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Exkluzivně pro RN: 
Cimrmani slaví 45 let
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Vážení občané,
kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, 
hledá důvod – to mě často napada-
lo při zdůvodňování minulého vede-
ní radnice, proč nelze to či ono zve-
řejnovat. Většinou jsme se dozvěděli, 
„že bychom chtěli, ale…“ Nebo se ve-
dení radnice rovnou vymluvilo na 
zákonné předpisy a uveřejnilo nutné 
minimum informací. Zveřejňování 
nicneříkajících usnesení bez příloh 
na webových stránkách naší městské 
části bylo toho nejlepším příkladem 
a k ničemu to nevedlo. 

Nové vedení radnice se nebude na 
nic vymlouvat, nebude hledat důvo-
dy, proč nejde zveřejnovat informace, 
ale bude hledat cesty, jak informace 
dostat tam, kde mají být, tedy k obča-
nům Prahy 3.

Transparentní a průhledné roz-
hodování jsme si vytkli jako nejdůle-
žitější úkol a v programových cílech 
Rady městské části Praha 3 je tento 
úkol hned na prvním místě. Poskyto-
vání informací považujeme za svoji 
povinnost a zveřejňování našich roz-
hodnutí za naprostou samozřejmost.

V průběhu podzimu se proto mě-
ní nejen Radniční noviny, kde jsme 
zavedli rubriku pro názory opozice 
a občanů, ale i webové stránky měst-
ské části, kde se postupně objeví nejen 
zápisy a usnesení včetně příloh z jed-
nání zastupitelstva a rady městské 
části, ale také z jednotlivých výborů 
zastupitelstva a komisí rady městské 
části. Zveřejňování těchto materiá-
lů bude postupné proto, že se dopra-
covávají příslušné počítačové progra-
my, a aby byly samozřejmě dodrženy 
všechny zákony o zveřejňování infor-
mací i o ochraně osobních údajů.

Naše programové cíle obsahu-
jí i další kroky směřující k otevřenos-
ti radnice vůči občanům, příkladem 
mohu uvést zavedení veřejných dis-
kusí nad strategickými záměry rozvo-
je MČ Praha 3. Do činností úřadu 
hodláme zapojit prvky komunitního 
plánování, tedy systému, kdy služby 
a investice budou přizpůsobeny po-
ptávce veřejnosti. Chceme též dokon-
čit projekt elektronického úředníka – 
službu, pomocí které si občané budou 
moci podle vlastního nastavení hlídat 
termíny a důležité informace, jako je 
například výměna dokladů. Všechny 
tyto a další kroky, které by měly zjed-
nodušit komunikaci občana s úřa-
dem, budeme úspěšně plnit a před-
kládat vám ke kontrole. Věříme, že se 
vám tímto otevřou dveře radnice ještě 
víc než doposud. �

Žižkovské ulice
zažily město jinak 
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Tramvaje nevyhovují 
Praha 3 jedná s hlavním městem o nápravě

Zrušení linky 19, zkrácení linky 11 
a odklonění 16, které patří na Pra-
ze 3 k nejvytíženějším, způsobují 
obyvatelům trojky stále problémy. 
Jedenáctka totiž od září končí na 
nám. Jiřího z Lobkovic a šestnáct-
ka jede z Biskupcovy místo na Ja-
rov směrem na Palmovku, čímž při-
šli obyvatelé Jarova o přímé spojení 
na metro A.

„Populaci Jarova tvoří z velké části 
senioři a další přestupy cestou na met-
ro jim způsobují komplikace. Navíc za-
stávka Biskupcova je příliš malá na 
hromadné přestupy ve špičce a Nákla-
dové nádraží Žižkov, která je druhou 
variantou pro přestup na Želivského, 
nutně vyžaduje rekonstrukci. Požáda-
li jsme náměstka Noska o řešení tohoto 
problému,“ popsal zářijové jednání 
na magistrátu místostarosta Ond-
řej Rut. Podle něj je ztráta přímého 
spojení Jarova s metrem A zásadní 
a vyřešit ji by mohlo jen navráce-

ní 16 do původní trasy nebo pro-
tažení 11 na Jarov. „Odklonění šest-
náctky z Jarova vadí snad každému. 
Bez přestupu se tam totiž nedá dostat. 
Takové změny mohl udělat jenom ten, 
kdo MHD vůbec nejezdí,“ posteskla 
si nad novými trasami tramvají Ja-
na Jiříková z Prahy 3.

Určitého napravení dopravních
komplikací by se obyvatelé tře-
tí městské části mohli dočkat už 
v dohledné době, jestli ale pů-
jde o úpravu tras tramvajových li-
nek, zatím není jisté. „Na připomín-
kách stavebně-technického charakteru 
se začalo pracovat ihned a prověřu-
jí se možnosti jejich realizace. Další 
připomínky budou posouzeny v kon-
textu připomínek okolních městských 
částí, neboť linky projíždějící MČ Pra-
ha 3 neobsluhují pouze tuto městskou 
část,“ uvedl náměstek primátora 
Josef Nosek. A opatrní jsou i před-
stavitelé Ropidu. „Z aktuálně pro-

váděných přepravních průzkumů zde 
(v Praze 3 – pozn. red.) nevyplývá 
akutní nutnost něco měnit,“ uvedl tis-
kový mluvčí Filip Drápal s tím, že 
v listopadu chystá Ropid rozsáh-
lý průzkum mezi cestujícími, který 
má ukázat názor veřejnosti na pro-
vedené změny.

„Ptát se je třeba všech obyvatel Pra-
hy a nejen zpětně,“ podotkl k těm-
to plánům Vratislav Filler ze sdru-
žení Auto*Mat, které reorganizaci 
pražské MHD dlouhodobě kriti-
zuje. „Nějaké změny byly potřeba, ale 
neměly se silově nutit centrálním měst-
ským částem, ve kterých tak lidé přišli 
o důležitá spojení, aniž by se k tomu 
mohli včas vyjádřit,“ doplnil Filler 
s tím, že způsob, jakým magistrát 
změny prosadil, je zcela nepřijatel-
ný. Na nedostatek času i neochotu 
naslouchat připomínkám si už v lé-
tě stěžovala také žižkovská radni-
ce. „Praha 3 dostala od Ropidu lhůtu 
pouze 4 pracovních dnů, aby se k na-
vrhovaným změnám vyjádřila. Naše 
výhrady ale nebyly reflektovány. Pro-
to je budeme v dalších jednáních i na-
dále prosazovat,“ uzavřel za radnici 
místostarosta Rut. Podle něj v této 
věci radnice přivítá podněty a při-
pomínky veřejnosti k organizaci 
dopravy v třetí městské části. Ob-
čané je mohou zasílat na e-mailo-
vou adresu: MHD@praha3.cz. �

-mpa-

BOHUSLAV
NIGRIN

zástupce starostky

Žižkovská radnice se nehodlá smířit se změ-
nami v MHD, které komplikují život obyva-
telům Prahy 3. Místostarosta Ondřej Rut se 
proto v půlce září osobně sešel s náměstkem 
primátora Josefem Noskem, aby zdůraznil, 
že radnice trvá na odstranění problémů, 
které reorganizace dopravy způsobuje pře-
devším obyvatelům Jarova a Vinohrad.

Vinobraní vzdalo 
hold Karlu IV.

Již pošestnácté ožila Praha 3 tra-
dičními slavnostmi vína, které se 
letos nesly v císařském duchu. 

Náměstí Jiřího z Poděbrad, kte-
ré se stalo centrem Vinohradského 
vinobraní, se totiž na dva zářijové 
dny proměnilo ve dvůr Karla IV. 
a Rudolfa II., kam dorazily tisíce 
návštěvníků z celé metropole. Na 
své si tak přišli milovníci vynikají-
cího vína, dobrého jídla i nevšední 
zábavy, které ke zdejším oslavám 
už neodmyslitelně patří. �

Více fotografií na str. 9

Babí léto a medové 
dny na Jiřáku

Na farmářském tržišti na náměstí 
Jiřího z Poděbrad se uskuteční 
v sobotu 6. října již druhý ročník 
úspěšného festivalu Babí léto 
a v pátek 12. října pak Podzimní 
dny českého medu. �

Více na str. 4

Nejkrásnější 
park roku 2012

První místo v soutěži o nejlepší par-
kovou úpravu letošního roku získa-
la městská část Praha 3 za obno-
vu vnitrobloku v ulici Za Žižkovskou 
vozovnou. Ocenění převzalo vedení 
žižkovské radnice v pátek 31. srpna 
na brněnském výstavišti. �

Více na str. 13
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ZASTUPITELSTVO 
A RADA MČ PRAHA 3
Praha 3 uspořádá 
majetkové vztahy 
s FK Viktoria Žižkov
� Zastupitelstvo městské čás-
ti Praha 3 na svém zasedání 
25. září rozhodlo o odkoupení 
kotelny a technologií vyhřívání 
trávníku od fotbalového klubu 
FK Viktoria Žižkov za předběžnou 
cenu 28 882 000 korun. Techno-
logie vybudoval fotbalový klub na 
pozemcích stadionu, které jsou 
v majetku třetí městské části. 
Proti kupní ceně bude započtena 
desetimilionová půjčka s pří-
slušenstvím, kterou slavnému 
žižkovskému klubu městská část 
poskytla v loňském roce.

„Konečná kupní cena bude 
ještě ověřena znaleckým posud-
kem. Transakce je aktuální reakcí 
na tíživou ekonomickou situa-
ci, která zasáhla český fotbal 
a ohrožuje aktuálně i žižkovský 
klub. Zároveň tím naplňujeme 
dlouhodobý strategický záměr 
narovnání vztahů s Viktorkou, 
která působí v areálu ležícím na 
pozemcích městské části,“ uvedl 
zástupce starosty pro finance 
a majetek Josef Heller.

Podle něj tím městská část 
fakticky naplňuje strategický zá-
měr přijatý zastupitelstvem již na 
podzim roku 2002, kdy radnice 
odkoupila hlavní tribunu a de-
klarovala zájem dořešit majetko-
právní vztahy s klubem.  

„Cílem celého procesu by měl 
být stav, který funguje v řadě 
českých měst, kde jsou stadiony, 
včetně technologií, v majetku 
obcí, které je pronajímají spor-
tovním oddílům,“ vysvětlil Josef 
Heller. Jak dodal, klub městské 
části dále nabídl k odkoupení 
také stožáry umělého osvětlení, 
které svým nákladem vybudoval, 
východní tribunu a objekt s pro-
dejnou suvenýrů a VIP salonkem. 

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zatupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9.

O půjčky a dary z Fondu obno-
vy a rozvoje může požádat kaž-
dý majitel nemovitosti na úze-
mí městské části Praha 3 včetně 

družstev a společenství vlastní-
ků. Řada zásad týkajících se půj-
ček zůstává beze změny a ža-
datelé budou moci finanční 

prostředky stejně jako doposud 
využívat na nezbytné havarijní 
opravy, rekonstrukce střech a fa-
sád domů, včetně jejich zateplení 
nebo na opravy či stavby výtahů. 
„Nově se peníze formou daru mohou 
poskytovat i na opravy a rekonstruk-
ce veřejně přístupných vnitrobloků 
včetně zařízení pro kompostování, 
nebo na výměnu a opravu špaleto-
vých oken,“ upřesnil zástupce sta-
rostky Josef Heller. Rada však 
stanovila nově strop pro přidě-
lení finančního daru, kdy budou 

peníze poskytovány do padesáti 
procent celkových nákladů, ma-
ximálně do výše 500 000 korun. 

Pro kladné vyřízení žádosti 
o poskytnutí finanční půjčky ne-
bo daru již také nebude stačit čest-
né prohlášení žadatele o tom, že 
v domě není herna. To bude no-
vě kontrolovat Odbor technické 
správy a majetku ÚMČ Praha 3. 
Stejné podmínky budou platit 
v případě umístění velkoplošné 
reklamy na domě žadatele. �

-mot-

Fond obnovy a rozvoje rozšiřuje možnosti 
poskytování darů a půjček
Nová pravidla, která mají usnadnit pří-
stup majitelů domů v Praze 3 k finanční 
pomoci z Fondu obnovy a rozvoje, schvá-
lili v září radní třetí městské části. Novela 
především rozšiřuje možnosti, za kterých 
mohou zájemci žádat o dary z fondu.

V první etapě, která má být hotova do 
konce roku, dojde k provizorní úpravě 
pozemku. Prostor, na kterém dříve par-
kovala auta, se musí nejprve vyčistit od 
zbytků betonu, asfaltu a dalších inertních 
materiálů. Následně budou provedeny te-
rénní úpravy a pozemek bude prozatímně 
zatravněn.

„Pro definitivní rekonstrukci celého náměstí 
byla již zahájena projektová příprava a byl za-
dán architektonický návrh. Ten bude s občany, 
kteří v blízkosti náměstí bydlí, veřejně projed-
náván ještě předtím, než dojde ke zpracování 
prováděcí dokumentace a k vlastní realizaci,“ 
dodal místostarosta Ondřej Rut. �

-mot-

Na Komenského náměstí se začne s rekonstrukcí
Komenského náměstí projde v ne-
bližších měsících rekonstrukcí. Za-
nedbaná plocha mezi Roháčovou, 
Blahoslavovou a Českobratrskou 
ulicí, ze které si řidiči udělali par-
koviště, získala po letech od hlav-
ního města do své správy žižkovská 
radnice, která se rozhodla prostor 
zrekonstruovat. O konečné podobě 
náměstí chce městská část diskuto-
vat s místními občany.

Plány postavit v blízkosti kři-
žovatek Koněvova/K Lučinám, 
Koněvova/Pod Lipami a Olšan-
ská/Jana Želivského tři světelné 
bigboardy definitivně ukončilo 
rozhodnutí stavebního odboru 
pražského magistrátu. Ten na 
konci srpna vyhodnotil stavby 
jako potenciální ohrožení bezpeč-
nosti provozu v daných lokalitách 
a postavil se tak za stavební úřad 
Prahy 3, který na základě negativ-
ního vyjádření Policie ČR zamítl 

už v březnu tohoto roku žádost 
investora o povolení výstavby. 

S nápadem postavit na třech 
místech Prahy 3 obří světelné re-
klamní plochy přišla společnost 
Media Channel Impression už 
v roce 2010. Za tímto účelem po-
žádala žižkovskou radnici o pro-
nájem výše zmíněných pozemků. 
„Pronájem byl schválen ještě v minu-
lém volebním období a příslušná ná-
jemní smlouva, která za dané situace 
znemožňovala relevantní vypověditel-
nost, byla podepsána tehdejší starost-
kou Kozumplíkovou těsně před volbou 
nové politické reprezentace,“ popsal 
okolnosti projektu tehdejší zastu-
pitel a dnešní radní Prahy 3 Jan 
Vokál, který od samého počátku 
aktivně vystupoval proti plánova-
né výstavbě. „Prostřednictvím vyle-

pování upozornění v domech souse-
dících s místy plánované výstavby se 
nám naštěstí podařilo spoluobčany 
zaktivizovat,“ dodal Vokál.

Plánovaná stavba reklamních 
poutačů tak narazila na odpor li-
dí z přilehlých nemovitostí, kteří 
na veřejném jednání v lednu 2012 
spolu se zástupci sdružení Ta-
dy není developerovo předložili 
žižkovskému stavebnímu úřadu 
svoje námitky. „Během jednání jsem 
upozornil na to, že v dané věci chy-
bí vyjádření Policie ČR, u něhož se 
vzhledem k umístění poutačů blízko 
přechodů dalo předpokládat, že bu-
de zamítavé,“ uvedl radní Vokál, 
který se schůzky účastnil. Na vy-
žádání úřadu pak Policie ČR při-
pojila svoje stanovisko, v němž 
bigboardy skutečně vyhodnotila 

jako možné ohrožení dopravy. To 
se nakonec stalo důvodem, proč 
úřad žádost investora zamítl. De-
finitivní tečku za celou věcí pak na 
konci srpna udělal stavební odbor 
pražského magistrátu, ke kterému 
se firma Media Channel Impressi-
on odvolala. Ten se s argumenty 
policie i žižkovských úředníků 
ztotožnil a stavby bez možnosti 
dalšího odvolání zamítl. „Rozhod-
nutí lze i s ohledem na množství pod-
pisů občanů Prahy 3, kteří se zámě-
rem vyjádřili jednoznačný nesouhlas, 
jedině přivítat. Do vnitřního města 
žádné obří světelné poutače nepatří,“ 
komentoval rozhodnutí úřadu mí-
stostarosta Prahy 3 Matěj Strop-
nický, který zastupoval sdružení 
Tady není developerovo. �

-mpa-

Kontroverzní bigboardy na Žižkově nevyrostou
Spory o to, jestli 
mají na území třetí 
městské části vyrůst 
tři obří reklamní plo-
chy, jsou u konce. 
Pražský magistrát to-
tiž v odvolacím říze-
ní 21. srpna potvrdil 
zamítavé stanovisko 
stavebního úřadu 
Prahy 3, který již dří-
ve neudělil kontro-
verzním reklamním 
poutačům stavební 
povolení.
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Zatímco v minulosti se domy 
odprodávaly po bytových jed-
notkách, nová pravidla připouště-
jí možnost privatizovat byty také 

družstevní formou. Nabízeny by  
tak mohly být rovnou celé domy 
družstvu vlastníků. Dále se navr-
hované změny týkají také kupní 

ceny a platebních podmínek, za 
kterých budou obecní byty priva-
tizovány. „Při stanovení ceny bytu se 
bude zohledňovat skutečnost, že byto-
vá jednotka je obsazena nájemcem, 
a při prodeji se proto nebude vycházet 
z tržní ceny prázdného bytu či domu,“ 
upřesňuje nová pravidla zástupce 
starostky pro oblast bytové politi-
ky Matěj Stropnický. 

Záměrem městské části Praha 3 
je také zabránit spekulacím s by-
ty a současně i poskytnout vý-
hodu lidem, kteří chtějí i nadále 
bydlet na jejím území. „V této sou-
vislosti navrhujeme další poskytová-
ní slev z kupní ceny, nově má být za-
vedena sleva ve výši 5 %, respektive 

10 % z kupní ceny, která bude zpětně 
poskytnuta nájemci, který po uplynu-
tí 5 či 10 let vykáže, že odkoupený byt 
nebo podíl v domě neprodal,“ dodá-
vá Matěj Stropnický.

Podle nových zásad by nepro-
najaté byty i byty neprodané mě-
ly zůstat i nadále v majetku obce 
a tvořit základ obecního bytového 
fondu pro potřebné obyvatele žijí-
cí v třetí městské části. Nově měst-
ská část Praha 3 také plánuje neby-
tové prostory, které jsou efektivně 
komerčně pronajaté, i nadále po-
nechat ve svém majetku, a získané 
finanční prostředky zpětně inves-
tovat do nemovitého majetku, je-
hož je vlastníkem.

