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sloupek
Vážení spoluobčané,

s teplými letními dny už jsme se mu-

seli bohužel rozloučit a pomalu nastá-

vá sychravý podzim. A i když počasí 

nám zatím moc důvodů k radosti ne-

dává, doufám, že vás alespoň trochu 

potěší některá z kulturních akcí, kte-

ré pro vás na Praze 3 v tomto čase 

pořádáme. A není toho vůbec málo. 

Letošní podzim je kulturou doslova 

nabitý. V  říjnu jsme uspořádali první 

ročník mezinárodního festivalu Žiž-

kovská loutka, který se v budoucnu 

jistě stane nedílnou součástí kultur-

ního života na Praze 3. Loutky hostil 

divadelní stan na náměstí Jiřího z Po-

děbrad, Kulturní centrum Vozovna 

a kino Aero. Návštěvníci mohli zhléd-

nout na  třicet představení z  české 

i zahraniční produkce. Akce byla vel-

mi úspěšná a na své si přišli všichni, 

jak děti, tak rodiče. 

Legendární Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana slaví obdivuhodné půlsto-

letí své existence. Přitom má neustá-

le vyprodáno a těší se zájmu diváků 

všech generací. Právě toto divadlo 

se svojí autorskou tvorbou stalo po-

stupem času legendou, která nemá 

srovnání. Každý z nás má určitě něja-

kou svoji oblíbenou cimrmanovských 

hru a zná z paměti několik slavných 

úryvků. Zájem o Járu Cimrmana, na-

šeho největšího vynálezce, pedago-

ga, prozaika, básníka a fi lozofa, ne-

utuchá a to je dobře. Humor tohoto 

divadla je totiž nadčasový.

Pokud patříte mezi milovníky hud-

by, je tu pro vás již 14. ročník festiva-

lu Žižkov meets jazz. Těšit se můžete 

na  řadu zajímavých umělců, z nichž 

někteří obohacují klasické jazzové 

rytmy o  netradiční prvky. Koncerty 

budou rozděleny do  několika loka-

lit, jimiž jsou kino Aero, Galerie Pod 

Radnicí, hospoda U  Vystřelenýho 

oka a Atrium. Je toho zkrátka plno, 

co se tento podzim na Praze 3 děje. 

Osobně doufám, že si z našeho se-

znamu vyberete takovou kulturní 

akci, která vám zpříjemní přicházející 

chladné měsíce. 

Přeji vám krásný podzim plný 

pohody.

Alexander Bellu
zástupce starostky

Vybrali jste projekty pro 
participativní rozpočet 
O půlnoci 2. října skončilo první elektronické hlasování, 
ve kterém občané převážně z Prahy 3 vybírali k realizaci 
nejzdařilejší projekty participativního rozpočtu. Z celkem 
15 navrhovaných projektů jich získalo podporu osm. 
Hlasování se zúčastnilo celkem 2 288 obyvatel.

Účast více než dvou tisíc 
hlasujících potvrdila 
stoupající zájem veřej-
nosti o účast na fi nanč-

ním rozhodování radnice. Završila 
se tak třetí fáze projektu participa-
tivního rozpočtu.

Nyní probíhají konzultace vítěz-
ných navrhovatelů s příslušnými od-
bornými pracovníky radnice s cílem 
zahájit realizaci projektů tak, aby 
byly pokud možno dokončeny ješ-
tě v letošním roce ke spokojenosti 
obou stran.

Participativní rozpočet přine-
sl pozitivum i v tom, že lidé začali 
projevovat aktivní zájem o své oko-
lí a přesunuli se od kritiky ke kon-
struktivnímu přístupu. Neúspěšné 
projekty neskončí v koši, některými 
se radnice hodlá zabývat při přípra-

vě investičních akcí pro příští rok 
v rámci běžného rozpočtu.

„Rád bych ještě upřesnil informaci 

o tom, že nám magistrát na participa-

tivní rozpočet přidá jeden milion ko-

run. Skutečnost je taková, že magistrát 

přispěje 50 % na úhradu nákladů spo-

jených s realizací vítězných projektů,“ 

upřesňuje aktuální stav zástupce sta-
rostky Jan Materna.

Radnice chce v projektu v příštím 
roce pokračovat, v návrhu rozpočtu 
počítá s uvolněním opět přibližně 
dvou milionů korun. „Ustavili jsme sku-

pinu pro participativní rozpočet složenou 

ze zastupitelů z celého politického spektra 

a vybraných odborných pracovníků rad-

nice a nyní se budeme scházet a zabývat se 

tím, co zlepšit a jinak na projektu nasta-

vit, aby druhý ročník byl ještě přínosnější 

než ten letošní,“ uzavírá Jan Materna.

Vítězné projekty v celkovém obje-
mu 1 895 000 Kč:
•  Rekonstrukce prostor Mamma 

Help a zřízení keramické dílny.
•  Výstavba dětského hřiště Horní 

Stromka.
•  Rekonstrukce prostor Centra Mar-

tin o.p.s., Koněvova 162.
• Zastřešení pramene Krejcárek.
•  Vytvoření studijní zahrady v areálu 

MŠ a ZŠ Jarov.
•  Zahrada v ulicích Kubelíkova, Sla-

víkova, Lucemburská, Křížkov-
ského, Jiřího z Poděbrad a Vele-
hradská.

•  Rekonstrukce sociálního zařízení 
ve skautské klubovně Nitranská 2.

•  Rozšíření dětského hřiště Na Vr-
cholu 2. 

Radko Šťastný

ZVEME VÁS NA 

SVATOMARTINSKÉ 

SLAVNOSTI 
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Jára Cimrman 
slaví padesátku

Tradiční 
festival Žižkov 

meets jazz 
startuje 
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Na NNŽ vyrostou 
místo nákupního 
centra obytné domy
Městská část Praha 3 dosáhla význam-

ného úspěchu při jednání se společ-

ností Central Group. Podařilo se uzavřít 

dohodu, ve které se investor zavázal, 

že výrazně přepracuje projekt a vybu-

duje v severní části NNŽ rezidenční 

bydlení, prostory pro poskytování slu-

žeb, park a šestitřídní mateřskou školu.

Více na str. 6

Na Žižkov míří 
elektrobus
Tomu, aby po Žižkově jezdil elektrobus, 

už nestojí nic v  cestě. Rada městské 

části totiž vzala na vědomí odbornou 

studii Postup zavedení nové autobuso-

vé linky na Praze 3. Linka má spojovat 

dolní Žižkov s oblastí Vinohrad a Pra-

ha 3 se díky ní stane průkopníkem no-

vých trendů ve veřejné dopravě a kon-

ceptu Smart City.

Více na str. 5

Čistá Trojka už 
půl roku ve vašich 
službách
Když jsme v březnu informovali o nové 

službě pro obyvatele Prahy 3, projekt 

Čistá Trojka stál na úplném začátku. 

Nyní, po půl roce fungování, jsme se 

na dispečink Čisté Trojky vrátili, aby-

chom se přesvědčili, s  jakou odezvou 

na straně obyvatel třetí městské části 

se setkal. 

Více na str. 3
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Rada MČ schválila projektový záměr 
Čtení do  lavic a  laviček. Pracovní listy 
pro žáky 2. stupně základních škol na-
pomohou k rozvíjení čtenářské gramot-
nosti žáků.

Rada MČ schválila záštitu radní Irena 
Ropkové nad sportovní akcí Žižkov-
ský orienťák pořádanou v rámci projek-
tu Běžecká škola Prahy 3 dne 28. 9. 
2016 v SARAP. 

Rada MČ schválila záštitu zástupce 
starostky Alexandera Bellu nad akcí 
Pohádkový les, pořádanou dne 8. 10. 
2016 na Parukářce.

Rada MČ schválila záštitu starostky 
Vladislavy Hujové a fi nanční spoluúčast 
městské části 30  000 Kč na  akci – 
XI. Ročník amatérského turnaje v boxu 
O  pohár města Žižkova, pořádaném 
dne 6. 10. 2016 v hotelu Olšanka.

Rada MČ schválila uzavření dohody 
o provedení stavby s HMP na akci Re-
vitalizace Kostnického náměstí, kte-
rou má v plánu městská část realizovat 
v roce 2017.

Zastupitelstvo MČ projednalo žádost 
občanů a  petici Nechte kemp Davidu 
Renzovi!. Petice byla dle zákona pro-
jednána, ale usnesení nebylo přijato. 
Pro usnesení ZMČ podporující petenty 
hlasovalo pouze deset zastupitelů.

