
Než začne rekonstrukce
návody družstvům 
a společenstvím, 
jak postupovat při 
opravě svého domu 

na straně 3
Nová tvář novin

Aby byl sloup 
bílý, musí se 
stále bílit, říká 
staré přísloví. 
Ani Radniční 
noviny nebudou 

stejné navěky. Již proto, že jsem 
stál u zrodu jejich současné 
podoby, těžko ode mě očekávat 
kritiku, že naše noviny jsou 
špatné. Nejsou. Ale vždycky je 
co zlepšovat.

Jak jsme již informovali, 
nechali jsme zpracovat prů-
zkum veřejného mínění, z něhož 
vyplývá, že ač jsou naše noviny 
čtené a až mile překvapivě oblí-
bené, přesto mají čtenáři řadu 
podnětných návrhů na jejich 
změnu. Tyto podněty a řadu 
dalších se nyní pokoušíme pro-
mítnout do nové podoby novin. 
Již v minulém čísle jste si mohli 
všimnout významných, zejména 
grafických změn našeho listu. Je 
jich mnoho, a řada z nich jsou 
takové technikálie, kterým ani 
nerozumím, ale v kostce řečeno, 
jedná se především o to, aby byly 
noviny vzdušnější, přehlednější 
a čitelnější, zejména s ohledem 
na čtenáře, kterým zrak již ne-
slouží dokonale. Obecně hodlá-
me noviny rozšiřovat, přílohy by 
měly vycházet v každém druhém 
čísle, a můžete se těšit i na nové 
rubriky, které budeme postupně 
zavádět. Komentáře politiků 
by měly zmizet ze třetí strany, 
nahrazuje je celostránka věno-
vaná konkrétnímu aktuálnímu 
tématu.

Pevně věřím, že tyto změny 
budou k lepšímu a že nám za-
chováte přízeň.

Martin Benda, 
předseda redakční rady

Zasmušilý zářijový pátek devate-
náctého hrozil chladným lijavcem 
již od samého rána. První den oslav 
vinobraní se však nakonec obešel 
bez dešťových kapek, stejně jako ten 
druhý.

Ačkoli vinobraní oficiálně zahá-
jila starostka Milena Kozumplíková 
krátce po čtvrté hodině odpolední, 
pro děti základních a mateřských 
škol začala tradiční zábava již v de-
vět ráno na Židovských pecích. 
Nejmenší tu dopoledne vydatně řá-
dili, staročeští trhovci na místě pro-
váděli všeliké kejkle a zapojovali děti 
do nejrůznějších soutěží.

Okolo čvrté se náměstí Jiřího z Po-
děbrad začalo plnit lidmi, přichá-
zejícími za zábavou ze všech koutů 
hlavního města. První dáma Prahy 3  
veřejně přivítala na historicky ladě-
ném pódiu Jiřího z Poděbrad, který 
na místo doklusal na koni za zvuku 
fanfár. Nejprve nechápal význam 
tajemné zkratky „nám.“, uvedené 
před jeho jménem na podivných čer-
vených tabulkách všude okolo. Když 
paní starostka odhalila mladému Ji-
římu skutečnost, že se stane králem 
českým, rozdováděný politik radostí 
výskl a poznamenal, že alespoň ne-
bude nucen ke školní docházce. Leč 
věrný Jiříkův šašek Paleček, nesmír-
ně bystrý a vzdělaný rádce, taktně 
usměrňoval svého pána a dobrého 
přítele po celou dobu jeho vystoupe-

ní. Do Palečkova šatu se oblékl herec 
Petr Stolař, jemuž by mnozí mode-
rátoři zvučných jmen mohli závidět 
schopnost hravě vtáhnout diváky do 
děje, pohotově reagovat a opravdově 
zaujmout. Paleček pak vyzval pří-
tomné k symbolickému přípitku a za 
zvuku dalších fanfár bylo vinobraní 
slavnostně zahájeno. 

Na přilehlé větší scéně se za dva 
dny vystřídala řada interpretů. Sku-
tečnou smyslovou lahůdkou bylo 
vystoupení „tlupy neurvalých muzi-
kantů z polabské nížiny“, jak sami 
sebe charakterizují členové uskupení 
Gnomus. Nezklamaly ani skupiny 
známější a zavedenější, ale žánrově 
naprosto odlišné, jako Sto zvířat nebo 
Blue Effect. Na programu vinobraní 
nechyběly výstupy šermířů, rytířů ne-
bo roztomile upovídaného kejklíře. 

Nezapomenutelné ovšem zůsta-
lo zpracování a podání zásadních 
momentů ze života Jiřího z Podě-
brad, jemuž propůjčil v sobotu na 
přechodnou dobu hlas i duši herec 
Václav Vydra. Škoda jen, že se po-
dobným způsobem nedají vyučovat 
dějiny ve školách.

Letošní vinobraní se samozřej-
mě neobešlo bez tradičních krámků 
a stánků. Svou mámivou vůní nejví-
ce lákaly stánky, jenž nekompromis-
ně útočily na chuťové buňky. Na tr-
hu bylo možné zakoupit též burčák. 
Lidé se tvářili spokojeně, viditelně se 

bavili a to zdaleka nejen mezi sebou. 
Tu a tam pouze někdo proklel příliš 
dlouhou frontu na klobásy a pivo. 

Vinobraní se stalo živým svědec-
tvím toho, že tradice je nutné nejen 
obnovovat, ale také neustále rozví-

jet. Důkazem vydařeného záměru 
budiž fakt, že se na náměstí Jiřího 
z Poděbrad sešla v polovině září pes-
trá společnost lidí, kteří k sobě jindy 
mívají daleko. -jer-
Fotoreportáž naleznete na str. 8.

Poezie letošního vinobraní

Věž je vždy jako raketa
rozhovor s autorem 
žižkovského 
televizního vysílače 
Václavem Aulickým

na straně 10

Žižkovský gurmán
nová gastronomická 
rubrika o žižkovských 
a vinohradských 
podnicích

na straně 11

Změna termínu boxerského poháru

Z pestré nabídky festivalu si 
mohl vybrat opravdu každý. Po celé 
září byla na žižkovské věži otevřena 
výstava fotografií Pavla Rydla, pří-
mo pod věží zazpíval Českolipský 
dětský sbor a Foersterovo komor-
ní pěvecké sdružení. U Viktorky vy-
rostlo cirkusové šapitó, kde se hrálo 
divadlo pro děti i pro dospělé. Diva-
dlo Continuo zde uvedlo představe-
ní Klobouk, hvězdy, neštovice, aneb 
Rozhovory s nenarozenými dětmi. 
Inscenace si hraje s myšlenkou, ja-
ký je asi svět nenarozených dětí, 
těch, které ještě neví, co to jsou slzy 
nebo k čemu slouží klobouk. 

Další večer patřil žonglování
a v rámci workshopu se všichni – 
dokonce i náhodní kolemjdoucí 
– mohli naučit žonglovat, kouzlit 
s diabolem či chodit na chůdách.

Dvoudenní program na Pražačce 
myslel zvláště na mladé. Nabídl fot-
balový turnaj, lezeckou stěnu, ote-
vřený venkovní bazén, kola i další 
atrakce. Kdo nechtěl sportovat ak-

tivně, mohl se kochat exhibicemi 
nejlepších českých adrenalinových 
sportovců a bavit se jejich neuvě-
řitelnými kousky na kolech, skate-
boardech či s footbagem.

Koncert na Parukářce byl určen 
všem bez rozdílu věku. Úvod patřil 
řeckým, španělským a perským pís-
ním v podání Arionas. Po nich podi-
um ovládli nositelé ceny Anděl v kate-
gorii world music Guločar, závěr pa-

třil Děda Mládek Illegal Bandu. Za-
končením a snad i vrcholem festivalu 
byla premiéra inscenace Doppelgän-
ger divadla Teatr Novogo Fronta, kte-
rá se uskutečnila před budovou Te-
lefonica na Olšanské a přilákala více 
než stovku nadšených diváků. 

Prvnímu ročníku přálo počasí 
i diváci a tak se nezbývá než těšit na 
příští rok. -red-
Fotoreportáž naleznete na str. 8.

Žižkov sobě i všem – září 2008

Z technických důvodů se 3. roč-
ník boxerského turnaje „O po-
hár města Žižkova“ usku-
teční 29. října 2008 od 
18.00. Místo konání tur-
naje zůstává beze změn –

Kongresový sál hotelu Ol-
šanka. Čtenářům Radnič-
ních novin se za informaci 
v minulém čísle jménem 
pořadatele omlouváme.

-red-
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Nový terasovitý park Rajská 
zahrada slavnostně otevřel své 
brány veřejnosti v pondělí 1. září. 
První školní den zde především na 
děti čekalo interaktivní předsta-
vení Divadla v pytli Archa Noe-
mova, vedle řady soutěží, cukrové 
vaty a balónků si zde předškoláci 
a školáci mohli vyrobit masky zví-
řátek a vydat se na dobrodružnou 
plavbu na biblické lodi. 

Večer nový park slavnostně ote-
vřel společně se starostkou Mile-
nou Kozumplíkovou pražský pri-
mátor Pavel Bém a na schodech 
parku představila v premiéře ko-
lekci podzim-zima známá česká 
módní návrhářka Beata Rajská.

 Jen během několika prvních ho-
din park navšívilo několik stovek 
návštěvníků. 

-red-

Rajská zahrada je otevřena

1. ledna 2009 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, vydaných do roku 2003 (s výjimkou občanů narozených 
před 1. 1. 1936 s OP bez omezení). Nenechávejte výměnu na listopad 
nebo prosinec, kdy se dají očekávat fronty na oddělení osobních dokla-
dů! Informace na tel. 800 879 404. -red- 

Nezapomeňte na výměnu občanských průkazů
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ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3

ze dne 18. září
Schválilo � poskytnutí peně-
žitého daru ve výši 60.000 Kč 
Židovské obci v Praze na obno-
vu kulturní památky � prodej 
bytových domů Biskupcova 20, 
Žerotínova 41 � prodej prona-
jatých bytových jednotek Pod 
Lipami 1, Pod Lipami 3, Pod 
Lipami 7, Slezská 70 � seznam 
domů k přípravě prodeje � po-
skytnutí daru z fondu sociálního 
a zdravotního občanskému sdru-
žení R-Mosty ve výši 8.000 Kč 
na projekt Program prevence 
kriminality a daru Husitskému 
centru, o.p.s. ve výši 7.000 Kč na 
vybavení Nízkoprahového klubu 
Husita � poskytnutí návratných 
bezúročných půjček pro opravy 
a rekonstrukce domů

RADA MČ PRAHA 3
ze dne 27. srpna

Schválila � doporučení komise 
obchodních aktivit � zápis Jána 
Nemce do Knihy cti Městské čás-
ti Praha 3 u příležitosti 15. výro-
čí existence baletní školy Jána 
Nemce � jednostranné zvýšení 
nájemného z bytu od 1. 1. 2009 
� pozastavení projektové pří-
pravy podzemních garáží na 
Škroupově náměstí � pořízení 
lokalizačních studií podzem-
ních garáží pro vybrané lokality 
Mahlerovy sady, Komenské-
ho náměstí a Náměstí Barikád 
� konání dětského zábavného 
odpoledne „TAHÁK“ na nám. 
Jiřího z Poděbrad 

ze dne 10. září
Schválila � záměr rozdělení 
společnosti SKM Praha 3, a. s. 
�návrhy vzorových smluv o pře-
vodu vlastnictví pronajatých 
a nepronajatých bytových jedno-
tek a vzorových smluv o převodu 
nebytových jednotek � založení 
společnosti Správa zbytkového 
majetku MČ Praha 3, a. s. � vy-
pracování urbanistické studie re-
generace panelových domů a za-
jištění projektových dokumentací 
na výměny oken v panelových 
domech v ulicích Blahoslavova, 
Roháčova, Ostromečská a Jese-
niova � podněty bytové komise 
� změnu objemu rozpočtu roku 
2008

Kompletní seznam a znění usnese-
ní ZMČ a RMČ je pro občany Pra-
hy 3 k nahlédnutí na Odboru kan-
celář úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

Rekonstrukce tramvajové 
zastávky Husinecká

V pondělí 6. a pravděpodobně 
i v úterý 7. října bude měněna an-
téna umístěná na vrcholu TV věže 
Praha Žižkov. V tuto dobu bude 
vrtulníkem během tří až čtyř le-
tů demontována anténa současná 
a krátkodobě uložena vedle vjezdu 
do garáží v Mahlerových sadech. 
Nová anténa, předem připravená 
v parku, bude na vrchol věže do-
pravena během tří letů. Celá akce 
by měla trvat maximálně jeden den 
a její prodloužení by mohlo způ-
sobit jen nepříznivé počasí. První 
let se pravděpodobně uskuteční již 
v 8.00 hodin ráno.

Jeden let bude trvat přibližně 8 
až 12 minut a vrtulník se během 
tohoto transportu přiblíží k zemi 
na cca 30 metrů. V době, kdy bude 
vrtulník nízko nad zemí, bude ví-
řit vzduch, zvedat prach a drobné 
předměty ležící na zemi. Po doho-
dě s úřadem městské části Praha 3 
bude proto z bezpečnostních dů-
vodů pro tento den uzavřen celý 
prostor parku  včetně přilehlého 
hřbitova.

Pro dopravu bude pro tento den 
uzavřena ulice Fibichova v úseku 
Ondříčkova – Křížkovského a ulice 
Pospíšilova. Majitelé aut parkujících 
v tomto prostoru budou dopravními 
značkami včas vyzváni, aby svá auta 
pro tento den zaparkovali jinde. To 
proto, aby nedošlo k jejich případné-
mu poškození, např. padající suchou 
větví. Z ohledu na bezpečnost osob 

bude za asistence městské policie 
pěší provoz povolen jen k domům 
po přilehlých chodnících a to pokud 
možno jen pro osoby v těchto ulicích 
bydlící. Výjimkou bude zdravotní 
služba apod. Snahou tohoto opatře-
ní je minimalizovat počet přihlížejí-
cích osob a tím minimalizovat rizika 
i drobných úrazů, např. vniknutí 
smítka do oka.