Novelizovaná pravidla, jimiž 
by se do budoucna měla řídit 
privatizace obecních bytů jejich 
oprávněnými nájemci, schválila 
rada městské části a tyto změny 
v pravidlech privatizace stvrdi-
lo na svém zářijovém zasedání 
také zastupitelstvo. „Zároveň má 
rada městské části v říjnu projed-
nat harmonogram privatizace zbý-
vajících obecních bytů,“ popisuje 
další plány radnice místostaros-
ta Stropnický. Schválený harmo-
nogram pak bude zveřejněn jak 
na stránkách www.praha3.cz, tak
v nejbližším vydání Radničních 
novin. �

-mot-

Nové slevy při privatizaci bytů zabrání spekulacím
Praha 3 chce umožnit privatizaci obec-
ních bytů také družstvům a zvýhodnit ty, 
kteří se neúčastní privatizačního procesu 
ze spekulativních důvodů. Vyplývá to 
z novelizace pravidel, která na svém záři-
jovém jednání schválila rada městské čás-
ti. Městská část také chce schválit a zve-
řejnit harmonogram, podle kterého bude 
privatizace nadále probíhat. 

Radnice zavádí „rychlé granty“

Na „rychlý grant“ je možné zís-
kat až 25 tisíc korun, poskyto-
vány budou do vyčerpání celko-
vé částky, která činí jeden milion 
korun ročně, na každé čtvrtle-

tí tedy připadne 250 000 korun. 
Tento typ grantu je určen pro za-
jištění financování krátkodobých 
projektů, které vznikají jako re-
akce na nečekané změny či situa-

ce, případně upozorňují na aktu-
ální problematickou situaci nebo 
reagují na veřejné dění.

Změněny byly i Zásady posky-
tování grantů, letos poprvé se tak 
zájemci mohou ucházet o pod-
poru v oblasti životního prostře-
dí, a to zejména s projekty, které 
se zabývají ochranou a péčí o ve-
řejnou zeleň nebo zlepšením sta-
vu obytného území, například ve 
vnitroblocích. Vedle toho chce 
radnice podporovat v rámci no-
vého grantového tématu také 
ekologickou výchovu dětí i do-
spělých či rozšíření stávajících 
naučných stezek.

Nové zásady společně s vyhláše-
ním grantového řízení budou zve-
řejněny 15. října letošního roku na 
webu městské části, a to současně 
s informacemi o možnostech zís-
kání grantů včetně formulářů.

„Vyzýváme žadatele, aby pozorně 
četli grantová pravidla a ucházeli se 
o podporu ve správných tematických 
kategoriích. Každý rok musíme vyřa-
dit několik žádostí, které neobsahují 
požadované dokumenty nebo žádají 
o podporu v nesprávném grantovém 
řízení,“ upozornila tajemnice gran-
tového výboru Eva Hájková.

 „Letošní novinkou je i to, že pro-
jekty budou posuzovány dvoustup-

ňově. Nejprve je budou hodnotit 
příslušné komise rady městské části – 
kulturní, školská, zdravotně-sociální 
a životního prostředí a až po jejich 
vyjádření budou posuzovány ve Vý-
boru pro správu grantového a pod-
půrného fondu,“ vysvětlil zástup-
ce starostky Matěj Stropnický.

„Chceme proměnit grantovou po-
litiku tak, abychom vytvořili opti-
mální podmínky pro účelný a kvalit-
ní výběr projektů. Městská část musí 
definovat konkrétní cíle grantové po-
litiky, aby bylo zřejmé, které oblasti 
budou podporovány,“ dodal mís-
tostarosta Stropnický. �

-pú-

Žižkovská radnice má nový nástroj na 
podporu aktivit občanů a jejich zapojení 
do veřejného života. Od ledna 2013 mo-
hou zájemci po celý rok podávat žádosti 
o podporu projektů, ty pak budou prů-
běžně každý měsíc vyhodnocovány. Do 
grantových témat navíc nově přibylo i ži-
votní prostředí.

O budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov 
má rozhodnout urbanistická soutěž

Minulé vedení Prahy 3 prosazo-
valo svoji urbanistickou vizi, kte-
rá obsahovala návrh, aby místy, 
kde stojí budova nákladového 
nádraží, vedla prodloužená Ol-
šanská ulice. Tuto svou předsta-
vu však během léta žižkovská 
radnice zásadně přehodnotila, 
když svůj podnět s prodlouže-
ním Olšanské pro územní plán 

stáhla a připravila jako podklad 
pro diskusi s hlavním městem 
a vlastníky nové zadání.

„Dosavadní představy o využití 
prostoru nádraží se podřizovaly ze-
jména ekonomickým nárokům a jen 
málo z nich počítalo se zachováním 
budov. Protože chceme, aby byl pro-
stor utvářen na základě kvalitní ur-
banistické a architektonické koncep-

ce, je třeba dát prostor volné soutěži 
nápadů,“ vysvětlil postoj žižkov-
ské radnice místostarosta Ond-
řej Rut. 

Původním urbanistickým vizím 
také stojí v cestě spory o památ-
kovou ochranu  funkcionalistické 
budovy nákladového nádraží. Tu 
ministerstvo kultury již dvakrát 
prohlásilo kulturní památkou. 

A přestože jsou o tuto památko-
vou ochranu stále vedeny právní 
spory poté, co se odvolal vlastník 
budovy, kterým je společnost Žiž-
kov Station Development, vlast-
něná Čes kými drahami a Sekyra
Group, všechny strany sporu hle-
dají cestu, která by mohla pato-
vou situaci odblokovat a nalézt 
řešení. 

„Žižkovské nákladové nádraží je 
jednou z nejzachovalejších pražských 
industriálních staveb, která již v do-
bě svého vzniku vzbuzovala v Evropě 
pozornost svým moderním a progre-
sivním pojetím. Soubor je však scho-
pen pojmout i novou náplň a funkci 
s ohledem na svůj individuální cha-
rakter,“ uvedla k možnostem pří-
padného využití budov ředitelka 
Národního památkového ústavu 
Naďa Goryczková, která areál na 
konci srpna navštívila v dopro-
vodu představitelů ministerstva 
dopravy a žižkovské radnice. 

„Často se objevují spekulace nad 
tím, zda po případném žádoucím pro-
hlášení budovy nádraží kulturní pa-
mátkou nevzniknou nepřekonatelné 
překážky pro její rekonstrukci. Je však 
zřejmé, že přístup památkové péče 
například ke gotickému hradu ze čtr-
náctého století a k funkcionalistické 
industriální stavbě, jakou je žižkov-
ské nádraží, nebude stejný a umožní 
budovu nádraží využít i nově, napří-
klad jako víceúčelové kulturní středis-
ko,“ doplňuje zástupce starostky 
Matěj Stropnický. �

-red- 

Nová městská čtvrť s velkým parkem a do-
minantou funkcionalistické budovy Nákla-
dového nádraží Žižkov, která bude sloužit 
kulturním a vzdělávacím účelům, namísto 
čtyřproudé silnice protínající srdce Žižko-
va. S takovou představou půjde žižkovská 
radnice do jednání s developery, hlavním 
městem a ministerstvem dopravy o využití 
areálu nákladového nádraží. Radní třetí 
městské části se navíc shodli, že budou 
podporovat, aby zásady využití pozemku 
v novém územním plánu vycházely z vý-
sledků urbanistické soutěže. Zástupce starostky Matěj Stropnický s ředitelkou Národního památkového ústavu 

Naďou Goryczkovou při srpnové návštěvě nákladového nádraží
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V mateřské škole Milíčův dům 
probíhala rekonstrukce celé lé-
to. V elegantní prvorepublikové 
vilce bylo třeba zcela vyměnit so-
ciální zařízení, a to ve všech pat-
rech. Výsledek nese stopy origi-
nálního rukopisu ředitelky Mar 
-ty Vrabcové. Koupelny jsou ny-
ní čistě bílé a zdobí je obklady, 
na něž jsou přeneseny dětské 
kresby. Vše je doplněno na míru 
vyrobenými skříňkami a úložný-
mi prostory. 

Nové šatny přivítaly školáky 
hned na dvou základních ško-
lách. V ekoškole na Chmelnici 
byla dokončena druhá část šaten. 
Klasické drátěné klece byly natře-
ny veselou žlutou a zčásti nahra-
zeny poloprůsvitnými stěnami ze 
skleněných cihel, jež zabezpečí 
dětem pocit soukromí a zachova-
jí přístup denního světla. 

Zcela novou koncepci mají šat-
ny v základní škole Chelčického. 
Mladý architekt Petr Mužík zde 

od základů proměnil vstupní halu 
– zrcadlový strop podpírají sloupy, 
které vypadají jako postavené z ba-
revných hracích kostek, školáci si 
rychle oblíbili pestrobarevné se-
dáky, které jsou volně rozmístěny 
po celé vstupní hale. Starší žáci si 
ukládají oblečení a obuv do osob-
ních skříněk, které jsou zabudová-
ny po obvodu místnosti. Šatní kó-
je pro nižší ročníky jsou vestavěny 
do dřevěného boxu, ve kterém je 
umístěno i akvárium s rybičkami.

„Prohlédla jsem si všechny úpra-
vy a musím ocenit přístup ředitelů 
i spolupracujících architektů a pro-
jektantů. Místa, kde děti tráví to-
lik času, by měla být účelně, kva-
litně a nadčasově zařízena. Přála 
bych všem dětem, aby mohly vy-
růstat v tak originálním a inspira-
tivním prostředí,“ zhodnotila re-
konstrukce zástupkyně starostky 
pro oblast školství Miroslava 
Oubrechtová. �

-pú-

Další rekonstrukce ve školách a školkách dokončeny
Letní prázdniny 
znamenají vždy sta-
vební ruch ve ško-
lách a školkách. Bě-
hem dvou měsíců se 
většinou musí stih-
nout i poměrně ná-
ročné opravy. Kro-
mě kompletních 
rekonstrukcí pro-
běhly i menší opra-
vy. Od září mají ško-
láci z Chmelnice 
nové šatny, v Milí-
čově domě jsou nyní 
zcela nová sociální 
zařízení a na základ-
ce v Chelčického se 
mladý architekt po-
kusil zcela promě-
nit vstupní prostory 
školy.

Babí léto je prodejním festivalem, 
na němž se představí na sedmde-
sát originálních tvůrců se svými 
výtvory. Obdivovat i koupit tu 
bude možné šperky, klobouky, 
kabelky, hračky, sklo i nádobí. 
A originální modely budou před-
vedeny také na módní přehlídce. 

Tvořivější návštěvníci mohou 
zavítat do smaltovací dílny atelié-

ru Smaltum a nebude chybět ani 
živá hudba – vystoupí zde Ala-
sdair Bauch, Aqua jazz a Vojta La-
vička s Gipsy Bandem. Přichystá-
no je i zdravé občerstvení a dobré 
pití, třeba v čajovém stanu. Na zá-
věr festivalu vypukne fireshow. 
Festival Babí léto pořádá občan-
ské sdružení Archetyp ve spolu-
práci s portálem Fler.cz. 

Český med, který bude na stán-
cích k dostání v pátek 12. října, po-
chází výhradně z luk a hájů České 
republiky. Na oslavách Podzim-
ního dne českého medu ale nebu-
dou chybět ani medové laskomi-
ny, jako jsou zákusky, medovina, 
medové pivo, kosmetika – prostě 
vše, co ke včelám a medu patří.

Zájem určitě vzbudí skleněný 
úl, který názorně předvede, jak 
to ve včelíně funguje. Nejmlad-
ší návštěvníky potěší představení 
Divadla 2 buchet a pro všechny 
živě zahrají kapely Motovidlo, 
Basskid Jazzband, Aqua jazz ne-
bo Vojta Lavička. Akce se koná 
pod záštitou ministra zeměděl-
ství Petra Bendla a ve spolupráci 
s Českým svazem včelařů.

Více na www.farmarsketrziste.cz
a www.facebook.com/�praha. �

-mot-

Na farmářské trhy na Jiřáku zavítá 
Babí léto i oslava medu

Farmatrhy pod kontrolou
Farmářské tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad zpřísnilo pro prodej-
ce podmínky prodeje. Čerstvost a bezpečnost produktů z farmatr-
hů bude ověřovat Asociace soukromého zemědělství, která se stane 
jejich jediným garantem. Prodejci musí splnit několik podmínek, aby 
mohli svoje zboží nabízet zákazníkům, a to doložit písemné prohláše-
ní o původu potravin a fotodokumentaci, projít senzorickou zkouškou 
nebo umožnit ochutnávku. „Jsem rád, že farmářský trh na Jiřáku bude 
jeden z prvních, který dokáže garantovat původ a kvalitu všech pro-
duktů,“ prohlásil místostarosta Ondřej Rut a dodal: „Budeme hledat 
další prostory, kde by se dala farmářská tržiště provozovat.“ Na trzích 
se budou nabízet především potraviny, jen 10 % z nabízeného zboží 
bude nepotravinové a dalších 10 % bude pocházet ze zahraničí. �

Již druhý ročník festivalu českého autor-
sky originálního textilu, šperku a kera-
miky pod názvem Babí léto se uskuteční 
v sobotu 6. října od 11 do 21 hodin na far-
mářském tržišti na náměstí Jiřího z Podě-
brad. Na stejném místě se v pátek 12. října 
od 10 do 21 hodin odehraje Podzimní den 
českého medu.
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V Mahlerových sadech, které ob-
klopují žižkovský televizní vysílač, 
je poslední dobou rušno. Už něja-
ký čas zde totiž probíhají stavební 
úpravy parteru věže, které obyva-
telům Prahy 3 přinesou celou řa-
du novinek. Společnost Oreathea, 

která získala na 20 let do proná-
jmu od Českých radiokomunikací 
objekt i přilehlé pozemky, vybu-
duje pod žižkovským vysílačem 
v první fázi venkovní zahradní re-
stauraci a následně chce vystavět 
i hřiště pro minigolf, dětské hřiště 
a amfiteátr. 

Některé zelené plochy již pro-
šly rekultivací a v budoucnu se 
promění na zavlažovanou pik-
nikovou louku. Po dohodě s žiž-
kovskou radnicí už také došlo 
k omezení volného pohybu psů 
na těchto pozemcích. „Chceme, 
aby si obyvatelé Žižkova a vlastně ce-
lé Prahy 3 měli kde posedět, pohrát 
si s dětmi, dát si něco dobrého k jíd-
lu a pití. Proto jsme už také oseli plo-
chy, které budou sloužit jako pikni-
kový trávník,“ uvedl Roman Lain 
ze společnosti Oreathea.

Probíhající práce a zvláště bu-
doucí plány ale na Žižkově ne-
vzbuzují jenom nadšení. „Zahrad-
ní restaurace je v zásadě možná, ani 
trochu se mi ale nelíbí vybudovat tu 
minigolfové hřiště. Z Mahlerových 
sadů by se neměl stát fragmentova-
ný zábavní park a většina zelených 
ploch by měla zůstat volná bez zbyteč-
ných zásahů,“ uvedl místostaros-
ta Ondřej Rut s tím, že výhrady 

k projektu měla městská část Pra-
ha 3 i v minulosti.

Investiční záměr na úpravu 
par teru televizní věže totiž Orea-
thea předložila už v červnu 2011, 
kdy požádala žižkovskou radnici 
o souhlasné stanovisko. Městská 
část jako účastník územního řízení 
ale předkládaný projekt odmítla 
s tím, že některé objekty nevhod-
ně zasahují do volného prostoru 
a jiné zase ukrajují z veřejné zele-
ně. Výsledkem bylo další jednání 
tehdejších představitelů radnice 
s investorem, ze kterého vzešel 

částečně přepracovaný projekt. 
Ani s ním však nájemce věže na 
žižkovské radnici počátkem roku 
2012 neuspěl. Žádné další jedná-
ní už ale minulé vedení Prahy 3 
neiniciovalo, a protože ani další 
účastníci územního řízení projekt 
nerozporovali, vydal letos na jaře 
stavební úřad Prahy 3 investorovi 
kladná územní rozhodnutí, na je-
jichž základě se dnes staví. 

„V husté zástavbě horního Žižkova 
jsme rádi za každý volný prostor se ze-
lení, takže parkoviště místo prostoru 
pro děti a mládež, oplocený minigolf, 

ale bohužel ani restaurace v podobě, 
jak je navržená, výrazně nezapada-
jí do koncepce tohoto prostoru. Je te-
dy s podivem, proč minulé vedení rad-
nice, v němž měl tuto problematiku 
v kompetenci tehdejší zástupce starost-
ky Tomáš Kalousek, špatný směr vývo-
je této lokality nekorigovalo a v prů-
běhu územního řízení nepostupovalo 
důsledněji, např. nevyužilo možnost se 
proti vydání územního rozhodnutí od-
volat,“ podotkl současný předseda 
Výboru pro územní rozvoj a radní 
Prahy 3 Miroslav Poche. �

-mpa-

Úpravy v parku pod žižkovskou věží vzbuzují rozpaky
Na nedávno dokon-
čenou rekonstrukci 
interiérů žižkovské-
ho vysílače navazuje 
druhá fáze promě-
ny této dominanty 
Prahy 3. Pod věží 
vzniká zahradní re-
staurace a následo-
vat budou drobná 
sportoviště nebo 
piknikové plochy. 
Práce by měly podle 
investora probíhat 
i celý příští rok, už 
dnes ale vyvolávají 
rozporuplné reakce.

Jako již tolikrát jsem vyrazil strávit sluneč-
né páteční odpoledne a večer s přáteli 
a dobrým vínem, hudbou i zábavným pro-
gramem – zkrátka, letos jsem opět navští-
vil Vinohradské vinobraní. Zažil jsem fan-
tastické šermířské vystoupení, viděl jsem 
stovky dětí, které nadšeně sledovaly žong-
léry, hladily si koníčky, blbly s akrobaty. Vi-
děl jsem tisíce lidí, kteří se tlačili u stánků, 
pili burčák nebo víno z přebohaté nabíd-
ky, tančili, pařili a skvěle se bavili. Měl jsem 
dobrý pocit, že politici se mohou na žiž-
kovské radnici hádat, prát, obměňovat, 
odstupovat, odvolávat a co všechno to 
politici vlastně dělají, ale některé tradiční 

jistoty zůstávají. I proto pevně doufám, že 
zvěsti o tom, že někteří představitelé naší 
novopečené radniční reprezentace chtějí 
tuto tradiční lidovou veselici zakázat, jsou 
opravdu pouze nepodložené drby.

Nepatřím k lidem, kteří musí kritizovat za 
každou cenu. I když jsem nyní na radnici 
v opozici, sluší se pochválit, když se našim 
nástupcům něco povedlo. Letošní vinobraní 
jsem si opravdu upřímně užil. Přesto mám 
jedno ale. Letos se poprvé – jak se moder-
ně říká, bezprecedentně – objevilo něco no-
vého, rušivého, co mě zarmoutilo, co mi 
trochu pokazilo jinak pohodový zážitek. Na 
strategickém místě, u vstupu do parku ces-

tou z metra, měl umístěn propagační stan 
jeden z kandidátů na senátora. A světe div 
se, byl to kandidát za jednu ze stran, která 
dnes vládne žižkovskou radnicí. Jeho lidé či 
brigádníci, kdo ví, vnucovali příchozím poli-
tickou propagandu a doslova obtěžovali ná-
vštěvníky, kteří se přišli jenom bavit.

