs-
tování, ale i prostor pro pořádá-
ní pikniků, herní zelenou louku, 
hmyzí domek, veřejný kompos-
tér a v druhé fázi i pec na chleba 
nebo grilovací koutek.

„Zahrada by měla sloužit všem 
generacím. Komunitní zahradní-
ci jsou především mladí lidé, ale 
doufáme, že do zeleného zákoutí 

přilákáme třeba i seniory. Na pro-
jektu se také od samého začátku po-
dílejí rodiny s malými dětmi,“ říká 
o projektu Monika Rohlenová, 
komunitní zahradnice a vedou-
cí rodinného klubu Ulitka, kte-
rý rovněž provozuje My.Aktivity 
o.p.s. Nová zahrada navíc podle 
ní umožní rodinnému klubu roz-
šířit jeho nabídku o ekologické 
vzdělávací projekty a poskytne 
také maminkám posezení s ká-
vou při hlídání dětí přímo v pří-
rodě. „Ulitka nabízí volnou hernu, 

kroužky cvičení, výtvarné i hudeb-
ní aktivity, přednášky pro mamin-
ky, nově teď dokonce i tai-chi pro 
nejmenší a celou řadu opravdu za-
jímavých akcí. Ale příroda, kterou 
považujeme v dětském vývoji za vel-
mi důležitou, nám chybí. To by se 
teď mohlo s novou zahradou změ-
nit. S ekovýchovou je totiž třeba za-
čít v co nejranějším věku,“ dodává 
Rohlenová.

Veřejnosti se brány nové ko-
munitní zahrady otevřou v sobotu 
8. listopadu ve 14 hodin. Návštěv-
níky čeká odpoledne s jazzovou 
hudbou, komentovanou prohlíd-
kou zahrady a výtvarnou dílnou 
pro děti. Kdo bude mít zájem, bu-
de si rovněž moci vybrat a rezervo-
vat záhon pro příští sezónu. Spo-
lečně se zahradou bude slavnostně 
uveden do provozu také kompos-
tér pro veřejnost na bioodpad z do-
mácností. Projekt by se samozřej-
mě neobešel bez finanční pomoci, 
kterou podle organizátorů poskyt-
ly především Nadace Via, Nadace 
Partnerství, městská část Prahy 3, 
firma LotusGrill a další. n

-red-

foto: My.Aktivity
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neziskový sektor

PROGRAM NA LISTOPAD

Bowling  
s Integračním Centrem Praha
Centrum XBowling, Pitterova 5

22. so 13.00 III. Bowlingový turnaj 
mezinárodních amatérských 
týmů – pořádá Integrační cen
trum Praha, o.p.s. Součástí je 
i doprovodný program pro děti, 
možnost volné hry a afterparty 
s DJ. Registrace na praha4@
icpraha.com: do 18.11. 2014. 
Vstup zdarma!

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940 
email: senior@remedium.cz
www.vstupujte.cz

Klub otevřen:
po – čt 9.00 – 18.00, pá 9.00 – 16.00.

Listopad – měsíc péče o duši
  4. út  16.30 H. Hrbáčková, L. Vajsaro

vá – Homeopatická lékárnička
11. út 16.30 J. Aksamítová – Srdce 

nebo rozum aneb jak dosáh
nout jejich harmonie

12. st 13.30 J. Schütz – Žižkov zná
mý i neznámý

19. st 13.30 K. Línková – Cvičení 
paměti

13. čt 18.00 premiéra Vražda v pen
zionu pro starší dámy – di
vadelní spolek Proměna, Pa
lác Akropolis, Kubelíkova 27, 
vstupné pro seniory 50 Kč

Občanská poradna 
REMEDIUM
Křišťanova 15, 
tel.: 272 743 666, 605 284 737 
email: obcanskaporadna@remedium.cz

Provoz: po, út a čt 8.30 – 11.30 pro 
osobní konzultace (bez objednání), po, 
út a čt 12.30 – 15.30 telefonické dotazy.