Majitele domů a bytů žádáme, 
aby po dobu letu vrtulníků zavřeli 
domovní dveře, okna směřující do 
těchto ulic a z okenních parapetů, 
případně balkonů odstranili kvě-
tiny a ostatní předměty, které by 
vítr mohl poškodit nebo shodit na 
chodník.

Marie Fianová,
České Radiokomunikace, a.s.

Výměna antény na žižkovské věži

Během srpna proběhla akce, 
o jejíž provedení usiloval Odbor 
dopravy MČ Praha 3 již několik 
let. Díky finančním prostředkům 
programu BESIP a Dopravního 
podniku hl. m. Prahy jsme se ko-
nečně dočkali rekonstrukce tram-
vajové zastávky Husinecká.

Rozšíření nástupních ostrův-
ků, jejich prodloužení spolu vybu-
dováním ochranných prvků pře-

chodů pro chodce, zvýšení vozov-
ky v prostoru zastávky, bezbari-
érová úprava a nové zvýrazněné 
dopravní značení by mělo zajistit 
větší bezpečnost.

Současné došlo i k předláždění 
přilehlých chodníků a nahrazení 
původní zastaralé a znečištěné če-
kárny novou, mnohem vzhlednější.

Martin Vančura,
Odbor dopravy MČ Praha 3 

Kontejnery budou přistaveny v průběhu měsí-
ců října a listopadu 2008 maximálně na 3 hodiny 
a po celou dobu kontrolovány odbornou obslu-
hou. Jsou určeny pouze občanům trvale hlášeným 
v Praze. Místo, datum a čas viz tabulka.

Odkládat můžete bioodpad především ze za-
hrad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, 
eventuálně kuchyňský odpad rostlinného původu.

Místo přistavení datum čas
Jeseniova 143 30. 10. 16.00–19.00
Na Vrcholu/V Domově 30. 10. 16.00–19.00
Šrobárova/Květná   9. 11. 13.00–16.00
Na Vackově/
Pod Jarovem 11. 11. 16.00–19.00

Křivá u hřiště 11. 11. 16.00–19.00
Květinková/
V Zahrádkách 15. 11. 13.00–16.00

Na Balkáně/Nad Lukami 15. 11. 13.00–16.00
V Domově/Strážní 18. 11. 16.00–19.00
Ambrožova/Malešická 18. 11. 16.00–19.00
Na Balkáně/
Pod Vrcholem 22. 10. 16.00–19.00

INFORMAČNÍ SERVIS

Popelnice v ulicích 
mají odzvoněno

V souladu s Programovým pro-
hlášením Rady hl. m. Prahy se hleda-
jí nové způsoby jak zvyšovat čistotu 
města. Jednou z priorit je umístě-
ní sběrných nádob mimo pozemní 
komunikace a veřejná prostranství
tak, aby nepovolané osoby nemohly 
manipulovat s obsahem sběrných 
nádob, nedocházelo k odkládání od-
padů v okolí sběrné nádoby a k po-
škozování sběrných nádob. Dalším 
významným důvodem  pro umístění 
sběrných nádob do objektu vlastníka 
jsou nepříznivé povětrnostní klima-
tické podmínky, jako byla např. vich-
řice Emma, při které některé sběrné 
nádoby neumístěné v objektech po-
škodily zaparkovaná auta. 

Pro zacházení s odpadem platí 
na území Prahy následující legis-
lativa a starají se o ně následující 
společnosti. 

Vlastník objektu (fyzická osoba, 
právnická osoba – bytová druž-
stva, společenství vlastníků) má 
povinnost umístit sběrnou nádobu 
v souladu s ustanovením § 6 písm. 
b) obecně závazné vyhlášky č. 5/
2007 Sb. hl. m. Prahy, do domovní-
ho vybavení.

Na území hl. m. Prahy zajišťují 
svoz komunálního odpadu svozové 
společnosti zapojené do systému. 
Žádná svozová společnost nemá vý-
jimku s umístěním sběrných nádob 
na směsný komunální odpad mimo 
domovní vybavení.

V současné době proto některé 
svozové společnosti vyzvaly živnost-
níky  a podnikatele, jejichž sběrné 
nádoby jsou umístěny na pozemní 
komunikaci nebo na veřejném pro-
stranství aby sběrné nádoby umís-
tili, stejně jako vlastník objektu, do 
domovního vybavení nebo kontejne-
rových stání. Pokud nemají povole-
ní úřadu, porušují ustanovení § 25 
zákona o pozemních komunikacích.
Porušením je spáchán přestupek 
(fyzická osoba) nebo správní delikt 
(právnická osoba).  Za tato porušení 
může být úřadem uložena pokuta.

Žádáme Vás, vážení živnostní-
ci, podnikatelé a vlastníci objektů, 
o okamžité zjednání nápravy tím, že 
sběrná nádoba (tj. kontejner, popel-
nice) bude odstraněna z chodníků 
a ulic na území hl. m. Prahy v soula-
du s platnou legislativou.

Odbor ochrany prostředí MHMP

Hlavní město Praha také letos ve spolupráci s vybra-
nými městskými částmi a dalšími organizacemi zajistilo 
pro občany hl. m. Prahy možnost odstranění listí z jírovce 
maďalu (koňského kaštanu) napadeného škůdcem klí-
něnkou jírovcovou.

Listy napadené klíněnkou jírovcovou mohou občané 
shrabávat do pytlů, které získají zdarma na níže uvede-
ných kontaktních místech. Pytle naplněné listím posti-
žených stromů mohou občané přistavit buď ke stálým 
stanovištím sběrných nádob na směsný odpad či místa 
přistavení sběrných nádob (max. 5 ks) nebo opět zdarma 
odevzdat na určených kontaktních místech. Akce probíhá  
od září do konce roku 2008.

-red-

Výdej pytlů
ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, p. Louša, 
tel. 222 116 389, po–pá 8.00–15.00 
ČSOP Koniklec, Chelčického 12, pí. Vančurová, 
tel. 777 811 428, po–ne (po tel. domluvě)

Výdej a příjem pytlů
Areál Pražské služby, Vlkova 35, pí. Tomášková 
tel. 222 721 546, po–pá 6.00–14.00

Na klíněnku s pytli i letos Velkoobjemové kontejnery
na sběr bioodpaduUrčeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-

nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpeč-
né odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpa-
dové hospodářství, 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
Ambrožova/Malešická 13. 10.
Koněvova/V Jezerách 13. 10.
Soběslavská/Hollarovo nám. 13. 10.
Tachovské nám. (u tunelu) 13. 10.
Na vrcholu/V domově 6. 10.
nám.Jiřího z Lobkovic - proti č.11 6. 10.
Náměstí Barikád 6. 10.
Kostnické nám./Blahníkova 6. 10.
Buková/Pod Lipami 54 20. 10.
Jeseniova 143 20. 10.
Přemyslovská/Orlická 20. 10.
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 20. 10.
Křivá 15 27. 10.
Přemyslovská/Sudoměřská 27. 10.
U Rajské zahrady/Vlkova 27. 10.
V zahrádkách/Květinková 27. 10.

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

zákaz parkování
fyzická ostraha
zábor č. 1
zábor č. 2
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Jedná se o značné investice v řá-
dech miliard v delším časovém ob-
dobí, ale ukazuje se, že se vypla-
tí postupovat podle dlouhodobého 
plánu a v celkových souvislostech 
územního plánu celého obvodu. 
Náklady na efektivní regeneraci do-

mů se pohybují v celé městské části 
Prahy 3 podle dosavadních zkuše-
ností a odhadů na příští roky v roz-
sahu přes deset miliard korun (za 
období 2006 až 2010). Z toho na 
domy v majetku Prahy 3 vychází 
částka asi 3 miliardy korun. 

Zkušenosti, které Praha 3 naby-
la, jistě mohou pomoci i řadě men-
ších vlastníků, například bytových 
družstev a společenství vlastníků.
• Finanční rozvaha. Možností, jak 

financovat opravy a modernizaci, 
je více. Dražší variantou je ban-
kovní úvěr a půjčky, levnější bez-
úročné půjčky, které poskytu-
jí podle možností obce a městské 
části. V rámci družstva nebo spo-
lečenství vlastníků lze na jednot-
livé etapy, pokud se nejedná o in-
vestice v řádech desítek milionů, 
postupně šetřit v rámci zvýšených 
příspěvků do fondu oprav. Tomu 
však musí předcházet důkladné 
zmapování konkrétních finanč-
ních nabídek firem na jednotlivé 
práce a podle toho určení výše od-
vodů do fondu a časový úsek.

• Pasportizace. U starších objektů 
se může stát, že nebudou k dispo-
zici stavební plány, nebo nemuse-
jí být úplné. Potom je nutné za-
měření odbornou firmou.

• Finanční rezerva. Nestačí na re-
konstrukci našetřit, je nutné mít 
pro daný objekt dostatečnou rezer-
vu pro případ větších oprav (např. 
výtahu, havárie stoupaček apod.)

• Dosažení shody. Pravidla pro 
chod družstev a společenství ur-
čují, aby byly investice tohoto 
charakteru odsouhlaseny všemi 
členy, což může znamenat značné 
problémy i zdržení.

• Časový plán. Pokud se práce bu-
dou týkat celého domu, interié-
rů, exteriérů i inženýrských sítí, 
doporučují odborné firmy zabý-
vající se revitalizací panelových 
domů, aby se práce vešly buď do 
jarního nebo podzimního obdo-
bí. V létě je problém s dostup-
ností lidí v bytech (dovolené, 
v případě penzistů často dlouho-
dobý pobyt na chatě a chalupě). 
Na toto období je možné dohod-
nout přerušení prací. Ale zaháje-
ní rekonstrukce na jaře je nutné 
podřídit i všechna předchozí jed-
nání kolem stavebních povolení 
a další administrativy. Je nutné 
počítat s dostatečnou časovou 
rezervou pro vyřízení stavebních 
povolení a další administrativy, 
aby se neplánovala např. výmě-
na oken nebo oprava střechy na 
podzimní deštivé období nebo 
zimní mrazy. 

Než začnete rekonstruovat
REVITALIZACE

V hlavním městě je v sou-
časnosti něco málo přes 48 ti-
síc bytových jednotek v pane-
lových domech. Na Prahu 3 
připadá 2732 bytů v této zástav-
bě (pro zajímavost: v celé ČR 
1 165 000). Jen pro srovnání – 
Praha 11, zahrnující Jižní Měs-
to, jich má přes 11 100 a třeba 
v sousední Praze 10 jich napo-
čítáte 1964. Největší podíl má 
v Praze 3 výstavba z let 1981 
až 1990, kdy bylo postaveno 
15 panelových domů s 57 sek-
cemi a 1565 byty. To byl násle-
dek smutného bourání přede-
vším starého Žižkova. Nejméně 
se stavělo naopak mezi lety 1961 
až 1970, kdy vyrostl jediný pa-
nelák s celkově 42 bytovými jed-
notkami. Na počátku 90. let by-
ly dokončeny ještě dva panelové 
domy s necelými 340 byty.

PRAHA 3 
A PANELOVÉ DOMY

PŘED A PO – Revitalizace domů 
v Květinkové a Pod Lipami získala 
prestižní ocenění architektů jako 
Rekonstrukce roku 2007

„Způsob, který Praha 3 zvolila při revitalizaci bytové-
ho fondu, považuji za velmi šťastný,“ říká hlavní archi-
tekt architektonické kanceláře A plus Ing. arch. Jakub 
Mík, která se podílí na obnově panelové zástavby v naší 
městské části. „Především v dlouhodobé koncepci, kte-
rá není chaotická. Umožňuje to sladit zájmy celého ob-
vodu, nejrůznějších developerů i záměry rozvoje jednot-

livých lokalit.“
Ateliér se naposledy podílel na revitalizaci čtyř panelových objektů 

v ulici Pod Lipami na Jarově. Jednalo se o komplexní rekonstrukci a mo-
dernizaci zevnitř i z vnějšku.

„Pokud se do projektu pustí městská část, má jako jediný majitel do-
mu snadnější situaci v rozhodování, co a jak opravovat a rekonstruovat. 
V případě družstev nebo společenství vlastníků vždy vzniká nebezpečí, že 
se lidé nedohodnou, nebo to trvá příliš dlouho.“

Podle ing. Míka má městská část ve spolupráci s architekty větší mož-
nost vhodně sladit revitalizovaný dům se stávající zástavbou. Určitě by 
podobný postup doporučoval i jiným vlastníkům domů. „Projekt na ce-
lý dům je pochopitelně dražší, menší družstva a společenství uvažují v ji-
ných finančních relacích.“

Ale každopádně projekt může stanovit i posloupnost prací, finanční 
rozvahu a to vše pak sladit s reálnými možnostmi konkrétního vlastníka.

SPOLUPRÁCE S ARCHITEKTONICKOU KANCELÁŘÍ 
SE OBYVATELŮM DOMŮ I OBCÍ VŽDY VYPLATÍ

Kvalita práce i materiálu sice není v mnoha případech 
nejvyšší, o architektonické kráse ani nemluvě, ale snesou 
víc, než se předpokládalo.

„Dosavadní průzkumy ukázaly, že statické normy byly 
výrazně překročeny,“ říká Josef Jureček z firmy Správa ko-
munálního majetku, která se v Praze 3 podílí na moderniza-
ci bytového fondu a revitalizaci panelových domů. V 80. le-

tech působil na mnoha stavbách a proto zná dokonale tehdejší metody 
a způsoby stavění i většinu prohřešků, které výstavbu provázely.

„Ukazuje se, že i přes špatné řemeslné zpracování a často odbytou prá-
ci na stavbách ale paneláky vydrží víc, než se obecně soudilo,“ tvrdí.