Samozřejmě chápu, že běží kampaň do 
Senátu, a že se kandidáti pokoušejí zviditel-
nit, kde se dá. Ale když už nemají soudnost 
sami kandidáti, měla by ji mít radnice. Jis-
tě, kandidátka do Senátu za mojí ODS Mi-
lena Kozumplíková také přišla na vinobraní, 
jako vždy již pošestnácté. Procházela me-
zi lidmi, z nichž mnoho ji přátelsky zdravi-

lo, podala ruku, pohovořila tu i onde, někdo 
jen pozdravil, jiný si postěžoval, prostě ve-
řejně známá dáma mezi svými. Ale neběhali 
kolem ní brigádníci s letáky, neměla na hla-
vě čepici s logem ODS, nerušila pohodo-
vou atmosféru, nevtírala se s politikou tam, 
kde na ni lidé nejsou zvědaví.

Skutečnost, že nové vedení radnice 
umožní právě jednomu konkrétnímu se-
nátnímu kandidátovi postavit si na vino-
braní stan a obtěžovat lidi politickou pro-
pagandou, není jen nefér. Je to především 
neobratné, trapné, hloupé.

ROBERT HOFFMANN
zastupitel za ODS

Vinobraní bylo krásné. Škoda, že politicky zneužité
PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZICE

Studie s názvem „Regulační zá-
sady vybraných žižkovských blo-
ků“ jsou pro některé bloky do-
mů zpracovávány postupně od 
roku 2003. Začalo se územím 
spodního Žižkova, kde jsou pro 
svažitý charakter terénu potře-
ba nejvíc, a postupně jsou dopl-

ňovány směrem vzhůru k rovi-
natým Vinohradům. Pro některé 
bloky domů je regulace potřeba 
méně, a to zejména tam, kde je 
blok „dokončen“, výšková linie 
je jednotná a je naprosto zřej-
mé, že další navyšování nepřipa-
dá v úvahu.

Protože se velká část staré zá-
stavby Prahy 3 nachází v památ-
kové zóně, podléhají stavební zá-
sahy souhlasu orgánů památkové 
péče a sporné návrhy a konflikt-
ní projekty nejsou ojedinělé. Stu-
die se proto osvědčuje zejména 
při vstupních jednáních s vlast-

níky domů, investory či projek-
tanty, kteří se chystají budovat 
nástavby, vestavby, nové vikýře, 
střešní okna či výdechy do střeš-
ních ploch nebo vkládat novotva-
ry s plochými střechami. Doporu-
čující instrukce ke všem domům 
daného bloku jsou srozumitelně 

doplněny jednoduchými popisy 
a zákresy do fotografií. „Je dobře, 
že městská část takovýmto materiá-
lem disponuje, je to užitečný nástroj 
při prosazování koncepce územního 
plánování. V předstihu můžeme in-
vestory usměrňovat tak, aby plánova-
né nástavby byly s koncepcí Prahy 3 
v souladu. Přestože materiál není zá-
vazný a orgány památkové péče z něj 
vycházet nemusejí, v praxi se ukazu-
je, že velmi účinně napomáhá k nale-
zení shody,“ pochvaluje si předseda 
Výboru pro územní rozvoj a radní 
Prahy 3 Miroslav Poche.

Každý zájemce o vybudování 
nástavby na domě se může se svý-
mi záměry objednat ke konzulta-
cím na Odbor územního rozvoje 
Úřadu MČ, kde mu nad projektem 
poradí, jak nejlépe pokračovat. �

-mše-

Praha 3 má regulační zásady pro střešní nástavby a vestavby
Častým řešením, jak vylepšit ekonomiku 
běžného činžovního domu na historickém 
Žižkově či Vinohradech, je vybudování ná-
stavby nebo střešní vestavby. Protože tyto 
zásahy většinou navyšují původní střechu 
a v památkové zóně nelze stavět cokoliv, ne-
chala si radnice Prahy 3 připravit studii, jak 
ve sporných případech postupovat. Jejím au-
torem je renomovaný architekt Ivan Vavřík.
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Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť, nebez-
pečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodář-

ství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
umístění termín přistavení

Na Vrcholu/V Domově 1. října (14.00 –18.00)
1. listopadu (13.00 –17.00)

2. října (14.00 –18.00)
2. listopadu (14.00 –18.00)

3. října (15.00 –19.00)
3. listopadu (8.00 –12.00)

nám. Jiřího z Lobkovic 4. října (14.00 –18.00)
29. října (14.00 –18.00)

5. října (15.00 –19.00)
30. října (13.00 –17.00)

6. října (9.00 –13.00)
3. listopadu (9.00 –13.00)

nám. Barikád 5. října (14.00 –18.00)
1. listopadu (15.00 –19.00)

6. října (8.00 –12.00)
3. listopadu (8.00 –12.00)

31. října (14.00 –18.00)

Kostnické nám./Blahníkova
2. října (15.00 –19.00)
7. října (9.00 –13.00)
1. listopadu (14.00 –18.00)

3. října (14.00 –18.00)
29. října (15.00 –19.00)
3. listopadu (9.00 –13.00)

4. října (15.00 –19.00)
30. října (15.00 –19.00)

Buková/Pod Lipami 10. října (15.00 –19.00) 11. října (15.00 –19.00) 13. října (8.00 –12.00)
Jeseniova 143 8. října (15.00 –19.00) 9. října (14.00 –18.00) 14. října (9.00 –13.00)

Přemyslovská/Orlická 10. října (13.00 –17.00)
13. října (9.00 –13.00)

11. října (15.00 –19.00)
5. listopadu (14.00 –18.00)

12. října (15.00 –19.00)

Křišťanova/Sudoměřská 11. října (14.00 –18.00) 12. října (14.00 –18.00) 13. října (8.00 –12.00)

Ambrožova/Malešická 15. října (13.00 –17.00)
20. října (8.00 –12.00)

16. října (14.00 –18.00) 17. října (15.00 –19.00)

Koněvova/V Jezerách 18. října (14.00 –18.00) 19. října (14.00 –18.00) 20. října (9.00 –13.00)
Tachovské nám. u tunelu 15. října (15.00 –19.00) 16. října (15.00 –19.00) 21. října (8.00 –12.00)
Soběslavská/Hollarovo nám. 19. října (14.00 –18.00) 21. října (8.00 –12.00)
Křivá 15 26. října (14.00 –18.00) 27. října (8.00 –12.00)
Přemyslovská/Sudoměřská 25. října (15.00 –19.00) 27. října (9.00 –13.00)
U Rajské zahrady/Vlkova 22. října (13.00 –17.00) 23. října (14.00 –18.00) 27. října (8.00 –12.00)
V Zahrádkách/Květinková 24. října (14.00 –18.00) 25. října (14.00 –18.00) 27. října (9.00 –13.00)

Do redakce 
Radničních novin 
na novou adresu
Z důvodů rekonstrukce se 
redakce RN stěhuje do nových 
prostor, od října nás najdete na 
adrese Havlíčkovo náměstí 11. 
Telefonní čísla 222 116 216, 
222 116 242 a 222 116 296 
zůstávají v platnosti, stejně jako 
e-mailové adresy. �

Městská policie 
se přestěhovala

Obvodní ředitelství Městské po-
licie Praha 3 se přestěhova-
lo z Cimburkovy ulice na jiné pů-
sobiště. Nově ho tak obyvate-
lé Prahy 3 najdou na adrese Lu-
páčova 14. Telefonní čísla na ope-
rační středisko jsou 222 025 128 
a 222 025 129, na přestupko-
vé oddělení pak 222 025 146 
a 222 025 148. Úřední hodiny ob-
vodního ředitelství jsou: po, st 
8.00 –12.00 a 13.00 –17.30; út, čt: 
8.00 –12.00 a 13.00 –15.30. �

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Kam jít volit v říjnových volbách do Senátu
V minulém čísle Radničních novin došlo k chybnému uvedení volebního místa pro některé volební okrsky, za což se velmi omlouváme. Správné 
umístění volebních místností pro okrsky 76, 77, 85, 86, 87 a 88 uvádíme nyní a jen připomínáme, že volby do Senátu PČR se ve volebním obvo-
dě 26 konají v pátek 12. a v sobotu 13. října, případné 2. kolo pak o týden později, kompletní seznam volebních míst najdete na www.praha3.cz.

Místem konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve volebním okrsku 
č. 76 je volební místnost v ZŠ Hav-
líčkovo nám. 10/ 300 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Orebitská: 1/ 775, 10/ 636, 11/ 676, 
12/ 483, 13/ 633, 14/ 194, 15/ 102, 
16/ 101, 18/ 477, 3/ 727, 5/ 726, 6/ 66, 
7/ 647, 8/ 601, 9/ 616
Řehořova: 20/ 1002, 21/ 969, 22/ 1001, 
23/ 930, 24/ 1008, 25/ 931, 26/ 962, 
27/ 932, 28/ 964, 29/ 933, 30/ 985, 31/ 934, 
32/ 1004, 33/ 935, 34/ 1003, 35/ 936, 
36/ 1018, 37/ 937, 38/ 1023, 40/ 1022, 
42/ 968, 43/ 927, 44/ 27, 45/ 926, 46/ 1035, 
48/ 1070, 50/ 1041, 52/ 1040, 54/ 1039

Místem konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve volebním okrsku 
č. 77 je volební místnost v ZŠ Hav-
líčkovo nám. 10/ 300 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Havelkova: 1/ 1839
Husinecká: 1/ 566, 10/ 903, 11/ 950, 
11A/ 1024, 12/ 905, 13/ 541, 14/ 948, 
15/ 1849, 16/ 789, 17/ 546, 19/ 1020, 
2/ 557, 21/ 852, 23/ 793, 25/ 792, 
27/ 721, 29/ 661, 3/ 567, 4/ 557, 5/ 808, 
6/ 829, 7/ 548, 8/ 830, 9/ 569

Italská: 36/ 438, 38/ 1938
Krásova: 35/ 542, 37/ 552, 39/ 547
nám. Winstona Churchilla: 2/ 1800, 
4/ 1938
Seifertova: 2/ 1840, 21/ 988, 23/ 989, 
25/ 982, 27/ 994, 29/ 995, 31/ 996, 
33/ 564, 35/ 563, 37/ 565, 39/ 566, 
4/ 1840, 43/ 562, 45/ 561, 47/ 555, 
49/ 560, 51/ 559, 53/ 447, 55/ 570, 
6/ 1840, 8/ 1840, 10/ 2871
U Rajské zahrady: 1A/ 1839, 
1B/ 1839, 24/ 1839, 26/ 1839, 3/ 1912

Místem konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve volebním okrs-
ku č. 85 je volební místnost v ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 pro 
voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Blodkova: 8/ 1280
Fibichova: 11/ 1586, 15/ 1427
Křížkovského: 10/ 1288, 12/ 1429, 
14/ 1430, 16/ 1585, 18/ 1584, 4/ 2420, 
6/ 2420
Pospíšilova: 1/ 1282, 2/ 1528, 3/ 1281, 
4/ 1524, 5/ 1426
Slavíkova: 18/ 1190, 20/ 1379, 
22/ 1499
Ševčíkova: 1/ 1294, 3/ 2420

Škroupovo nám.: 1/ 2710, 10/ 1276, 
2/ 2709, 3/ 1286, 4/ 1283, 7/ 1475, 
9/ 1255
Zvonařova: 3/ 1296, 4/ 1199, 5/ 1295, 
6/ 1580

Místem konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve volebním okrsku 
č. 86 je volební místnost v ZŠ nám. 
Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v:
Blodkova: 2/ 1254, 3/ 1266, 4/ 1476, 
5/ 1264, 6/ 1372, 7/ 1263
Fibichova: 1/ 1234, 3/ 1307, 5/ 1425, 
7/ 1530, 9/ 1695
Ondříčkova: 1/ 1029, 13/ 1246, 
15/ 1244, 17/ 1234, 3/ 1177, 5/ 1203, 
7/ 1213, 9/ 1304
Slavíkova: 10/ 1047, 12/ 47, 14/ 1198, 
16/ 1204

Místem konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve volebním okrs-
ku č. 87 je volební místnost v ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad 8/ 1685 pro 
voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v:
Bořivojova: 27/ 918, 29/ 824, 31/ 825, 
33/ 828, 35/ 878, 37/ 1112

Čajkovského: 0/ 753, 1/ 1289, 10/ 1639, 
11/ 1904, 12A/ 2422, 13/ 1423, 14/ 2423, 
15/ 2421, 16/ 1005, 17/ 1474, 2/ 1287, 
3/ 1415, 4/ 1697, 5/ 1416, 6/ 1697, 
7/ 1306, 8/ 1640, 9/ 1424
Kubelíkova: 24/ 1125, 26/ 1111, 
28/ 1093, 30/ 1108, 32/ 1209, 34/ 1219, 
36/ 1215, 38/ 1248, 40/ 1247, 42/ 1224, 
44/ 1155, 46/ 1168, 48/ 1150, 50/ 1094
Mahlerovy sady: 1/ 2699
Ondříčkova: 19/ 1277, 25/ 1270, 
27/ 609, 29/ 503

Místem konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve volebním okrsku 
č. 88 je volební místnost v OA Ku-
belíkova 37/ 1221 pro voliče s adre-
sou místa trvalého pobytu v:
Bořivojova: 67/ 1577, 69/ 1068, 
71/ 834, 73/ 748, 75/ 831, 77/ 832, 
79/ 785, 81/ 685, 83/ 783, 85/ 745
Chvalova: 1/ 1119, 11/ 1097, 3/ 1105, 
5/ 1158, 7/ 1091, 9/ 1121
Krásova: 2/ 1834, 4/ 1841, 6/ 1013, 
8/ 695
Kubelíkova: 21/ 1780, 23/ 1779, 
25/ 1778, 27/ 1548, 29/ 1189
Víta Nejedlého: 10/ 859, 3/ 1547, 
4/ 1028, 5/ 868, 6/ 1006, 7/ 869, 8/ 860

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
trasa A – úterý 20. listopadu
křižovatka nám. J. z Lobkovic/Slezská 15.00 –15.20
křižovatka Slezská/Perunova 15.30 –15.50
Ondříčkova (Žižkovo nám. u parku) 16.00 –16.20
Kostnické nám. 16.30 –16.50
křižovatka nám. Barikád/Roháčova 17.10 –17.30
křižovatka Loudova/Koněvova 17.40 –18.00
křižovatka Květinková/V Zahrádkách 18.10 –18.30
křižovatka Na Vrcholu/V Domově 18.40 –19.00

trasa B – pondělí 8. října
křižovatka Na Balkáně/Hraniční 15.00 –15.20
Křivá před č. p. 15 15.30 –15.50
křižovatka Osiková/Habrová 16.00 –16.20
křižovatka Ambrožova/Malešická 16.30 –16.50
křižovatka Rokycanova/Žerotínova 17.10 –17.30
křižovatka U Rajské zahrady/Vlkova 17.40 –18.00
křižovatka Zvonařova/Škroupovo nám. 18.10 –18.30
křižovatka Soběslavská/Hollarovo nám. 18.40 –19.00

Občané mohou obsluze vozidla bezplatně odevzdávat: 
� baterie, akumulátory � nádoby od sprejů � maza-
cí oleje a tuky (nejedlé či potravinářské tuky) � ředidla 
a barvy � léky a teploměry � kyseliny a hydroxidy � lepi-
dla a pryskyřice � fotochemikálie � detergenty (odmaš-
ťovací přípravky) � zářivky, výbojky � pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní). 

Odbor technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá 
i letos v listopadu oslavy jubilej-
ních svateb – zlatých, smarag-
dových, diamantových a kamen-
ných (50, 55, 60 a 65 let). Pokud 
i vy toto jubileum slavíte, ozvěte 
se na tel.: 222 116 349 nebo 
na e-mail: martav@praha3.cz  
(M. Valentová) nebo na adresu: 
ÚMČ Praha 3 – Odbor kultury, 
Lipanská 14, 130 85, Praha 3. �

Akce „Klíněnka“ bude pokračovat
V letošním roce nebude ze strany Magistrátu hl. m. Prahy zajiště-
na distribuce a následný svoz pytlů s listím jírovce maďalu. Městská 
část se rozhodla vyjít občanům vstříc a bude v této akci pokračovat. 
Pytle na listí napadené klíněnkou budou k dispozici na vrátnicích 
MČ a v ekocentru Koniklec.
Kontakty:
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, Seifertova 51 a Lipanská 9, tel.: 222 116 300
po – pá: 8.00 –15.00
Ekocentrum Koniklec
Chvalova 11, tel.: 222 948 758, 777 811 428 (Lucie Vančurová)
e-mail: lucie.vancurova@ekocentrumkoniklec.cz
út: 9.00 – 17.00; st, čt: 13.00 – 17.00

Pytle naplněné listím mohou občané odkládat max. v 5 ks ke sběr-
ným nádobám na směsný odpad. Dle magistrátu mohou občané 
využít sběrné dvory hl. m. Prahy nebo systém přistavování velko-
objemových kontejnerů pouze na biodpad, případně sběrné místo 
bioodpadu v Dřevčické ulici v Praze 10 – Malešicích. Akce probíhá 
od 1. října do 30. listopadu. �

radniradniččníní  novinynoviny  ����  | | ��������      informace z radniceinformace z radnice www.prahawww.praha�.cz.cz6

Uzavírka Fibichovy ulice
Z důvodu budování stavebního zpomalovacího prahu integrované-
ho do přechodu pro chodce ve Fibichově ulici (u křižovatky s ulicí 
Křížkovského) dojde k úplné uzavírce této komunikace v úseku ulic 
Pospíšilova – Křížkovského v termínu 8. 10. – 31. 12. 2012. Objízdná 
trasa bude vedena po komunikacích Fibichova – Pospíšilova – Škrou-
povo nám. – Zvonařova – Slavíkova – Křížkovského – Fibichova. �

VÁCLAV SEDLÁK, Odbor dopravy ÚMČ Praha 3
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Pro uspořádání sousedské poulič-
ní slavnosti si žižkovští nemohli vy-
brat vhodnější ulici než Bořivojovu. 
Nejenže je báječně dlouhá a dosta-
tečně široká, ale zároveň tu je hos-
poda za hospodou, bar vedle baru. 
A bez toho se pořádné sousedské 
posezení neobejde. Život se o so-
botním odpoledni přesunul ven 
a místa, kde obvykle parkují auta, 
zabraly stoly, židle, lehátka, křesla, 
sofa a stánky s občerstvením, k do-

stání tu ale byly i trička nebo knihy. 
Na ulici se také sportovalo, kromě 
všudypřítomných kol zde přibyla 
bowlingová dráha, pod širým ne-
bem se hrál badminton. Bořivoj-
ka se na chvíli proměnila v pře-
hlídkové molo, když tu skupina 
pohledných modelek a modelů 
předvedla módní kousky z nedale-
kého retro sekáče. A nechyběla sa-
mozřejmě hudba, o tu se postara-
li DJ´s nebo písničkáři s kytarou.