Svaz diabetiků ČR
Roháčova 26

10. po vycházka Pohořelec, sraz 
14.00 zast. tram. 22 Pohořelec

14. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou služ
bou, Roháčova 26

Farní charita Žižkov
Čajkovského 36

každé po 17.15 trénování paměti

Farní sbor ČCE Praha 3 – Jarov
U Kněžské louky 9

29. so 15.00 2. jarovský jarmark – do
mácí výrobky, marmelády, su
šené ovoce, květiny, keramické 
přívěsky, knihy, Obchůdek Jed
noho světa – Fair Trade

Komunitní centrum  
Armády spásy
Biskupcova 36, tel.: 773 770 220

Otevřeno: po – pá 8.00 –16.00 hodin
Po objednání možnost poledního stra
vování pro seniory v pracovní dny od 
11.30 do 12.30 hodin za 55 Kč. 
Každé úterý od 9.30 – společné zpívá
ní (bezplatný program), každý čtvrtek 
od 9.30 – kroužek ručních prací (bez
platný program)

27. čt 9.00 –16.00 Předvánoční  
jarmark

Alfa Human Service zve na benefiční koncert
První  listopadovou  středu,  tedy 
5. 11., uvítá organizace Alfa Human 
Service (AHS) návštěvníky na svém 
druhém benefičním koncertu v ka-
pucínském  klášteře  na  Loretán-
ském  náměstí.  Tentokrát  na  něm 
vystoupí  studenti  cimbálu  Kon-
zervatoře  Brno  ze  třídy  Dalibora 
Štrunce. Dobrovolné příspěvky vy-
brané během koncertu budou vyu-
žity na podporu klientů AHS.

Alfa Human Service, který sídlí 
v Biskupcově ulici na Žižkově, pod-
poruje rodiče i učitele, kteří se stara-
jí o děti se zdravotním postižením. 
Společným cílem je samostatnější dí-
tě s hendikepem a psychicky stabilní 
rodič či dospělý. Formou konzulta-
cí, psychoterapeutického poraden-
ství, koučinku, supervize, vzdělává-
ní a ergoterapie posilují pracovníci 
AHS psychickou stabilitu svých kli-
entů, snaží se předcházet syndromu 
vyhoření, zefektivnit komunikaci 
s okolím a posílit výchovný přístup 
k hendikepovaným dětem.

Benefiční koncert Alfa Human 
Service je součástí projektu Večery 

u kapucínů. Jedná se o cyklus be-
nefičních akcí, které se konají vždy 
první středu v měsíci od 19 hodin 
v prostorách kláštera bratří kapucí-
nů v Praze na Hradčanech. Výtěžek 
dobrovolného vstupného je vždy 
věnován jiné instituci dle výběru 
bratří kapucínů.

„Bratři kapucíni nám svoji důvě-
ru dali již podruhé, což nás mimořád-
ně těší a vážíme si toho,“ říká ředitelka 

organizace Martina Chmelová a do-
dává: „Letošní koncert bereme jako po-
děkování všem, kteří s námi spolupra-
cují a podporují nás. Jsme přesvědčeni, 
že naše práce má smysl.“

Výtěžek z minulého koncertu 
organizace využila na zajištění tří 
odborných asistentů na psychore-
habilitační pobyt rodičů s dětmi se 
zdravotním postižením, což se pro-
mítlo do celkové ceny pobytu pro 

všechny rodiče, a na speciální po-
můcky pro činnost dětí, které zpes-
třily jejich činnost během pobytu. n
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Workshop pro sociální služby  
vysvětlil změny nového zákona
V souvislosti  s plánovanou noveli-
zací zákona o sociálních službách, 
změnou jejich financování, přijetím 
nového komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb na Praze 3 a dal-
šími  změnami  v  sociální  oblas-
ti  uspořádal  odbor  sociálních  věcí 
ÚMČ Praha 3 workshop pro místní 
poskytovatele sociálních služeb. 

Od ledna příštího roku přechází pod-
statná část financování sociálních 
služeb ze státu na kraje. Změna by 
měla přinést transparentní, zpětně 
ověřitelné poskytování dotací i vět-
ší respektování specifik jednotlivých 
krajů a různých typů služeb. Zároveň 
s tím proběhla aktualizace a schvá-
lení nových strategických dokumen-
tů hlavního města Prahy a Prahy 3. 
S těmito a dalšími změnami byli se-
známeni účastníci workshopu pro 

poskytovatele sociálních služeb, kte-
rý pro ně 8. října uspořádal odbor so-
ciálních věcí třetí městské části. 