Rada MČ schválila poskytnutí dárko-
vých balíčků manželským párům při 
oslavách jubilejních svateb na  radnici, 
dárkových poukázek jubilantům měst-
ské části a dary při vítání občánků.

Rada MČ schválila smlouvu se Sprá-
vou pražských hřbitovů o adopci hrobu 
Franty Sauera.

Rada MČ schválila smlouvu o organi-
začním zajištění vánočních trhů s  fi r-
mou Softmail na  náměstí Jiřího z  Po-
děbrad.

Rada MČ schválila výzvu k podání na-
bídky do  výběrového řízení pod ná-
zvem Výběr pořadatele farmářských 
trhů na území městské části Praha 3. 
Současnému nájemci tržiště na  ná-
městí Jiřího z Poděbrad končí smlouva 
k 31. 12. 2016.

Rada MČ schválila záštitu zástup-
ce starostky Davida Gregora nad akcí 
Konference na téma Krize na oddluže-
ní nečeká, kterou pořádá Remedium 
Praha o.p.s. ve dnech 1.–2. 11. 2016 
v hotelu Olšanka.

Rada MČ schválila smlouvy o  dílo 
na  opravu oplocení, herních ploch 
a  herních prvků na  Žižkově náměs-
tí a  úpravy komunikací a  parku Raj-
ská zahrada, včetně instalace herní-
ho prvku. Opravy budou provedeny 
do 31. 12. 2016.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 

a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-

nutí na odboru občansko správním, od-

dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 

nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

„Práce našich sociálních pracovníků může začít již v nočních hodinách, 
kdy pomáhají dětem, které se ocitly v obvodu Prahy 3 bez péče nebo je 
ohrožen jejich život nebo zdraví,“ říká vedoucí oddělení sociálně právní 

ochrany dětí Martina Minhová.

Kolik zaměstnanců má vaše oddě-

lení? Co je vaším úkolem?

Oddělení má čtrnáct zaměstnanců 
včetně vedoucí, z toho je sedm so-
ciálních pracovnic, tři kurátoři pro 
mládež a tři pracovnice se věnu-
jí problematice náhradní rodinné 
péče. Poskytování sociálně právní 
ochrany spočívá stručně řečeno ze-
jména v ochraně práv dítěte na pří-
znivý vývoj a řádnou výchovu, ob-
novení narušených funkcí rodiny 
a zabezpečení náhradního rodinné-
ho prostředí. 

Které úkony řešíte nejčastěji? 

Sociální pracovníci se věnují zejmé-
na případům, kdy probíhají úpravy 
poměrů dětí před rozvodem jejich 
rodičů a po něm, dále případům po-
dezření na spáchání protiprávního 
jednání na dětech nebo situacím, kdy 
jsou děti ohrožovány násilím mezi ro-
diči nebo kdy se jejich rodiče dosta-
li do tíživé sociální situace. Kurátoři 
pro mládež poskytují sociálně práv-
ní ochranu dětem, které zanedbávají 
školní docházku, opakovaně se do-
pouštějí útěků od rodičů, požívají al-

kohol nebo návykové látky, případně 
existuje podezření, že spáchaly trest-
ný čin. Pracovnice náhradní rodinné 
péče pak zprostředkovávají osvojení 
a pěstounskou péči, uzavírají dohody 
o výkonu pěstounské péče.

Kolik případů připadá na jednoho 

člena vašeho oddělení?

Oddělení řeší ročně v průměru 1 000 
případů, přičemž na jednoho pra-
covníka připadá různý počet podle 
jeho referátu a problematiky, kterou 
řeší. V případě kurátora pro mládež 
by to nemělo být víc než 40 případů 
souběžně, u sociálních pracovníků 
80 a u pracovnic náhradní rodinné 
péče uzavírajících dohody o výkonu 
pěstounské péče 20.

Jak vypadá váš běžný pracovní 

den?

Může začít řešením případu již v noč-
ních hodinách, kdy sociální pracov-
níci v rámci pohotovostní služby 
poskytují v součinnosti s Policií ČR 
ochranu dětem, které se ocitly v ob-
vodu Prahy 3 bez péče nebo je ohro-
žen jejich život nebo zdraví. Náplní 
běžného pracovního dne je pak vy-
řizování agendy, pohovorů s klienty, 
konzultací. I takový „běžný“ pracov-
ní den končí ale v pozdních odpo-
ledních či večerních hodinách. Tato 
práce nemůže být vykonávána od do 
– OSPOD zkrátka zajišťuje ochranu 

dětem, kdykoli se ocitnou bez péče 
nebo v akutním ohrožení. 

Vaše zaměstnání je psychicky mi-

mořádně náročné. Jak se nejlépe 

odreagujete?

To je pravda. V týmu je třeba neustá-
le udržovat „psychohygienu“. OS-
POD tvoří v současné době skvělý 
kamarádský kolektiv, který se potká-
vá i v mimopracovní době na spor-
tovních aktivitách a dalších akcích.  

Můžete uvést za všechny jeden pří-

běh se šťastným koncem z posled-

ní doby?

Nezletilí sourozenci byli před rokem 
svěřeni do pěstounské péče, jelikož 
jejich matka zneužívala návykové 
látky a opustila je. Otec a příbuzní 
o převzetí neprojevovali zájem. Ač-
koliv praxe bývá opačná, matka se 
začala léčit ze závislosti, s dětmi se 
pravidelně stýkala, až o ně mohla 
začít znovu pečovat. V průběhu léta 
si děti na základě soudního rozhod-
nutí převzala zpět do své péče, čímž 
jim splnila jejich velké přání vrátit se 
domů k mamince. 

Miroslav Štochl

Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí
Seifertova 51
tel.: 222 116 485
e-mail: martinam@praha3.cz

Rada MČ Praha 3

26. 9. 2016

Rada MČ Praha 3

5. 10. 2016

Rada MČ Praha 3

19. 10. 2016

Zastupitelstvo MČ Praha 3

14. 10. 2016

Žižkovská věž testovala v říjnu 
cvičný požár
Na Žižkovském televizním vysílači proběhlo 3. října cvičení složek Integrova-
ného záchranného systému (IZS). Cílem bylo prověřit součinnost složek IZS 
a spolupráci s těmi, kdo ve věži pracují, během simulovaného požáru.

„Tento objekt je uzavřený,“ zastavoval 
kolemjdoucí policista, který kont-
roloval jedno ze stanovišť rozmís-
těných okolo Žižkovské věže a ne-
vpouštěl nikoho do přilehlého okolí. 
Nejvyšší dominanta Prahy byla vy-
stavena zkoušce, jak zvládne eva-
kuaci během nenadálé situace. A ta 
nastala kvůli zkratu na elektrickém 
spotřebiči a simulovanému požáru 
kuchyňky ve třetí kabině, ve výšce 
105 metrů. Bezpečnostní siréna se 
rozezněla po celém objektu, perso-
nál restaurace Oblaca otevřel nou-
zový východ a po schodišti vyrazi-
lo 203 lidí vstříc záchraně. Točitým 
schodištěm byli dole ve stejný oka-
mžik jako první hasičská jednotka, 
která dorazila během osmi minut 
po ohlášení požáru. Hasiči se museli 
potýkat s dalším nenadálým úkolem: 
vyprostit zraněnou osobu z objektu, 
poskytnout jí předlékařskou pomoc 
a poté ji dopravit evakuačním výta-
hem k východu z budovy. Ve výšce 
93 metrů bylo poté zavedeno hadi-
cové vedení od hydrantu ve druhé 
kabině po schodišti na místo požáru 
do třetí kabiny, kde jednotky zlikvi-

dovaly požár kuchyňky a poté zajis-
tily požární klimatizaci objektu.

Cvičení, které je součástí bezpeč-
nostního programu oddělení krizo-
vého řízení Prahy 3, se zúčastnilo 

na 60 hasičů, z toho 47 zasahujících, 
16 policistů včetně vrtulníku, Zdra-
votnická záchranná služba s vozem 
Atego, inspektor provozu a mana-
gement a čtyři strážníci Městské po-

licie. Simulovanou evakuaci si vy-
zkoušeli také žáci ze ZŠ Lupáčova, 
ZŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ náměstí 
Jiřího z Poděbrad. 

Martin Hošna

Hasiči během cvičného poplachu na Žižkovské věži
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Čistá Trojka už půl roku ve vašich službách
Když jsme v březnu informovali o nové službě pro obyvatele Prahy 3, projekt Čistá Trojka stál 
na úplném začátku. Nyní, po půl roce fungování, jsme se na dispečink Čisté Trojky vrátili, 
abychom se přesvědčili, s jakou odezvou na straně obyvatel třetí městské části se setkal.  