Projevilo se to především v těch případech, kdy se vypočítávají static-
ké údaje pro dostavby, stavební úpravy a hlavně nástavby na panelácích. 
„Netvrdím, že by se třeba na pětipodlažní panelový dům dalo postavit dal-
ších pět poschodí. Bylo by to i architektonicky neúnosné, ale mnohé do-
my by tuhle zátěž teoreticky vydržely. Jedno až dvě patra moderní nástav-
by jsou na domech z konce 50. i ze 60. let zcela běžné a takové dostavby 
nepředstavují pro objekty v podstatě žádné dodatečné zásahy do statiky 
domů,“ říká.

Zapomínali na armatury
Obyvatelé starších panelových domů si pochopitelně stěžují na nekva-

litní materiály i zastaralá bytová jádra, která bývají nejdříve předmětem 
přestavby. Ale celková životnost domů je, pokud projdou renovací, výraz-
ně delší, než se už při jejich výstavbě počítalo. „Zjišťujeme pochopitelně 
řadu nedostatků, kdy docházelo k porušování montážních postupů. Na-
příklad takřka pravidlem bylo, že na stavbách zůstávaly i po dokončení 
ony známé ocelové pruty, armování, které se v požadovaném množství do 
panelů nedávalo. Myslím, že si na hromady ocelových prutů povalujících 
se po sídlištích po stavbařích lidé ještě pamatují.“

Podle Josefa Jurečka se tahle nedbalost naštěstí neprojevila v bez-
pečnosti staveb. „Ale v jednom případě se stalo, že jsme při moderniza-
ci jeden panelák museli dostatečně „sešroubovat“. Tam to bylo oprav-
du evidentní.“

PANELÁKY JSOU PŘEDIMENZOVANÉ

Praha 3 má za posledních deset let již 
značně bohaté zkušenosti z revitalizace 
především bytového fondu v panelové 
zástavbě, který je v majetku městské části. 

-skm-
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Městská část Praha 3 každoroč-
ně investuje do oprav svého byto-
vého i nebytového fondu stovky 
milionů korun. Každý pamětník 
předrevolučních časů si jistě pa-

matuje, jak ulice Žižkova a Vino-
hrad vypadaly za socialistické éry. 
Lešení se kolem domovních zdi 
stavěla nikoliv proto, aby se fa-
sáda opravila, ale pouze proto, 
aby lidem nepadal omítka na hla-
vy. V rámci velkolepé akce Asana-
ce měl starý Žižkov zmizet z mapy 
hlavního města a nahradit jej mě-
ly paneláky. Opravy zde proto ni-
kdo neřešil. 

Tato situace si vyžádala rozsáh-
lé investice v minulých i stávají-
cích letech, které se snaží radnice 
z omezených finančních prostřed-
ků realizovat seč může. Stejně tak 
podporujeme opravy domů sou-
kromých, například bezúročnými 
půjčkami z fondu oprav. 

Každý vlastník by měl se svým 
majetkem nakládat s péčí řádného 
hospodáře. V některých evropských 

zemích dokonce rozsah povinných 
ročních investic stanovují zákony. 
Existují zde dokonce kvóty, kolik pe-
něz ze zisku musí takto majitel vložit 
zpět do zvelebování domu. 

Každého proto jistě mrzí, když 
se musí dívat na neopravené do-
my, které hyzdí naše čtvrti za zjev-
ného nezájmu majitelů o jejich stav. 
Jedním z nejokatějších příkladů 
byl rohový dům u zastávky tram-
vaje Lipanská směrem do centra. 
Jsem rád, že se nám podařilo ma-
jitele přesvědčit o nutnosti opravy, 
která v těchto dnech právě pobíhá. 
Frekventované místo tak opět o ně-
co zkrásní.

Jan Šmíd, 
zástupce starosty

Obdržel jsem dopis od pana No-
votného z Chmelnice, kterým rea-
guje na můj článek o funkčnosti zó-
ny placeného stání. Napsal mi, že 
jsme nesprávným rozmístěním par-
kovacích zón umožnili bezplatné 
parkování řidičům dojíždějících do 
města z jiných lokalit. „Každý den 
zaplní všechna volná místa, odstaví 
svá vozidla na celý den, někdy i dé-
le. My, kteří zde celá léta bydlíme, 
svá vozidla v pracovní dny prak-
ticky použít nemůžeme,“ zlobí se 
a pravdivost svých tvrzení dokládá 
celou sérií fotografií z ulic Na Bal-
káně, Šikmá, Hraniční i dalších lo-
kalit. Pan Novotný žádá rozšíře-
ní parkovací zóny také na východní 
území naší městské části, kde par-
kování doposud nebylo regulováno. 
Jeho žádost je stejná jako žádosti 
desítek místních obyvatel.

Já panu Novotnému děkuji a chci 
ho ujistit, že jeho podnět rozhodně 
neskončí v koši, jak se obával, na-
opak jej využiji. Pro začátek připo-

menu, jak zóny placeného stání na 
Praze 3 vznikaly. Předně je třeba 
říci, že radnice prosazovala jejich 
spuštění mnohem dříve než na po-
čátku letošního roku – v jiném čase, 
za jiné dopravní situace. Tehdy byl 

plán takový, že nejdříve budou zó-
ny spuštěny v západní části Prahy 3 
a následně po vyhodnocení také 
v části východní. Celý projekt však 
byl hlavním městem, které o zave-
dení zón rozhoduje, o několik let 
pozastaven. Již v minulém roce, kdy 
se rozhodovalo o zavedení této re-
gulace v Praze 2, 3 a 7, prosazovala 

radnice spuštění zón placeného stá-
ní na celém území Prahy 3. Magis-
trát tuto žádost nevyslyšel a nevy-
slyšel ji ani nyní, kdy jsme v rámci 
připomínek rozšíření na celé území 
Prahy 3 opět prosazovali. Ubezpe-

čuji však všechny, že rozšíření bu-
deme nadále prosazovat a při de-
batách s kolegy z hlavního města 
budu dopis i fotografie pana Novot-
ného využívat jako argument, proč 
je správné nedělat z obyvatel Jarova 
občany druhé kategorie.

Pavel Hurda, 
radní 

Rozšíření zóny budeme prosazovat nadále

Majitelé by měli o domy pečovat řádně

Letošní „osmičkový“ je plný 
vzpomínek na přelomové událos-
ti dvacátého století. Výročí té zá-
kladní – vzniku samostatného 
státu 28. 10. 1918 – připadá le-
tos na úterý. Mnoho lidí si asi ten-
to den spojí s předchozím víken-
dem a udělají si kratší dovolenou. 
Někdy je ale dobré se při takovém 
výročí zastavit a uvědomit si děje, 

které prožívali naši prarodiče a ro-
diče. Možná se i zamyslet nad tím, 
co oni cítili a oč usilovali.

Vznik samostatné republiky a je-
ho okolnosti je obecně znám, ale 
praktické starosti mladého státu, 
např. poválečný nedostatek potra-
vin či snaha o odtržení Slovenska 
a vytvoření Slovenské sovětské re-
publiky, se trochu zapomínají. Ale 
nová republika se úspěšně vyrov-
nala s pozůstatky války, hospodář-
sky se rozvíjela a politické problé-
my byly zažehnávány díky autoritě 
prezidenta T. G. Masaryka a vyjed-
návacím schopnostem Antonína 
Švehly. I další ránu, důsledky svě-
tové hospodářské krize, se zdařilo 
odstranit. Lidé se s novým státem 
občansky i citově identifikovali. 
V době po nástupu Hitlera k moci 
v sousedním Německu plně pod-
porovali  politiku státu. Od r. 1934 
se budovaly obranné pohraniční 
pevnosti, ve dvojí mobilizaci obča-
né dali jasně najevo, co cítí ke své 
vlasti. Jejich vůle svoji zemi brá-
nit nebyla realizována. Mnichov-

ská dohoda byla především selhá-
ním československých politiků, 
které se tragicky podepsalo na duši 
národa. Nejen vojáci, kteří museli 
vyklidit svá stanoviště, a vysídlení 
čeští obyvatelé Sudet, ale opravdu 
všichni občané naší země upad-
li po hrdinné euforii a ochotě brá-
nit svoji vlast do kocoviny politic-
ké reality.

Téměř dvacet let od pádu želez-
né opony, po vzepětí lidské radosti, 
štěstí a vůle měnit zaběhlé zlořády 
jsme v roce 2008 bohužel svědky 
opětovné kocoviny. Nenechme se 
však znechutit určitými výstřel-
ky a lapáliemi, které jsou asi prů-
vodními jevy každé svobodné spo-
lečnosti. Uvědomme si, že naše 
státnost a svoboda nebyla zadar-
mo. Nebylo by dobré ji ztratit, na-
tož se jí bez odporu vzdát. Kdyby 
mělo nedejbože dojít opět k něja-
kým krizím, můžeme jen doufat, 
že naše politická reprezentace ne-
zklame, jako tomu opakovaně by-
lo v minulém století. A každý sám 
za sebe bychom se měli zamyslet, 
zda bychom byli schopni být sou-
částí onoho „národa, který nese-
lhal, ale byl zrazen“, jako naši ot-
cové a dědové.

Vedle zazimování chalup a zava-
řování okurek by mohlo devadesá-
té výročí vzniku naší republiky vést 
i k takovémuto zamyšlení.

Milena Kozumplíková,
starostka

Vážíme si státnosti?

 Každý vlastník by měl se svým 
majetkem nakládat s péčí řádného 
hospodáře. V některých evropských 
zemích dokonce rozsah povinných ročních 
investic stanovují zákony. 

V příštím roce proběhne v naší 
městské části další deregulace ná-
jemného v obecních bytech. V těchto 
dnech již všichni obyvatelé našich by-
tů obdrželi příslušné oznámení včetně 
vyčíslení nového nájemného. Rada 
městské části rozhodovala o tomto 
kroku na základě doporučení minis-
terstva pro místní rozvoj, které stano-
vilo koeficienty navýšení nájemného 
pro rok 2009. Návrh ministerstva 
dělil ve svých koeficientech a procen-
tech navýšení městskou část na Žiž-
kov a Vinohrady, přičemž v žižkovské 
části navrhoval navýšení vyšší než na 
Vinohradech. Toto rozdělení bylo pro 
nás nepřijatelné, proto rada  schválila 
můj návrh jednotného navýšení ná-
jemného pro celou městskou část Pra-
ha 3, takže v žižkovské části neroste 
nájemné rychleji než na Vinohradech. 

Tento závažný krok byla městská 
část jako řádný hospodář nucena 
udělat. Přesto si uvědomuji dopad 

tohoto rozhodnutí na tu část obyva-
tel, kteří řeší základní otázku vypořá-
dání se s novou výší nájmů. Dovolím 
si znovu připomenout, že u nás již 
více než rok běží program ústupo-
vého bydlení, který se snaží pomoci 
především seniorům důstojně bydlet. 

Dále mohu slíbit, že se pokusíme po-
moci s eventuální výměnou velkých 
obecních bytů za menší, samozřejmě 
pouze za předpokladu, že nájemník 
svůj dosavadní byt vrátí zpět k dispo-
zici městské části.

Vybrané prostředky z nájemného 
bude městská část jako vždycky vracet 
zpět do bytového a domovního fondu. 
Každá koruna vybraná na nájemném 
tedy bude znovu investována do údrž-

by a opravy našich domů. Chceme 
dále zlepšovat servis nájemníkům 
v jejich domech i péči o tyto domy. Po 
dohodě se správcem našeho obecního 
majetku, společností SKM, a. s., jsem 
předložil radě návrh na vypracování 
generální studie oprav panelových 

domů. Poté vznesu požadavek na 
vyčlenění prostředků z rozpočtu tak, 
abychom mohli spustit akci pod pra-
covním názvem „Okna 2009“. Okna 
jsou totiž podle mne v současnosti nej-
palčivějším problémem panelových 
domů. Instalace nových oken podle 
našich propočtů sníží náklady nájem-
níků v energiích až o 30 procent. 

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

V panelových domech spustíme akci Okna 

 Uvědomme si, že naše státnost 
a svoboda nebyla zadarmo. 
Nebylo by dobré ji ztratit, 
natož se jí bez odporu vzdát. 

 Již v minulém roce, kdy se rozhodovalo 
o zavedení této regulace v Praze 2, 3 
a 7, prosazovala radnice spuštění 
zón placeného stání na celém území 
Prahy 3. Magistrát tuto žádost nevyslyšel 
a nevyslyšel ji ani nyní. 

 Okna jsou nejpalčivějším problémem 
panelových domů. Jejich výměna ušetří 
nájemníkům až 30 procent v energiích. 

STUDENTI NA RADNICI – Skupina německých studentů vysoké 
odborné školy pro justiční úředníky navštívila 23. září žižkovskou radnici. 
O systému státní správy a samosprávy v České republice zde debatovala 
s místostarostou Jiřím Matuškem. Následně si prohlédli prostory radnice. 

SETKÁNÍ PRAŽSKÝCH MÍSTOSTAROSTŮ zodpo-
vědných za sociální oblast hostila v září žižkovská radnice zastoupená 
místostarostou Martinem Bendou. Námětem pravidelného setkání byl 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a další aktuální problémy. 
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Realitní činnost
výkup nemovitostí, prodej
nemovitostí, směny bytů,
pronájmy nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických
vztahů.

Rozdělení nemovitostí
prohlášení vlastníka, smlouvy
o výstavbě, kalkulace podílů

a spoluvlastnických příspěvků,
zastupování před katastrem

nemovitostí.

Řešení a mediace sporů
s cílem dosáhnout rychlé,
efektivní, vyvážené a reálné
dohody ve sporech
spoluvlastnických,
nájemních, obchodních,
manželských, apod.

XREAL, s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3
tel.: 222 592 592, 777 135 945

e-mail: xreal@xreal.cz, www.xreal.cz

Vystěhování nájemníků
kontrola nájemních smluv, návrh

řešení a vyjednání podmínek,
podklady pro žaloby, ukončení

nájmu za odstupné, zajištění
náhradních bytů, stěhování,

rekonstrukce.