Jedním z přednášejících, kte-
rý popisoval změny obsažené v no-
vele zákona a oblasti financová-
ní, byl Tomáš Klinecký, ředitel 
odboru zdravotnictví, sociální pé-
če a prevence magistrátu hl. m. Pra-
hy. Účastníci zde měli i prostor pro 
dotazy související s procesem pře-
chodu financování těchto služeb 
na kraje. „Tento workshop měl za cíl 
ukázat místním poskytovatelům soci-
álních služeb novinky v jejich oblas-
ti a poskytnout jim vhled do fungování 
různých úrovní státní správy a samo-
správy při zajišťování rozvoje a finan-
cování sociálních služeb v následujících 
letech,“ vysvětlil Vladimír Beran, ve-
doucí sociálního odboru Prahy 3. n

-mot-

foto: Armáda spásy

V Komunitním centru Armády spásy se slavil Den seniorů
Již podruhé senioři z Komunitního centra Armády spásy v Biskupcově uli
ci společně oslavili svůj svátek – Mezinárodní den seniorů. Při této příležitosti je 
přišla pozdravit a popřát velitelka Armády spásy pro Českou republiku majorka 
Ria Scholtensová, která vyzdvihla přínos starší generace pro mladší, její ochotu 
naslouchat, předávat své životní zkušenosti a v případě potřeby podat pomoc
nou ruku. Vystoupily také děti z MŠ Jeseniova 204 s pásmem básniček a písni
ček s mezigenerační tematikou a seniorům předaly také květiny a dárky. n

Alfa Human Service
Biskupcova 84
Praha 3, 130 00
www.alfabet.cz, www.alfahs.cz
tel.: 242 441 486

Klienty sdružení Alfa Human Service podpoří benefice u kapucínů

foto: AHS

Na žižkovské radnici se slavily jubilejní svatby
Obřadní síň žižkovské radnice při-
vítala 14. a 21. října manželské dvo-
jice,  které  tu  slavily  své  diaman-
tové,  smaragdové  a  zlaté  svatby 
a  znovu  si  tak  připomenuly  svoje 
odhodlání jít spolu životem ve vzá-
jemném porozumění a lásce.

Úctyhodných 60 let od uzavření man-
želství, a tedy svatbu diamantovou, si 
připomenuly čtyři manželské páry 
– Lydia a Antonín Bojanovští, Ma-
rie a Otakar Fiedlerovi, Marie a Vác-
lav Čápovi (na snímku vlevo) a Jaro-
slava a Karel Zouharovi (na snímku 
vpravo). Smaragdové výročí svatby 
a pětapadesát let od složení manžel-
ského slibu oslavili Marie a Ludvík 
Benešovi, Eliška a Miroslav Čermáko-
vi, Růžena a Zdeněk Karel Mužíkovi 
a Magdalena a Jan Kunckovi. Rovné-
ho půl století jsou si vzájemnou opo-
rou na společné cestě životem šest 
manželských dvojic: Vlasta a Jiří Kry-
lovi, Zdenka a Karel Suchých, Marie 

a Jaroslav Klimperovi, Václava a Petr 
Šantrůčkovi, Dagmar a Josef Šilháno-
vi a Helena a Vlastimil Tlaskalovi, kte-
ří oslavili svatbu zlatou.

Všem jubilujícím párům do dal-
ších let společného života mnoho 
lásky, zdraví, životních sil a optimi-
smu popřála zástupkyně starostky 

Miroslava Oubrechtová, která jim 
při slavnostním ceremoniálu předá-
vala pamětní list. n

-mot-
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 n Hájek zedník živnostník. Prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, 
malířské, podlahářské a bourací prá-
ce s odvozem suti. Rekonstrukce by-
tů, domů, nebyt. prostor. Praha 3, 2 
a okolí. Tel.: 777 670 326

 n Knihy a knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel.: 286 891 400

 n Malířské a lakýr. práce+úklid, lev
ně/kvalitně p. Sus Tel.: 603 505 927.