Naše zásahová jednotka se 

v průběhu prvního půlro-

ku své činnosti věnovala 

především řešení problé-

mů nahlašovaných na dispečink obča-

ny. Do konce září bylo takových podně-

tů 1 400. Všechny případy, a to včetně 

asi 25 % z nich, které nespadaly do naší 

kompetence a které jsme předaly odpo-

vědným organizacím, jako je ELTODO, 

TSK a podobně, byly s úspěchem vyře-

šeny,“ říká Pavel Galler z dispečin-
ku Čisté Trojky. Na den tak připadá 
průměrně kolem deseti výjezdů, což 
v praxi znamená, že z ulic Prahy 3 
díky tomu zmizelo celkem 600 m3 
odpadu. 

Tím ovšem výčet činností, kte-
ré zásahový tým během prvního 
půlroku zvládl, zdaleka nekončí. 
Jeho služeb využívala radnice Pra-
hy 3 také při konání kulturních 
akcí nebo při výkonu prací nad rá-
mec smlouvy s Pražskými službami. 
„Čistá Trojka se jednoznačně osvědčila, 

ceníme si na ní především její vysoké 

profesionality, pružnosti a akceschop-

nosti. Tato služba je pro zdejší městskou 

část jednoznačně přínosem, občané si 

na ni postupně zvykají a svými pod-

něty přispívají k udržování veřejného 

pořádku,“ bilancuje první půlrok 
ostrého provozu vedoucí odboru 
ochrany životního prostředí Jana 
Caldrová. Rada městské části proto 
v říjnu projednala zadávací doku-
mentaci pro vyhlášení výběrového 
řízení na dlouhodobé provozování 
této služby.

Smyslem projektu Čistá Trojka 
je především zlepšit prostředí, ve 
kterém žijeme, a zapojit do tohoto 
procesu v maximální míře obyvate-
le Prahy 3. Výsledky dosažené bě-
hem uplynulých šesti měsíců napo-
vídají, že se to úspěšně daří. 

Jan Dvořák

O kompostéry je zájem

Záměr radnice Prahy 3 o zavedení 

kvalitního systému nakládání s ko-

munálním odpadem, který by na 

jedné straně zaručoval ekonomic-

kou únosnost a na straně druhé 

umožňoval jeho další využitelnost 

ve prospěch přírody i občanů, vy-

ústil v žádost o dotaci na realizaci 

projektu Kompostéry. 

Hlavním cílem celého projektu je za-
půjčení plastových kompostérů do 
domácností zdarma. Příspěvek ke 
snížení množství biologicky rozlo-
žitelného odpadu, který končí v po-

pelnicích, bude efektem pro obec, 
získání kvalitního přírodního hnoji-
va bude naopak efektem pro občana 
– uživatele kompostéru.

Úvodní fáze projektu odstartova-
la zveřejněním dotazníku na inter-
netu i v Radničních novinách. Re-
akce a zájem občanů byly pozitivní. 
Na úřadě MČ se sešlo 189 anketních 
lístků s žádostí o 252 kompostérů. 
Tento zájem občanů dovoluje rad-
nici Trojky, aby žádost o dotaci po-
dala samostatně a nikoliv ve spolu-
práci s Prahou 7, jak bylo původně 
zamýšleno. Plánuje proto objednat 

400 kompostérů od dodavatele, kte-
rý vzejde z výběrového řízení. Pro-
jekt bude fi nancován v poměru 85 % 
z dotace a 15 % z prostředků radnice. 
Po dodání kompostérů budou s ob-
čany sepsány smlouvy o výpůjčce na 
dobu pět let zdarma. Poté přejdou 
do vlastnictví občana. Časově je celý 
projekt rozložen do 1. poloviny roku 
2017 tak, aby se kompostéry dosta-
ly k uživatelům na podzim příštího 
roku. Ke každému z nich bude při-
ložena brožura, jak správně a efek-
tivně kompostovat. 

Jan Dvořák

Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů

Praha se připravuje na plošné za-

vedení sběru bioodpadů na území 

celého města. Součástí bude pro-

pojení poplatku za svoz směsné-

ho komunálního odpadu s platbou 

za svoz bioodpadů. 

Svoz bioodpadů lze již dnes objed-
nat jako samostatnou službu, která 
je hrazena samostatně společnosti 
Pražské služby, a.s. Zároveň hlav-
ní město Praha a její městské části 
podporují individuální komposto-
vání občanů a fi rem jako nástroj pro 
předcházení vzniku odpadů. Vytří-
děný biomateriál se tak nemusí stát 
odpadem, pokud je svépomocně 
zkompostován. Spolek Ekodomov 
realizuje projekt Kompostuj.cz – 
informační podpora občanů, jehož 
cílem je podpořit informovanost 
o možnostech individuálního kom-

postování a zároveň podpořit zavá-
dění sběru bioodpadů. 

Za tímto účelem Vás zveme na se-
minář Třídím BIOmateriál zaměřený 
především na organizace zřizované 
městskými částmi, pro pracovníky 
odboru životního prostředí, vedou-
cí pracovníky, odpadové hospodá-
ře, bytová družstva a společenství 
vlastníků, která si sama organizují 
odpadové hospodářství, a další pra-
covníky, již ve fi rmách nebo jiných 
organizacích řeší environmentální 
strategie a zavádějí kompostování 
nebo svoz bioodpadů. Náplní semi-
náře je informovat účastníky o při-
pravovaných změnách v odpadovém 
hospodářství a prodiskutovat postup 
rozšíření systému třídění o biologic-
ky rozložitelnou složku směsného 
komunálního odpadu. S ohledem 
na konzultační formát semináře 

je kapacita navržena na 20 osob. 
 Seminář se uskuteční při minimální 
účasti 10 osob. 

Pro účastníky semináře jsou při-
pravené dárkové balíčky se sadou 
na podporu třídění biomateriálu 
v bytech či ve fi rmách. Bytové domy 
či fi rmy, které se rozhodnou zavést 
oddělený sběr biomateriálu, získají 
zdarma tuto sadu pro všechny zú-
častněné osoby/byty (platí do vyčer-
pání zásob).

Seminář Třídím BIOmateriál se 
uskuteční dne 22. listopadu 2016 
od 17.00 hodin na radnici MČ Pra-
ha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 
Praha 3, v místnosti č. 223. Vstup je 
zdarma a jeho předpokládaná dél-
ka je 1,5 hodiny. Účast proto prosím 
potvrďte prostřednictvím formuláře 
na www.kompostuj.cz/projekt-kom-
postujcz/seminare-konzultace/. 

-red-

Tento projekt není součástí ankety 
Domácí kompostéry zdarma, která 
proběhla v Radničních novinách. 
Na základě výsledku této ankety 
bude MČ Praha 3 žádat o dotaci 
v rámci výzvy Operačního progra-
mu životního prostředí. Další infor-
mace přineseme v Radničních novi-
nách a na webu www.praha3.cz

Čistá Trojka funguje úspěšně půl roku Foto Milan Hájek

Konkrétně se Čistá Trojka účastnila 

těchto akcí:

Ukliďme Česko 16. 4. 2016

Pivobraní 3.–4. 6. 2016

Pražský mír 20. 8. 2016

Asie vzdálená a blízká 18.–19. 6. 2016

Dobrovolníci s Exxon mobil 29. 6. 2016

Festiválek volnočasové aktivity 

5. 9. 2016

Merkádo 8. 9. 2016

Cíle projektu

•  snížení nákladů na sběr komu-

nálního odpadu (až 60 % odpa-

du z  domácnosti je vhodné ke 

kompostování)

•  nastartování separace biologického 

odpadu v rodinných domech

•  zvýšení ochrany životního prostředí 

v obci

•  podporování ekologických řeše-

ní, která jsou zároveň ekonomicky 

výhodná

www.cistatrojka.cz
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„Každá stavba vyžaduje individuální přístup,“ říká vítězka soutěže studentských návrhů 

Alzheimer centra Gabriela Kopřivová

V soutěži studentských architek-

tonických návrhů Domu sociálních 

služeb – Alzheimer centrum Jarov, 

kterou inicioval zástupce starost-

ky Prahy 3 Ivan Holeček, získal pr-

venství projekt Gabriely Kopřivové. 