„Doufám, že k festivalové pohodě 
přispěl i přístup úřadu městské čás-
ti, který odpustil místní poplatek za 
využívání prostranství a Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy ne-
účtovala poplatek za jeho pronájem,“ 
dodal zástupce starostky Ondřej 
Rut, který do Bořivojovy ulice do-
razil z cyklojízdy Prahou.

Devítkou se dalo vcelku rych-
le a pohodlně přesunout do dru-
hé žižkovské festivalové zóny – 

ke kinu Aero v Biskupcově ulici. 
Tam byl připraven ve spoluprá-
ci s rodinným klubem Ulitka pro-
gram především pro děti, které si 
mohly vyzkoušet na kolech a od-
rážedlech slalom městskou džun-
glí nebo zavítat do animační dílny 
Aeroškoly. Ani tady ale nechybě-
ly piknikové deky, občerstvení, ča-
jovna a hudba. Žižkov prostě spo-
lehlivě dokázal, že umí žít jinak. �

-mot-

Zažít Žižkov jinak

Už posedmé v řadě 
ožila v sobotu 22. září 
Praha festivalem Za-
žít město jinak, který 
zahájila dopoledne 
Velká podzimní cyklo-
jízda ulicemi metropo-
le. Na ni pak navázal 
odpolední program 
v jednotlivých festi-
valových zónách po 
celé Praze. Podruhé 
se k pouliční slavnosti 
přidal i Žižkov. Kor-
zovat nebo jen tak po-
sedávat se dalo po celé 
Bořivojce nebo v Bis-
kupcově ulici před 
kinem Aero. Festival 
na Žižkově se odehrál 
pod záštitou starostky 
Vladislavy Hujové.

www.prahawww.praha�.cz
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Vědí dnes už lidé, kdo je vlastně 
sommeliér?
Ti, co se o víno zajímají, to vědí. 
Navíc tradici sommeliérství pře-
vzaly špičkové restaurace, hote-
ly i velké obchodní řetězce, které 
mají svého sommeliéra. Když má 
někdo zvláštní přání – požaduje 
speciální víno nebo hledá vhod-
né víno ke svému menu, tak mu je 
sommeliér doporučí nebo vybere 
a nechá víno dekantovat nebo na-
chladit tak, aby bylo správně při-
pravené ke konzumaci. Somme-
liérství se dnes stává oblíbeným 
koníčkem. Lidé si hledají o vínech 
informace, jezdí za vínem na Mo-
ravu i do zahraničí.

Jaký je rozdíl mezi sommeliérem 
a degustátorem?
Degustátor má za úkol posuzová-
ní, hodnocení a zatřiďování vína. 
Sommeliér už pracuje s tím, co de-
gustátoři schválili, ocenili, dostá-

vá hotový výrobek – víno v lahvi, 
které má původ, hodnotu, bodo-
vání. Degustátoři víno ohodnotí 
a na sommeliérovi je úkol nachys-
tat správné víno k správné příle-
žitosti. A samozřejmě běžná pra-
xe je, že sommeliér a degustátor 
je tatáž osoba.

Je potřeba nějakých zvláštních 
schopností, předpokladů a na-
dání k těmto profesím, nebo se 
jim může každý naučit?
To se nelze naučit, to je pocito-
vá věc. K tomu musíte mít vztah. 
Nedá se to naučit jako žonglování 
nebo jízdě na kole. Je dobré, aby 
i ten, kdo chce být hobby som-
meliérem, s vínem byl. Aby cho-
dil na vinice, byl u toho, když se 
víno přečerpává a lahvuje. Nejde 
jen o to, jak má víno vonět a chut-
nat, ale člověk musí mít praxi, být 
u každodenní práce vinařů a vážit 
si jí, protože je těžká.

Jaké jsou vztahy mezi vinaři 
a sommeliéry, jak je to s přijí-
máním kritiky?
Výroba vína je těžká řehole a když 
přijde sommeliér a tváří se jako 
pan chytrej, tak to vinaře uráží. 
Ale samozřejmě ty, kteří třeba ne-
mají tu potřebnou praxi, ale cho-
vají se k výrobcům velmi slušně 
a čerpají od nich zkušenosti – ty 
mají vinaři rádi, protože jsou to 
vlastně propagátoři jejich díla.

Zlepšily se podle vašeho názoru 
u běžných lidí znalosti o víně?
Ano, zlepšily se. Mám zkušenos-
ti i z různých akcí – lidé si doká-
ží vybrat to nejlepší víno, které je 
na stole. Sommeliér je tam od to-
ho, aby napomohl klientovi i k ji-
ným vínům – podle nálady, kate-
gorie vína atd.

Doporučil byste nějaký trik, jak 
poznat dobré víno? 
Vůbec nepotřebujete žádný trik, 
pokud vám víno chutná, pak je 
všechno v pořádku. A možná vám 
nebude chutnat třeba víno za dva-
cet tisíc. Sommeliéři a degustáto-
ři, kteří mají za sebou mnoho let 
praxe, objevují ve vínech, která by 
vám třeba nechutnala, vjemy, jež 
jsou velmi zajímavé a které upřed-
nostňují. Dokáží se odpoutat od 
těch standardních nebo módních 
věcí a ve víně najít krásu tam, kde 
by to nikdo nečekal. Ocení mi-
strovství vinaře, když znají roč-
ník, který byl třeba problematic-
ký, a přesto vinař dokázal vyrobit 
skvostné víno. Naopak umějí ví-
no i pohanit, pokud to byl výbor-
ný ročník a dostanou víno, které 
za nic nestojí. 

Měli by vinaři zůstat u našich 
tradičních odrůd, nebo by se mě-
li více vydávat na cestu křížení?
U nás máme jednu z nejbohatších 
a nejkrásnějších škál odrůd. Kří-
ženci se samozřejmě neustále tvo-
ří, aby se co nejméně používala ve 
vinicích chemie – kvůli ošetřování 
vína proti plísním apod. Takže se 
dělá i selekce v odrůdách. Máme 
ale tradiční odrůdy, které by se mě-
ly hýčkat. Ryzlink vlašský, Müller 
�urgau, Pálavu, Aurelius, s těmi 
mají vinaři dlouholeté zkušenosti. 
Než se nová odrůda uvede na trh 
k plošnému šíření, trvá to až 20 let. 
Genetický výzkum odrůdy se musí 
nejprve vyřešit teoreticky a pak se 
v praxi musí ověřit, zda-li je to vů-
bec možné. Než začne vinice rodit, 
trvá to i tři roky. Pokud chce někdo 
uvést novou odrůdu, neznamená 
to, že si to rok předtím usmyslel 
a odrůdy zkříží.

Vinobraní si lidé nejvíce spoju-
jí s burčákem. Jaký mají vztah 
sommeliéři k burčáku?
Sommeliéři mají burčák rádi. Som-
meliéři-praktici ochutnávají bur-

čák přímo ze zdroje tím, že vývoj 
vína je plynulý. Pro přepravu je ale 
potřeba burčák zchladit, čímž do-
jde k zástavě jeho vývoje a to mírně 
ovlivní jeho chuť. Jak se dříve říka-
lo, že správný burčák trvá dvě ho-
diny, je dnes nesmysl. Při dnešních 
technologiích, kdy se hrozny od-
kalí a zkvasí čistá šťáva, tak doba 
fermentace je mnohem delší, skla-
dové nádoby jsou také lepší, takže 
burčák trvá několik dnů.

Jak hodnotíte kvalitu nabídky 
vín na Vinohradském vinobraní?
Moravská bílá a růžová vína jsou 
na světové úrovni. Tím, že jsme 
jednou z nejsevernějších vinař-
ských oblastí, máme pikantnost 
vína v té vyšší kyselince. V jižních 
zemích sbírají vína vpodvečer 
nebo nad ránem, aby tam kyse-
linku udrželi a víno tzv. podtrhá-
vají. U nás se vinaři řídí cukerna-
tostí. V jiných zemích se řídí tím, 
kdy začne kyselinka ve víně ubý-
vat, aby nebylo fádní. Když víno 
nemá ovocnou šťavnatost, není 
to zas tak velký zážitek. 

Jak se pozná úspěšný sommeliér?
Dobrého sommeliéra poznáte po-
dle toho, že dokáže pracovat se 
všemi víny, že se orientuje ve všech 
oblastech a ne pouze ve vyhraně-
ném segmentu vín. Sommeliérství 
je profese, ve které člověk vínu vě-
nuje veškerý čas, jak pracovní tak 
volný. �

-mot-

„Sommeliéři mají burčák rádi,“ 
říká vinař Miroslav Rauš

Miroslav Rauš, 
vinař a sommeliér
Stojí v čele mladého a malého 
vinařství, ve kterém navazuje 
na dlouhou rodinnou a profes-
ní tradici ve vinařství. Miroslav 
Rauš profesionálně vinaří od 
roku 1990, postupně založil 
tři vinařské společnosti, které 
následně prodal. S víny, která 
vyráběl pod těmito značkami, 
zaznamenal značné úspěchy 
v gastronomii i na výstavách. 
Specializuje se na bílá vína se 
zbytkovým cukrem, z mod-
rých hroznů produkuje rosé 
a klarety. �

S Miroslavem Raušem v roli sommeliéra 
Vinohradského vinobraní jsme se potkali 
již loni. Také letos představil vína, která 
bylo možné na vinobraní na náměstí Jiřího 
z Poděbrad ochutnat. Své profesi rozumí 
tak skvěle, že jen málokdo by jim odolal.

Sommeliérství je profese, v níž 
člověk vínu věnuje veškerý čas, 
jak pracovní tak volný.
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Zleva do prava: � Dny žižkovského kulturního dědictví zahájil koncert skupiny Kašpárek v rohlíku � Zájemci si užili komentovanou prohlídku pamětihodností Žižkova a Vinohrad � Noční projekce rozzářila 
fasádu divadla Ponec � Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně zažil premiéru dokumentu Šumné stopy – Jože Plečnik � Cyklostezka pod Vítkovem se při sochařském sympoziu proměnila v otevřenou dílnu 
� Davy lidí přilákaly do Vystřelenýho oka koncerty Tata Bojs, Plastic People of the Universe a Jablkoně

� Páteční zahájení Vinohradského vinobraní ve stylu Karla IV. � V sobotu převzal vládu nad slavnostmi Rudolf II. � Atmosféru si každý vychutnával po svém � Děti měřily síly v různých disciplínách � Na 
dřevorubeckém klání se představil vicemistr světa Martin Komárek � Kdo chtěl, šlápl do pedálů � Nechyběl ani mistr bublinář � Škola kung-fu předvedla, co umí � Páteční koncert obstarali Support Lesbiens 
� V sobotu vystoupil Visací zámek � Vinobraní uzavřela se svojí skupinou Anna K.

Foto: J. Dostál
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. po 18.00 Je to jen vítr (FK)
20.30 Ve stínu

  2. út 18.00 Andělský podíl
20.30 Divoká stvoření 
jižních krajin (FK)

  3. st 18.00 Melancholia
20.00 Kieslowski (Křest 
alba Na nože)

  4. čt 18.45  Divadlo Járy 
Cimrmana: České nebe 
živě v HD

  5. pá 18.00 SuperClásico
20.30 Země bez zákona
23.00 7 dní v Havaně

  6. so 15.00 Hugo a jeho velký 
objev

 18.00 Ve stínu
20.30 Cesta do lesa

 22.45 Do Říma s láskou
  7. ne 18.00 Polski Film

20.30 Největší přání
  8. po 18.00 Nedotknutelní

20.30 Filmjukebox: USA 
versus John Lennon, 
www.filmjukebox.cz

  9. út 18.00 Až vyjde měsíc
20.30 Cesta do lesa

10. st 18.30 David Lynch 
presents… Chrysta Bell 
(koncert + workshop)
22.00 Zběsilost v srdci

11. čt 19.45 NT Live: Poslední 
z Haussmanů

12. pá 18.00 Největší přání
20.30 Hasta la vista!
22.45 Divoši

13. so 15.00 Fimfárum – 
Do třetice všeho dobrého
18.45 MET: Live in HD – 
Nápoj lásky (G. Donizetti)

14. ne 18.00 Cesta do lesa
20.30 Země bez zákona

15. po 18.00 4. Revoluce (FK)
20.00 Divadlo Járy 
Cimrmana: České nebe 
v HD

16. út 18.00 SuperClásico
20.30 Ve stínu

Bon-Bon de Cinema 17. – 21. září
17. st 18.00 Krásný Serge

20.30 Nikdo mne nemá rád
18. čt 18.00 Cleó od pěti do 

sedmi
20.30 Nevěsta byla 
v černém

19. pá 18.00 Moje noc s Maud
20.30 451° Fahrenheita

 22.45 Bláznivý Petříček
20. so 17.00 Muž a žena

19.15  Jules a Jim
21.30 Alphaville

21. ne  18.00 Ukradené polibky
20.00 U konce s dechem

20. so 15.00 Piráti!

22. po 18.00 Podivuhodná cesta 
(FK)
20.30 Největší přání

23. út 18.00 Aertěk: 
Mladá vlna filmu
20.30 Cesta do lesa

24. st 18.00 Divoká stvoření 
jižních krajin (FK)
20.30 Země bez zákona

25. čt 18.00 Až vyjde měsíc
20.30 Dva nula (FK)

26. pá 18.00 Mazel (FK)
20.30 Samsara (FK)
22.45 SuperClásico

27. so 15.00 Kozí příběh se sýrem
 18.45 MET: Live in HD 

– Otello (G. Verdi)
28. ne 18.00 Hasta la vista!

20.30 Ve stínu
29. po 18.00 Cesta do lesa

20.30 George Harrison: 
Living in the Material World

30. út 18.00 Dva nula (FK)
20.30 Aero naslepo

31. st 18.00 Největší přání
20.30 Je to jen vítr (FK)

Filmy pro seniory
  2. út 10.00 SuperClásico
  9. út 10.00 Hasta la vista!
16. út 10.00 Cesta do lesa
23. út 10.00 Ve stínu
30. út 10.00 Samsara

Baby Bio
  3. st 10.00 Ve stínu
10. st 10.00 Největší přání
17. st 10.00 Hasta la vista!
24. st 10.00 Divoká stvoření 

jižních krajin
31. st 10.00 Cesta do lesa

Neděle pro rodiče s dětmi
  7. ne 15.00 Kočičí den
14. ne 15.00 Prázdninový 

deníček II.
21. ne 15.00 Barevné odpoledne
28. ne 15.00 Rytířská dílna

Kubelíkova 27, P3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
30. 9. – 31. 10. Čtrnácté Meziná-

rodní výtvarné sympozi-
um Transformace/Trans-
formation

  1. po 19.00 FutureLine: 
Vímesvý, Merely Wild, 
Elgaučo host: Dub-O-Net*

  2. út 19.30 Other Music: 
Ibrahim Maalouf

  3. st a 4. čt 19.30 Sto zvířat 
– křest CD*

  5. pá 19.30 Alef Zero 
+ Le pneumatiq

  6. so 19.30 Other Music: 
Anna Aaron 

  7. ne 19.00 FutureLine: A New 
Chapter, Artmosphere, 
Dolls In The Factory, host: 
Narcotic Fields*

  9 út 19.00 Music Infinity: Nils 
Frahm + Olaruf Arnalds + 
A Winged Victory For The 
Sullen, special guest Anna 
Müller

10. st 19.30 Hentai Corporation 
+ Marracasch Orchestra

11. čt 19.30 Levellers*
12. pá 19.30 FutureFirstLine: 

Mortuary*
13. so 19.30 Yellow Umbrella
14. ne 19.30 Divadlo Akropolis: 

Smrt v růžovém (dVA)
15. po 19.00 FutureLine: WWS, 

Flaxa, První – Poslední 
host: Schodiště*

16. út 19.30 Goodfellas + host
17. st 20.00 7 pádů Honzy 

Dědka (dVA)
18. čt 19.30 Michal Hrůza 

s Kapelou Hrůzy
19. pá 19.30 Akropolis 

Multimediale Festival: 
Cocotte Minute

20. so 19.30 Akropolis 
Multimediale Festival: 
The Prostitutes

21. ne a 22. po 20.00 Mafiánská 
opera (dVA)

23. út 19.00 Underground 
Blues Session – Karafiát, 
Roškaňuk, Martínek 

24. st 19.00 Planet Connection: 
Mexican Institute Of Sound

25. čt 19.30 Babalet 
Reggae Party

26. pá 19.30 Vltava*
27. so 19.00 FutureLine: 

Anomie, Bonebroke, 
Michael Marrquez 
host: Bek Ofis*

29. po 19.30 Amanda Palmer 
& The Grand Theft 
Orchestra

30. út 19.30 Sunshine
31. st 19.30 No Heroes + Kofe In

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
do 12. 10. – Sedmý žižkovský vý-

tvarný salon
17. 10. – 16. 11. I. Králík – Retro-

spektiva (1962 – 2012) 
– sochy, reliéfy, prostoro-
vé objekty

  4. čt 19.30 K. Dohnal – klari net,
M. Kasík – klavír (F. Devi-
enne, C. M. von Weber, 
J. Brahms, J. Páleníček)

  6. so 15.00 Trigonum musicum 
(J. B. Loeillet, J. Kuhnau,
L. Caix d´Hervelois, 
A. Besozzi, C. Debussy, 
G. Ligetti, P. Eben)

  9. út 19.30 M. Ambroš – housle, 
V. Binarová – viola, M. Re-
zek – klavír (R. Schumann, 
F. Liszt, M. Ravel, L. Sluka, 
J. Brahms)

10. st 19.30 Arionas (řecké, 
perské a španělské písně)

16. út 19.30 Musica Bohemica
(2. koncert podzimního 
abonentního cyklu)

18. čt 19.30 Vokální trio Maka-
bara (hebrejské a židovské 
písně, spirituály, sefardské 
písně a vlastní tvorba)

20. so 15.00 B. Tomanová – so-
prán, J. Nosek – bas, 
V. Ptáčková a P. Voráček 
– klavír (pocta pěvcům 
G. F. Händela a W. A. Mo-
zarta)

23. út 19.30 Trio Bergerettes
(L. v. Beethoven, B. Marti-
nů, F. Schubert, A. Dvořák) 

24. st 19.30 Malá česká muzika 
J. Pospíšila (písně české-
ho podzimu)

25. čt 19.30 P. Malíšková – vio-
lon cello, H. Loužanská 
– klavír (A. Dvořák, L. Ja-
náček, P. I. Čajkovskij, 
B. Martinů, I. Stravinskij)

29. po 19.30 2+2 Sax Quartet
(B. Golson, E. Garner,
S. Wonder, V. Hála, 
T. Puente)

30. út 19.30 J. Fišer – housle,
M. Šedivý – klavír 
(A. Schnittke, J. Dřízal, 
A. Fried, S. Prokofjev) 

31. st 19.30 P. Finger, P. Saidl
a B. Matoušek (koncert 
v rámci festivalu Kytara 
napříč žánry)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

  4. čt 20.00 2Wings
11. čt 20.00 Mootion Food
18. čt 20.00 Jezdci
25. čt 20.00 Jirka Milota

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

Předprodej vstupenek v trafice 
TTT naproti hotelu Olšanka 
(tel.: 222 728 842)

  1. po 19.30 Sedláčkovo kvar-
teto v Armádním muzeu 
k 70. výročí Heydrichiády 
(Armádní muzeum Žižkov, 
horní foyer muzea, U Pa-
mátníku 2)

  8. po 19.00 „Bach pro Annu
Magdalenu“ (kostel
sv. Anny na Žižkově, 
Ostromečská ulice)

  9. út 19.30 Mezinárodní kon-
cert duchovní hudby – 
Aachener Domchor 
a Zvonky – Praha (kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně)

13. so 16.00 Přednosta stanice 
k 50. výročí Vl. Buriana (ho-
tel Ariston, Seifertova 65)

18. čt 19.30 Slavnostní filharmo-
nický koncert k 100. vý-
ročí M. Sádla (VŠE, Ven-
covského aula, nám. 
W. Churchilla 4)

20. so 19.00 Varhanní koncert 
k 400. výročí 14 pražských 
mučedníků (kostel Panny 
Marie Sněžné, Jungman-
novo nám. 18, P1) 

21. ne 16.30 Koncert vítězů pís-
ňové soutěže B. Martinů 
(Gym. a Hud. škola hl. m. 
Prahy, koncertní sál, Ko-
menského nám. 400/9)

25. čt 19.30 Kytarový virtuos 
M. Zelenka k 70. výročí 
Heydrichiády (Betlémská 
kaple na Žižkově, Proko-
pova 4)

28. ne 16.30 Slavnostní kon-
cert k státnímu svátku ČR 
(Nár. památník na Vítkově, 
Slavnostní síň, U Památní-
ku 1900)

29. po 19.30 Japonsko-němec-
ké setkání v Praze (Gym. 
a Hud. škola hl. m. Prahy, 
Komorní sál, Komenského 
nám. 400/9)

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

Slevy pro studenty, důchod-
ce a zdravotně po stižené 
na vybraná představení.