 n VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 
a oprava rozvodů plynu, vody, ka
nalizace a  topení. Vladimír Tymeš, 
telefon: 603 937 032, www.voda-ply-
n-tymes.cz

 n VÝKLAD KARET Odpovědi na Va-
še otázky: láska, zdraví, peníze. Po-
radna tel.: 777 878 822, Julie, Hrdlo-
řezská 208/8

 n Levné ubytování – Špindlerův Mlýn, 
Pension Kraus, tel.: +420 602 406 071, 
www.pensionkraus.cz

 n Cukrárna Sladká Monika, Vlko-
va 10, Praha 3, přijme paní na výpo-
moc do výrobny na 4–5 hodin. Zdra-
votní průkaz nutný. Tel.: 222 721 813, 
mobil: 732 258 864 

 n Koupím z alpaky mísu na ovoce, pří-
bory, cukřenku aj. Tel.: 603 410 736

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesio
nální pomocník pro opravy, montá-
že, údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na  zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 n !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! Vyklí-
zení bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz 
sterého nábytku k  likvidaci. Stěhování 
všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí 
k likvidaci. Zn. LEVNĚ. Tel.: 773 484 056

 n Stropní sušák prádla – prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu a nepřeká-
ží. Montáž na míru. Tel.: 602 273 584

 n Nabízím výpomoc v domácnosti, 
úklid, okna, žehlení. Tel.: 732 856 660

 n Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi stroji. Ruč-
ně čistíme kožený nábytek, myjeme 
okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, 
prachu, roztočů, alergenu a skvrn růz-
ných původů. Rychle, kvalitně a  lev-
ně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz 

 n N O V O R O Č N Í  V Ě Š T B A  
Dozvíte se vše, co Vás čeká v novém 
roce. Vhodné také jako dárek. www.
abracadabra.cz, tel.: 777 878 822

 n Soukromé lekce angličtiny a něm
činy. Tel.: 739 677 891

 n Solná jeskyně Krystalka – přijď-
te vyrelaxovat a udělat něco pro své 
zdraví. Pro děti i dospělé, velmi vhod-
né pro alergiky a  astmatiky, dobré 
ceny, výhodné permanentky, 1 kůra 
v solné jeskyni = dva dny u moře! Bal-
bínova 3, Praha 2, tel.: 222 762 798, 
www.krystalka.cz

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, gar
nýže, šití záclon, markýzy, čalouně-
ní dveří, shrnovací dveře, renovace 
oken, silikon. těsnění – 30% úspo-
ra tepla, malování, Petříček. Tel.: 
606 350 270, 286 884 339, www. za-
luzie-rolety-praha8.cz

 n Družstevní byty: prohlášení 
vlastníka, převody, SVJ, zaměření 
pasportizace bytů, tel.: 724 304 603

 n P O M O C  S E  Z D R A V Í M 
napojení těla na léčivou sílu. Odblo-
kování nemocí, depresí aj. Poradna 
ABRACADABRA, tel.: 777 878 822 
www.abracadabra.cz

 n Vyměním byt OV 1+1 s lodžií za vět-
ší. Byt má 50 m2, nízké poplatky (sa-
mostatná koupelna, WC, velký sklep), 
1. p., Lucemburská, pěkný dům i byt 
po  rekonstrukci. Vyměním za podob-
nou lokalitu (= Flora), ne panel, příze-
mí, na stavu bytu nezáleží. RK nevolat! 
Tel.: 603 177 779

 n HAPPY HOME Úprava bydlení 
a podnikání tak, aby vám byt prospí-
val. Úprava dětských pokojů, bytu, ob-
chodů. Více na: www.abracadabra.cz 
Tel.: 777 878 822

 n Koupím byt v  Praze  3, přímo 
od majitele, tel.: 604 617 788

SKA_inz_V_Zahradkach_Radnicni_listy_280x179.indd   1 15.10.14   10:54

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 OBKLADAČSKÉ PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Prodáváme
a pronajímáme
nejvíce bytů a domů
v Praze 3



Přijmeme nové kolegyVolejte - 226 88 66 77
www.remaxace.czVinohradská 2396/184 Praha 3

7. patro

Malířské, lakýrnické, podlahářské a truhlářské  
práce, štukování stěn, lakování v dílně
těsnění do oken
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz

Štěpán Mollaywww.malirlakyrnikpraha.cz

www.rt-reality.cz

Ing. KATEŘINA ŠAUEROVÁ
731 125 515 

sauerova@rt-reality.cz 

KLIENT NAŠÍ BANKY 

KOUPÍ BYT NA PRAZE 3

PROSÍM NABÍDNĚTE

Jste žena a je Vám více než 65 let?