Výstava všech prací byla k vidění 

v KC Vozovna, kde o vítězi rozhodli 

její návštěvníci. Gabriela se s námi 

podělila o své dojmy. 

Jaké bylo soutěžní zadání a  jaký 

byl záměr vašeho projektu?

Projekt jsem zpracovávala v rámci 
semináře ateliérové tvorby zaměře-
ného na velké občanské stavby pod 
vedením arch. Šourka, arch. Krof-
tové a arch. Lajdy. Ti pro náš semi-
nář ve spolupráci s Úřadem městské 

části Praha 3 tuto soutěž připravi-
li. Zadání se obecně omezuje spí-
še na technické požadavky a záměr 
představuje osobní pojetí architek-
ta. Tím mým bylo navrhnout do-
mov pro seniory, aby prožili krás-
né a důstojné stáří. Část domova 
měla být věnována lidem trpícím 

Alzheimerovou chorobou, kteří vy-
žadují zvýšenou péči. 

Jak náročné bylo jeho zpracování 

ve  srovnání s  projekty, které jste 

vytvořila předtím?

Každá stavba vyžaduje individu-
ální přístup s ohledem na mnoho 
faktorů, např. účel využití, polohu, 
případně místní vyhlášky. Proto si 
netroufám porovnávat náročnost 
s mými předešlými projekty. Všech-
ny byly náročné. Ale také zajímavé 
a na těch se člověk nejvíce naučí.

Kde jste hledala inspiraci?

Obecně vnímám moderní architek-
turu a její oblibu v používání pohle-
dového betonu a dřeva. Ráda tento 
koncept doplňuji o skleněné prvky 
pro odlehčení stavby.

Čím oslovil váš projekt veřejnost? 

A čím se lišil od ostatních prací?

Troufám si říci, že zaujalo poje-
tí pavlačí, které slouží seniorům 
k vzájemnému setkávání. Případně 

jednoduchostí vnitřních dispozic 
pro lepší orientaci. Do urbanistic-
kého konceptu jsem začlenila také 
park otevřený pro veřejnost.

Jaký bude další osud návrhu?

Projekt momentálně rozpracovávám 
do stavební dokumentace v navazu-
jícím semináři.

Jaký je váš vtah k  Žižkovu a  jeho 

architektuře?

Žižkov mám ráda kvůli jeho rozma-
nitosti. Zástavba je sice méně udržo-
vaná, ale nelze si nevšimnout probí-
hající revitalizace celé čtvrti. 

Refl ektuje tuzemská architektura 

soudobé trendy ve světě, případně 

v čem zaostává?

Tuzemská architektura stojí více při 
zemi, což není rozhodně na škodu, 
přihlédneme-li k celkovému histo-
rickému rázu zástavby. Po technic-
ké stránce však tuzemské stavby těm 
světovým odpovídají.

Co vás baví vedle architektury? 

Ráda trávím svůj volný čas v příro-
dě, poznáváním zajímavých koutů 
naší země. Ráda také peču netradič-
ní sladkosti.

Vaše nejbližší plány?

Aktuálně si hledám praxi v pro-
jekční kanceláři. Koncem školní-
ho roku mě čekají státní závěrečné 
zkoušky. Dále bych chtěla pokračo-
vat v magisterském studiu, při kte-
rém bych již ráda pracovala naplno 
v oboru. 

Miroslav Štochl

Kostelní věž prochází potřebnou obnovou
Špatný technický stav věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad 
si vyžádal provedení nezbytných oprav. Zahájeny byly v srpnu a první etapa prací zahrnující 
severní a východní část věže by měla proběhnout do konce listopadu tohoto roku.  

Obnova exteriéru věže 
probíhá se souhlasem 
magistrátního odboru 
památkové péče a s po-

volením stavebního úřadu MČ 
Praha 3 a zahrnuje všechny prvky 
komplikované a členité fasády, jako 
vnější lemování ciferníku a okruží 

věžních hodin, vázové kuželky 
a mohutná madla z umělého ka-
mene na severním a jižním balko-
nu věže, zděné části bočních věžic, 
kvádříky z umělého kamene po ob-
vodu hlavní věže, lícové glazované 
zdivo, kovové části věžních hodin, 
křížky na obou bočních věžicích, 

veškeré oplechování na fasádě, štu-
kové části fasády atd.

„Upozorňuji, že se jedná o obnovu či 

opravu těchto částí fasády, nikoli novou 

výrobu, tzn. například u klempířských 

prvků nelze očekávat nové měděné zářící 

oplechování prvků, ale spíše revizi kot-

vení, dotěsnění, vyčištění, konzervaci,“ 
říká k tomu stavební technik Lukáš 
Tichý z pražského arcibiskupství, 
který na stavbě působí jako technic-
ký dozor.

Protože je tato akce spolufi nan-
cována z veřejných zdrojů, musela 
být na zakázku vypsána veřejná sou-
těž. Zvítězila společnost Wrapped 
group Im, s.r.o. s nabídkou ve výši 
7 012 278 korun včetně DPH. Práce 
fi nancuje místní farnost. Vzhledem 
k tomu, že je kostel národní kulturní 
památka, existují různé dotační titu-
ly a granty, kde lze žádat o příspě-
vek na konkrétní práce. V letošním 
roce má farnost příslib na příspěvek 

ve výši 1 500 000 korun z Progra-
mu záchrany architektonického dě-
dictví na rok 2016 vypsaného Mi-
nisterstvem kultury ČR. Z rozpočtu 
MČ Praha 3 na rok 2016 byl farnosti 

přiznán příspěvek na obnovu věže 
ve výši 130 000 korun, z dotačního 
fondu MČ Praha 3 na rok 2016 byl 
farnosti přiznán příspěvek na re-
staurování výplní otvorů ve věži 
ve výši 53 000 korun.

„Zahájení druhé etapy prací, v rámci 

které se bude opravovat jižní a západní 

části věže, závisí na fi nančních možnos-

tech objednatele. V roce 2017 bude far-

nost žádat o příspěvek opět z Programu 

záchrany architektonického dědictví 

na rok 2017 vypsaného Ministerstvem 

kultury ČR, dále o příspěvek z gran-

tů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů a také o příspěvek 

z dotačního fondu MČ Praha 3 pro ob-

last památkové péče. Vzhledem k tomu, 

že všechna potřebná vyjádření a povole-

ní jsou vyřízena, rádi bychom v příštím 

roce  zahájili stavební práce dříve, než 

letos,“ uzavírá Lukáš Tichý. 
Text a foto Radko Šťastný

Čištění a oprava spárování keramického obkladu severní věžice

Balustráda na severní stěně na opravu teprve čeká

     Žižkov mám 
ráda kvůli jeho 
rozmanitosti

”

Gabriela Kopřivová 

(*1991) žije na Floře na Praze 3. 
Čtvrtým rokem studuje 
bakalářský obor Architektura 
a stavitelství na Fakultě stavební 
ČVUT. Je vítězkou soutěže 
studentských návrhů Alzheimer 
centra na Jarově.
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Další nástup na cyklostezku Vítkov začne sloužit 

už v listopadu

Další z nástupů na cyklostezku Vítkov je těsně před dokončením. Staveb-

ní práce v ulici Pod Vítkovem budou pokračovat do poloviny listopadu, 

kdy by mělo dojít k otevření pro veřejnost. Z jedné strany je postaven 

bezbariérový nástup pro cyklisty, maminky s kočárky a imobilní spolu-

občany. Z druhé pak schodiště.

Nástup na cyklostezku v ulici Pod 
Vítkovem je v realizaci od letošní-
ho dubna. Důvod délky stavebních 
prací je jednoduchý. Část svahu pod 
cyklostezkou nemohla být odkopá-
na najednou, aby nedošlo k jejímu 
zřícení. „Museli jsme svah po částech 

odkopávat a stabilizovat,“ vysvětlu-
je zástupce starostky pro investice 
Ivan Holeček. Celá stavba podle něj 
vyjde městskou část Praha 3 na šest 
a půl milionu korun s DPH. V prů-
běhu stavby bylo mimo jiné nutné 
řešit problémy se sprejery, kteří „vy-
zdobili“ ještě nedokončený nástup. 
Zdi proto musely být ošetřeny anti-
graffi  ti nátěrem. „Ve chvíli, kdy někdo 

stěnu posprejuje graffi  ti, lze je smýt tla-

kovou myčkou. Bohužel i s nátěrem, kte-

rý se pak musí obnovit,“ upřesňuje mís-
tostarosta s tím, že jeden nátěr stojí 
40 tisíc korun.