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù A NÁBYTEK NA MÍRU
Firma STAKO pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 8 let

a specializuje se na v˘robu a montáÏe
vestavûn˘ch skfiíní, ‰aten a dal‰ího bytového
a kanceláfiského nábytku.

SnaÏíme se o individuální pfiístup ke kaÏdému
zákazníkovi, poskytujeme komplexní
profesionální sluÏby od odborného poradenství,
pfies zamûfiení a montáÏ aÏ po poprodejní servis.

Na‰im hlavním cílem je nabídnout vám kvalitní
produkt za rozumnou cenu. Na‰e skfiínû uspokojí
i ty nejnároãnûj‰í z vás.

Na‰e sluÏby Vám nabízíme ve 100% kvalitû
také díky vlastní v˘robû, která nám umoÏÀuje
krátké dodací lhÛty 14-21 dní a fie‰ení ãasto
velmi atypick˘ch interiérÛ.

Pfiejeme Vám, aby se na‰e skfiínû staly
nepostradateln˘m prvkem, kter˘ dotváfií Vá‰
domov.

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:
PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14 • tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 • tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333

PRAHA 7 – Holešovice, Argentinská 6 • tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz e-mail: stako@stako.cz

V blízkosti centra Prahy naleznete byty a ateliéry, které splní Vaše 
nejnáročnější přání. Klidné prostředí Rezidence Korunní navíc 
nabízí výhledy na město, předzahrádky, příjemný dvůr se zelení 
či možnost garážového stání.

REZIDENCE KORUNNÍ
PRAHA – VINOHRADY

www.rezidencekorunni.cz
email: prodej@sekyragroup.cz

800 411 111

radnicni noviny 133x210_c.indd 1 8/8/08 3:27:53 PM

www.lexis.cz | www.verejnekurzy.cz
Krkonošská 17, P-2 a Sudoměřská 39, P-3
[T/F: 222 721 363, GSM: 603 283 580]

• angličtina [obecná, obchodní, 
PET, FCE, CAE]

• ŠJ, FJ, NJ, IJ, ČJ, RJ
• fi remní a individuální výuka
• pomaturitní studium 

s akreditací MŠMT
• od září 2008 nové moderní 

učebny u metra Jiřího z Poděbrad

Jazykové kurzy
na Praze 2 a 3
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POHŘEBNÍ ÚSTAV 

PEGAS CZ s.r.o.
kompletní služby

Fibichova 4, Praha 3 (vedle Nemocnice na Žižkově)
NONSTOP 800 176 423 

Zajistíme pro Vás slevy na
nákup plynov˘ch spotfiebiãÛ
a související sluÏby

Kontaktujte nás:
Pražská plynárenská, a. s.
www.ppas.cz
tel.: 221 092 174, 221 092 202
v obchodních kancelářích

~ 3 plavecké dráhy, 25 m~ 3 plavecké dráhy, 25 m
  ~ relaxační bazén ~ relaxační bazén 

~~  whirlpoolwhirlpool
  ~ ~ parníparní kabina kabina

  ~ první Aqua Bike centrum v Praze~ první Aqua Bike centrum v Praze
  ~~  plavecký Klub Žabička plavecký Klub Žabička 

~~ plavání kojenců a batolat  plavání kojenců a batolat 
~~  plavecká výuka žáků MŠ a ZŠ plavecká výuka žáků MŠ a ZŠ 
~~  zdokonalovací plavecké kurzy zdokonalovací plavecké kurzy 

~~ aqua aerobic  aqua aerobic 
~ ~ těhotenský aqua aerobictěhotenský aqua aerobic  

~~ dětský koutek dětský koutek  
~~ parkoviště zdarma parkoviště zdarma

Malletova 2350, Praha 9, Malletova 2350, Praha 9, tel.: 296 786 17tel.: 296 786 1777~~88
www.sportcentrumstep.cz,www.sportcentrumstep.cz,  otevírací doba 7.00otevírací doba 7.00~~22.0022.00

NOVNOVÝ BAZÉN Ý BAZÉN 
PRO VEŘEJNOST  
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. st 18.00 Faunův labyrint
 20.30 Děti noci
  2. čt 18.00 Děti noci
 20.30 Annie Leibovitz: 

Život objektivem  
  3. pá 18.00 Funny Games USA
 20.30 Děti noci
 22.30 René
  4. so 17.30 Děti noci
 20.00 Po svatbě
 22.15 Tahle země 

není pro starý
  5. ne 18.00 Ukrutně šťastni
 20.30 Děti noci

DER FILM 
přehlídka německy mluveného 

filmu – www.derfilm.cz 
  6. po 18.00 Rudé slunce 
 20.30 Divoký život Uschi 

Obermaier
  7. út 18.00 Smrtelná hra 1.+2.
  8. st 18.00 Starbuck – Holger 

Meins
 20.30 Doba olověná
  9. čt 18.00 Stammheim 
 20.30 Nůž v hlavě 

10. pá 18.00 Paříži miluji tě
 20.30 Sedmé nebe
 22.30 Hank a Mike
11. so 18.45 Met In HD: Richard 

Strauss | SALOME 
12. ne 18.00 René
 20.30 Sedmé nebe
13. po 18.00 Katyň
 20.30 Tobruk
14. út 18.00 Annie Leinovitz: 

Život objektivem
 20.00 O mediální realitě 

(ČR 2008) + debata

BERGMAN 
nejrozsáhlejší přehlídka filmů 

Ingmara Bergmana 
15. st 18.00 Štvanice 
 20.30 Prší nám na lásku 
16. čt 18.00 Krize 
 20.30 Loď do Indie 
17. pá 18.00 Hudba v temnotách 
 20.00 Přístavní město 
 22.00 Vězení 
18. so 17.30 Žízeň 
 19.30 Za štěstím 
 21.30 Letní sen 
19. ne 17.00 Čekání žen 
 19.30 Večer  kejklířů 
 21.30  Léto s Monikou 

20. po 18.00 Sedmé nebe
 20.30 12

TŘETÍ PÓL 
přehlídka filmů globálních 

problémů
21. út 18.00 Život a dluh 

20.30 Žízeň + Tichý zabiják

22. st 18.30 King Corn 
+ po projekci debata

23. čt 18.00 Nakupuj férově 
20.30 Městští farmáři 
+ Globální hostina 

24. pá 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona

 20.30 Aero naslepo
 23.00 Sedmé nebe
25. so 17.30 René
 19.30 Nightwatching
 22.00 Vicky Kristina 

Barcelona
26. ne 18.00 Nadine
 20.30 Annie Leinovitz: 

Život objektivem
27. po 18.00 Rolling Stones
 20.30 Vicky Kristina 

Barcelona

BERGMAN 
nejrozsáhlejší přehlídka filmů 

Ingmara Bergmana 
28. út 18.00 Lekce v lásce 
 20.30 Sny ženy 
29. st 18.00 Úsměvy letní noci 
 20.30 Sedmá pečeť 
30. čt 18.00 Lesní jahody 
 20.30 Než se rozední 
31. pá 18.00 Tvář 
 20.30 Pramen Panny 

FILMY PRO SENIORY
  7. út 10.00 František je děvkař
14. út 10.00 Bathory
21. út 10.00 Máj
28. út 10.00 Taková normální 

rodinka

NEDĚLE PRO DĚTI 
Nový koncipovaný program pro děti. 
Projekce filmu a následný program 
s lektory přímo v kině 
19. ne 14.00 Čáry a kouzla do kina 

vklouzla
 15.00  pohybové hry a výtvar-

né aktivity
26. ne  14.00 Robotická planeta
 15.00  pohádky na téma tech-

nika, robotika a jiné planety

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

* program v produkci Junior Klubu

 VÝSTAVA VE FOYER
Dušan Tománek – Záznam 04.08

  1. st 18.00 dVA: Divadlo Drak 
– Alenka Zamilovaná

  2. čt 18.00 dVA: Divadlo Drak 
– Tajný deník Adriana Molea

  3. pá 19.30 The Young Gods 
– acoustic show

  4. so 19.30 The Young Gods 
– acoustic show

  5. ne 19.30 Future Line: 
The Pure + Vivien ś Shadow*

  7. út 19.30 Future Line: Fastrain 
+ Flash the Readies*

  8. st 13.00 a 19.30 Škorně: Lope 
de Vega – velký básník 
a svůdce žen*

  9. čt 19.30 SBB + Red Baron 
Band – dvojkoncert*

10. pá 19.30 Melingo 
11. so 19.30 EuroConnections: 

Hollywood Mon Amour  
+ Photolab  

12. ne 20.00 dVA: P. Liška, 
J. Polášek, M. Zbrožek 
– Milostný Trojúhelník 
(Čtyřúhelník?) 

13. po 19.30 Future Line: 
Depressive Disorder 
+ Straight*

14. út 19.30 Caravan of Voices: 
The Eva Quartet

15. st 19.00 Small Places Tour 
– Koncert pro Amnesty 
International: Čechomor, 
Peter Yarrow, Bethany 
Yarrow a Rufus Cappadocia 

16. čt 19.30 The Sads 
+ The Tower of Dudes

17. pá 19.30 Move Festival: 
King Banana a Marlene 
+ Afrodisiak 

18. so 19.30 Move: Hocus Pocus
19. ne 20.00 dVA: Kabaret Caligula 

– Hamlet – Přání zabít
20. po 19.30 dVA: Tros Sketos
21. út 19.30 Future Line: 

Singhaia + B2*
22. st 19.30 Erik Truffaz 4tet
23. čt 19.30 P.A.S.T.: 

Saturnin – premiéra
24. pá 19.30 Respect Plus: 

Bembeya Jazz 
25. so 19.30 Future Line: 

Sníh na schodišti 
+ Slepí křováci*

26. ne 19.30 Empty Visions: 
GEEKS with NASTY 
beatboxer, NATUR 
PRODUKT & BRATŘI 
V TRACKU

27. po 19.30 Longital – křest CD*
28. út 19.30 Future First Line: 

Zrní + host*
29. st 19.30 Alvik – křest CD*
30. čt 19.30 Eggnoise 

+ Yellow sisters*
31. pá 20.00 dVA: Onehand Jack

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
9. 9. – 3. 10. V. Žižkovský výtvarný 

salón
8. 10. – 31. 10. LABE-ELBE-

DUNAJ-DONAU 

  1. st 19.30 R. Měřinský – loutny, 
křest CD

  4. so 15.00 B. B. ter Heyne 
– mezzosoprán, J. Pazdera 
– housle,  V. Mácha – klavír
(G. F. Händel, L. Spohr, 
E. Granados aj.)

  6. po 19.30 Art trio Bohemia 
(W. A. Mozart, B. Smetana, 
A. Dvořák)

  7. út 19.30 Večer plný tanga: 
Quintet Bona Fide  

  9. čt 19.30 Karmína – premiéra 
(Cantigas de Santa Maria)

10. pá 19.30 Brixiho akademický 
sbor a Elternchor der Freien 
Waldorfschule (C. Debussy, 
J. Dovlant, Z. Lukáš aj.)

13. po 19.30 Lidová poezie 
v písních, Pěvecké studio 
prof. J. Smolákové

15. st 19.30 Musica Bohemica
16. čt 19.30 Písničky od Seiny 

– premiéra, Eva Kriz – zpěv, 
R. Pellar – zpěv, M. Dvořák 
– klavír

18. so 15.00 K. Košárek – klavírní 
recitál (G. Gershwin, 
B. Martinů)

21. út 19.30 Cimbálová muzika 
J. Janouška 

22. st 19.30 Duo Dacapo 
(P. Hindemith, F. Poulenc, 
S. Prokofjev)

23. út 19.30 V ráji šumavském 
– ke 160. výročí narození 
K.  Klostermanna. Malá 
česká muzika J. Pospíšila, 

29. po 19.30 K. Jansová – flétna,  
J. Zelba – hoboj, A. Stará 
– klavír (B. Martinů, 
C. Debussy, P. Hindemith)

PŘIPRAVUJEME
3. 11. 19.30 Stamicovo kvarteto

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

  8. st 19.30 Dialogismus, 
Octo Vocum, De Amore 
Dei (kostel sv. Anny, 
Ostromečská ul.)

14. út 19.30 Rodinné tradice 
pokračují (ZUŠ, Učňovská 1) 

18. so 16.00 Žižkovská radiorevue 
aneb Nalaďte se prosím... 
(Hotel Ariston, Seifertova 65) 

19. ne 16.30 Koncert vítězů 
5. ročníku Písňové soutěže 
B. Martinů (Hudební škola 
hl. m. Prahy, Komenského 
nám. 9)

20. po 19.30 Dostaveníčko s mistry 
Linha Singers (hotel Don 
Giovanni, Vinohradská 157a)

28. út 16.30 Slavnostní koncert 
k st. svátku ČR (Husův 
sbor CČH na Vinohradech, 
Dykova 1, P10) 

Štítného 5, P3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

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

  1. st Záskok
  3. pá Hospoda Na mýtince
  5. ne Cimrman v říši hudby
  7. út Akt
  8. st Vyšetřování ztráty třídní 

knihy
12. ne Dobytí Severního pólu
14. út Dobytí Severního pólu
15. st 14.00 České nebe 

– veřejná generálka
15. st Vražda v salónním coupé
16. čt 14.00 České nebe 

– veřejná generálka
16. čt Dlouhý, Široký a Krátkozraký
19. ne Blaník
28., 29., 30. a 31. České nebe 

– premiéra  
 

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  6. po W. Gombrowicz: Yvonna, 

princezna burgundánská
13. po J. Vostrý: Tři v tom
20. po J. Anouilh: Eurydika
27. po W. Gombrowicz: Yvonna, 

princezna burgundánská

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JC

11. so Bezefšeho – koncert 
25. so Kytara napříč žánry 

– koncert (11. ročník)

TÝDEN DIVADLA A. DVOŘÁKA 
PŘÍBRAM V ŽDJC

21. út D. Wasserman, K. Kesey: 
Přelet nad kukaččím hnízdem

22. st K. Gaertner, E. Bryll: 
Na skle malované  

23. čt S. O´Casey: Penzion 
pro svobodné pány

24. pá N. Simon: 
Drobečky z perníku

26. ne J. Kesserling: 
Jezinky bezinky

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

9. 10. – 7. 11. Martin Frind: 
Bez iluzí (obrazy, kresby, 
pastely)

GALERIE KRÁSOVA 37
www.krasova37.wbs.cz 

otevřeno ne–út 13–18, vstup zdarma

17. 9. – 15. 10. Řežba – komorní 
výstava studentů a absol-
ventů řezbářského oboru 
uměleckoprůmyslové školy 
na Žižkově
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

Během podzimních prázdnin 
27.–29.10  zavřeno

Programy pro rodiče s dětmi 
rezervace: Leona (775 644 978), 
Jolana (603 416 724)
  5. ne Výprava plná her pro táty 

a děti od 4 let
  7. út 17.00–19.00 Když rodí 

muž – seminář
  8. st 15.00 Bezpečně do 

Nové Trojky? – veřejné 
setkání nad projektem 
úprav dopravní situace 
na dolním Žižkově

22. st 14.00–17.00 Dárková 
dílna – podzimní dekorace

23. čt 10.00–12.00 Draci 
na Parukářce 

Děti s sebou
rezervace Daniela (774 644 974)
Nově nutná rezervace na hlídání dětí 
  7. út 10.00–12.00 Nošení dětí 

v šátku s P. Sovovou
13. po 15.00–17.00 Dětská 

strava s V. Syrovým
21. út 10.00–12.00 Vstup do 

MŠ, ZŠ s P. Klímou

Kreativní dílna pro dospělé 
po 18.30–20.30 
rezervace Magda (605 859 487)
  6. po Tisk – tisk linorytu na 

papír a na donesený textil
13. po Nástěnné hodiny – výroba 

z papíru 
20. po Desková stolní hra I. 