OBJEDNEJTE SE K BEZPLATNÉMU PREVENTIVNÍMU 
VYŠETŘENÍ OSTEOPORÓZY 

Máte-li o toto vyšetření zájem, objednejte se na telefonu:
230230940-1 nebo 725027328 

Nestátní zdravotnické zařízení CCBR Czech Prague s.r.o., Vinohradská 174, Praha 3, 130 00 

BEZPLATNÉ VYŠETŘENÍ HUSTOTY KOSTÍ 

PRO ŽENY STARŠÍ 70 LET 
A PACIENTY UŽÍVAJÍCÍ KORTIKOIDY

Máte-li o toto vyšetření zájem, objednejte se na telefonu:
230230940-1 nebo 725027328

Zdravotnické zařízení CCBR Czech Prague s.r.o., Vinohradská 174, Praha 3, 130 00

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

zajišťujeme veškeré druhy úklidových prací včetně 
vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

Objednávky inzerce 
do čísla 12/2014  

zasílejte na 
rn.inzerce@praha3.cz 

do 15. 11. 2014.



19

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LISTOPAD 2014

ze života Prahy 3

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

U husitů vypukla cestovní horečka. 
Již nebyli k zastavení, ihned po ná-
vratu ze Slezska se rozdělili,  zatím-
co táboři pod Prokopovým velením 
zamířili na jih do Rakouska, kde se 
opevnili u Nussdorfu, a systematic-
ky plenili okolní krajinu, mj. spálili 
lodní mlýny na Dunaji u Stockerau 
(a kdyby někde splašili dostatek lodí, 
jistě by neváhali napadnout i samot-
nou Vídeň a vypálit její předměstí), 
sirotci a pražané pokračovali na zá-
pad, přes Pernov (Bärnau) a Mni-
chov u Lesů (Waldmünchen) se do-
stali až na dohled k Řeznu, kde zase 

landkraběti vypálili veliký rybník 
(resp. prokopali jeho hráz).

Na domácí frontě však již tak 
úspěšní nebyli. Rozhodli se totiž pro 
obléhání, které nebylo jejich silnou 
stránkou. 8. července 1428 obklíči-
li Prokopovi táboři Bechyni, kde se 
statečně držel Hynce z Lažan s hejt-
manem zvaným Kokot. Ačkoliv sem 
husiti přemístili veškerou dostupnou 
artilerii, obléhání trvalo téměř čtvrt 
roku, než se o sv. Václavu vložil do vy-
jednávání samotný Oldřich z Rož-
mberka (dojel doprostřed husitské-
ho tábora v okázalém průvodu) a až 

o sv. Havlu (16. 10.) byla zbědova-
ná, avšak nepokořená posádka čest-
ně propuštěna na svobodu výměnou 
za hrad. Oldřich z Rožmberka zpro-
středkoval i dvouleté příměří pro mo-
hutný hrad Zvíkov, který táboři pod 
hejtmany Janem Blehem z Těšnice 
a Mikulášem z Padařova bezúspěšně 
obléhali po tři měsíce od 21. 3. 1429. 

Sirotci pod velením Prokůpka ob-
lehli 26. července Lichnici (Lichten-
burk), pevný hrad Jana Městeckého 
z Opočna (ten tam ale osobně ne-
byl, zastupoval jej purkrabí, posíle-
ný loupeživým rytířem Oldřichem 

Močihubem). Patnáct měsíců se sna-
žili posádku vyhladovět, sami při tom 
ale spotřebovali zásoby potravin a pí-
ce v širokém okolí, pro další se proto 
pod velením Jana z Kralovic vypravi-
li na již důvěrně známé Žitavsko. Na-
loupili toho sice hojnost, na zpáteční 
cestě však na jejich zadní voj zaútočili 
mezi Chrastavou a Libercem okrade-
ní, mnoho plně naložených vozů zni-
čili nebo odvlekli zpět a na 400 hu-
sitů bylo pobito, utopilo se v Nise 
nebo upáleno ve stodolách. Po po-
čátečním zaváhaní sice sirotci přešli 
do protiútoku (a zabili i žitavského 

hejtmana), ale ztracené zásoby se již 
nahradit nedaly. Teprve 25. listopadu 
1429 se Jan Městecký (již podruhé) 
zavázal přestoupit na stranu sirotků, 
ale dokud o tom nepodá hmatatelný 
důkaz, byl hrad dán do zástavy rytí-
ři Janu Hertvíkovi z Rousínova. Další 
hrad Jana Městeckého, Landšperk, se 
sirotčímu hejtmanu Janu Kromě šínu 
z Březovic, podařilo dobýt podstat-
ně rychleji, obléhání trvalo od 24. 6. 
do 17. 9. a jeho posádce byl nakonec 
zaručen svobodný odchod.n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Tachovské náměstí 288/6
www.uslovanskelipy.cz/ 
tel.: 734 743 094, 739 003 999 
pone: 11.00–24.00 hod.