  2. út 10.00 a 17.00 Velká zvířecí 
fantazie – tvůrčí dílna 

  4. čt 20.00 Spitfire Company: 
13. měsíc/Requiem za 
Bruna Schulze

  8. po 20.00 Tereza Lenerová 
Hradilková: Deadline 
(premiéra)

10. st 20.00 A. Polívková/
VerTeDance: Případy 
doktora Toureta
Džas te khelel!/Pojďme 
tančit! (derniéra)

11. čt A. Polívková/VerTeDance: 
Případy doktora Toureta 
(pro děti)

13. so 21.00 SKUTR/
A. Laštovková Stodolová: 
Muži

15. po 20.00 S. Belmar: RGB 
17. st 9.00 a 11.00 VerTeDance: 

Třiačtyřicet slunce západů 
(pro děti)

18. čt 20.00 Step by Step 
20. so 16.00 Yoyo Mistrovství ČR 

2012
22. po 20.00 M. Čechová/

Tantehorse: S/He Is 
Nancy Joe 

24. st 20.00 P. Kršiak & J. Vrána: 
V I P

25. čt 20.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha? 
+ křest soundtracku kapely 
Zrní k inscenaci

26. pá 20.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha?

29. po 20.00 VerTeDance/
Ch. Öfverholm: 
Found & Lost
K. Stupecká: Kašpar

31. st 20.00 Farma v jeskyni: 
Cesta

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

od 11. 10. do 5. 5. 2013 
Zapomenuté žižkovské 
pavlače – ve spolupráci 
s Muzeem hl. m. Prahy 
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Štítného 5, P3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

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

  4. čt České nebe – 45 let DJC
  7. ne Dlouhý, široký a krátkozraký
  9. út Švestka
10. st Blaník
11. čt České nebe 
16. út Dobytí severního pólu
17. st Lijavec 
18. čt Cimrman v říši hudby  
19. pá Blaník
21. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé
23. út Němý Bobeš 
24. st Záskok
25. čt Záskok
30. út Švestka pro OÁZU 

(benefice)
31. st Dlouhý, široký 

a krátkozraký  

Hosté Žižkovského divadla JC
  1. po 15.00 a 19.00 D. Giesel-

mann: Pan Kolpert 
(3D Company pod 
Partida o.s.)

  2. út K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky (Divadlo 
Aqualung)

  3. st G. Dyrek: Benátky 
pod sněhem (Divadlo 
Kompanyje)

  5. čt The TAP TAP – koncert 
  6. so R. Jaroš, J. Neuberg, 

M. Noháč, F. Vlček, 
O. Lážnovský a K. Moco-
vá: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili-
onář (Divadlo Aqualung)

  8. po Zd. Jirotka: Saturnin 
(Divadlo A. Dvořáka 
Příbram) 

12. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)  

15. po W. Allen: Central Park 
West (3D Company pod 
Partida o.s.)

20. so J. Verne, A. Kisil: Cesta 
kolem světa za 60 dní 
(Divadlo Aqualung)

22. po F. G. Lorca: Dům 
Bernardy Alby (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

28. ne 21.00 Paraple – dobro-
činná akademie – natá-
čení pořadu

29. po O. Lážnovský: Pan Hus 
(Divadlo Aqualung)

Necelé půl století 
uplynulo od vzniku 
fenomenálního Diva-
dla Járy Cimrmana. 
Přesto humor autor-
ské dvojice Svěrák-
-Smoljak za tu dobu 
nijak nezevšedněl, 
ba naopak uchoval si 
nadčasový charakter. 
Ve čtvrtek 4. října se 
bude v českých a za-
hraničních kinech 
vysílat satelitním 
přenosem poslední 
hra Járy Cimrmana 
České nebe. 
Jak bude celý večer vypadat, 
o tom se pro Radniční noviny roz-
povídal v prostorách Žižkovské-
ho divadla JC samotný Zdeněk 
Svěrák, který byl zastižen přímo 
na prknech během poprázdnino-
vého zkoušení Posla z Liptákova.

Když jsem měl možnost před 
naším rozhovorem vidět zkouš-
ku souboru DJC, v duchu jsem 
si kladl otázku, jestli po tolika 
letech aktivního hraní toho má-
te vůbec zapotřebí.

Nezkoušíme před každou hrou. 
Po prázdninách je hlava tako-
vá vyčištěná a máme jednu zása-
du: když má někdo z naší sesta-
vy pocit, že by si to měl předem 
zkusit, tak mu ostatní musí vyho-
vět. V tomhle případě Bořík Penc 
bude hrát svoji roli prvně, proto 
jsme zkoušeli předem a sám jste 
viděl, že to bylo ledabylejší, pro-
tože si šetříme hlasy. 

Stává se vám, že máte na pódiu 
někdy výpadek?
Ano. A dokonce někteří říkají, 
že je to právě těmi zkouškami. 
Člověk má pocit, že to právě už 
řekl odpoledne, ale ono to tak 
není. Vzadu máme člověka, kte-
rý hlídá text, což nás uklidňu-
je. Je to divný, ale my neumíme 
improvizovat. 

Slavíte úctyhodných 45 let exis-
tence DJC. Kdo přišel s nápa-
dem, že se 4. října představení 
České nebe bude satelitně promí-
tat do kin po celé ČR?
Náš manažer Václav Kotek nám 
jednou řekl, že by tu byla mož-
nost oslavit narozeniny mimo-
řádným způsobem. Je to úplně 
něco jiného než běžný televizní 
přenos. Vysoké rozlišení, velké 
plátno, ale hlavně člověk má po-
cit, že je představení přítomen. 
Tak jsme to zkusili a přihlásilo se 
nám čtyřicet kin z České repub-
liky a deset ze Slovenské repub-
liky. Půjde to taky do Bruselu na 

velvyslanectví a do Stockholmu 
do Českého centra. 

Jak bude program celého cere-
moniálu vypadat?
Budeme hrát poslední hru z Cimr-
manovy pozůstalosti České nebe 
s tou výjimkou, že jsme dali divá-
kům na internetu možnost, čím by 
chtěli ten seminář obohatit. Z de-
seti možností si vybrali tři nejob-
líbenější přednášky, které k tomu 
přidáme. Při té příležitosti vzpo-
meneme i na Láďu Smoljaka a Jir-
ku Šebánka.

Nepodlehli jste během těch 
45 let trudnomyslnosti, čili že 
byste s tím chtěli doopravdy 
praštit?
Hned v prvním roce ve druhé se-
zóně jsme měli takovou krizi, že 
se divadlo málem rozpadlo. Byl 
to lidsko-umělecký spor právě 
obou zmiňovaných osob – Ládi 
a Jiřího. Skončilo to tím, že Jir-
ka odešel spolu s režisérkou Fi-
lipovou. Je to paradox a velká 
škoda, že ten, kdo to celé vymys-
lel, hned po roce divadlo opustil. 
Když ještě žil, tak jsem mu jed-

nou řekl: „Jirko, ty máš dvě největ-
ší zásluhy, a to že jsi divadlo založil 
a opustil.“ Nesnášenlivost do di-
vadla nepatří.

Za ta léta se společnost hodně 
proměnila, ale stále na vás chodí 
nové generace diváků. Jak si vy-
světlujete tu stálou oblibu DJC? 
Já si toho strašně cením, proto-
že cítím, že je to konečné. Každé 
představení je svátkem a jsem rád, 
že se lidé baví. Kterému dědovi se 
stane, aby se vnuci smáli jeho vti-
pům? Většinou je jim ten děda 
směšnej. Já došel k poznání, že 
humor nepodléhá tolik změnám. 
Je svobodnej a hravej, a proto asi 
přežil. Většinu her jsme napsali 
v úplně jiné době, ale jak je mož-
né, že je stále hrajeme v té původ-
ní verzi? Spor s režimem se vedl 
po jiné linii – divák si byl vědom 
paralely Československa s Rakou-
sko-Uherskem, takže tam byla jis-
tá satiričnost. 

České nebe je podle všeho po-
slední hra z dílny DJC. Přes-
to se mi nechce věřit, že vy sám 
byste s psaním chtěl skončit. 
Neplánujete vydat něco auto bio-
grafického?
Já se tomu bráním. Cítím, že ně-
jaké paměti, to už je opravdová 
konečná. Letos vyšlo další po-
kračování povídek (Nové povídky 
– pozn. red.), ale kvůli divadlu 
nemám moc času na psaní. �

-ham-

Netradiční narozeninová párty „Největšího Čecha“

Došel jsem 
k poznání, 
že humor 
nepodléhá 
tolik změnám.

Putování žižkovskými pavlačemi a starodávnými Vinohradami
Od 10. října do 5. května 2013 se koná ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy v Galerii pod radnicí výsta-
va Zapomenuté žižkovské pavlače, která vás provede historickými ulicemi či pavlačemi činžovních do-
mů. Ještě více zajímavého ikonografického materiálu naleznete přímo v prostorách Muzea hl. m. Prahy 
(Na Poříčí 52, P8), kde se ve stejném časovém horizontu pořádá výstava Vinohrady a Žižkov – nová měs-
ta za východní pražskou branou, která nabízí množství fotografií nebo autentických předmětů denní po-
třeby z 19. a počátku 20. století, kdy se Žižkov pomalu stával samostatným městem Velké Prahy. �

Hudební kabaret 
Amandy Palmer
V pondělí 29. října od 19.30 ho-
din se znovu představí zpěvačka, 
klavíristka a provokatérka Aman-
da Palmer, která přiveze do Pa-
láce Akropolis svůj nový projekt, 
v němž se mísí kabaretní estetika, 
dekadentní verše, rockový šan-
son a orchestrální instrumentace, 
jež obstará doprovodný ansámbl 
The Grand Theft Orchestra. Svo-
je novinkové album Theatre is Evil 
vydala vskutku revoluční formou – 
bývalé člence Dresden Dolls totiž 
na něj přispěli částkou milion do-
larů sami fanoušci. Jako zvláštní 
host vystoupí na koncertě multiin-
strumentalista Jherek Bischoff. �

www.prahawww.praha�.cz

 

.cz kulturakultura      radniradničníní  novinynoviny  ���� | | 	�	��	�	 11

RN_12_10_11_kultura.indd   1RN_12_10_11_kultura.indd   1 28.9.2012   12:36:0428.9.2012   12:36:04



Jeseniova 19 
tel.: 777 650 759, 222 589 404

www.nova-trojka.cz

 2. pá 10.00 Děti a spaní aneb 
Jak na malého nespav-
ce – s fyzioterapeutkou 
A. Votavovou 

 5. pá 18.00 (do soboty 10.00) 
Pyžámkový večírek aneb 
Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my – hlídání 
dětí od 3 let se zábavným 
programem 

 6. so 13.00 Vyšlápněte si 
s Mammahelpkami a rů-
žovou stužkou pro zdraví 
– 2. ročník pochodu na 
podporu žen s rakovinou 
prsu s doprovodným pro-
gramem na Parukářce

16. út 10.00 Děti a sebedůvě-
ra aneb Ty to zvládneš! 
– s Š. Kotvalovou

18. čt – 20. so Podzimní dobro-
činná burza oblečení a po-
třeb pro děti – příjem zbo-
ží: čt 12.00 – 18.00, prodej 
zboží: pá 9.00 – 18.00 
a so 9.00 – 13.00, výdej 
zboží: so 16.00 – 18.00 

21. ne 15.00 Žižkovské létání 
aneb Kdo přemůže draky,  
park Židovské pece – sou-
těže a hry s draky, divadél-
ko, překvapení pro pány

25. čt – 26. pá 7.30 – 16.30 Pod-
zimní příměstský tábor 
aneb Žižkov nejsou Stína-
dla – pestrý program pro 
děti školou povinné, hry, 
soutěže, výlety a dílny

28. ne 15.00 Nedělní herna
30. út 10.00 Jak zvládat školku 

– s P. Klímou, ředitelem 
Pedagogicko-psycholo-
gické poradny pro Pra-
hu 3 a 9

31. st 11.00 – 16.00 Slavnost dýní 
na Farmářském tržišti, 
nám. Jiřího z Poděbrad 
– kreativní dílna pro děti

3., 10., 17., 24. a 31. st 19.00 
Výroba šperků a drátování 
– náušnice korálková kap-
ka, vázané korále, náhr-
delník na vlasci, linoryty I, 
linoryty II

Poradenství a mediace
  7. st 16.00  Jak na poruchy 

učení a chování – s eto-
pedkou J. Češkovou

  9. út 10.00  Sociálně-právní 
ochrana dětí – s L. Tesařo-
vou

12. pá 9.30 Psychomotorický 
vývoj dětí – s L. Plhákovou

22. po 9.30 Osobnostní rozvoj 
– s J. Ježkovou

26. pá 9.30 Kojení, péče o mi-
minko, nošení dětí v šátku 
– s M. Pithartovou

Kurzovní tipy
Pro rodiče s dětmi
po 16.00 Keramický ateliér pro 

rodiče s dětmi
st 9.20 Montessori – pracovna 

pro rodiče s dětmi 
čt 9.45 Cvičení pro rodiče s dět-

mi, 1 – 1,5 roku
pá 9.00 Miminka I, od 2 měsíců 

Pro dospělé
po 19.00 a čt 7.00 Bootcamp
st 11.15 Pilates
st 18.00 Pilates (i pro těhotné)
st 19.00 Výroba šperků a dráto-

vání

Pro děti
po 16.30 Páni kluci, od 5 let
út 15.30 Malí muzikanti, od 4 let
st 16.15 Výtvarná dílnička, 3 – 6 let
čt 14.30 Dramaťáček, 3 – 4 roky

Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100

www.rcpalecek.cz

Pro děti 0 – 2 roky:
Palečci (1– 2 roky, po 9.00, čt 11.00)
Písnička (1,5 – 3 roky, út 16.00)
Broučci (1– 2,5 roku, chodící, 

st 9.00)
Miminka (2 – 12 měs., nechodící, 

st 10.00)
Výtvarná dílna (1,5 – 3 roky, 

čt 10.00)

Pro děti 2 – 6 let:
Indiáni (2 – 4 roky, po 10.00, 

čt 12.00)
Kutílci (2 – 3 roky, st 16.00)
Kutílci (3 – 4 roky, st 17.00)
Kids in motion – hudba a pohyb, 

v angličtině (2,5 – 6 let, 
pá 9.30 – 12.30)

Tanečky (3 – 6 let, út 17.00) – bez 
rodičů

Angličtina hrou (3 – 7 let, st 14.45) 
– bez rodičů

Montessori kurzy
Batolátka s prvky Montessori 

(1– 1,5 roku, po 14.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(6 – 12 měs., po 15.00)
Montessori písnička (1,5 – 2,5 let, 

po 16.00) – NOVÉ
Montessori písnička (2,5 – 5 roku, 

po 17.00, čt 17.00) – NOVÉ
Montessori dopoledne s Marké-

tou (1,5 – 6 let, út 9.30)
Tvoření s prvky Montessori 

(1,5 – 3 roky, út 15.00)
Začínáme s Montessori 

(1,5 – 2 roky, čt 15.00)
Začínáme s Montessori 

(2 – 3 roky, čt 16.00)
 

Pro rodiče 
Jóga s prvky power jógy (st 18.00) 

– hlídání dětí zdarma
Artefiletika (čt 9.00) – hlídání dětí 

zdarma – NOVÉ
Tanec radosti pro maminky a ra-

tolesti (po 12.00) – děti 
s sebou

Předškolní příprava pro děti 
a jejich rodiče (pá od 14.30 
a 16.00)

NOVÁ PALEČKOVA RODINNÁ 
LINKA 775 103 993
PO – ČT 9.00 – 14.00 
Nabízí pomoc při orientaci 
v složitých životních situacích 
a pomáhá nalézt cesty k jejich 
řešení; informace z oblasti so-
ciálního zabezpečení, kontakty 
na organizace pracující s rodi-
nou v Praze 3, sociálně-právní 
poradenství – každý čtvrtek 
17.00 – 18.00

DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8
tel.: 608 765 496, 222 725 404

www.skola-jirak.cz

Kroužky pro děti – poslední 
volná místa 
Aerobik s gymnastikou (1. tř. 

a začátečníci) po 15.00 
Keramika (3. – 7. tř) po 16.00 
Karate (pokročilí) 

po 16.00, pá 13.30
Yu-gi-oh (3. – 9. tř.) út 14.45 
Karate – začátečníci 

út 16.00, pá 13.30 
Čeština pro cizince (1. tř.) 