– výroba
27. po Desková stolní hra II. 

– výroba

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

tel. 608 765 496, janavosa@seznam.cz

Volná místa na kroužcích pro děti:
po: Aerobic s gymnastikou 
(1. a 2. tř., 13.45–14.45); Flor-
bal (4. tř., 13.30–14.30); Florbal 
(5. a 6. tř. 14.30–15.30); K@mpík 
(4. a 5. tř., 14.45–15.45) út: Mí-
čové hry (5. a 6. tř., 16.00–17.00) 
st: Míčové hry s basketbalem 
(4. a 5. tř., 14.30–15.30); Hip hop 
(6.–9. tř., 13.40–14.30) čt: Aerobic 
s gymnastikou (3.–5. tř., 13.30–
14.30); Francouzština začáteční-
ci (5.–9. tř., 14.00–15.00)

Volná místa pro maminky : 
st: aerobic s hlídáním (10.00–
10.50) čt: angličtina pro věčné 
začátečníky (9.50–10.50)

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025-26, 606 611 920

  5. ne  15.00–18.00 taneční 
workshop Street Dance. 

  5. ne 13.00–14.30 seminář 
Irského tance pro začáteč-
níky – děti,
14.30–16.00 seminář 
Irského tance pro začáteč-
níky – studenti a dospělí, 
info na www.ulita.cz

10. a 11. pá + so Kašírované 
masky – dílna pro dospělé 
a děti od 7 let. Přihlášení 
je nutné předem! 50 Kč

24. – 29. „Po stopách Evropské 
unie“ aneb podzimní 
prázdniny v Lucemburku, 
Štrasburku, Bruselu 
a Métách. 

Hosté Ulity:
3., 4. a 5. 10. Doris – kubánské 

afro – taneční workshop –
info na www.africkydum.cz

Využijte možnosti přihlásit 
se do pravidelných kroužků 
ještě v říjnu – informujte se na 
stránkách www.ulita.cz

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

  7. út 16.30 Přednáška 
Mgr. P. Muchky: Život 
a dílo malířky Jiřincové

21. út 16.30 Přednáška 
T. Roubala: Vyprávění 
o poštovnictví

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
20. po 13.30 Kyjský rybník, sraz  

metro B – Palmovka
17. út 16.00 Albatros: Opereta 

a muzikál. Dům 
s pečovatelskou službou, 
Roháčova 26

DOPORUČUJEME: 9. 10. – 11. 10. Podzimní burza oblečení a potřeb 
pro děti (Příjem zboží: 9. čt 9.00–18.00. Prodej: pá 9.00–18.00, so 9.00–
14.00. Výdej zboží a peněz: so 16.00–18.00. Za každou přijatou věc 2 Kč 
a 10 % ze zisku. Info a formuláře pro prodejce na www.novatrojka.cz nebo 
Markéta tel.: 603 700 905.)
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Královéhradecké Divadlo Drak 
vystoupí 1. října se hrou Alenka Za-
milovaná a 2. října se hrou Tajný de-
ník Adriana Molea. Obě představe-
ní jsou určena dětem od deseti let, 
teenagerům a jejich rodičům. Di-
vadlo Drak se tak vymanilo ze ška-
tulky dětského loutkového divadél-
ka a upnulo svojí pozornost k další 
skupině diváků.

Ve hře Alenka zamilovaná, v re-
žii Jakuba Krofty, prožijete příběh, 
který bez sentimentality postihuje 
úzkou hranici mezi dětstvím a do-
spělostí. Láska je spouštěcím me-
chanismem sledu událostí téměř 
zázračného světa za zdí, který ne-
se všechny atributy současného 
města a jeho obyvatel. Zamilova-
ná Alenka, rebelka Zuzi a další je-

jich vrstevníci dovedou lásku hledat 
a objevit ji i tam, kde by to dospělý 
nepředpokládal. 

Hra Tajný deník Adriana Molea 
vznikla na motivy úspěšné knihy 
Sue Townsendové. Příběh britské-
ho školáka, který prožívá soukromé 
strasti i radosti lehce paroduje svět 
dospělých. 

-red-

Drak přiletí do Paláce Akropolis 
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Guinejský orchestr Bembeya 
Jazz vystoupí 24. října v Paláci 
Akropolis. V Africe sehrál stejně 
revoluční roli jako Beatles na zá-
padě, ale na rozdíl od nich je do-
dnes aktivní. Je o plných deset let 
starší než hudebně spřízněný Or-
chestra Baobab ze Senegalu či 
malijský Rail Band. Jeho zvuk za-
chycuje euforii doby, kdy africké 
země získávaly nezávislost a hud-
ba se stala zdrojem nové identity.
Bembeya Jazz spojil africké ko-

řeny s moderními západními 
nástroji typickými pro tehdej-
ší jazzbandy, což byl také důvod 
zakomponovat do názvu slo-
vo jazz. Vedle dechů se pyšnil 
i čtyřčlennou kytarovou sekcí.
V současné podobě desetičlen-
ná kapela zahrnuje celkem čty-
ři z původních členů včetně vir-
tuózního kytaristy a showmana,  
jímž je Sekou „Diamond Finger“ 
Diabaté.

-red-

Unikátní fotografickou vý-
stavu „Společně o sobě“ pořá-
dá Multikulturní centrum Pra-
ha v příjezdové hale pražského 
Masarykova nádraží. Od 7. říj-
na do 5. listopadu  si budou mo-
ci Pražané prohlédnout kolekci 
černobílých dokumentárních fo-
tografií, které pod profesionál-
ním vedením vytvořily děti ze zá-
kladní školy Havlíčkovo náměstí 
na Žižkově a základní školy An-
gel v Modřanech. Odtud výsta-
va poputuje do Domu dětí a mlá-
deže Ulita. Zde bude k vidění od 
11. do 28. listopadu. 

Od února do června 2008 se 
dvě skupiny školáků učily nejen 
technicky zvládnout vznik čer-
nobílé fotografie, ale také vnímat 
fotografii jako prostředek sebevy-
jádření a komunikace. Děti pak 
dostaly za úkol dokumentovat 
prostředí, ve kterém žijí, zachytit 
charakteristické momenty svého 
domova i trávení volného času. 
Projekt se odehrával ve dvou od-
lišných lokalitách  Prahy – na 
Žižkově a v Modřanech. Výsledná 
kolekce fotografií tak zachycuje 
společné momenty života obou 
skupin teenagerů. -red-

Na Žižkov zavítá bohémský ar-
gentinský tangueros Daniel Melin-
go. Zatímco geniální bandoneista 
Astor Piazzolla kdysi tango, smysl-
nou hudbu bordelů, zpřístupnil kla-
sikům a avantgardistům, Melingo 
před časem určil směr rockerům. 
Skladatel, punkový básník, produ-
cent, hudebník a zpěvák Melingo 
tango zkroutil, až z něho kape krev. 

Jose Luis Borges jednou prohlá-
sil: „Tango je hudba, která s vámi 
udělá, co si jen zamane.“ U Melin-
ga je tomu přesně naopak. Přesvěd-
čit se můžete 10. října v Akropoli.

-mor-

Společně o sobě

BALETNÍ MLÁDÍ SOUTĚŽÍ –
První ročník amatérské baletní sou-
těže Baletní mládí – Praha Žižkov 
2008 proběhne 18. října za pod-
pory MČ Praha 3 v hotelu Olšanka 
od 13.00 hodin za účasti 10 ZUŠ 
a baletních škol. Toto klání balet-
ních amatérů je v Praze ojedinělým 
jevem a snaží se rozšířit zájem dětí 
a mládeže.

Melingo – Meltidi 
tango Argentina

ATRIUM ZVE NA VÝSTAVU – Labe-Elbe-Dunaj-Donau (Reflexe 
2008) je název výstavy k 10 letům mezinárodního výtvarného sympozia, 
které pořádá o. s. Sukus. Za tu dobu se multidisciplinárního sympozia zú-
častnilo okolo 60 výtvarníků z Česka, Německa, Slovenska, Mexika a Pol-
ska. Více na www.sukus.com. K vidění od 8. října do konce měsíce. 

To nejlepší ze zlaté 
éry africké hudby

Slavný britský tanečník a cho-
reograf Nigel Charnock připravil 
se členy skupiny Nanohach novou 
inscenaci „Miluj mě“. Tanečníci se 
v ní nejen pohybují, ale také mluví 
a zazní i několik básní.

Hlavním tématem představení 
je láska, tedy stav, kdy se cítíme 
zamilovaní a šťastní, ale na druhou 

stranu a ve stejný okamžik také 
nešťastní a plní nejistoty. „Budu tě 
milovat, když budeš hodně vydělá-
vat..., když s tebou budu mít děti..., 
když zůstaneš tak hezká a hubená 
jako jsi dnes...“ Ve vztazích si oby-
čejně navzájem klademe spoustu 
podmínek a bezprostřední cit patří 
k jedněm z nejtěžších „dovedností“. 

Charnock se však na toto téma dívá 
s nadhledem – inscenace nenabízí 
hluboké zamyšlení, spíše předkládá 
hbitý sled obrazů naplněných skvě-
lým tancem, hudbou a vtipem. Mi-
luj mě je tak v pravém slova smyslu 
šou plná energie.

Charnock je považován za špičku 
ve svém oboru. Vždyť soubor DV8 
Physical Theatre, který spolu s Lloy-
dem Newsonem založil, ovlivnil vývoj 
současného tanečního dění ve světe 
i u nás. Charnockova tvorba je výraz-
ná svojí velkou citlivostí a smyslem 
pro otevřenost a kvalitu vyjádření.

Ani skupina Nanohach nepatří 
mezi neznámé pojmy. Několikrát 
byla nominována na Cenu Sazky 
a několik nominací obdržela. Insce-
naci Miluj mě diváci uvidí 17. října 
v Ponci. 11. října, je možné ve stej-
ném prostoru zhlédnout dvě další 
inscenace skupiny s názvem „Reso-
nance“ a „Synchronicity“.

-hak-

Nigel Charnock a Nanohach

Foto: R. Goiffon

Foto: P. Rydlo

Foto: V. Brtnický

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat 
7. a 8. listopadu na tradiční festival 

„Žižkov meets Jazz“ 
V letošním již šestém ročníku vystoupí v Paláci Akropolis 

domácí i zahraniční představitelé vokálního a instrumentálního 
jazzu. Program naleznete na www.praha3.cz 

a v příštím čísle Radničních novin.
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Divadlo Teatr Novogo Fronta

Exhibice na Pražačce

Indo board Guločar na Parukářce Divadlo Continuo

Českolipský dětský sbor

Workshop

Workshop

Sto zvířat

Foto: D. Šťastný

Foto: E. Starman

Foto: D. Šťastný

Foto: E. Starman Foto: E. Starman

Foto: D. Šťastný

Foto: D. Šťastný

Blue Effect
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Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

bytový soubor slatinka
www.slatinka.cz
tel.: 774 363 363, 606 659 567, 267 711 751
investor: AMADA Praha s. r. o.

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

Nové byty
      PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO

Unikátně architektonicky řešený projekt citlivě zasazený 
do prostředí Zahradního města, s atriovými zahradami 
v interiéru domu a dřevěnými okny. Vysoký standard 
vybavení bytů.

Byty od 1 kk do 4 kk, balkony, terasy, 
zahrádky. Dva luxusní střešní mezonetové 
byty s velkou zahradou. 4+2 kk. 
Výborná občanská vybavenost, 
dopravní dostupnost 
(metro A, Skalka).

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

II. ETAPA 
PRODEJE ZAHÁJENA

obchodního, občanského a rodinného práva, 
rozvody, společné jmění manželů, 
sepisy smluv a podání, medicínské právo

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ  
JUDr. Stanislav Pokorný
Právní služby a zastoupení v oblasti:

Nové sídlo: Praha 3, Písecká 9, tel.: 222 251 094

Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. je součástí mezinárodního koncernu Fresenius SE se sídlem v německém Bad 
Homburgu a je významným poskytovatelem vysoce specializované lékařské péče v celosvětově nejrozsáhlejší síti 
dialyzačních středisek ve Spojených státech amerických, v zemích Evropy, Latinské Ameriky či pacifické oblasti.