Žižkovský gurmán

Praha 3 včera a dnes

Pitterova ulice

Vchod do druhé části bývalé Chel-
čického ulice, která vedla podél 
zdi zahradnictví a Kapslovny, byl 
v místech dnešního skautského are-
álu vedle Milíčova domu. Zde za-
čínala úzká ulička mezi drátěnými 

ploty a jedním obydleným nouzo-
vým domkem. Po projití touto ulič-
kou  ulice pokračovala jako štěr-
ková silnice. Na levé straně bylo 
zahradnictví pana Dostála a zeď 
Kapslovny, která končila u budovy 

žižkovského chudobince z roku 
1921. Dále až k bloku domů posta-
vených v letech 1934–1936 v Mla-
doňovičově ulici (nyní Jana Želiv-
ského). Od budovy chudobince byl 
plot Zásobovací zahrady, kde se 

pěstovaly květiny pro potřeby hlav-
ního města Prahy. Na pravé straně 
byla tesařská dílna pana Spejcha-
la. Od ní už byla pouze pole od-
dělující Chelčického ulici od ulice 
Olšanské.

Budovy na této straně ulice se 
stavěly postupně od roku 1947. 
Do Chelčického ulice jsou však ob-
ráceny zadní stranou. Hlavní vcho-
dy do domů jsou z ulice Olšanské.

Kolem roku 1960 byla zeď 
Kapslovny a zahradnictví zbořena 
a vzniklý prostor spojený s vrchem 
sv. Kříže byl využíván k rekreaci 
a kulturním účelům. Zde stojí původ-
ní budova továrny Sellier & Bellot 
z 19. století, která sloužila jako zku-
šebna jejich výrobků a nyní je vyu-
žívána biatlonovým klubem. Zají-
mavostí je, že tento prostor byl také 
využíván jako zařízení staveniště při 
budování žižkovské televizní věže.

Od konce 90. let minulého sto-
letí se však zde mimo pozemek Zá-
sobovací zahrady, kde vyrostla nová 
rezidenční čtvrť Central park Pra-
ha a sportovní areál, mnoho nezmě-
nilo. Přístup do ulice, která v roce 
1996 dostala název Pitterova, je mož-
ný pouze parkovišti mezi budova-
mi v Olšanské ulici a kolem Central 
parku od ulice Jana Želivského. n 

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

Původně úzká ulička vedla podél Zásobovací zahrady plné skleníků. Ty jsou dnes sice pryč, jinak se ale bezprostřední okolí od 60. let příliš nezměnilo

U Slovanské lípy

Nejstarší hostinec na Žižkově – nej-
sem si jistý, ani Žižkovský gurmán 
nepamatuje úplně všechno, ale nej-
spíš je to možné. Naopak zcela jisté 
je majetkové propojení s Černokos-
teleckým pivovarem v Kostelci nad 
Černými lesy a sesterským Hostin-
cem U Vodoucha v Jagellonské uli-
ci, o kterém jste si mohli přečíst v RN 
č. 4/2012. 

Druhou jistotou je pak rotující 
nabídka krásných tradičních i spe-
ciálních piv z produkce malých čes-
kých regionálních pivovarů na dese-
ti pípách. Možnosti jsou v podstatě 

nepřeberné – minipivovar Valášek 
Vsetín, pivovar Matuška Broumy, 
Radniční pivovar Jihlava, Městský 
Podorlický pivovar Rychnov nad 
Kněžnou, pivovar Klášter Hradiště 
nad Jizerou, minipivovar Labuť Li-
toměřice, Pivovarský dvůr Zvíkov, 
Zámecký pivovar Herold Březnice, 
Klášterní pivovar svatého Vojtěcha 
Břevnov, Podklášterní pivovar Třebíč, 
Rodinný pivovar Hendrych Vrchlabí, 
minipivovar Mayzus Chotoviny, Hos-
tinský pivovar U Bizona Čižice, piva 
spodně i svrchně kvašená, pšeničná, 
kvasnicová, ochucená, voňavá a silně 
chmelená piva Indian Pale Ale… Piva 
se ve většině případů podávají v pří-
slušném originálním skle a od ob-
sluhy nebo z různě se povalujících 
propagačních letáků můžete zjistit 
spoustu dodatečných informací. Ani 
si nedovedu představit, že by si někdo 

během večera nedokázal najít své-
ho pivního oblíbence a vlastně bych 
se nebál do této multipivnice vylákat 

ani zarytého odpůrce piva vůbec – 
takový obecný odpor bývá obvykle 
postavený výhradně na zkušenosti 

s unifikovaným polomrtvým pivem 
z nadnárodních továren. 