čt 13.30 
Florbal (1. tř. a začátečníci) 

pá 13.30 

Aerobik s gymnastikou (3. – 6. tř.) 
pá 15.00 

Flétnový sbor (pokročilí) pá 15.00 

Kroužky pro dospělé
Angličtina pro mírně pokročilé 

po 17.00 
Španělština pro začátečníky 

po 17.00 
Pilates s hlídáním dětí (i bez) 

st 10.30
Hlídání dětí od 2 měsíců 

st 9.00 – 11.30 

22. po 16.00 Plstěné zvířátko 
– výtvarná dílna 

29. po Zdravotnický kurz první 
pomoci (3. – 6. tř.): 1x mě-
síčně, celkem 9 lekcí/rok, 
završen účastí na soutěži, 
1. lekce: Obvazování 

2., 3. a 5. 11. Podzimní bur-
za oblečení, obuvi 
a sport. vybavení 
(příjem oblečení 1. 11. 
17.00 – 19.00)

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2886/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920
www.ulita.cz

 5. pá 15.00 – 21.00 Discgolfový 
piknik Na Krejcárku – sou-
těže, dílny a hry pro děti

 16.30 Turnaj pro smíšená 
rodinná družstva, noč-
ní turnaj v discgolfu za 
účasti nejlepších hráčů 
z ČR, hudební doprovod 
Dj, vstup volný

5. – 7. 10. Afterparty po létě 
– projekce fotek z léta, 
hry, noční bojovka, film 
na dobrou noc, plánování 
Halloweenské akce „Ho-
ror v Ulitě“ a info o tom, 
co se bude v Ulitě celý 
rok dít – táborová základ-
na Žloukovice u Berouna, 
9 –15 let, cena 350 Kč

14. ne a 28. ne 14.00 Hudební 
dílna – kytara, basovka, 
bubny, 10 –18 let, vstup 
volný

19. pá 16.00 – 18.00 Šperky 
technikou Tiffaniho vitráže 
– náušnice, brož, přívěšek, 
od 12 let, cena 80 Kč, 
přihlášky předem

25. čt 9.00 – 16.00 Zachraň 
se, kdo můžeš – jak po-
skytnout první pomoc, 
6 –12 let, cena 190 Kč (za-
hrnuje program a oběd), 
přihlášky předem

25. čt – 26. pá 9.00 – 16.00 Měs-
to budoucnosti – prožij 
prázdniny inspirované 
oblíbenými virtuálními PC 
hrami simulujícími stav-
bu měst, zoologických 
zahrad, zábavních parků 
apod., 6 –12 let, cena 
380 Kč (zahrnuje program 
a oběd), přihlášky předem

26. pá 9.00 – 16.00 S Ulitou na 
letiště – návštěva letiště 
a exkurze do míst, kam se 
jinak není možné podívat, 
6 – 12 let, cena 150 Kč 

31. st 17.00 – 20.00 Horor v Ulitě 
– příšerné dílny pro děti, 
strašná stezka odvahy, 
posezení u ohně, od 5 let, 
cena 50 Kč. Je ti 13 –18 let 
a chceš pomoct strašit? 
Ozvi se na mala@ulita.cz. 

Rodinný klub Ulitka
www.rkulitka.cz
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy.
čt 10.00 Výtvarný ateliér pro 

maminky (4. 10. Prstýnky 
z korálků, 18. 10. Podzimní 
kytice, 25. 10. Ubrousková 
technika)

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-
dicemi  (5. 10. Podzim 
na statku, 12. 10. Odlet 
ptáčků do teplých krajin, 
19. 10. Stromy jako malířo-
va paleta)

21. ne 15.00 – 17.00 Drakiáda – 
Žižkovské létání aneb kdo 
přemůže draky – odpoled-
ne plné rytířů a princezen, 
soutěže a hry s draky, 
divadélko, překvapení pro 
pány, cena 150 Kč/rodina

26. pá 9.00 – 18.00 Bazar oble-
čení a potřeb pro děti 
– podzimní a zimní obleče-
ní i obuv, hračky a potřeby 
pro miminka a maminky 

 
Beztíže – nízkoprahový klub
www.beztize.ulita.cz
Může přijít kdokoliv ve věku 
11– 21 let, každý všední den 
od 14.00 do 19.00 hodin, a to 
i ve většině svátků a prázdnin.
Nabízíme zábavu (PC, fotbálek, 
hřiště), podporu a pomoc (po-
kud máš nějaké problémy nebo 
něco řešíš) a také pohodu. Vstup 
zdarma, každý může kdykoliv 
přijít (a odejít).
17. st 15.00 – 19.00 Beztíže 

zatápí – Beztíže bude již 
počtvrté zatápět – pro 
připomenutí, že s teplým 
počasím volný čas nekon-
čí a že je možné ho strávit 
např. v Klubu Beztíže

Letní prázdniny ještě pomalu do-
znívají a už se blíží další, ten-
tokrát podzimní. Pro děti od 6 
do 15 let Dům dětí a mláde-
že Praha 3 – Ulita připravil ně-
kolik možností, jak prožít vol-
ný prázdninový čas. Vybrat si lze 
z jednodenních akcí nebo akcí na 
oba prázdninové dny.

Ve čtvrtek 25. října se mohou 
znalí i neznalí první pomoci při-

učit a vyzkoušet, jak se ošetřují 
různá zranění. Pomocníci z Čes-
kého červeného kříže budou mít 
připravenu tematickou přednáš-
ku s názornými ukázkami a fo-
tografiemi i závěrečnou dobro-
družnou stezku, kde první pomoc 
bude třeba na každém kroku. 

Pátek 26. října je vyhrazen 
všem, kteří se zajímají o létání, le-
tadla nebo provoz pražského le-

tiště. Zajištěna je návštěva Letiš-
tě Václava Havla včetně exkurze 
do míst, kam se běžně není mož-
né podívat (např. záchranná po-
žární stanice, projížďka autobu-
sem kolem letadel a startovací 
a přistávací dráhy). 

Po oba prázdninové dny bu-
de probíhat program inspirovaný 
oblíbenými virtuálními PC hrami 
simulujícími stavbu měst, zoo-

logických zahrad, zábavních par-
ků apod. Hráčské skupiny bu-
dou stavět Město budoucnosti, 
shánět peníze na budovy v jed-
notlivých soutěžích a celé město 
ztvárňovat na herní ploše. 

Počet míst na všechny akce je 
omezen, přihlašte se proto včas, 
ať netrávíte prázdniny doma. Více 
na www.ulita.cz. �

Nezůstaňte o podzimních prázdninách doma, buďte s Ulitou
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První místo 
v soutěži o nej-
lepší parkovou 
úpravu letošní-
ho roku získa-
la městská část 
Praha 3 za ob-
novu vnitroblo-
ku v ulici Za 
Žižkovskou vo-
zovnou. Oce-
nění, které každo-
ročně uděluje Svaz 
údržby a zakládání 
zeleně, převzala za 
žižkovskou radnici 
v pátek 31. srpna na 
brněnském výstaviš-
ti osobně starostka 
Prahy 3 Vladislava 
Hujová.

Až budou obyvatelé třetí městské 
části hledat nejlepší park v ČR, 
nebudou to mít rozhodně daleko. 
Poslední srpnový víkend totiž 
odborná porota v rámci 10. roč-
níku soutěže Parky a Zahrady ro-
ku 2012 rozhodla o tom, že stojí 
právě v jejich čtvrti – konkrét-
ně v ulici Za Žižkovskou vozov-
nou. Obnova zdejšího vnitroblo-
ku, který loni prošel kompletní 
přestavbou, uspěla v konkurenci 
15 přihlášených projektů a před-
stavitelé žižkovské radnice si tak 
za ni z Brna přivezli to nejvyšší 

uznání. „Jsem ve-
lice pyšná na to, že 
právě náš projekt, 
který byl, dá se 

říct, takovou Popelkou, získal první 
místo. Jsem ráda, že vnitroblok slou-
ží našim občanům a že to je veřej-
ně přístupný prostor. Věřím, že toto 
ocenění bude inspirací do naší další 
práce,“ uvedla při přebírání ceny 
starostka Hujová.

Porota složená z odborníků na 
zahradní a krajinářskou tvorbu 
ocenila mimo jiné i příkladnou 
spolupráci investora, jímž byla 
právě třetí městská část, s projek-
tantem a realizátorem díla. I díky 
tomu podle ní nakonec v ulici Za 
Žižkovskou vozovnou vyrostla ze-
lená oáza, která nemá v ČR kon-

kurenci. „Jedná se o projekt, který 
na první pohled vypadá jako nejmé-
ně nápadný a nejméně efektní, přesto 
je porota přesvědčena o tom, že je nej-
čistším řešením, kterému se v podsta-
tě nedá vůbec nic vytknout,“ uved-
la během slavnostního vyhlášení 
výsledků soutěže ředitelka Sva-
zu zakládání a údržby zeleně Ja-
na Šimečková.

Revitalizace vnitrobloku Za 
Žižkovskou vozovnou proběhla 
na náklady městské části Praha 3 
v únoru až červenci loňského ro-
ku. Autorem úspěšného projek-
tu byl ateliér zahradní a kraji-
nářské architektury a05 a stavbu 
provedla litoměřická společnost 
Gardenline. �

-mpa-

Nejkrásnější park roku je v Praze 3

Dobrovolníci pomůžou nejen v Praze 3
V půlce října odstartuje nový projekt České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) s názvem 72 hodin – Ruku na to! Během tří dnů od 12. do 
14. října se dobrovolníci v celém Česku zapojí do aktivit, které po-
mohou druhým lidem, přírodě nebo jejich bezprostřednímu okolí. 
Třeba v Praze 3 tak v neděli 14. října proběhne úklid zahrady mateř-
ské školy v Sudoměřské ulici, který provedou členové místního turis-
tického oddílu TOM S.T.A.N. Další zájemci můžou své vlastní projek-
ty přihlašovat až do 12. října na webových stránkách www.72hodin.cz. 
Jako dobrá inspirace pro všechny, kteří nejsou spokojeni s tím, jak 
svět kolem nich vypadá a chtěli by s tím něco udělat, poslouží i další 
projekt ČRDM. Již v polovině září totiž organizace zprovoznila inter-
netové stránky www.nelibisemito.cz, které umožňují prostřednictvím 
vložení odkazu do interaktivní mapy ČR snadno a rychle poukázat 
na neutěšený stav kterékoli lokality a napomoci tak k jejímu násled-
nému zvelebení. �

Pojďte s námi plavat prsa
Aliance žen s rakovinou prsu pořádá ve spolupráci s městkou čás-
tí Praha 3 v neděli 14. října ve sportovním centru hotelu Olšanka akci 
Plaveme prsa!, která je součástí říjnové kampaně boje proti rakovině.
V bazénu hotelu Olšanka se bude od 10 do 15 hodin plavat zdar-
ma a zaplavat si přijdou nejen krasoplavci a akvabelky, ale také léka-
ři z pražských klinik – onkologové, radiologové a lymfologové. Připra-
veny budou též workshopy k tématu léčby i prevenci rakoviny prsu, 
módní přehlídka plavek společnosti Amoena, rozdávat se budou in-
formační a edukační brožurky. Ženy si budou moci vyzkoušet i samo-
vyšetření prsu na prsních fantomech. Akci společně s Aliancí spolu-
pořádají organizace ALEN Praha, Mamma HELP a Klub ŽAP. �

Senioři na parníku
Svaz důchodců organizuje 
pro své členy celou řadu 
zajímavých akcí: pravidelné 
vycházky, výlety, návštěvy 
divadel i koncertů, společné 
zájezdy po Čechách a zahra-
ničí, společně slaví i naroze-
niny. Dvakrát do roka pořádá 
i výlety parníkem – jarní 
a podzimní plavbu, které se 
u seniorů setkávají s velkým 
ohlasem. Tentokrát se senioři 
plavili ve středu 19. září lodí 
Vyšehrad po Praze. �
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Tohle místo v pochmurné Mi-
líčově ulici zdá se být poněkud 
zakleté – dlouhodobě se zde ne-
udržel sympatický mexický pod-
nik Fosil (viz RN 10/2010), po 
něm jen letmou epizodku před-
vedla Hospůdka U podkovy 
a přibližně od června 2012 tak 
můžete držet palce sicilské re-
stauraci Oste ria Algiro, která sá-
zí svou čest na dochované recep-
ty šé�uchaře Giovanniho. To ale 
nikomu neříkejte – Cu è surdu, 
orbu e taci, campa cent‘anni‚ mpa-
ci (Kdo je hluchý, slepý a mlčen-
livý, bude žít tisíce let v míru – si-
cilské přísloví).

Interiér snad ani nemůže neza-
ujmout – svěží a vtipná kombina-
ce jasně modrých židlí s křikla-
vě červenými a žlutými polštářky 
a roztomile barevnými popelní-
ky evokující atmosféru dětského 
koutku kontrastuje s mapkami Si-
cílie, velkoformátovou fotografií 
mafiánské večeře (caporegime vy-
padá v pořádku, ale pár dalších 
členů je již označeno visačkou 

murdered) nebo oknem plným vo-
ňavých bylinek.

Obsluha je evidentně nová 
a plná nadšení, dost možná i ně-
jak přímo spojená s majiteli pod-
niku. Jakmile odstraní některé 
prohřešky proti základním pravi-
dlům stolničení typu správné pre-
zentace a podávání vína nebo ale-
spoň zakládání pokrmů zprava, 
bude její práce víc než příjemná.

O šé�uchaři Giovannim jsem, 
pravda, nikdy neslyšel, nicmé-
ně z jídelního lístku i tak dopo-
ručím především lokální sicilské 
pokrmy. V případě bi�eku ne-
bo carpaccia rozhodně neváhej-
te vyzkoušet namísto okoukané 
hovězí svíčkové maso koňské – 
carpaccio di cavallo voní i chutná 
důrazněji a kůň nemá ani o řa-
su smutnější oko než býk. Dá-

le nezapomeňte na telecí závitek 
Farsumagru plněný sýrem Caci-
ocavallo, smažené rýžové kulič-
ky Arancini s masovou náplní, 
v listovém těstě zapékanou sicil-
skou paštiku Il timballo del gatto-
pardo nebo skvělý salát Finocchio 
s kombinací sladkého pomeran-
če, nahořklého fenyklu, ostré an-
glické hořčice a olejnatých vlaš-
ských ořechů. A jako přílohu jen 
těžko cokoli jiného než klasickou 
sicilskou Caponatu, tedy opékané 
lilky dušené s rajčaty a olivami.

Vinná karta má jedinou strán-
ku, ale je v podstatě kompletně 
zaměřená na sicilská vína Duca di 
Salaparuta a Mandrarossa, což lo-
gicky odpovídá podniku a navíc 
skoro jistě nebudete zklamáni.

Bez poledního menu za ce-
ny na samé hranici nákladů by 
to dnes už asi nikde nešlo, zde 
v Osterii obvykle polévka za 
24 korun, jedno jídlo za 84 Kč, 
druhé za 89 korun. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Osteria Algiro

Bitvu u Ostromeče, která měla 
být vůbec prvním větším bojovým 
střetnutím husitských válek, bys-
te v dnešních dějepisných příruč-
kách asi hledali marně. Jedná se 
totiž o jednu velkou historickou 
záhadu. Ani datum neznáme úpl-
ně přesně. Bylo to každopádně 
počátkem listopadu 1419, ovšem 
zatímco Vavřinec z Březové uvádí 
den svatého Linharta (tedy 6. 11.), 
z líčení Starých letopisů českých vy-
chází již 4. listopad.

Ještě větším problémem je přes-
né určení místa. Když pomineme 
zjevný omyl kroniky Eneáše Syl-
via (pozdějšího papeže Pia II.), 
který střetnutí klade až k Ostro-
vu u Davle (a jeho první český 
překladatel uvádí dokonce Be-
nešov!), mluví Vavřinec o místě 
vzdáleném jednu míli (staročes-
ká míle měřila kolem 7,5 km) od 

(Nového) Knína. Třeboňská po-
pravčí registra k pozdějšímu datu 
skutečně zmiňují, že se tak mělo 
stát u hradu Ostromeče (vzduš-
nou čarou 9,5 km od Knína), po-
tíž je jen v tom, že tento hrad teh-
dy nejspíše ještě neexistoval (byl 
založen až roku 1424). Proto se 
dnes bitva většinou nazývá podle 
protější vsi Živohoště. Ovšem sta-
rá Živohošť ležela přímo u Vltavy 
(a dnes je zatopena Slapskou pře-
hradou) a Staré letopisy české udá-
vají, že k boji mělo dojít půl míle 
od řeky! František Palacký pro-
to na přesnou lokalizaci rezigno-
val a mluví o prostoru mezi Radí-
čem a Jablonnou (mezi nimiž leží 
vzdušnou čarou 7,5 km, tedy přes-
ně ona staročeská míle). 

Globální rámec události může-
me rekonstruovat poměrně přes-
ně. Po smrti krále Václava IV. 

(16. 8. 1419) vládne jako regent-
ka královna-vdova Žofie a chys-
tá předání vlády Václavovu brat-
ru, králi uherskému Zikmundovi. 
Staré i Nové Město Pražské jsou 
ovšem pevně v rukou radikál-
ních příznivců Husova učení, pro 
něž je Zikmund nepřijatelný. Tito 
25. 10. dobydou Vyšehrad, ovšem 
začíná jim být jasné, že bez pod-
pory venkova se Zikmundovi ne-
ubrání. Síla venkovských husitů 
se projevila již 29. září na mohut-
ném shromáždění na Křížkách (ji-
hovýchodně od Prahy mezi Kříž-
kovým Újezdcem a Kostelcem 
u Křížků, dnes tu stojí rozhled-
na). Nové shromáždění je svolá-
no na den svaté Ludmily (10. 11.) 
přímo do Prahy. Šlechta, věrná 
královně a budoucímu králi, pro-
to musí příchodu mimopražských 
stůj co stůj zabránit. 

Události se dávají do pohy-
bu. Plzeňští, Klatovští, Sušičtí 
a Domažličtí se domlouvají po-
mocí tajných poslů a na svátek 
Všech Svatých (1. 11.) se scházejí 
v Žinkovech. Nikoliv s holýma 
rukama. Na výzvu kněze Václava 
Korandy si berou na cestu kor-
dy, meče, sudlice, oštěpy, cepy, 
samostříly a jiné zbraně. A hlav-
ně vozy. Do čela se postaví pan 
Břeněk Švihovský z Riesenbur-
ka a rytíři bratři Kuneš a Chval 
z Machovic. Neprodleně vyrážejí 
ku Praze. Druhou noc dosáhnou 
Březnice, třetí Knína, kam již 
od jihu míří dalších 300 ozbro je-
ných poutníků ze Sezimova Ústí.
Ale zároveň se blíží nepřítel z vý-
chodu od Kutné Hory… �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Ostromečská 
(od r. 1947, předtím 1896–1940 a 1945–1947 Šlikova, 1940–1945 Melanchtonova)

POZVÁNKA
SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
15. po vycházka Stromovkou na 

Letnou, sraz 13.30 zast. 
tram. Výstaviště

19. pá 16.00 zpívání při harmoni-
ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

ŽIŽKŮV SBOR CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Náměstí Barikád 1
11. čt 18.00 setkání k výročí úmrtí 
Jana Žižky – přednášky: Teologie 
Žižkova vojenského řádu – J. Hr-
dlička, Žižkovský domácí odboj 
v období protektorátu – M. Jindra, 
Svědectví víry v podmínkách vál-
ky – D. Tomčík. Dále vystoupí Pě-
vecký sbor Dopravního podniku 
hl. m. Prahy. Setkání se koná za 
finanční podpory MČ Prahy 3.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
  2. út 16.30 J. Schütz: Od Ohra-

dy na východ I.
16. út 16.30 P. Kallista: Vzpomín-

ky Žižkováka I. – hlasový 
záznam J. Vobořila

30. út 16.30 J. Schütz: Od Ohra-
dy na východ II. 