Vznikající nástup na cyklostezku 
je v pořadí už druhý. První, vedoucí 
z ulice Lukášova, byl otevřen v dub-
nu a je hojně využíván k plné spoko-
jenosti veřejnosti. Bohužel i zde se 
vandalové realizují svými výtvory. 

-daf-

Úpravy mateřské školy v Jeseniově ulici: happy end pět minut po dvanácté

V Mateřské škole Jeseniova 4 a 6 

měla být už o prázdninách vyměněna 

okna. Vinou laxnosti dodavatelské 

fi rmy, která vyhrála výběrové řízení 

na dodávku, však nebylo ještě v po-

lovině října hotovo. Rodiče dětí a také 

učitelky pochopitelně neskrývaly ne-

spokojenost. Městská část Praha 3 

pro nedodržení termínu dodání uva-

lila na dodavatele smluvní sankce.

Smlouva o dílo na výměnu oken 
v dvorní části MŠ Jeseniova byla 
v předstihu uzavřena v květnu. Sta-
vební práce mohly být zahájeny kon-
cem června a o měsíc později mohlo 
dojít k montáži oken. „Zakázka byla 

včas vysoutěžená, včas byla uzavřena 

smlouva, předána stavba, dokumentace 

byla v pořádku. Nemělo to chybu,“ popsa-
la začátek Dana Marholdová z odbo-
ru správy majetku a investic. Jenže vše 

bylo najednou jinak. V červenci, kdy 
se měla vyměňovat okna, se podle sdě-
lení fi rmy tato teprve vyráběla s tím, 
že k montáži dojde v srpnu. I v tomto 
případě bylo možné termín, stanove-
ný na konec prázdnin, dodržet. Jenže 
i tentokrát byl odložen a fi rma začala 
v podstatě až v září, kdy už školu na-
vštěvovaly děti.

Jednání s dodavatelem bylo 
po celou dobu velmi obtížné. Tvrdil, 
že vše je v pořádku. „Odpovědí bylo, že 

mají hodně akcí, které realizují postup-

ně,“ upřesňuje Marholdová. Firma 
tak začala s výměnou oken vlastně 
až ve chvíli, kdy jí naběhlo smluv-
ní penále. Konec trápení s nekva-
litním dodavatelem však ani v tuto 
chvíli nepřišel. Ačkoliv si Praha 3 
jasně vymínila výměnu oken vcelku, 
tedy instalaci okenních rámů včetně 
okenních křídel, fi rma nainstalovala 

pouze rámy bez oken a ty zalepila 
igelitovou fólií. „Bylo jim to důraz-

ně řečeno a zaneseno také do stavební-

ho deníku. Po příchodu na stavbu jsme 

nicméně zjistili, že polovina školky má 

okna vylepená igelitem. Na požadavek, 

aby rámy osadili křídly, nám bylo sdě-

leno, že je nemají. Pak měl člověk strach 

z každého poryvu větru a aby nebyla 

náhodou při bouřce školka vyplavena,“ 
dodává Marholdová. 

Jelikož nelze v mateřské ško-
le přerušit provoz, stavební práce 
probíhaly pouze v odpoledních ho-
dinách. Tím také docházelo k prů-
tahům. Celá investiční akce se tak 
nečekaně prodloužila. „Koncem říj-

na fi rma nainstalovala okna a dílo do-

končila. Všechny stavební úpravy zdár-

ně proběhly,“ konstatuje s úlevou 
ředitelka mateřské školy Ladislava 
Lébrová. „Velmi rád bych se omluvil 

paní ředitelce i rodičům za průtahy, 

které jsme bohužel nebyli schopni ovliv-

nit, a poděkoval jim za trpělivost,“ 
říká zástupce starostky Ivan Hole-
ček, který má na starosti investice. 
Nejsmutnější je podle něj nicméně 
fakt, že se stavební fi rma může příš-
tí rok zúčastnit dalšího výběrového 

řízení, a pokud nabídne výhodnou 
cenu, může být i vybrána.

Celková zakázka na výměnu 
oken v MŠ Jeseniova byla vysou-
těžena za pět milionů korun. Sta-
vební fi rma na penále zaplatí při-
bližně půl milionu korun. 
 Daniel Filípek

Na Žižkov míří elektrobus
Tomu, aby po Žižkově jezdil elektrobus, už nestojí nic v cestě. Rada městské části totiž vzala 
na vědomí odbornou studii Postup zavedení nové autobusové linky na Praze 3. Linka 
má spojovat dolní Žižkov s oblastí Vinohrad a Praha 3 se díky ní stane průkopníkem nových 
trendů ve veřejné dopravě a konceptu Smart City.  

Letos na jaře schválilo zastu-
pitelstvo Prahy 3 koncept 
Smart City vypracovaný ve 
spolupráci s Univerzitním 

centrem energeticky efektivních bu-
dov ČVUT v Praze. A Praha 3 zača-
la v souladu s tímto projektem už 
dělat zásadní kroky. Zástupkyně sta-
rostky pro oblast dopravy Lucie Vít-
kovská předložila na jednání Rady 
městské části Prahy 3 návrh usnesení 
s názvem Příprava na zavedení nové 

autobusové linky na Praze 3. Rada 
vzala návrh na vědomí, a tak elek-
trobusu na Žižkově už nestojí v cestě 
žádná překážka. „Chceme naplňovat po-

tenciál smart technologií konkrétními činy 

pro zlepšení života našich občanů. Udělat 

nyní viditelný krok přechodu města k elek-

tromobilitě je žádoucí a příkladem by měly 

být právě prostředky hromadné dopravy. 

O realizaci studie nyní začínám jednat 

s organizací ROPID,“ komentuje svůj 
návrh Lucie Vítkovská. 

Zavedením nové dopravní linky 
dojde ke zlepšení dopravní obsluž-
nosti a tím i dostupnosti některých 
částí Prahy 3. Ocení to především 
osoby starší a méně pohyblivé nebo 
rodiče s malými dětmi. V rámci pro-
jektu Smart City je právě elektrobus 
tím řešením veřejné dopravy, které 
pomáhá zejména v prostředí s nad-
měrnou emisní zátěží. 

Jan Novotný

Na cyklostezku Vítkov vede další nástup

Foto Radko Šťastný

Mateřská škola Jeseniova

Dlouho očekávaná rekonstrukce pa-

nelových domů v Jeseniově a Buko-

vé ulici se právě rozběhla. Na všech 

domech byly zahájeny stavební prá-

ce. V  Jeseniově ulici je postavena 

část lešení a začíná se se zateplová-

ním fasády. Zároveň probíhá vyklízení 

střešních nástaveb a zahájení prací 

na střešním plášti. V Bukové ulici bu-

dou u domů kromě nového zateplení 

vyměněna i okna, která už byla zadá-

na do výroby. 

-red-
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Anketa Budoucí podoba Nákladového nádraží Žižkov

Oblast Ná-

kladového 

nádraží je nej-

větší plochou 

na MČ, která 

leží ladem. 

Prioritou musí 

být její kultivace a rozvoj. Zatím 

je v neutěšeném stavu a spíše 

přináší negativní vlivy, než aby 

sloužila našim občanům. Dove-

du si představit například byto-

vou výstavbu, prostor pro vol-

nočasové aktivity a podobně.

Alexander Bellu (ODS), 

zástupce starostky

Oproti platné-

mu územní-

mu rozhodnutí 

investor vůbec 

nepostaví obří 

obchodní cen-

trum, což ve 

srovnání s původním projektem 

znamená sníženou dopravní zá-

těž. Žižkov z dohody s investo-

rem získá školku a park i archi-

tekturu, která se k místu hodí.

Zdeněk Zábojník (ČSSD), 

zastupitel

Bytovou zá-

stavbu na 

Nákladovém 

nádraží, s vel-

kým parkem 

a mateřskou 

školou, pova-

žuji za velký úspěch. Nesmí-

me zapomínat, že developer 

je držitelem historického, leč 

platného územního rozhodnutí 

na výstavu obřího obchodního 

centra, které by danou oblast 

zahltilo jak objemově, tak ze-

jména dopravně.

Jan Vokál (TOP 09), 

zastupitel

Jde o jedno-

značný po-

krok. Není ale 

fér tvrdit, že 

je to úspěch 

vyjednávání 

P3 s Central 

Group. Ze stavby nákupního 

centra sešlo hlavně díky správní 

žalobě proti územnímu rozhod-

nutí, kterou P3 podala už v roce 

2014. Smlouva s CG byla krom 

toho schválena v době, kdy 

podoba zástavby ještě nebyla 

známa.