Do našeho týmu v Praze a v Kladně hledáme kolegu/kolegyni na pozici: 

LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Požadavky:

� Absolvent lékařské fakulty 
� Atestace z interního lékařství případně nefrologie
� Výborné komunikační schopnosti
� Znalost cizího jazyka (zejména angličtiny) – výhodou

Nabízíme:
� Zajímavé finanční ohodnocení
� Zaměstnanecké benefity
� Práci v profesionálním týmu
� Možnost dalšího vzdělávání 

Pokud Vás náš inzerát zaujal, zašlete svůj životopis na adresu michaela.rydlova@fmc-ag.com, 
nebo nás kontaktujte na tel. č. +420 220 121 188 (Michaela Rýdlová). 

Podrobnosti o naší společnosti naleznete na www.fresenius.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK
120 00  Praha 2, Kladská 1

Den otevřených dveří

dne 12. 11. 2008

14:00–18:00 hodin

Zápis do 1. tříd na školní rok 2009/2010
15. 1. 2009 14:00–18:00 hod. a 16. 1. 2009 13:00–17:00 hod.
POZOR! I nadále otevíráme třetí třídy. Přijímací řízení pro žáky 2. tříd 20. 4. 2009.
Od listopadu 2008 probíhá registrace na přesný čas zápisu do 1. tříd na www.kladska.cz

• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků
• více než 40 let tradice výuky německého jazyka
• německý jazyk od 1. ročníku, anglický jazyk od 6. ročníku
• počítačové učebny, počítače ve třídách s rychlým připojením k internetu
• školní družina 6:30–17:30 hod. pro 1.–5. ročník
•  pravidelné výměnné pobyty žáků v zahraničí, lyžařské, ozdravné a spor-

tovní pobyty, cyklistické kurzy, protidrogová prevence, školní kapela...

tel.: 222 520 079, fax: 222 523 552, 
e-mail: info@kladska.cz • www.kladska.cz

� MŠ U Zásobní zahrady přijme 
uklízečku – ihned. Tel. 271 774 967
� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a videoka-
zety. Tel. 222 724 856
� Pro doplnění sbírky koupím: plakety, 
medaile, poháry a jiné ceny z auto-moto 
soutěží, fotografie, prospekty, návody 
a časopisy s auto-moto tématikou z ob-
dobí do roku 1940. Tel.: 723 803 577, 
e-mail: vseozetkach@seznam.cz

� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549
� Vyklízíme pozůstalosti – byty i fir-
my. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Psací stroje, kalkulačky – opra-
vy, prodej, výkup. Tel. 241 412 507

� KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiálem 
Kadus, Selective, modelář nehtů, P-
-shine, manikúra, nízké ceny. Tel. 
222 592 690
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225 
www.solarium-fitness.cz
� Renovace parket, broušení, lako-
vání, pokládka laminátové a dřevě-
né podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 606 531 051
� Čistírna peří je umístěna na 
Plzeňské 170, Praha 5. Zhotovuje-
me deky a polštáře z naší sypkoviny 
na počkání nebo do 24 hod. Při větší 
zakázce přivezeme i odvezeme zdar-
ma. Tel. 606 312 174

� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 603 505 927
� Moderní sebeobrana – ženy, muži, 
Praha 3. Tel. 604 725 657
� Přijmu i staršího žáka – kladvír, no-
topis, teorie. Tel. 723 750 598 – SMS
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Učitelka naučí rusky a německy. 
Tel. 604 464 510
� Učitelka ČJ doučí a připraví ke zkouš-
kám. Tel. 776 301 107, 222 952 183
� Ruský jazyk pro začátečníky i po-
kročilé. Tel. 606 829 598
� Vym. obecní 0+1, 30 m2, P4-Krč, za 
byt před privatizací. Tel. 605 950 627
� Městský byt 2+1 za podobný před 
privatizací. Tel. 731 307 363 – SMS

� Hledám byt do 5 mil. Kč, ideálně 
Praha 3/Praha 10, OV/DV. 
Tel. 739 486 490
� Vym. obec. 1+1, 66 m2, I. kat., s vel-
kou terasou, za menší, 30 m2, balk., 
i před privat. Tel. 728 089 954
� Vym. st. 1+1, 1. p., I. kat., s výhle-
dem do zahrady, výtah, za st. 2+1, I. 
kat., balkon do dvora, v lokalitě Nad 
Ohradou, Vápenka, Chmelnice, Ja-
rov. Tel. 222 583 248, 604 725 657
� Pronájem garážového stání v ul. Je-
seniova, cena 2737 Kč vč. DPH/měs. 
Tel. 724 334 992
� Hledám nevytový prostor dočasně 
na krátkou dobu na uložení drobných 
věcí, i nerekonstruovaný, i suterén, 
30–60 m2. Tel. 222 712 508
� Přenechám zahrádku na Balkáně. 
Tel. 732 875 675

Chcete prodat byt? Máte hrůzu z realitky?
OBRAŤTE SE NA PORADNU
www.realitniporadna.cz, tel.: 284 693 533

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

Rádi uveřejníme i Vaši inzerci... 

tel.: 222 782 816 |  e-mail: rn.inzerce@praha3.cz

Zájemcům o říjnový žižkovský Archifest oznamujeme, že Den s architekturou na Žižkově 
proběhne z organizačních důvodů až počátkem prosince. Podrobnosti budou zveřejněny po-
čátkem října na www.archifest.cz. Přátelé Žižkova, o. s.

NABÍDKA PRO DEVELOPERY
PŮDA NA VINOHRADECH 

Družstvo Královské Vinohrady přijímá nabídky na uzavření „Smlouvy o vý-
stavbě“ týkající se domu č. 5/2234 a domu č. 4/2235 na Nám. J. z Lobko-
vic 5, Praha 3. Úhrada za využití střechy a půdy domu se provede nepeněž-
ním plněním (rekonstrukce domu). Prokázání referencí stavebníka z obdob-
ných staveb je podmínkou. 

Požadavky na rekonstrukci domu: odizolování základů / rekonstrukce sklep-
ních prostor / ve společných prostorách: rekonstrukce rozvodů plynu a elektři-
ny, instalace ovládání osvětlení, instalace kamerového systému, vymalování / 
výměna stoupaček / protihlukové izolace v nových bytech / výměna oplecho-
vání říms (v 5. patře) /výměna dřevěných oken /nová fasáda / nové vchodové 

dveře a zvonky / výtah s rozměry pro invalidní vozík plus doprovod.

Nabídky zasílejte na adresu: 
Družstvo Královské Vinohrady, Náměstí Jiřího z Lobkovic 5, 130 00  Praha 3 
do 15.10. 2008 v obálce s nápisem „NABÍDKA – SMLOUVA O VÝSTAVBĚ“. 

Pro vážné zájemce jsou podrobnější informace poskytovány na tel: 602 856 512.
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RN Jak lze co nejpřesněji charak-
terizovat Žižkovský televizní vysílač 
z hlediska jeho primárního účelu? 

Jedná se o radiokomunikační 
stavbu, u níž televize „nedělá“ ani 
čtvrtinu. V podstatě jde o rozsáhlou 
soustavu anténních systémů rozhla-
su vysílajících na velmi krátkých vl-
nách (FM), dále základnových sta-
nic pro radiomobilní síť Středních 
Čech včetně řady digitálních a spojo-
vých služeb, zahrnujících i dílčí části 
rádiových komunikačních prostřed-
ků sloužících zdravotnické záchran-
né službě, policii nebo hasičskému 
záchrannému sboru. Teprve na sa-
mém vrcholu ve válci s červenobí-
lými pruhy jsou antény TV vysílání 
a to 1. a 2. programu ČT, Novy a Pri-
my. Nejpřesněji bych žižkovský vysí-
lač charakterizoval jako „polyfunkč-
ní spojovou stavbu“.

RN Praha ovšem původně potřebo-
vala jen nový televizní vysílač a nikoli 
„polyfunkční spojovou stavbu“.

Jenomže my jsme už tehdy z od-
borné literatury znali vývojové tren-
dy v zahraničí a dobře věděli, k čemu 
tam u podobných staveb dochází. 
Některé věže se tam stavěly přímo 
pro televizi a výsledek je takový, že 
například Franfurkt má podobné vě-
že tři. Jedna slouží televizi, a protože 
další antény už neunesla, tak se po-
stupem času musela postavit věž roz-
hlasová. Ale za nějakou dobu se obje-
vily mobilní telefony a ve Frankfurtu 
se stavěla věž třetí. Také ve Vídni jsou 
dvě. My jsme se sice stávali terčem 
kritiky za to, jaké navrhujeme na te-
levizní věži na Žižkově velké rezervy, 
ale dnes se ukazuje, že to bylo prozí-
ravé rozhodnutí.

RN Když se podíváte do Stockhol-
mu nebo do Helsinek, tak tam stojí 
televizní věže za městem. Proč nebylo 
možné postavit pražský televizní vysí-
lač někde na okraji metropole?

Narozdíl od našeho hlavního měs-
ta se Stockholm i Helsinky rozkláda-
jí na rovině a nikoli v kopcovitém te-
rénu. Televize a rozhlas vysílají na 
velmi krátkých vlnách, které se cho-
vají podobně jako světlo. Proto mu-
síte mít k pokrytí všech pražských 
údolí signálem vysílač postavený na 
kopci a nikoli v ďolíku nebo někde za 
Prahou. Kdybyste věž postavil napří-
klad dole u Vltavy, musela by být vy-
soká odhadem sedm set metrů, aby 
plnila svou funkci. 

RN Nabízí se tedy jiná úvaha. Proč 
nemohl funkci pražského televizího 
vysílače plnit například „Cukrák“?

Cukrák pokrývá Prahu jen z men-
ší části právě proto, že jak jsem řekl 
je na jejím okraji, jde tedy o středo-
český vysílač. Hledalo se proto jiné 
vyvýšené místo, kde postavit defi-
nitivní televizní vysílač, jako náhra-
du za Petřínskou rozhlednu. Ta by-
la v sedm desátých letech minulého 

století už v havarijním stavu. Spoje 
jako resort chtěly postavit nový vy-
sílač znovu na Petříně a to z čistě fi-
nančních důvodů, protože by výraz-
ně ušetřily. Všechny signály ze studií 
šly totiž na Petřín a to včetně kabe-
lů. Jenomže došlo logicky ke kon-
fliktu. Nový další vysoký stožár by 
znamenal těžkou ránu pro panora-
ma Pražského Hradu, což památká-
ři naštěstí nedopustili. Statečně če-
lili obrovskému tlaku vlády, která 
všechny významné stavby v repub-
lice schvalovala a plánovala jejich fi-
nancování. Památkáři správně tuši-
li, že by nešlo jen o nějakou věž na 
lanech, ale že ve hře byla celá lokali-
ta Petřína, která by se z „bezpečnost-
ních důvodů“ mohla stát veřejnosti 
nepřístupnou. Památkáři prohlási-
li, že Hradčany jsou nedotknutelné 
a tak se díky nim nakonec se začalo 
pro vysílač hledat nové místo.

RN Které další lokality se jevily pro 
stavbu televizní věže jako vhodné 
a proč nakonec věž vyrostla v Mahle-
rových sadech?

Procházeli jsme Bohdalec, Rieg-
rovy sady a také Vrch sv. Kříže (Pa-
rukářku). Jako architekt jsem tlačil 
na to, aby byla věž umístěna na Vr-
chu svatého Kříže, který byl od cen-
tra města vzdálen nejvíc. Na věži by 

nemusela být ani vyhlídka, proto-
že přímo z Parukářky je vidět krás-
ně na Prahu. Jenomže se ukázalo, 
že pod kopcem jsou umístěny prv-
ky letecké obrany a věž by ještě za-
sahovala do jednoho z leteckých ko-
ridorů Kbelského letiště, takže nám 
stavbu zakázalo Ministerstvo obra-
ny. K mému zděšení přišlo násled-
ně rozhodnutí o tom, že se vysílač 
postaví v Riegrových sadech. To 
by znamenalo likvidaci sportoviš-
tě a také obrovských drahocenných 
dubů. Kdosi osvícený z Prahy 3 ve 
finále řekl ne devastaci Riegrových 
sadů a přišel s kompromisním ná-
padem umístit věž do sadů Mahle-
rových, kde nebylo zapotřebí žád-
ných drastických zásahů. 

RN V souvislosti se stavbou vysílače 
v Mahlerových sadech jste v médiích 
často uváděl, že se jednalo o nejméně 
konfliktní lokalitu.

Pravdou je, že televizní vysílač je 
v dálkových pohledech z části scho-
ván za siluetou domů, což je nespor-
ná výhoda. Ukázalo se také, že máme 
dobré podmínky pro stavbu zákla-
dů, protože se pod Mahlerovými sa-
dy skrývá celistvý břidlicový masiv. 
V této podobě je břidlice prakticky 
nestlačitelná a pružná, tudíž je pro 
zakládání výškových staveb daleko 
lepší než žula. A vzhledem k tomu, 
že je věž naštěstí na kopci, nemuse-
li jsme řešit ani problémy s podzem-
ní vodou. Řečeno jednoduše, mě-
li jsme ideální základové podmínky 
pro stavbu. 

RN Nebyl jste při projektování tele-
vizní věže výrazně limitovan její pře-
dem danou funkcí?

Jen do jisté míry. Samozřejmě, že 
musí jít o vertikální stavbu. Její kon-
strukční složka je dominantní, jako 
u většiny výškových staveb tohoto 
typu. Teprve poté přichází ke slo-
vu architektura. Každá taková stav-
ba bývá do značné míry podřízena 
také tomu, kde stojí. Při projekto-
vání musíte brát v úvahu i povětr-
nostní podmínky nebo slunce. Velká 
konstrukce se totiž vlivem působení 
slunečního záření zahřívá, natahuje 
a deformuje. Výškové stavby větši-
nou vytvářejí okem neviditelnou os-
mičku, jak se okolo nich otáčí slunce 
a teplem se v průběhu dne kroutí. 

RN V případě projektování televiz-
ního vysílače na Žižkově jste byl nu-
cen zohlednit více faktorů.