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ
Vinohradská 68, Praha 3
od 3. st 10.00 –12.00 klub mami-

nek
od 4. čt 18.00 –19.30 výuka ang-

ličtiny zdarma: pro začá-
tečníky, konverzace s rodi-
lým mluvčím

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 –18.00
18. čt – 20. so 16.00 – 18.00 Pod-

zimní korunní dvorek
25. čt 16.00 vernisáž výstavy 

M. Mádrové

RECORD GALLERY CLUB
Husitská 11
do 19. pá výstava fotografií 
J. a S. Saudkových + R. Z. Moo-
nathe: Obsession – Taken in my 
Mind – výstava obrazů
od 20. so do 17. 11. T. Reková 
– Redisperové tečkované abs-
trakty – výstava obrazů

  3. st 19.00 Z. Zavřel: Nová tvář 
Žižkova – beseda, vstup 
volný 

  4. čt 19.00 L. Michálek: Jak jsem 
odhalil korupci – beseda, 
vstup volný 

12. pá 20.00 M. a Z. Zdeňkovi: 
Jazzové evergreeny

16. út 19.00 J. Rambousková 
a P. Zapletal – koncert

20. so 20.00 Banda Band 
21. ne 13.00 L. Isis: Staň se tvůr-

cem svého života: workshop 
24. st 19.00 P. Dobeš: Nová tvář 

Žižkova – beseda, vstup 
volný 

26. pá 20.00 R. Trajo: Tradiční 
romské písně ze Sloven-
ska, Maďarska, Rumunska

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a dalším seniorům, kteří oslaví v říjnu narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme paní Blafkové, 
Valentinové, Cihelkové, Jindové, Roubalové, Vackové, Veselské, Kubáčo-
vé, Kozákové, Saské, Setvákové, Válkové, Prázdnovské, Koklíkové, Kučí-
kové, Baumrukové a panu Holečkovi, Šíbovi a Kružíkovi. Dodatečně také 
přejeme všem seniorům, kteří své narozeniny oslavili v září. Blahopřejeme 
paní Vejdělkové, Květoňové, Kalfusové, Míškové, Linhartové, Zbořilové, 
Roškové, Florianové, Kotrbaté, Hrubé, Machátové, Přibánkové a panu 
Jirků, Beňovi, Dědičovi a Drbohlavovi. Svaz důchodců v Praze 3 zve své 
členy, kteří v druhé polovině roku 2012 oslaví významné životní jubileum 
k malému posezení, které se uskuteční ve čtvrtek 18. října od 14.00 hodin 
v Klubu důchodců v Hořanské 2. Všem jubilantům blahopřejeme. �  
 Svaz důchodců Praha 3

Nabídka podzimních výletů pro seniory
I letos na podzim zve Svaz důchodců Praha 3 na několik výletů:
6. 10. – 10. 10. poznávací zájezd na Moravu 
(pí Kocourková, tel.: 603 326 641 nebo 233 545 500, 
e-mail: kocourkova.alena@seznam.cz)
7. 11. jednodenní zájezd do Lázní Teplice v Čechách 
(pí Kalfusová, tel.: 737 204 948) 

Kurzy sebeobrany na Pražačce
Kurzy pro seniory a ženy od 15 let se konají každé úterý a čtvr-
tek od 15.00 do 16.30 hod. ve Sportovním a rekreačním areálu 
Pražačka (Za Žižk. vozovnou 19). Kurzy jsou pro občany Prahy 3 
zdarma. Přihlášky a informace na e-mailu: bezpecnostprovsech-
ny@seznam.cz nebo na tel. číslech: 608 029 024, 606 635 308. �
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Matěj SROPNICKÝ 
lídr volebního uskupení Žižkov (nejen) sobě
Před dvěma lety jsme měli plán, jak vyměnit po více než 
20 letech  politiky v čele žižkovské radnice. Nakonec se to 
povedlo a najednou jde ochránit Parukářku i Pražačku 
před další zástavbou, jde privatizovat byty spravedlivěji, jde 
v Radničních novinách najít i názor opozice, jde to! A pos-
tupně půjde i to další. Zvedli jste s námi  tehdy úspěšně hlas, 
zvedněme ho teď spolu zas!

Libor MICHÁLEK
kandidát koalice Pirátů, Strany zelených a KDU-ČSL

Věřím, že mafie v Praze nebude na věčné časy. Mohla by 
ale být, pokud by lidé poctiví a odpovědní rezignovali 
na snahu měnit věci k lepšímu. Já rezignovat nehodlám 
a prosím i Vás: Nenechte si líbit, aby reálné mzdy a důcho-
dy klesaly, a zisky bank, pojišťoven či firem žijících ze stát-
ních zakázek rostly. Mám vizi, jak omezit korupci, která 
nás stojí odhadem 100 miliard korun ročně, a vím, jak 
změnit pravidla, aby se nám banky a pojišťovny neutopily 
v ziscích v řádu desítek miliard ročně.

Oznámit korupci by mělo být pro každého z nás věcí občanské cti. Příběh Libora 
Michálka a kauza Státního fondu životního prostředí ukazuje, že zachovat se po-
dle svého svědomí vyžaduje víc než to. Odolnost, statečnost a občanskou odvahu. 
To, že Libor Michálek nezklamal a osvědčil se, ho kvalifikuje pro práci v Senátu.

“Michálek do Senátu” je Vaše správná volba.

ZVEDL JSEM HLAS, ZVEDNU HO ZAS!

www.libormichalek.cz

MUDr. Vladimír
DBALÝ, MBA

53 let, ženatý

Lékař specialista – neurochirurg

Člen strany

Kandidát do Senátu
za MČ Praha 2, Praha 3, 

Praha 9, Praha 10

Dosud jsem nebyl politicky angažován. 
Současná temná politická realita mne 

však přiměla k tomu, abych se pokusil 
věci změnit. Strana národních socialistů 

je svým programem blízká 
mým názorům.

Mám za sebou 25 let aktivní kariéry 
v neurochirurgii (jsem zakladatelem 

české epileptochirurgie a navigovaných 
operací). 3 roky jsem pracoval jako 
primář a 6 let jako ředitel prestižní 

pražské nemocnice Na Homolce, která 
byla opakovaně vyhlášena 

jako  nejlepší v ČR.

Jsem ženatý, mám dvě dcery. Aktivně 
sportuji (triatlon), zajímá mě astronomie, 

jazyky (angličtina, ruština, japonština), 
japanistika.

Váš kandidát č. 4 
Národní socialisté – levice 21. století

Vladimirdbaly@seznam.cz

Mé krédo:
„O čem se nedá 
mluvit, o tom se musí 
mlčet. (Wittgenstein) 

Máme-li však co říci, 
je třeba to říkat co 
nejhlasitěji.“

www.vladimirdbaly.cz

NSLEV21_INZ_Dbaly_138x179_V01.indd 1 27.8.2012 10:00:28

Po zvolení do Senátu Parlamentu �R se za�nu kone�n� chovat jako slušn� vychovaný �lo-
v�k. Na ulici p�estanu poskakovat jako kozel a za�nu chodit zcela normáln�. Zásadn� budu 
používat vojenský krok, kterým se pohybujeme rychlos�  4,872 km/hod, což pln� odpovídá 
normám evropské unie. Budu chodit s hlavou hrd� vzp�ímenou a s hrudí vypnutou. P�e-
stanu si odplivovat a nebudu již �íkat vole, hlavn� p�i komunikaci s kolegy senátory. Ruce 
v kapsách (zvlášt� v cizích) také nejsou vizitkou poc� vého senátora a proto i tento ne-
švar odstraním (zaši� m svých kapes). Na sch�zích Senátu, kam se jist� ob�as i dostavím, 
budu ak� vní a nebudu žvýkat žádné žvýka�ky, speciáln� však sudeton�mecké, abych ne-
kazil p�átelské ovzduší, v kterém 
tyto sch�ze probíhají a abych 
ned�lal bubliny, jejichž praskání 
by budilo spící senátory a zby-
te�n� narušovalo hladký pr�b�h
sch�zí. Za�nu také žít spole�en-
ským životem. Prost�ednictvím
televize se zú�astním n�kolika 
divadelních p�edstavení a ple-
su ODS. I ve vztahu k ženám do-
zná moje chování zm�n. Zbavím 
se vlivu pana prezidenta Klause 
a na ženy p�estanu koukat po-
výšen� a nebudu si již myslet, 
že jsem pán tvorstva. P�i komu-
nikaci s kolegyn�mi odložím h�l
a metoda p�esv�d�ování stane 
se mi vlastní. Budu s nimi jed-
nat na základ� rovnoprávnos� , 
práva na sebeur�ení a na zákla-
d� vzájemných výhod. Také se 
zavazuji, že budu psát našim vo-
ják�m do Afghánistánu, nebo�
vím, že se jim stýská a že jim vd��ím za sv�j klidný senátorský spánek. K tomu se zavazuji 
zcela dobrovoln� a rád. Str�jce Vašeho budoucího št�s� , Váš budoucí senátor Ji�í Hrdina.

JI�Í HRDINA

KANDIDÁT NA SENÁTORA volte 3Volby do Senátu
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VÁCLAV SRB
kandidát do Senátu PČR 

volební obvod 26, Praha 2, 3 a okolí

turistický průvodce, tlumočník, 
vinárník, 54 let

w

KORUNA ČESKÁ, 
MONARCHISTICKÁ 
STRANA ČECH, MORAVY 
A SLEZSKA 

Budu prosazovat naplnění ústavy 
obnoveného samostatného Českého státu 

SAMOSTATNÝ ČESKÝ STÁT 
BYL VŽDY MONARCHIE
Proč změna republiky v konstituční monarchii?
Abychom se vrátili se k tradici, slušnosti a stabilitě.

Myslíte, že čeští politici hájí více zájmy občanů nebo své?
Císař a král František Josef I. považoval za „hlavní úkol 
panovníka chránit své národy před jejich politiky“
Myslíte, že by to bylo užitečné?
To ale může jen osoba na politicích nezávislá, 
nevolená – dědičný panovník.

Nemusíme mít obavy z dědičné moci, správně chá-
pané. „Pravý Boží řád je poznání, že všechna moc pochá-
zí shůry, tedy nemůže být neomezená, nýbrž vždy podříze-
ná nejvyšším mravním zákonům, Božímu přirozenému zá-
konu. Boží řád je nejen základem legitimní moci, on je jis-
tou ochranou těch, kteří jsou moci podrobeni. Správně chá-
paný Boží řád je nejpevnější zárukou, jakou občan může 
mít.” (Otto von Habsburg, Mit Gott für die Geschichte, Hei-
ligenkreuz 2009, s. 64)

Budu iniciovat a prosazovat ústavní změny 
pro obnovu Českého království. 
Budu prosazovat, aby vláda byla po 
obnově království složená z odborníků 
jmenovaných panovníkem, ne z politiků. 
Parlament nechť schvaluje zákony 
a kontroluje vládu.
Politika je pro monarchisty především službou. Jakákoliv 
veřejná moc, která není zároveň službou, není pro nás po-
litikou. Jakýkoliv člověk, který nadřazuje osobní prospěch 
obecnému prospěchu, není pro nás politikem.

Buďme na úrovni nejvyspělejších konstituč-
ních monarchií v Evropě a ve světě!
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www.kozumplikova.cz
Dobrá starostka, dobrá senátorka

Milena
Kozumplíková
kandidátka ODS do Senátu

vás zve v sobotu 6. října 
od 13 do 17 hodin na

Dětský den
do Rajské zahrady
jízda kočárem, rytíři, princezny, draci...
soutěže o hodnotné ceny, malý dárek pro každého

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Martin Rejman, 
jsem předseda Konzervativní strany 
a ucházím se o Váš hlas ve volbách 
do Senátu jako kandidát číslo 5 
ve volebním obvodu 26. 

Neslibuji Vám nic, co nemohu splnit. 
Zvolíte-li mne senátorem, budu prosa-
zovat konzervativní, skutečně pravicové 
myšlenky. Zasadím se o jejich uplatnění 
v našem zákonodárství a o odstranění  
množství nesmyslných zákonů a předpisů, 
které Vás zbytečně otravují, připravují 
o čas, nervy, peníze, ale hlavně o Vaši 
osobní svobodu. 

Zaměřím se na návrat slušnosti a morálky 
do politiky. Těmito hodnotami a zdravým 
selským rozumem se ve své politické práci 
budu řídit tak, jak se jimi řídím ve svém 
životě. 

Více o mně a mých názorech na
www.martinrejman.cz 
Kontaktovat mne můžete na adrese 
martinrejman@seznam.cz
Bude mi ctí, když mi dáte svůj hlas.

S díky, přátelsky

© 
Na
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Spravedlnost je víc než zákon

kandidát do 
Senátu ČR
s podporou

6

Milan 
Hulík 
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Kandiduji do Senátu proto, že považuji současné poli-
tické ovzduší a pochyby o fungování demokracie v této 
zemi - za katastrofální výsledek uplynulých 20 let. Chci 
využít své zkušenosti nezávislého architekta, akademi-
ka a 30 let života ve  stabilní nizozemské demokracii 
k obnovení důvěru v politickou reprezentaci. 

����		
Zachovejme si krásná města a zastavme ničení české 
krajiny jednostrannými projekty, které nám dlouhodo-
bě způsobí nenapravitelné problémy !
Hledejme vyvážený, udržitelný ekonomický model 
založený na české inteligenci a podnikavosti. Podpoř-
me malé podnikatele odstraněním zbytečných nařízení !
Podporujme kvalitní vysoké školy a  jejich výzkum, 
bez znalostí to nejde !
Seniorům patří respekt a  úcta, rozdělme fi nanční 
zátěž v době krize spravedlivě! 
Dívejme se na Evropu 27 zemí kriticky, ale pozitivně – 
žijeme v jejích středu!  


�	�����
Státní pravidla se vždy promítají i do místních problé-
mů, chci tedy iniciovat :
-  Debatu o  prostoru Nákladového nádraží, kde se 

nabízí v kombinaci nové a historické zástavby jedi-
nečná šance oživit střední část Žižkova a po letech 
skoncovat s touto chátrající periferií uprostřed okol-
ních městských částí.

-  Kultivování zeleně v celém volebním obvodu Prahy 
3 tak, aby skutečně sloužila aktivní rekreaci obyvatel 
a nebyla jen neupraveným porostem. 

-  Spojit síly na  různých úrovních pro dokončení 
Pražského okruhu a  tím radikálně snížit dopravní 
zátěže jak na Vinohradech, tak i na Žižkově.

-  Ohrožují nejen kvalitu životního prostředí, ale 
i majetkovou hodnotu zástavby.

Budu Vaším senátorem, budu naslouchat Vaše-
mu hlasu a budu tlumočit Vaše názory v senátní 
diskusi !

������������	������
kandidát TOP 09 pro obvod 26
architekt, děkan Fakulty architektury

������������� !��"#�$�	 %%%���������$�

– zlepšení mezilidských vztahů, změna životní-
ho stylu ve zdravém životním prostředí

– zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí 
a sociálního zabezpečení jejich opatrovníků

– sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení se-
niorů; zastavit zvyšování důchodového věku

– řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; 
nabídka vzdělávání a práce s bydlením soci-
álně vyloučeným

– dostupné veřejné služby
– zavedení regulačních podmínek pro stanovení 

nájemného z bytů a stanovení sociálního ná-
jemného v obecních bytech pro potřebné

– ochrana přírody a přírodních zdrojů
– ochrana a oprava památek
– prevence a postih kriminality; rovnost občanů 

před zákonem

– stop vydávání státního majetku církvím; stop 
privatizaci náboženských nemovitostí církvím 
a dohodnout jejich společnou správu státem, 
kraji, obcemi a církvemi

– stažení českých vojáků ze zahraničí; vystou-
pení ČR z vojenské složky NATO

– progresivní daně z příjmů, nulová DPH z po-
travin a léčiv, odstranění stropů plateb sociál-
ního a zdravotního pojištění

Na základě zkušeností získaných za 20 let 
práce ve funkci zastupitele v Praze navrhu-
ji posílit postavení zastupitelstva vůči radě 
obce/kraje a dál rozvíjet možnost účasti 
každého občana na rozhodování samospráv 
i při tvorbě zákonů, nejen referendem.

www.praha3.kscm.cz

Senát je zákonodárný orgán, 
který má svojí činností reagovat 
na stav ve společnosti a řešit 
zákonnými normami podmínky 
pro její další vývoj ve prospěch 
všech občanů. Z toho pro mne 
vyplývají tyto priority:

Pavel AMBROŽ
kandidát KSČM do Senátu, volební obvod č. 26

                      

volte č. 10

www.prahawww.praha�.cz
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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

www.strechy-mares.cz
člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů

Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, protisněhové 

zábrany – 10% sleva na materiál 
Tel. 777 858 800

� Koupím staré hračky do r. ����, fi-
gurky indiánů apod. Tel. ��� 	�� ��	
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �	
 	�� ���
� Koupím z pozůstalosti obr. rámy, vá-
noční ozdoby, váhy aj. Tel. ��� 	�� ��	
� Vyklízení půd, bytů, sklepů a re-
konstrukce. Tel. ��
 ��� 
��
� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. ��
 ��� 
��
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. ��
 ��� 
��
� Hledáme aktivní paní v důchodu na 
odpolední hlídání dětí, vyzvednutí ze 
školy, školky, doprovod na kroužky, 
nejlépe z Prahy �. Tel. 
�� ��� �	
� Stropní sušák prádla. Montáž 
na míru. Tel. 
�� ��� 	�

� Škola Vladimíra Lorenze, 	. dan, 
sebeobrana – judo od  let. 
Tel. 
�� �� 
�
� Relax Club nabízí kadeřnictví 
– masáže – kosmetiku – permanent. 
řasy. Přijmeme kadeřnici a manikér-
ku. Tel. ��� 	�	 	��, �	� 	
� ���
�Kadeřnictví a pedikúra – velké 
slevy pro seniory – ošetření a vyhla-
zení vlasů brazilským kreatinem, 
prodlužování vlasů Balmain Paris 
– kreatinové spoje. Nám. W. Chur-
chilla �, P� (Dům odborových sva-
zů), objednání 	–�� hod. na tel.: 