Ondřej Rut (ŽnS), 

opoziční zastupitel

Na území od 

Želivského 

ulice až k Ja-

rovu několik 

investorů staví 

a projektuje 

bytové domy. 

Dobře, pokud se dá přednost 

blokové zástavbě a v přízemí 

domů budou obchody a služby. 

Smluveny jsou dvě nové školky, 

ale žádná škola. Na zeleň v uli-

cích a na parky se nezapomíná, 

ale chybí sportoviště. Trvejme 

na metru i tramvaji.

Pavel Ambrož (KSČM), 

opoziční zastupitel

Svobodní vítají 

změnu zámě-

ru investora. 

Bytové domy 

s parkem 

a školkou jsou 

pro lokalitu 

NNŽ vhodnější variantou než 

původně zamýšlené obchod-

ní centrum, a to i s ohledem 

na dopravní situaci v ulici Jana 

Želivského. Výstavba zároveň 

zvýší bezpečnost v okolí, dneš-

ní stav areálu je nevyhovující.

Tomáš Štampach (SSO), 

opoziční zastupitel

Na NNŽ vyrostou místo nákupního centra obytné domy
Městská část Praha 3 dosáhla významného úspěchu při jednání se společností Central Group. 
 Podařilo se uzavřít dohodu, ve které se nový investor zavázal, že výrazně přepracuje projekt 
a vybuduje v severní části NNŽ rezidenční bydlení, prostory pro poskytování služeb, park 
a šestitřídní mateřskou školu.

Městská část Praha 3 
dlouhodobě usilovala, 
aby investor nerealizo-
val stavbu, na kterou 

má vydané platné územní rozhod-
nutí s využitím tzv. výjimečné pří-
pustnosti, a může postavit velké 
obchodní centrum, kancelářské 
prostory, hotel a obytné domy. Pro-
ti tomuto územnímu rozhodnutí 
se městská část marně odvolávala 
a podala i správní žalobu, která té-
měř tři roky leží u soudu.

Společnost Central Group, kte-
rá v červnu odkoupila pozemky 
v severní části NNŽ, přistoupila 
na požadavky Prahy 3 a navrhla 
nové řešení tohoto území. Na ne-
celých sedmi hektarech pozemků, 
kde je odstraněna stavební uzávěra, 
vzniknou bytové domy včetně slu-
žeb, zeleně a občanské vybavenosti. 
Druhá polovina pozemků ve vlast-
nictví společnosti Central Group 
bude předmětem veřejné urbanis-
tické soutěže, kterou připravuje 
Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy (IPR). V jedné z nejžáda-
nějších pražských rezidenčních lo-
kalit vzniknou nové byty, prostory 
pro poskytování služeb nebo velký 

park navazující na Židovské pece. 
Dále zde bude vybudována šes-
titřídní mateřská škola s vlastním 
zázemím a zahradou, kterou inves-
tor postaví spolu s byty a převede ji 
i s pozemkem do vlastnictví měst-
ské části. Množství zeleně, které je 
do nového projektu zahrnuto, mu 
dá také název – Parková čtvrť. Proti 
původnímu záměru, který zahrno-
val vybudování velkého obchodní-
ho centra, dojde k výraznému sníže-
ní nároků na kapacitu dopravy, a to 
téměř o 60 %. Územní plán povo-
luje investorovi zde postavit 2 100 
až 2 600 bytů v závislosti na veli-
kosti. Dle předsedy představenstva 

Central Group Dušana Kunovské-
ho budou celkové náklady kolem 
devíti miliard korun.

Central Group také souhlasí, že 
jeho zbylé pozemky na NNŽ budou 
předmětem veřejné urbanisticko-ar-
chitektonické soutěže, kterou na zá-
kladě požadavku Prahy 3 připravu-
je IPR a magistrát.

„Před rokem jsem iniciovala jednání 

s IPR, aby pro Mě zorganizoval urba-

nisticko-architektonickou soutěž. Návrh 

IPR, včetně stanoveného harmonogra-

mu, jsem v únoru předložila zastupi-

telstvu MČ. Podle schváleného har-

monogramu, který navrhl IPR, mělo 

v květnu 2016 dojít k vyhlášení soutěže, 

v srpnu k posuzování a v září k vyhlá-

šení výsledků. Do dnešního dne IPR, 

který spadá do kompetence náměstkyně 

primátorky Petry Kolínské (SZ), žád-

ný termín z harmonogramu nesplnil. 

Praha 3 je však stále připravena IPR 

a magistrátu poskytovat maximální 

součinnost při vyhlášení veřejné urba-

nistické soutěže pro území NNŽ o rozlo-

ze 25 hektarů,“ dodává starostka Vla-
dislava Hujová.

Veřejné představení projektu pro-
běhne 3. listopadu na radnici Pra-
hy 3 (viz inzerát uveřejněný na stra-
ně 15). 

-red- 

Pohled ze směru od Basilejského náměstí

Rezidence Parková čtvrť  Vizualizace Jakub Cigler architekti
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Na novinky.cz se dne 6. října objevila zpráva, 

že některým obyvatelům Prahy 3 hrozí zastave-

ní dodávky plynu a tím i dodávky tepla v zimě. 

Titulek sice chytlavý, ale zbytečně dramatic-

ký. Operátor trhu OTE a.s., který má licenci od 

Energetického regulačního úřadu pro obcho-

dování s plynem, totiž dne 6. října oznámil, že 

pozastavuje možnost účastnit se vnitrodenního 

trhu s plynem společnosti Česká energie, a.s. 

Obyvatelé žijící v okolí Tachovského náměstí se 

obracejí na náš zastupitelský klub se stížnostmi, 

jež se týkají zejména častého rušení nočního kli-

du, sprejerství, demolování zaparkovaných auto-

mobilů, převracení popelnic a v neposlední řadě 

také poškozování přilehlé cyklostezky. Hlasitá 

hudba a dunění vycházející z barů a klubů ruší 

z klidného spánku obyvatele domů, v nichž se 

tato zařízení nacházejí. Ani lidé z okolních budov 

však nejsou negativních externalit ušetření, a to 

už jen tím, že pravidelně nacházejí před vchodo-

vými dveřmi do budov pozůstatky bujarých nocí, 

Doufám, že nikoliv. Jedná se o  zóny placené-

ho stání na  Jarově. Překvapil mě zájem míst-

ních občanů, kteří sami sledují vývoj a  situaci, 

jak toto značení omezuje a komplikuje život ři-

dičům. Podle jejich názoru nebylo zcela dodr-

ženo několik zásad, zákonů a  nařízení (např. 

Zásady pro dopravní značení na  pozem-

ních komunikacích II, čj. 2816/02-120 ze dne 

20.  9. 2002 s  účinností od  1. prosince 2002, 

nesprávné umístění modré zóny podle záko-

na 361/2000 Sb., § 27 odst. 1, písm. c) a d). 

V  dění okolo Kliniky došlo k  zásadnímu zvratu. 

Snad směrem k  lepšímu… Vlastníkem budovy 

Kliniky, kterou dodnes nelegálně okupují aktivis-

té, se stala Správa železniční a dopravní cesty. 

Jsem rád, že se situace posunula. Doufám, že 

aktivisté, kteří kliniku nelegálně obývají, budou 

nového vlastníka brát vážně. Otázkou je, jestli 

aktivisté budou vlastnická práva nového majitele 

respektovat tak, jak jim to zákon nakonec uklá-

dá. Již v minulosti totiž ukázali, že úcta k zákonu 

Čtenář může vědět, že Rada městské části 

Praha 3 na jaře letošního roku poskytla soutěži 

Česká Miss 100 000 korun. Téměř bezprostřed-

ně po skončení klání pak vítězná kráska světu 

sdělila, že Žižkov je místo děsivé a nahánějící 

strach. Následně se paní starostka asi snažila 

věc napravit, a tak se s královnou krásy po Žiž-

kově prošla. Poté vítězka svých slov zalitovala. 

Co se ví méně, je, že na červnovém zasedá-

ní zastupitelstva jsem rozdal kopie zmíněného 

Svobodní pečlivě monitorovali průběh prvního 

ročníku participativního rozpočtu a bohužel mu-

síme sdělit, že jsme z celého projektu rozpačití 

a máme k němu několik zásadních výhrad. 