Ano, protože v roce 1983 měl Žiž-
kov atmosféru „čtyři plus“, což by-
la v podstatě průmyslová atmosféra 
koksovny. Na Žižkově tehdy topilo 
devadesát osm procent domácností 
kamny na hnědé uhlí. Tehdy na reál-
nou plynofikaci nikdo ani nepomys-
lel. A my jsme se obávali že by kla-
sická betonová stavba v takových 
podmínkách nemusela vydržet dlou-
ho bez poškození. Takže jsme se roz-

hodli pro ocel a spřaženou konstruk-
ci, protože když už by nějaká část 
začala korodovat, je vidět a k opravě 
stačí autogen. Ocelová konstrukce 
věže je ještě opatřena zinkovým ná-
těrem a její kvalita je nesporná.

RN Základ konstrukce věže tvoří tři 
mohutné tubusy. Do jaké hloubky 
jsou zapuštěny? 

Nejprve je třeba říct, že jsou za-
puštěny do železobetonového kotou-
če o průměru třiceti metrů a výšce 
čtyři a půl metru. Kotouč se nachá-
zí v hloubce zhruba čtrnácti metrů 
pod zemí, přímo na zmiňované břid-
lici. Hlavním tubusem procházejí 
anténní kabely a jsou v něm umístě-
ny rychlovýtahy. Tři tubusy jsem vy-
myslel jako protipól tradičním „jed-
nonohým“ televizním věžím. 

RN V čem podle vás tkví největší 
kouzlo žižkovského vysílače? 

Jednoznačně v konstrukci. Do sto 
třiceti metrů je to dům, který se dí-
ky třem „nohám“ téměř ani nepo-
hne. Hýbe se jen „vršek“. Žižkov-
ský vysílač není „tyčka“, která se 
po zapíchnutí do země začne kymá-
cet. Mám dobrý pocit z toho, že jsme 
dali dohromady stavbu, využívají-
cí principů spřažené ocelobetonové 
konstrukce, že v ní pracuje kombi-
nace beton-ocel. Ocelová konstruk-
ce, hlavní povrch věže, má tloušťku 
jen jeden a půl centimetru. Velký-
mi trny je zapuštěná do betonu, což 
je technologický postup, využívaný 
při stavbách jaderných reaktorů. Či-
li když vejdete dovnitř, tak jste v be-
tonové rouře.

RN Ocel vás jako architekta jedno-
značně fascinuje.

Ano, velmi a nejen jako čistá kon-
strukce, ale i jako zásadní součást 
architektonického výrazu. Kabiny 
na věži měly mít původně hliníkový 
plášť. Kolega Juraj Kozák mě však 
jednou vzal do „kotlárny“ Vítkovic-
kých železáren. Kotlárna byla jed-
nou obrovskou halou s bucharem 
velkým jako rodinná vila. A u bucha-
ru stáli dva špinaví a zpocení chla-
pi, kteří měli v rukou dva a půl me-
tru dlouhé kleště a před sebou, na 
bucharu něco, co vypadalo jako žha-
vá bramborová placka o průměru 
tři metry. Oba kleštěmi pořád s tím 
žhavým ocelovým útvarem otáče-
li a já jsem si říkal, co to probůh dě-
lají. Na konci tohoto naprosto ab-

surdního pracovního procesu byla 
polokoule s přesností na setinu mi-
limetru! A tam mě napadlo, že kabi-
ny na žižkovskou věž bych mohl ne-
chat svařit z různých ocelových dílů, 
podobně jako lodě. Kabiny na věži 
jsou skutečně podobné lodím, kte-
ré by na vodě plavaly. Konzultova-
li jsme jejich konstrukci přímo v lo-
děnicích. Jednotlivé díly pro kabiny 
jsem tedy ve finále vybral z běžného 
sortimentu Vítkovických železáren 
díky tomuto neuvěřitelnému zážit-
ku. Kabiny jsou svařené z půlválců, 
čtvrtkoulí a výřezů z kuželů, které se 
tehdy vyráběly.

RN Bývalý režim vás asi nutil při 
stavbě hodně improvizovat. 

A hledat některé komponenty pro 
stavbu žižkovské věž tam, kde by je 
dnes rozhodně nikdo nehledal. La-
minátové díly, z nichž je vyroben an-
ténní kryt, dělaly ručně holky z to-
várny ve Žďáru nad Sázavou, kde 
se tehdy vyráběly bílé laminátové 
domečky známé z vlakových tratí. 
A ony nám je dělaly z čistého nadše-
ní a téměř zadarmo! Venkovní lampy 
pod věží pocházejí naopak z letiště. 
Používaly se na osvětlění letištních 
drah, jsou superkvalitní a neobyčej-
ně krásné.

RN Proti stavbě věže se po roce 1989 
zvedla velmi silná vlna odporu, ně-
kteří lidé dokonce požadovali její str-
žení. Vzpomínám si, že vysílači lidé ří-
kali hanlivě „Husákův prst“. 

...nebo Jakešův (generální tajem-
ník Ústředního výboru KSČ v letech 
1987 až 89 – pozn. redakce). Věž ta-
ké někdo přirovnal k tetřevu hlušci 
při námluvním tanci, nebo spíše po 
něm. A také k raketě.

RN Paralela s raketou není snad ne-
gativní? Nebo ano?

Každá věž vypadá jako raketa. Ta-
kové hodnocení mě ale netrápí. Spí-
še to, že naše stavba, která na roz-
díl od ostatních našich vysílačů jako 
je třeba na Kleti u Českých Budějo-
vic, nebo na Ještědu u Liberce, ne-
vysílala komunistickou propagan-
du ani jednu jedinou minutu, byla 
pro mnohé její kritiky jakýmsi sym-
bolem minulého režimu. Pozitivní 
reakce na žižkovskou věž přišly až 
s mladou generací, nezatíženou so-
cialismem... Každá stavba potřebu-
je určitý odstup a čas, aby se ukázala 
její skutečná tvář.  -red-

Každá věž vypadá jako raketa
Příběh stavby televizního vysílače Praha – Město, lidově „Žižkovské věže“, 
by vydal na román. Vysílač, který byl plně zprovozněn v roce 1992, mohl 
stát v podobě ocelového stožáru poblíž Petřínské rozhledny a  znehodnotit 
tak historické panorama Hradčan. Nemusel rozehrávat lidskou fantazii, 
kdyby byla prosazena varianta „taženého železobetonového komínu“, 
zapíchnutého do srdce Riegrových sadů. Televizní vysílač vysoký 
216 metrů je dílem architekta Václava Aulického (64) a statika Ing.Juraje 
Kozáka Dr.Sc, přičemž za investora se na celkové koncepci řešení podílel 
také Ing. Alex Bém. Vysílač, po němž se už osmým rokem batolí obří 
„Mimina“ výtvarníka Davida Černého, v současné době odhaluje část 
svého vertikálního „mozku“, aby do jednoho z jeho úseků pod vrcholem 
bylo možné instalovat anténní systém pro digitální vysílání. I proto 
nahlédneme do historie jedné z nejkontroverznějších a nejvýraznějších 
staveb moderních dějin české architektury.

Maketa původního návrhu
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Jsme občanské sdru-
žení s desetiletou tra-
dicí, které se věnu-
je ekologické výcho-
vě a osvětě. Naši-
mi  programy prošlo 
v loňském roce 2454 
dětí. Při práci s nimi 
se snažíme nejen o kvalit-
ní obsah, ale také o jeho předává-
ní zábavnou formou a pomocí nej-
různějších aktivit a her. V září, kdy 
začínáme působit na ZŠ Chmelni-
ce, se na „trojku“ přesune i větši-
na našich projektů. Učitelé a je-
jich žáci se tak mohou těšit na pes-
trou nabídku ekologických výuko-
vých programů, mladší děti na pří-
rodovědný kroužek, rodiny s dět-
mi na akce pro veřejnost plné za-
jímavých her, rukodělného tvoření 
a drobných odměn. Na závěr by-
chom vám rádi představili jeden 

náš neobvyklý projekt, 
který propojuje eko-

logickou a sociální 
problematiku. Jme-
nuje se Manuš man-
dre andere (Člověk 

v nás) a je zaměřený 
na děti z dětských do-

movů v ústeckém kraji. Do 
dětských domovů jezdíme s jedno-
denními ekologicky zaměřenými 
programy, ve kterých ale nejde jen 
o dané témata, ale také o výuku 
spolupráce, komunikace, smyslu-
plného trávení volného času.

 
Adresa:
Ekocentrum Podhoubí
ZŠ Chmelnice
V Lučinách 18, Praha 3
Kontakt: 
tel.: 267 914 322, 776 356 959
www.podhoubi.cz

PŘEDSTAVUJEME

Ekocentrum Podhoubí
Chlumova (od roku 1872, 1951 prodloužena 
a spojena s původní ulicí Želivského, dnešní Jana Želivské-
ho je byvalá Mladoňovicova)

Mohl-li Jan Hus o někom prohlásit „v nouzi poznáš 
přítele“, pak to byl Jan Kepka z Chlumu. Pocházel z bez-
významného a chudého severočeského rodu ve službách 
Berků z Dubé. Jeho otec Heinzlin (též Ješek) z Chlumu 
sezením na Svojkově (v listinách sporadicky připomínán 
od r. 1381) po sobě zanechal tři syny – Jana, Petra a Vi-
léma, mezi něž rozdělil již beztak skromňoučký rodový 
majetek. Nejstarší Jan Kepka (mimochodem – toto dnes 
již téměř zapomenuté slovíčko mělo u našich předků sil-
ně obscénní význam, podobných přízvisek však z této 
doby známe více, leckterá jsou dokonce srozumitelná 
dodnes) dostal ves Heřmanice, která však k jeho obži-
vě zdaleka nestačila a tak byl nucen – rovněž jako mno-
zí jiní, třebas i Jan Žižka – nastoupit placenou vojen-
skou službu a pod praporem římského krále Zikmunda 
válčil až v Itálii. Náboženské vření v daleké domovině se 
ho netýkalo. Jeho osud však dramaticky zvrátil sám bu-
doucí císař Zikmund. Roku 1414 si ho ve městě Bologni 
nechal předvolat a pověřil jej tajnou diplomatickou mi-
sí v Čechách. Jan Kepka měl přemluvit Jana Husa k ces-
tě na koncil do Kostnice. Jan Hus ale byl již rozhodnut, 
dojednávali spolu proto jen technické detaily. 11. října 
1414 celá výprava vyráží z hradu Krakovce. Husův do-
provod tvoří zástupce university mistr Jan z Rejnštejna 
zvaný Kardinál, voják Jan Kepka z Chlumu a jeho sekre-
tář bakalář Petr z Mladoňovic (k této postavě se v našem 
seriálu ještě bohdá vrátíme). Technické zabezpečení ma-
jí slušné – dva povozy a dvaatřicet  koní. Za Plzní se při-

pojí mladý příslušník jednoho z předních panských rodů 
- Václav z Dubé. Jan z Chlumu si od Husa zpočátku udr-
žuje odstup, přece jen nějaké zprávy dorazily i do té Itá-
lie a na kacíře musí být člověk ostražitý. Ledy však rychle 
tají. Jan Kepka naslouchá. A porozumí. Tento otrlý vá-
lečník nyní bojuje prostředky ducha. Na kostnických uli-
cích i v politickém zákulisí, všude smlouvá, přesvědču-
je. Rychle si osvojuje jemné politické finesy.  A – ač jistě 
bez vyššího vzdělání – dokáže na úrovni debatovat i s pří-
tomnými učenci. A po úspěšné disputaci s preláty v měs-
tě Biberachu mu sám Jan Hus začne žertem říkat doktor 
bibrašský. Kepkovo úsilí ale vychází naprázdno. Papež 
mu sice 4. 11. rukoudáním přislíbil, že Husovi nezkřiví 
ani vlásek, 28. 11. ale nechá mistra bez soudu uvěznit. 
Jan Kepka je touto věrolomností otřesen. Veřejně obvi-
ňuje papeže, ukazuje všem Zikmundův glejt, dvakrát do-
konce přibije písemný protest na dveře hlavního chrámu. 
Jak vše nakonec dopadlo, všichni víme. A byl to Jan Kep-
ka, kdo jako poslední podal v předvečer exekuce Janu 
Husovi ruku a povzbudil jej slovy: „Mistře Jene, my jsme 
laikové a nedovedeme ti radit. Řeknu proto jen to, že cí-
tíš-li se v něčem, čím tě viní, vinen, nestyď se dáti se pou-
čit a odvolat. Avšak, necítíš-li se vinen podle hlasu vlast-
ního svědomí, ani se nedopusť lži před tváří Boží, nýbrž 
stůj v poznané pravdě až do konce!“ Po návratu z Kost-
nice Jan z Chlumu ještě pečetí (jako jeden mála ze seve-
ročeské šlechty) proslulý stížný list a pak z jeviště mizí. 
Vrací se do služeb Václava IV., roku 1417 zastavuje svůj 
podíl na Svojkově, stává se purkrabím na Mělníce, na čas 
získává hazmburský hrádek Pihel, který je ale v násled-
ných bojích úplně zničen. Roku 1425 je již mrtev.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

U dvou Hrabalů

Nenápadná hospůdka v Chel-
čického ulici 14 svým názvem po-
někud mate. Pravda je taková, že 
její název nemá se spisovatelem 
Hrabalem vůbec nic společného. 

Pojmenování resturace je odvo-
zeno od prostého slovesa „hraba-
ti“. Když dnešní majitelé získali 
v roce 1992 prostor v Chelčického 
a poprvé otevřeli dveře do svého 
budoucího restaurantu, zjevil se 
před nimi zaprášený vůz východo-
německé výroby Wartburg, zasta-
věný neuvěvěřitelným množstvím 
„čtyřicetiletého sklepního borde-
lu“. A tak museli ručně odhrabat 
tento nános doby, který putoval na 
skládku sedmnácti plně naložený-
mi tatrovkami. 