�� �
� �
	, ��� �
� 	�� 
� HOBBY prodejna na rohu ulic  
Písecká a Vinohradská u metra Flo-
ra prodlužuje od září otevírací do-
bu: po–čt �–��, pá �–�	, so �–��.
Neustále rozšiřujeme sortiment: 
ruční nářadí, dřevo, kov, spojovací 
materiál, lepidla, elektro. Nově také 
výroba razítek. Tel. �� �� 


� Broušení parket+lak ��� Kč/m�,
poklád., malování. Tel. ��� ��� �	�
� Čistíme koberce, postele, matra-
ce, sedačky, křesla a židle mokrou 
metodou profi stroji Kärcher. Do-
mácnosti i firmy. Cena od �Kč/m�. 
Doprava Praha � ZDARMA. Info 
a objednávky na tel.: ��� ��� 	�	, 
www.cistimekoberce.cz

� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. 	�� ��� ��	
� !! Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti
sklep či půdu. Tel. ��� ��� 	��
� Žaluzie, rolety, sítě, čalouně-
ní dveří, garnýže, shrnovací dve-
ře, markýzy, malování, kompl. re-
novace oken, silikon. těsnění, 
stropní sušáky prádla. Petříček, 
tel. 
�
 �� ���, �	
 		� ���
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. ��� � ��	
� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��
 ��� ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� �� ��
� Hájek zedník živnostník – prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, 
malířské, podlahářské a bourací 
práce s odvozem suti. Rekonstruk-
ce bytů, domů, nebyt. prostor – 
Praha �, � a okolí. Tel. ��� 
�� ��

� Psací stroje, kalkulačky, skartova-
če – opravy, prodej. Tel. ��� ��� ��, 

�� �	� ��� www.psacistroje.cz

� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. �� ��	 ���, www.cesti-maliri.cz
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� 	�� ���, www.stehovanibytu.cz
� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. ��� ��	 ���
www.voda-plyn-tymes.cz
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. ��� �	� ��	, www.astor-servis.cz
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
	�� �� ���, www.dekorpraktik.cz
� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
www.nemcina-���.cz, tel. 	�� �� 	��
� Učitelka naučí nebo doučí němec-
ký a ruský jazyk. Tel. 
�� �
� ��
� Prodám �+kk, �� m�, Biskupco-
va, část. reko, osobní vlastnictví 
�,�� mil. Kč. Tel. 
�	 		� 
�

� Vyměním obecní �+�, �x lodžie, 
	� m�, �. p., P�, Ondříčkova, za men-
ší s doplatkem. Tel. 
�� ��� �
�

� Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze �, �, �, ��, menší �–�+�, větší 
�–�+�, platba hotově, na vystěhová-
ní nespěchám, lze i zadlužený nebo 
před privatizací. Tel. 		 	�� ��
� Pronajmu dlouhodobě �+�, ��m�, 
Habrová, po rekonstrukci, �. p., 
��� Kc + popl. Tel. 
�� � 	��
� Pronajmu dlouhodobě �+kk, 
��m�, Biskupcova, �. patro,část.reko 
		�� Kč + popl. Tel. 
�� � 	��
� Hledám pronájem bytu v Praze 
pro � osoby. Velikost od ��–��m�, 
mohu měsíčně platit max. �� ��� Kč 
i s poplatky. Za nabídky předem dě-
kuji. Tel.: 
� 	� �		
� Pronajmu byt �+� u Prokopova 
nám., cena dohodou. Tel. ��� �� ���

Co zbývá mi, než klid tvé duši přát,
občas se s tebou ve snu setkávat,
zápálit svíci a květinu ti k urně dát,
s láskou a bolestí v srdci vzpomínat.

��. �. ���� je 
tomu již rok, 
co nás navždy 
opustil pan 
Jaroslav Krpata 
z Lucemburské 
ulice. Tichou 
vzpomínku 

věnuje zarmoucená rodina.
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Právní stát, 
spravedlivá 
justice, 
vymahatelnost 
práva i pro 
nebohaté.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
MÁME SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI

Seifertova 48/840, Praha 3
tel. 222 721 266, 602 620 372

www.komfortdental.cz
info@komfortdental.cz

Malířské, lakýrnické, podlahářské práce, 
štukování stěn, lakování v dílně
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz Štěpán Mollay
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V poslední době se ob-
jevují dotazy na mož-
nost případného odpo-
jení od sítí CZT a poří-
zení domovních plyno-
vých kotelen s tím, že 
přechodem na vlastní 
kotelnu dojde k úspo-
ře nákladů na vytápění. 
Je tomu skutečně tak, 
nebo jde pouze o snahu 
výrobců a prodejců ply-
nových kotlů o zvýšení 
svých výnosů? Bohužel 
se ukazuje, že pravdivá 
je spíše druhá varianta. 
Na konkrétních příkladech zákaz-
níků, kteří se odpojili, lze dokázat, 
že prodejci kotlů často a zcela vě-
domě zkreslují provozní náklady 
na vytápění tak, aby přesvědčili zá-
kazníky o výhodnosti své nabídky.

Dovolte nám, abychom Vám po-
skytli pomoc a několik praktických 
rad, které Vám pomohou snížit ná-
klady za teplo.

Základní podmínkou ke sníže-
ní nákladů na vytápění je snížení 
celkové energetické náročnosti ob-
jektu, a to jak na vytápění, tak na 
ohřev teplé vody.

První cestou je realizace projek-
tů, jakými jsou celkové zateplení fa-
sády domu, výměna oken a investice 
do nových zdrojů tepelné energie.

Druhou cestou, která je daleko 
úspornější a velmi efektivní, je vy-
regulování otopné soustavy objek-
tu. Právě zde Vám, jako Váš dlou-
holetý obchodní partner, nabízíme 
pomoc a řešení. Pro naše odběra-
tele nabízíme bezplatnou poraden-
skou a konzultační činnost, v rám-
ci které s Vámi projdeme smluvní 
ujednání a optimálně nastavíme 
odběrový diagram nebo výkono-
vou složku ceny. Zároveň Vás se-
známíme s možnými technický-
mi řešeními, které se již osvědčily 
a přinesly našim odběratelům ne-
malé úspory.

Pokud přesto uvažujete o cestě 
nákladné investice do nových zdro-
jů tepelné energie, dovolte nám po-
skytnout Vám pár praktických rad, 
jak si předloženou nabídku na vy-
budování např. plynové kotelny 
v objektu zkontrolovat, a dále upo-
zornit na možná úskalí, která je při 
uvažování o změně způsobu vytá-
pění nutné vzít v úvahu.

Každou změnu způsobu vytápě-
ní stavby, což je i odpojení od CZT 
a vybudování vlastní kotelny, je nut-
né posuzovat podle stavebního zá-
kona – je tedy nutné získat stavební 
povolení. Kromě toho musí taková 
změna splňovat mj. požadavky zá-
kona o hospodaření s energií, záko-

na o ochraně ovzduší a energetické-
ho zákona. Ten v § 77 odst. 5 říká, že 
změna může být provedena pouze 
na základě stavebního řízení se sou-
hlasem orgánů životního prostředí 
a v souladu s územní energetickou 
koncepcí. Veškeré vyvolané nákla-
dy a také náklady spojené s odpo-
jováním od rozvodného tepelného 
zařízení hradí ten, kdo změnu nebo 
odpojení vyvolal.

Co se týče posuzování výhodnos-
ti odpojení, které vychází z nabídek 
na realizaci těchto kotelen, je nut-
né upozornit na praktiky prodejců 
plynových kotlů, kteří do nabídek 
uvádějí jako celkovou cenu tepelné 
energie z nové plynové kotelny pou-
ze cenu za nakoupený zemní plyn, 
a to ještě chybně vypočítanou. Tím 
zásadním způsobem zkreslují sku-
tečnost a neumožňují spravedlivé 
porovnání skutečných nákladů za 
teplo. Uváděná účinnost kotlů oko-
lo 108 % je krásný obchodní tah, ale 
proč za toto „Perpetum mobile“ do-
sud nikdo nezískal Nobelovu cenu? 
Fyzikální zákony spalovacího cyklu 
platí stejně pro všechny druhy kot-
lů, takže faktická účinnost se pohy-
buje okolo 93 %. Jestliže dnes podle 
aktuálních ceníků různých plyná-
renských společností se cena za 1 GJ 
energie v plynu pohybuje okolo 
360 Kč, pak jen palivové náklady 
na 1 GJ vyrobeného tepla činí více 
než 390 Kč/GJ. K těmto nákladům 
je ovšem nutné ještě přičíst všechny 

ostatní náklady, které jsou pro vý-
robu a rozvod tepelné energie ne-
zbytné a které v předkládaných na-
bídkách a tedy ani ve slibované ceně 
tepla z vlastní kotelny nejsou často 
zohledněny a uvedeny. Jsou to na-
příklad následující položky:
�  Největší položkou, která je často 

úplně opominuta, je vstupní in-
vestice na pořízení plynové ko-
telny, komíny a jejich vložky, zá-
sobníky vody, a třebaže to vše 
bude pořízeno z fondu oprav, tak 
to nejsou, jak často slýcháme, ji-
né peníze, ale náklady ve formě 
předpokládaných odpisů vstup-
ní investice, které je nutno do 
ceny tepelné energie zahrnout. 
Náklady na plynovou kotelnu 
o výkonu 320 – 400 kW jsou od 
1 100 000 Kč výše.

�  Elektrická energie nutná k obě-
hu topné vody a větrání prosto-
ru plynové kotelny, zde se jedná 
o 40 – 60 000 Kč ročně. 
�  Revize a údržba, které jsou 

například u kotle o výkonu 
320 – 400 kW odbornými firma-
mi vyčíslovány na částku cca 
15 000 Kč ročně.
�  Kontrola - kotel i přes jeho ozna-

čení jako bezobslužný je nutné 
kontrolovat, na toto může být 
zaškolen konkrétní člověk, nebo 
můžete využít nabídek speciali-
zovaných firem, v takovém pří-
padě se jedná o částku 12 000 až 
50 000 Kč ročně.

�  Topná voda a její chemická úpra-
va, 1 000 až 15 000 Kč ročně.

�  Další náklady – pojištění, splá-
cení případného úvěru, plynová 
přípojka, odpojení od sítí CZT 
atd. – individuální, mohou do-
sahovat až několika desítek tisíc 
Kč ročně nebo jednorázově.

Všechny tyto náklady nutné k do-
dávce tepla musíte hradit, byť z růz-
ných účtů, zatímco v ceně tepla od 
Pražské teplárenské jsou již kom-
pletně zahrnuty. Je proto na kaž-
dém odběrateli tepla, aby si důklad-
ně posoudil všechny ekonomické 
a technické aspekty odpojení od 
systému dálkového zásobování tep-
lem a především ověřil, zda je tento 
krok pro něj skutečně výhodnější. 

Věříme, že poskytnuté informa-
ce jsou pro Vás užitečné a v případě 
Vašeho zájmu o poradu a konzulta-
ci, prosím, kontaktujte vedoucího 
oddělení obchodní kanceláře Stani-
slava Smolného, na tel. 266 752 327, 
e-mail SSmolny@ptas.cz nebo Mila-
na Skývu, manažera péče o zákazní-
ky, na tel. 266 752 335 nebo e-mail 
MSkyva@ptas.cz.

Pražská teplárenská, a. s.
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
www.ptas.cz

Je teplo z plynu opravdu levnější?

Jana Navrátilová, Dr. med dent
U Rajské zahrady 4, Praha–Vinohrady

telefon 605 805 589
� Dlouholetá praxe v Německu a Švédsku
� Zkušenosti ze špičkových zubních klinik
� Citlivý a individuální přístup
� Moderní všestranná zubní péče

STOMATOLOGICKÁ PRAXE

VÍTÁME NOVÉ PACIENTY
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KDO MĚ CHCE
1) 1184/2012 sedmiletý středně velký 

kříženec s delší srstí, zbarvení apri-
kot. Je hodný, milý, na svůj věk aktiv-
ní, čistotný, vhodný i do bytu. Nalezen 
13. června na Olšanském náměstí.

2) 1381/2012 roční velký pes, krátkosrs-
tý černý kříženec se žíhanými znaky. 
Je milý, ale temperamentní – potřebuje 
někoho, kdo na něj bude mít čas. Nale-
zen 11. července v Schöfflerově ulici.

3) 1525/2012 sedmiletý pes, zlatý anglic-
ký kokršpaněl s bílými znaky. Je spole-
čenský, čistotný, hodný, se psy nekonfliktní a miluje lidi. Nalezen 13. června 
v ulici Jana Želivského.

4) 1746/2012 rok a půl starý velký pes, rezavý kříženec s černou maskou. Je hod-
ný a klidný, hodí se i do bytu, je čistotný. Nalezen na rozhraní Prahy 3 a 10.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel.: 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel.: 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel.: 222 116 383

��

3
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Pro děti byly připraveny vý-
tvarné a balonkové dílny, výuka 
žonglování, malování na obličej, 
ale také soutěž o ceny ve vědo-
mostním kvízu. Bohdan Rajči-
nec představil neziskovou orga-
nizaci Ukrajinská iniciativa v ČR 
a předseda občanského sdružení 

Klub Hanoi Jiří Kocourek pro-
zradil zajímavosti o vietnamské 
kultuře i kuchyni. „Věřím, že i do-
spělí ocenili představení různých et-
nik, která žijí v Praze 3,“ uvedla 
zástupkyně starostky Mirosla-
va Oubrechtová při své návštěvě 
Parukářky. 

Kulinářské speciality typické 
pro Ukrajinu, Vietnam a Rusko 
se tu navíc po celý den nabíze-
ly i ve stáncích okolo hlavního 
pódia. Na něm postupně vy-
stoupily ukrajinská kapela Ignis, 
zpěvačka DO-THI PHONG, 
skupina UG Crew a kapela Ben-

ga show. Akce byla uspořádána 
v rámci emergentního projektu 
„Poznáním k vzájemné toleran-
ci“ na podporu integrace cizin-
ců financovaného Ministerstvem 
vnitra ČR. �

-mot-

Na Parukářce se potkali sousedé různých kultur
Zajímavá možnost 
poznat různé kul-
tury, s nimiž se lze 
v Praze 3 nejčastěji 
setkat, se naskytla 
dětem i dospělým, 
kteří v neděli 23. září 
zavítali na Parukář-
ku. Pestrý program 
pod názvem „Po-
znejme se, sousedé,“ 
jenž zde probíhal 
po celý den, pro ně 
uspořádal odbor so-
ciálních věcí úřadu 
třetí městské části. 

Zemřel Jiří Steinbroch, dlouholetý prezident Viktorky Žižkov
Jirka pracoval dlouhá léta ve spořitelně. Začínal od píky, až se stal ředitelem 
jedné opravdu velké „Prahy“. A toto krásné místo opustil kvůli své životní 
lásce – fotbalu. Vstoupil do této nejisté vody a s Vratislavem Čekanem šel bu-
dovat Viktorku. Že se mu to dařilo, o tom dnes nikdo nepochybuje. Vždyť se 
velmi rychle vrátila tam, kam patří, mezi českou elitu. Pokračoval i s novými 
majiteli a po odbočce na Bohemku a do Ružomberoku opět zakotvil na Vik-
torce. Byl jsi to Ty, Jirko, přesvědčil jsi mě, abych před lety na Viktorku šel, 
i když jsem Tě vlastně ve funkci střídal. Vím, jak jsi mi pomáhal, ono orien-

tovat se ve fotbalovém prostředí je velká věda.  Vím, jak Tě měli rádi fanoušci Viktorky i Bo-
hemky a nejen oni.  Tvoje vyprávění o fotbalové historii mělo jen málo konkurentů. Vím, co jsi 
obětoval pro fotbal, pro své blízké, pro kamarády. Takových lidí moc není. Už jsem Ti, Jirko, 
nestačil předat tu knížku o žižkovském fotbale, na kterou ses tak těšil. Nechám si ji u sebe a až 
se potkáme – o tom není pochyb – máš ji u mě. Nezapomeneme.

MICHAL KUCIÁN

Nejbližší domácí zápasy FK Viktoria Žižkov
neděle 14. října 10.15 s FC Tescoma Zlín, neděle 28. října 10.15 se Slovanem Varnsdorf
neděle 11. listopadu 10.15 s FC MAS Táborsko

Po úspěšném loňském prvním 
ročníku ceny „Dobrovolník ro-
ku“ chce i letos žižkovská rad-
nice ocenit ty, kteří dobrovol-
ně pomáhají minimálně jeden 
rok například v neziskovém 
sektoru, občanském sdru-
žení, organizaci zdravotně 
hendikepovaných i jednot-
livcům. Na tuto cenu je mů-
že nominovat každý občan. 
Slavnostní vyhlášení proběhne 
v prosinci tohoto roku.

Titul Dobrovolník roku 2011 
loni získalo 26 mužů a žen, 
které navrhly jejich organiza-
ce, letošní ročník je otevřený 
i „neorganizovaným“. Dobro-
volníkem roku může být i váš 
soused, který se nezištně 
stará roky o společnou za-
hrádku nebo slečna od ved-
le, která nosí obědy osamě-
lé paní z přízemí. 

„Naším cílem je veřejně poděko-
vat lidem, kteří se podílejí na vytvá-
ření občanské společnosti, chceme 
ocenit práci těch, bez kterých by 

nemohla fungovat zájmová sdru-
žení, neziskové organizace, ma-
teřská centra, kluby seniorů, které 
dohromady tvoří nezaměnitelnou 
tvář Prahy 3,“ vysvětila místosta-

rostka Miroslava Oubrechtová.
Návrhy nejlepších trojkových dob-

rovolníků posílejte do 8. listopadu 
na e-mail: danielad@praha3.cz, či 
dopisem na adresu: Daniela Dolej-
ší, oddělení sociální prevence, Od-
bor sociální ÚMČ Praha 3, Sei-
fertova 51. Ve svém dopise co 
nejlépe popište činnost dobrovol-
níka, můžete přidat i fotografie. 
Dopis musí obsahovat informace 
o navrhovateli. Více na stránkách  
www.praha3.cz. �

-pú-

Přihlaste svého favorita na cenu „Dobrovolník roku“

Kávu jako od profesionálů dostanete v nové kavárně Café MARTIN, která slouží ja-
ko tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Podnik byl 
otevřen ve čtvrtek 6. září v ulici Na hrázi u Palmovky a provozuje jej občanské sdruže-
ní MARTIN při Odborném učilišti pro žáky s více vadami z Chelčického ulice v Praze 3. 
Slavnostního zahájení provozu se zúčastnila také starostka Vladislava Hujová. Kavárna 
se stala další aktivitou občanského sdružení MARTIN, které provozuje celou řadu vzdě-
lávacích programů zaměřených na integraci lidí s mentálním postižením na trh práce 
i volnočasových aktivit a kroužků zahrnujících vzdělávání v informačních technologiích, 
cizí jazyky, sport nebo kurzy vaření a domácích prací. �

Klienti Občanského sdružení Martin umějí i dobrou kávu
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