Hlavní nedostatek celého projektu vnímáme 

v procesu hlasování. V odsouhlasených materi-

álech k PR bylo uvedeno, že hlasování se mo-

hou účastnit všichni obyvatelé naší městské 

části a zároveň, že k hlasování bude nutná iden-

tifi kace. Tyto podmínky však nebyly splněny. 

Reálné hlasování bylo anonymní (pouze zaslání 

Příjem rychlé změny dodavatele byl umožněn 

v období od 7. října (14.00) do 9. října (8.00). 

Vše je řešitelné a nakonec i tuto věc předsta-

venstvo Správy majetkového portfolia Prahy 3 

a.s. složené z členů TOP 09, ČSSD a ODS opa-

retativně velmi rychle vyřešilo. Správa majetko-

vého portfolia Prahy 3 a.s. ve výběrovém řízení 

rozhodla o novém dodavateli, který návazně za-

počal dodávat plyn od 10. října, a koncoví od-

běratelé rozdíl vůbec nepocítí. Respektive jeden 

rozdíl bude: podařilo se vyjednat výrazně lepší 

cenu plynu, a to až do konce roku 2018. Cel-

ková fi nanční úspora by měla být ve výši kolem 

20 %, což odpovídá 17 milionům korun. Tato 

úspora se promítne do výše plateb za tepelnou 

energii dodávanou Správou majetkového port-

folia Prahy 3 a.s. Obchodní společnosti Správa 

majetkového portfolia Prahy 3 a.s., ze 100 % 

vlastněné MČ Praha 3, se nejen daří zlepšovat 

služby, ale i dobře hospodařit. Zimy a výše pla-

teb se tedy není nutné bát. 

o nichž se jistě netřeba podrobněji rozepisovat. 

Situace je podle všeho nesnesitelná.

Je známo, že Tachovské náměstí čeká kom-

pletní rekonstrukce. Podle všeho by měla být 

tato dlouho očekávaná investiční akce realizo-

vána v roce 2018 a spolu s rekonstrukcí Husit-

ské a Koněvovy ulice, která má započít již zjara 

příštího roku, významně proměnit vzhled veřej-

ného prostoru v  této oblasti. Současně se má 

v nejbližší době instalovat na náměstí nová ka-

mera, která by zde měla přispět k efektivnější-

mu vymáhání práva.

Do  doby, než se náměstí a  jeho okolí díky 

revitalizaci promění v pěkné místo, však uplyne 

mnoho bezesných nocí a zdejší obyvatele tato 

vidina a s ní jedna nová kamera uklidní jen stě-

ží. Celé oblasti a občanům zde žijícím je potře-

ba podat pomocnou ruku už nyní, a to alespoň 

dílčími opatřeními, která přispějí ke zvýšení bez-

pečnosti a pořádku. 

Jako sociální demokraté považujeme toto 

téma za  prioritu a  hodláme se zasadit o  to, 

aby se co nejdříve na tomto místě žilo alespoň 

o něco lépe.  

Jedná se o špatně umístěné dopravní značení, 

kdy značky nesmí být překrývány keři, sloupy 

a větvemi stromů, což je např. v ulici Na Jaro-

vě, kde značka naprosto není vidět kvůli čtyřem 

vzrostlým břízám. V té samé ulici není umístěná 

značka zóny parkování u ulice Habrová a Ma-

lešická. Necitlivým umístěním dopravní značky 

zákaz zastavení v ulici Na Jarově bylo odebráno 

osm parkovacích míst. Deset parkovacích míst 

bylo odebráno tím, že dříve auta stála šikmo, 

a modrá zóna je vodorovná. To znamená zruše-

ní celkem 18 parkovacích míst jen v ulici Na Ja-

rově. Já vím, je to názor občanů, ale oni se prá-

vem brání, protože jsou svědky vybírání pokut 

za  chybné parkování a  podle jejich zkušenos-

tí a znalostí neprávem. Je dobře, že si občané 

všímají svého okolí, a  proto ráda jejich názory 

zveřejňuji. Doufám, že i kompetentní osoby, od-

povídající za  modrou zónu na  Jarově, se pře-

svědčí, že postupovali správně při její realizaci 

a dopravní značení bude upraveno tak, aby byly 

značky viditelné a jasné. Pak i my Jarováci bu-

deme spokojení. 

a  respekt k vlastnickým právům je jim naprosto 

cizí. Za sebe mohu slíbit, že Praha 3 bude no-

vému majiteli maximálně nápomocná v  řešení 

vzniklé situace. 

Není tajemstvím, že budovu chceme vyklidit 

už dlouho a  začít ji využívat pro potřeby široké 

veřejnosti. Lidem okolo iniciativy Klinika by už 

mělo dojít, že situace, kdy jsou v budově nele-

gálně a  svým působením narušují klid a  zvyšují 

kriminalitu, není udržitelná. ODS a  já osobně se 

od začátku zasazujeme o to, aby budovu opustili 

a  ta mohla být využívána pro účely, které slou-

ží všem obyvatelům, ne pouze úzké skupině lidí, 

mnohdy napojených na  radikální levicová hnutí. 

Budova Kliniky je okupována od prosince 2014 

a úřady aktivistům uložili řadu sankcí. Bohužel ani 

veřejný tlak a fi nanční pokuty nepřiměly radikály 

z okolí Kliniky budovu opustit. Doufám a přeji si, 

aby aktuální změna pomohla k narovnání práva 

a situace se již brzy vyřešila ku prospěchu všech 

slušných lidí, nikoliv prominentních aktivistů pod 

politickou ochranou některých stran. 

vyjádření členům zastupitelstva s úmyslem inter-

pelovat ve věci kolegu Alexandera Bellu (ODS), 

neboť to byl on, kdo dar pro soutěž prosadil. 

Interpelovat jsem ho ale nemohl, neboť kolega 

Alexander Bellu opustil jednání zastupitelstva. 

Paní starostka nám sdělila, že se šel učit…

Vyžádal jsem si tedy dokumentaci k poskyt-

nutým penězům. A zjistil jsem, že smlouva na 

sto tisíc korun sepsána nebyla, a královna krásy 

si tedy může beztrestně říkat, co chce. Usnese-

ní o neprofesionálním jednání kolegy Alexande-

ra Bellu kontrolní výbor zastupitelstva nepřijal. 

Kromě kolegyně Lucie Zachariášové (SZ) a mé 

osoby (KDU-ČSL) návrh nikdo z ostatních čle-

nů výboru nepodpořil. Další věc pod kobercem, 

paměť zůstává. 

SMS kódu na uvedený mobil) a umožnilo hlaso-

vat lidem, kteří s Prahou 3 nemají nic společné-

ho. V případě vlastnictví více SIM karet mohl je-

den člověk hlasovat i vícekrát. Svobodní budou 

požadovat, aby hlasovací systém byl transpa-

rentní a hlasovat mohli pouze obyvatelé naší MČ 

v návaznosti na trvalé bydliště.

Dalším problémem byly změny termínu pro 

podávání návrhů. Těsně před koncem byl termín 

prodloužen o  měsíc a  půl. To bylo zdůvodně-

no tím, že se rozpočet z původních dvou zvýšil 

na tři miliony korun. K tomu ale nakonec ani ne-

došlo. Každopádně změnu pravidel v průběhu 

„soutěže“ nelze akceptovat.

V  neposlední řadě nepovažujeme za  opti-

mální, že se do  participativního rozpočtu do-

staly návrhy, které sice byly investicí do majetku 

Prahy 3, ale jednalo se o místa a prostory, kte-

ré nejsou veřejnosti běžně přístupné nebo které 

užívají organizace, které jsou běžně fi nancované 

z rozpočtu Prahy 3.  

S  ohledem na  výše uvedené budou Svo-

bodní důrazně požadovat změnu podmínek pro 

chystaný druhý ročník. 

Cena plynu jde dolů i pro Prahu 3

Pomožme Tachovskému náměstí už nyní

Už je to defi nitivní, konečné?

Zvrat v dění okolo Kliniky, získala ji SŽDC

Na fi nanční apokalypsu to zatím 

nevypadá, ale...