K ochutnávce výběrových piv je 
dobré i něco pojíst – nabídka je vel-
mi jednoduchá a za sporákem ne-
stojí zrovna René Redzepi, nicméně 
konfinované kachní stehno, vepřová 
krkovice, grilované koleno, kuřecí 
křídla nebo pečená žebra jistě niko-
ho neurazí. Přiznávám, na „šťavna-
tou flákotu hovězí roštěné à la RaJ“ 
jsem odvahu nesebral. 

Hostinec nabízí také denní me-
nu do 15.30 hodin za těžko uvěři-
telných 90 Kč + 30 korun za po-
lévku. Zajímavější jsou ale myslím 
nejrůznější speciálně zaměřené ak-
ce – stejkobraní, svatomartinské hu-
sy, žižkovské špikování, řízkománie, 
kachní speciality nebo víkendové zá-
vitky, kapsy a rolády. n

Martin Kubát
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Informační centrum na rohu Milešovské a náměstí Jiřího z Poděbrad  
zve nově na autorské čtení
V  úterý  4.  listopadu,  v  19  hodin 
se  můžete  těšit  na  autorské  čte-
ní  Tomáše  Zmeškala,  který  je  au-
torem  románů:  Milostný  dopis  klí-
novým  písmem  (2008),  Životopis 
černobílého jehněte (2009), Sokra-
tes na rovníku  (2013) a rozhlasové 
hry Obecní museum (2010). Za své 
dílo  získal  mimo  jiné  Cenu  Josefa 
Škvoreckého  2009,  Literární  cenu 
Evropské unie 2011 nebo nominaci 
Magnesia litera 2009.

Týž den je již od 10 hodin dopoledne 
připraveno speciálně pro maminky 
s dětmi další pokračování oblíbené 
akce Žižkovské kočárkování. Po vy-
cházkách horním a dolním Žižko-
vem je na přání maminek připravena 
komentovaná vycházka Olšanskými 
hřbitovy. Akce bude zaměřena ne-
jen na historii nekropole a hroby vý-
znamných osobností, ale především 
na náhrobní umění, jeho styly, tvůr-
ce a symboliku výzdoby náhrobků. 
Sraz je v úterý 4. 11. v 10.00 hod. 
před kostelem sv. Rocha na Olšan-
ském náměstí.

5. listopadu, v 17 hodin vás zve-
me na již tradiční přednáškový cyk-
lus o Fair Trade produktech. Tento-
krát budete mít možnost seznámit se 
s výrobky z Nikaraguy. Dozvíte se, 
kde vlastně Nikaragua leží, jak se ži-
je místním lidem a co to znamená, 

když se řekne „Rozvojové cíle tisí-
ciletí“. Během přednášky proběhne 
ochutnávka fairtradových produktů.

11. listopad je významným dnem, 
připomínáme si Den válečných ve-
teránů, kteří se každoročně schá-
zejí na Vítkově, ale v tento den ne-
smíme zapomenout ani na den boje 
proti drogám, přijďte tedy 12. listo-
padu od 17 hodin na přednásku vě-
novanou této problematice. 

13. listopadu pak uvedeme na po-
čest všem válečným obětem němec-
ko-francouzsko-polský válečný film 
Běž, chlapče, běž. Dojemný a zároveň 
inspirující příběh o cestě jednoho 
chlapce, který musel ze dne na den 
dospět, aby přežil.

19. listopadu jsme připravili před-
nášku na téma Toxické látky ve spo-
třebním zboží, během níž bude-
te mít možnost zdarma otestovat 
výrobky a zboží, které máte doma 
a používáte je. 20. listopadu bude 
následovat vystoupení skupiny The 
Brownies, která hraje hudbu na po-
mezí blues, reggae a latin music, bo-
ssa novy a jazzu.