První věc, která člověka při vstu-
pu k Hrabalům upoutá je interiér, 
pojatý ve stylu „žižkovského surre-
alismu“. Každá z místností v sobě 
skrývá nějaké to překvapení, ať už 
se jedná o sbírku různobarevných 
telefonních přístrojů z období so-
cialismu nebo o pitoreskní plas-

tiky. Pro návštěvníka je však více 
než důležité, že si tato hospoda, či 
oficiálně restaurace, na nic nehraje 
a její výzdoba je ponejvíce odrazem 
majitelova světa. 

Obsluha je perfektní. Než se sta-
číte rozkoukat, už si můžete začít 
objednávat. Jídelní lístek nabízí ve 
všedních dnech kromě klasických 
a minutkových jídel, kterých je 
v nabídce okolo stovky, i cenově vý-
hodné polední menu za 95 Kč. Na 
výběr máte dva druhy polévek, dvě 
hlavní jídla a konečně dezert či salát. 
Ovšem menu si můžete dle libosti, 
fantazie a nabídky sestavit i sami. 
Jídlo připravuje výlučně manželka 
majitele, která velení nad svou ku-
chyni nikomu nesvěří. Dali jsme si 
tedy obě „meníčka“. Zaujal nás pře-
devším hovězí vývar s masem a ce-
lestýnskými nudlemi. Jak libové ma-

so, tak i chutné „palačinkové nudle“, 
se ve vývaru skutečně vyskytovaly 
a to nikoli náhodně, nýbrž hojně. 
Poté přišla na řadu Uzená krkovice 
s povidlovou omáčkou a bramboro-
vým knedlíkem, a také druhá vari-
anta v podobě Špenátových knedlí-
ků se sýrovo-houbovou omáčkou. 
Těžko soudit, které z jídel chutnalo 
lépe. Shodli jsme se na tom, že po-
vidlové omáčky mohlo být v poměru 
k masu méně. Omáčka voněla krás-
ně celerovo-mrkvovým základem, 
dodávajícím masu velmi originální 
a především jemnou chuť. Špenáto-
vým knedlíkům přelitým houbovou 
omáčkou těžko cokoli vytýkat. 

Sečteno a podtrženo, obě testo-
vaná polední „meníčka“ chutnala 
báječně. Přezkoušet kvalitu více 

než sta dalších nabízených jídel by-
lo samozřejmě nad naše síly. Kdo 
této žižkovské kuchyni podlehne, 
může si uvařit mnohé z jídelního 
lístku sám, anžto Hrabalové vydali 
knižně i svou vlastní kuchařku, kte-
rá je k zakoupení u obsluhy. Jestliže 
zajdete jen na jedno polední menu, 
pak vás u Hrabalů přijde na 120 Kč, 
ať už si k němu dáte třetinku piva 
nebo nealko. A pokud si k Hra-
balům zaskočíte třeba jen na pivo 
(v nabídce je točený světlý ležák 
Budvar, lahvová „Plzeň“, Velvet 
a tmavé Murphy’s), nezapomeňte 
ochutnat bramboráčky plněné ze-
lím, uherákem nebo tvarůžky. Mů-
žete přitom poklábosit s majitelem 
třeba o tom, jaké to bylo, když kdysi 
hrabal… -red-    

Žižkov býval od nepaměti mekkou mnoha různých hospod, hospůdek 
a restaurací. V prvorepublikové éře se do žižkovských hospod lidé chodili 
především pobavit, zahrát si karty, poslechnout si živou hudbu, zatanco-
vat si, nebo se dobře najíst. V současnosti objevíme na Žižkově okolo tří 
set restaurací, hospod a kaváren. Samotné číslo ovšem neříká dočista nic 
o jejich atmosféře, kuchyni a obsluze. Proto jsme se rozhodli každý měsíc 
navštívit jednu z nich a podělit se s vámi (nejen) o kulinářské zážitky.

Žižkovský gurmán

Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v říj-
nu kulaté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších 
let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme: Jind-
ře Blafkové, Ireně Roubalové, Vladimíře Baumrukové 

a Růženě Bartoňové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
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Občanská poradna REMEDIUM pořádá 22. října od 15.00 do 17.30 hod. seminář k dluhové problematice 
na téma exekuce. Kapacita sálu omezena, přihlášky zasílejte do 20.10. na obcanskaporadna@remedium.cz 

Farní charita  Žižkov organizuje  17.–18. říjny od 10 do 18 hodin pod-
zimní humanitární sbírku v prostorách Diakonie Broumov, Prokopova 4 
(ve dvoře). Můžete přinést čisté vyprané oblečení dámské, pánské, dětské 
oblečení, zimní i letní boty zachovalé, domácí funkční drobné elektrospo-
třebiče, hračky, povlečení, deky, spacáky, péřové polštáře a deky, ručníky, 
utěrky na nádobí, příbory.Vše by mělo být dobře zabalené v pevných ige-
litových pytlích nebo pevných krabicích, protože zásilky budou přepravo-
vány vlakem.Uvítáme též drobný příspěvek na dopravu. Další informace 
736 242 333.

Věci, které nepoužíváte mohou ještě pomoci

Cílem projektu „Péče o rodinu“ je podpořit funkč-
nost a stabilitu rodiny a zmenšovat nejistotu rodičů 
v jejich rodičovské a manželské roli.

Projekt nabídne v období od září do prosince 2008 
rodičům dvě série přednášek a praktických seminářů 
na téma manželství a rodina, které v Rodinném centru 
Paleček přednese klinický psycholog Pavel Raus a psy-
cholog Marek Macák, absolvent výcviku v dynamické 
existenciální skupinové terapii. 

Přednášky a semináře obou lektorů budou mít pro-
žitkový a praktický charakter. Dotknou se témat jako 
je blízkost v lidském vztahu, krize v manželství (konec 
nebo příležitost?), komunikační rozdíly mezi mužem 
a ženou, zdravý a šťastný vývoj dětí atd.

Účastníci obou sérií přednášek budou mít možnost 
naučit se praktické techniky jak pracovat v rodině, 
hledat vlastní silné a slabé stránky a vnitřní zdroje, 

pracovat s nimi a vytvářet stabilní a kvalitní lidské 
vztahy.

Na přednášky navazují Manželská setkávání (rozho-
vory s psychologem), která budou k dispozici jak účast-
níkům přednášek, tak široké veřejnosti. Manželská 
setkávání nabízejí jednotlivcům i párům možnost popo-
vídat si o aktuálních otázkách jejich vztahu, o orientaci 
v nejasných či krizových životních situacích, o hledání 
nových pohledů na ně a nácvik praktických dovedností 
potřebných ke zvládnutí těchto situací. Setkávání bu-
dou mít koučovací charakter. Díky sponzorům je tato 
služba nabízena zájemcům téměř zadarmo. Doplňkem 
projektu je internetová rodičovská knihovna.

Projekt je společným dílem Komenského institutu 
o.p.s. (www.komenskyinstitute.com) a Projektu Antioch 
o.s. (www.rcpalecek.cz). Více na webech obou organizací. 

-red-

Nový projekt na podporu rodiny v Palečku

Představit mládežnickou uměleckou tvorbu vzešlou především z Pra-
hy 3 si klade za cíl festival Otevřený Žižkov, který pořádá v neděli 2. lis-
topadu v  Paláci Akropolis za podpory MČ Praha 3 občanské sdružení 
Progressio. Představí se zde především mladí filmaři, animátoři a grafi-
ci z Výtvarné školy Václava Hollara, nezávislý soubor Neomluvené diva-
dlo a amatérská dívčí skupina Lady Merlot. Na festivale zahrají i profe-
sionální hudební skupiny, jakými jsou Mary Cocaine a Greenday revival, 
ale i úspěšná zpěvačka Ewa Farna. -red-

Mladí umělci na Otevřeném Žižkově
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PODZIMNÍ KAFEMLETÍ – Festival na podporu  lidí s mentálním 
postižením se konal 11. a 12. září na náměstí Jiřího z Poděbrad. Mimo 
tradiční kávy zdarma a překrásného zářijového počasí návštěvníkům 
nabídl hudební a divadelní program, soutěže a tombolu. Vstupné bylo 
dobrovolné a výtěžek byl určen na podporu konkrétních klientů v rámci 
Asistenční služby.
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1) 01876/08 osmiletý labradorský 
retrívr, pes standardní velikosti, 
světle béžové barvy, přátelský, 
hodný a poslušný. Nalezen 
21. srpna na Žižkově.

2) 02078/08 sedmiletá menší fen-
ka, hladkosrstý kříženec, milá, 
poslušná, na krku měla místo 
obojku kus gumového lana. 
Nalezena 13. září na Žižkově.

3) 01124/08 zhruba osmnácti-
měsíční pes střední velikosti, 
světle rezavý kříženec teriéra, 
hravý, temperamentní, vhod-
ný i k domku se zahrádkou. Jeho srst potřebuje údržbu. Nalezen 
18. května na Vinohradech.

4) 01897/08 desetiletá dlouhosrstá černá fenka belgického ovčáka 
– groenendael, slyší na jméno Tena, je velmi hodná, zvyklá být 
v bytě, čistotná a poslušná. Je vhodná i pro starší lidi. Její maji-
telka velmi těžce onemocněla a nemá nikoho, kdo by se o fenku 
postaral.

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

KDO MĚ CHCE

1

19. října (neděle) v 10.15 
      s 1. FC Brno

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

ŽIŽKOVSKÝ SALON – Až do 3. října jsou otevřeny brány 5. žižkovského výtvarného salonu. Atrium na Žižkově 
nabídlo své prostory všem výtvarným umělcům žijícím či pracujícím v Praze 3, výstava přináší zajímavou konfronta-
ci děl renomovaných umělců, studentů i zapálených amatérů. 

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – Stejně jako každým začátkem školního ro-
ku proběhlo i letos na škole Chelčického přivítání prvňáčků. Pro ně a děti 
z prvního stupně byl připraven skákací hrad, elektrické minimotorky, gri-
lovaný špekáček a limonáda.

18. srpna 2008, 12 dní před svými 90. narozeninami zemřel žižkovský patriot pan 
Josef Bada, bývalý úředník Poštovní spořitelny, Hutního projektu, PUDIS-u a přede-
vším genealog, nejstarší člen Heraldické společnosti v Praze.

Vypracoval hodně rodokmenů známých osobností, mnohé z nich jsou uloženy v Pa-
mátníku národního písemnictví. Naposledy se zabýval rodokmenem Jesenských z Jese-
nice u Rakovníka, z kterého pocházela i Milena Jesenská, přítelkyně světové proslulého 
pražského spisovatele Franze Kafky. Ještě v 87 letech docházel do Státního oblastního 
archivu pro středočeský kraj i do Archivu hl. m. Prahy v Praze 4 na Chodovci, aby tento 
rodokmen z primárních údajů zpracoval.
Narodil se v Českém Brodu (jeho předkové pocházeli z uherského šlechtického rodu Bodó de Bodófalva). 
Se Žižkovem byl celoživotně spjat, ženil se r. 1944 v kostele sv. Prokopa v kočáře taženém koňmi.

Vít Hostomský, Archiv hl. m. Prahy

Zemřel  nestor  českých  genealogů

Strážníci kontrolovali hřiště
Dne 9. září proběhla na území hlavního města Prahy pre-

ventivní akce, při které strážníci kontrolovali dětská hřiště a pískoviště 
se zaměřením na sběr injekčních stříkaček, jehel a jiného nebezpečného 
materiálu. Na území naší městské části strážníci zkontrolovali všechna 
veřejně přístupná hřiště, přičemž nalezli 2 použité injekční stříkačky.

Dovoluji si upozornit naše spoluobčany, aby se v žádném případě na-
lezených stříkaček nebo jehel nedotýkali a obrátili se na městské strážní-
ky (linka tísňového volání 156), kteří zajistí jejich bezpečnou likvidaci.

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

ATLETI SLAVILI ÚSPĚCHY –
 Atletický oddíl Sportovního klu-
bu ZŠ Jeseniova slaví další úspě-
chy; během léta postoupily jejich 
družstva mužů a žen z prvního 
místa do druhé nejvyšší atletické 
soutěže I. národní ligy. Na sním-
ku je členka družstva Veronika 
Chvátalová, která obsadila bron-
zovou pozici také na mistrovství 
republiky dorostenek.  V polovi-
ně září pak slavilo úspěch také 
družstvo žákyň. Na mistrovství 
republiky v Třinci jejich štafeta 
na 4 x 60 metrů ve složení Kate-
řina Kodrová, Karolína Hlava-
tá, Nicole Rohlenová a Kristýna 
Kobiánová obsadila druhé mís-
to. Úspěšný žižkovský sportovní 
klub nabírá nové členy, kontakt 
gala.milan@seznam.cz.

NOVÁ SLUŽEBNA – Ve středu 24. září  byl za účasti náměstka pri-
mátora Rudolfa Blažka a starostky Prahy 3 Mileny Kozumplíkové 
slavnostně zahájen provoz nové služebny městské policie v Řipské ulici 
na Vinohradech. V objektu nalezne zázemí pět okrskářů, kteří budou 
v blízkosti stanice metra Jiřího z Poděbrad dohlížet na bezpečnost Pra-
žanů. „Nechceme žádný luxus, nechceme žádný přepych, ale je potřeba 
mít rozumné pracovní prostředí, protože činnost strážníků není jedno-
duchá,“ řekla starostka Milena Kozumplíková.

DÍVČÍ SKAUTSKÝ ODDÍL – Skautské středisko Vítkov, které má na 
Vinohradech a Žižkově již dlouholetou tradici, zakládá nový oddíl Cibetky 
pro dívky od 5 do 7 let. Schůzky budou pravidelně každou středu od 15.00–
16.30 v klubovně v Korunní 60 a v blízkém okolí. Jednou za měsíc se konají 
také akce mimo klubovnu – návštěva kina, divadla, výlet do přírody apod. 
Zajímáte-li se o činnost  nového oddílu nebo střediska, můžete se kdykoli ob-
rátit na Kláru Syrůčkovou, tel. 739 630 069, klara.syruckova@seznam.cz.
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