24. listopadu zahájí v informač-
ním centru zástupci Ústavu pro 
studium totalitních režimů výsta-
vu k 25. výročí listopadové same-
tové revoluce. Na tu pak ve čtvrtek 
27. listopadu naváže projekce doku-
mentárního filmu Olga režiséra Mi-
roslava Janka, který je osobním por-
trétem výjimečné osobnosti – první 
dámy Olgy Havlové. n  -red-

Přijďte fandit 
Viktorce!

Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou v té-
to sezóně jediným pražským účast-
níkem druhé nejvyšší soutěže. Vstup 
do nového ročníku se mladému 
mužstvu vydařil, což oceňují i di-
váci, kterých na stadionu postupně 
přibývá. 

Viktorka hraje domácí zápasy 
v tradičním čase před nedělním obě-
dem s výkopem v 10.15 hod. Do kon-
ce podzimní části soutěže zbývá 
mužstvu pouze jeden domácí zápas. 
Přijďte fandit svému týmu:

 
9. 11. 2014 od 10.15 hod.
FK Viktoria Žižkov – FK Kolín n

Svatomartinská 
ochutnávka nabídne 
i husí pečínku

Svatomartinské slavnosti na ná-
městí Jiřího z Poděbrad nabídnou 
11. listopadu sortiment více než 

20 českých a moravských vinař-
ství. K ochutnávce svatomartinské-
ho vína se bude podávat jak jinak 

tradiční pečená husa, které bude 
připraveno na 2000 porcí. Stehno 
se dvěma druhy knedlíků a se zelím 
se bude prodávat za 125 Kč. 

Slavnosti vína vypuknou symbo-
licky v 11 hodin a 11 minut. Návštěv-
níci mohou vybírat z více jak 20 čes-
kých a moravských vinařství, jako 
Vinařství Mikulica, Vinařství Šalša, 
Rodinné vinařství Řádek, Salabka, 
Marada nebo Vinařství Krist. K to-
mu se budou podávat drobné lahůd-
ky vhodné k vínu, jako kozí sýry, sa-
lámy, raclette nebo klobásky. 

K poslechu zahraje hudební sku-
pina Galán, která pobaví klasickou 
interpretací cimbálové muziky. Re-
pertoár tradičních písní z oblasti 
Podluží, ale i Slovenska či Maďar-
ska jistě zaujme svou vysokou úrov-
ní. Dalším hostem letošních svato-
martinských slavností bude kapela 
Praguematique, která svým lehko-
vážným jazzem zaujme pouliční ryt-
mikou, žertovnými melodiemi i pod-
manivou atmosférou. n

-red-

na Jiřáku

svatomartinské

v´ino&husa

11. 11. 2014
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ  
LETOŠNÍHO SVATOMARTINSKÉHO VÍNA
v 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin

program od 14 do 20 hodin

VSTUP ZDARMA  více na www.praha3.cz a facebook.com/praha3.cz

Městská část Praha 3 pořádá 
komentované vlastivědné vycházky 
také speciálně pro maminky s dětmi  

Program v infocentru na listopad
4.11. Žižkovské kočárkování – Olšanské hřbitovy od 10 hod. – sraz před 

kostelem sv. Rocha
4.11. Autorské čtení – Tomáš Zmeškal od 19 hod. *
5.11. Fair Trade produkty – Nikaragua od 17 hod.
12.11. Přednáška Současná drogová situace, příp. protidrogová preven

ce od 17 hod.
13.11. Filmová projekce Běž, chlapče, běž od 18 hod. *
19.11. Přednáška Toxické látky ve spotřebním zboží spojená s testováním 

výrobků od 17 hod.
20.11. The Brownies – hudební vystoupení od 18 hod. *
24.11. Zahájení výstavy k 25. výročí listopadové revoluce (17. 11. 1989)
25.11. Vlastivědná procházka – Olšanské hřbitovy od 10 hod. – sraz před 

kostelem sv. Rocha
26.11. Privatizace bytů – poradenský servis od 17 hod.
27.11. Filmová projekce Olga od 18 hod. *

Veškerý program informačního centra je zdarma. Na filmové projekce a program označený * 
si, prosím, vyzvedněte vstupenky v infocentru.

Informační centrum Praha 3, Milešovská 846/1, 
roh náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
tel.: 222 232 464 

od 14 hodin cimbálovka Galán
od 18 hodin Praguematique

20 českých a moravských vinařství,  
svatomartinská husa, 
lahůdky k vínu

ilustrační foto