Participativní rozpočet – naše výhrady

Simeon Popov / TOP 09

Radek Hlaváček / ČSSD

Alena Hronová / KSČM

Michal Papež / ODS

Tomáš Sunegha  / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní
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důležité informace

místo datum a čas

Přemyslovská x Sudoměřská   1. 11. 2016 13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova   1. 11. 2016 14:00–18:00

V Zahrádkách x Květinková   2. 11. 2016 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická   2. 11. 2016 15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách   3. 11. 2016 15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí   5. 11. 2016 09:00–13:00

Tachovské náměstí   5. 11. 2016 10:00–14:00

Na Vrcholu x V Domově   8. 11. 2016 13:00–17:00

náměstí Jiřího z Lobkovic   8. 11. 2016 14:00–18:00

náměstí Barikád   9. 11. 2016 13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova   9. 11. 2016 15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 10. 11. 2016 15:00–19:00

Jeseniova 143 12. 11. 2016 09:00–13:00

Přemyslovská x Orlická 12. 11. 2016 10:00–14:00

Sudoměřská x Křišťanova 15. 11. 2016 13:00–17:00

Křivá 15 15. 11. 2016 14:00–18:00

Přemyslovská x Sudoměřská 16. 11. 2016 13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 16. 11. 2016 15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 19. 11. 2016 09:00–13:00

Ambrožova x Malešická 19. 11. 2016 10:00–14:00

Koněvova x V Jezerách 22. 11. 2016 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 22. 11. 2016 14:00–18:00

Tachovské náměstí 23. 11. 2016 13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 23. 11. 2016 15:00–19:00

náměstí Jiřího z Lobkovic 24. 11. 2016 15:00–19:00

náměstí Barikád 26. 11. 2016 09:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 26. 11. 2016 10:00–14:00

Buková x Pod Lipami 29. 11. 2016 13:00–17:00

Jeseniova 143 29. 11. 2016 14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická 30. 11. 2016 13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 30. 11. 2016 15:00–19:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Odbor ochrany životního prostředí upo-

zorňuje na  skutečnost, že dle usta-

novení § 17 odst. 1 písm. h) zákona 

č.  201/2012 Sb., o  ochraně ovzduší 

je provozovatel spalovacího stacionár-

ního zdroje na pevná paliva o  jmenovi-

tém tepelném příkonu od 10 do 300 kW 

včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 

teplovodní soustavu ústředního vytá-

pění, povinen provádět jednou za  dva 

kalendářní roky prostřednictvím odbor-

ně způsobilé osoby kontrolu technic-

kého stavu a provozu zdroje a předklá-

dat na vyžádání obecnímu úřadu obce 

s  rozšířenou působností doklad o pro-

vedení této kontroly. Provozovatel sta-

cionárního zdroje je povinen zajistit prv-

ní kontrolu technického stavu a provozu 

zdroje nejpozději do 31. prosince 2016.

V  případě, že provozovatel zdroje 

neprovede jednou za  dva kalendářní 

roky prostřednictvím odborně způso-

bilé osoby kontrolu technického sta-

vu a provozu spalovacího zdroje nebo 

nepředloží na vyžádání obecnímu úřa-

du obce s rozšířenou působností po-

tvrzení o  provedení této kontroly, vy-

stavuje se riziku uložení pokuty až 

do  výše 20  000 Kč, jde-li o  fyzickou 

osobu nepodnikající, nebo až do výše 

50 000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou 

osobu nebo osobu právnickou.

Bližší informace o  povinných kon-

trolách spalovacích zdrojů na  pevná 

paliva lze získat na  Odboru ochra-

ny životního prostředí ÚMČ Pra-

ha 3, oddělení životního prostře-

dí, tel.: 222  116  435 nebo na  www.

mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_

zdroje_300kW_sdeleni. 
-red-

Trojka se už chystá na zimu

Městská část Praha 3 se připravu-

je na zimní období 2016/2017. Většina 

chodníků je v  majetku hlavního města 

Prahy a  jejich správa je svěřena Tech-

nické správě komunikací hl. m. Pra-

hy (TSK). Letos však dojde ke  změně 

nařízení č.  18/2010 Sb. hl. m. Prahy, 

o  vymezení úseků místních komunika-

cí a chodníků, na kterých se nezajišťu-

je sjízdnost a  schůdnost odstraňová-

ním sněhu a náledí, ve znění pozdějších 

předpisů. Předpokládaná účinnost je 

od 1. prosince 2016. 

Praha 3 jednala na  jaře letošního 

roku s představiteli TSK o zařazení dal-

ších chodníků, které TSK dosud ne-

udržovala, do  Plánu zimní údržby pro 

období 2016/2017. Na  základě toho-

to jednání bude TSK nově zajišťovat 

zimní úklid chodníku před Informačním 

centrem městské části na rohu náměstí 

Jiřího z Poděbrad a navazujícího chod-

níku v  ulici Milešovská, dále chodní-

ku v  ulici Perunova a  chodníku v  ulici 

Na Chmelnici, kde byla postavena nová 

budova mateřské školy.

Praha 3 zajišťuje stejně jako v minu-

lých letech úklid chodníků před domy 

v majetku městské části a úklid komuni-

kací, které jsou součástí veřejné zeleně. 

Navíc obstarává úklid vybraných komu-

nikací ve vlastnictví hl. m. Prahy, na kte-

rých TSK úklid sněhu a náledí nezajišťu-

je. Jedná se zejména o spojovací ulice 

zvolené tak, aby navazovaly na páteřní 

komunikace, jejichž úklid TSK zajišťu-

je. Chodníky v těchto ulicích jsou měst-

skou částí udržované vždy po  jedné 

straně tak, aby byla zachována dostup-

nost na důležitá místa Vinohrad a Žižko-

va. Jedná se zejména o ulice Velehrad-

ská, Ondříčkova, Slavíkova, Siwieczova, 

Čajkovského, Lupáčova, Jeseniova, 

Strážní. Městská část rovněž nad rámec 

svých povinností zajišťuje úklid chodní-

ků na sídlištích Jarov a Chmelnice, např. 

ulice Pod Lipami, Květinková, Buková, 

Habrová, Luční. Úklidová fi rma vyko-

návající zimní údržbu chodníků zajišťo-

vanou městskou částí ve veřejné zeleni 

provádí přitom přednostně úklid lokalit 

v  blízkosti radnice, škol a  mateřských 

školek, např. Havlíčkovo nám., Hollaro-

vo nám., nám. Barikád, nám. J. z Po-

děbrad, Olšanské nám. atd. 

-red-

Žáci si zkusí 

simulovanou jízdu

Dětské dopravní hřiště Praha 3 Jilmo-

vá ulice ve spolupráci s BESIP nabízí 

v listopadu a prosinci pro žáky 9. tříd 

základních škol Prahy 3 simulované 

jízdy na trenažéru pro motorky.

Jízda je pro každého žáka zdar-

ma a po celou dobu bude u trenažéru 

zkušený instruktor. 

-red-

UVÍTÁME VAŠE PODNĚTY

Vážení čtenáři, své postřehy a náměty můžete posílat redakci 

Radničních novin na adresu redakce@praha3.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Přihlášky k rukám Jany Křivonoskové,

Lipanská 14, 130 00, Praha 3, tel: 222 116 349

e-mail: janakr@praha3.cz

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 

pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 

222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, 

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Na Vackově se opět otevře noclehárna 

Zima znamená zásadní  komplika-

ce  pro lidi bez domova, kterých jsou 

v  hlavním městě podle odhadů více 

než čtyři  tisíce všech věkových sku-

pin. V  mrazech jsou lidé bez střechy 

nad hlavou ohroženi mnohem více než 

ve zbytku roku. „Noční teploty už ata-
kují bod mrazu. Lidé v nouzi proto opět 
najdou na Praze 3 útočiště,“ připomí-

ná zástupce starostky David Gregor, 

který má na  starosti sociální politiku. 

Zařízení chce pomoci těmto lidem po-

skytnutím noclehu, lékařské péče, jídla 

a teplejšího oblečení, a proto od polo-

viny listopadu opět zahájí svůj provoz 

na  Vackově, Malešická 74. Telefonní 

číslo pro veřejnost v případě stížností je 

+420 773 770 324. 
-red-

Městská část získala ocenění v soutěži Park desetiletí

Svaz zakládání a  údržby zeleně 

ocenil Trojku za inspirativní obnovu 

veřejného obytného vnitrobloku 

a kvalitní péči o něj. Bodovala tak 

už podruhé.

Cílem obnovy vnitrobloku Za  Žižkov-

skou vozovnou, jehož původní po-

doba vznikla v  50. letech minulého 

století, bylo vytvořit kvalitní obytné pro-

středí pro obyvatele přilehlých domů 

i  návštěvníky z  blízkého okolí. Navr-

hované řešení navrátilo na  území vni-

trobloku jeho původní náplň – vol-

nou rekreační víceúčelovou travnatou 

a zpevněnou plochu s vybavením sou-

dobého městského mobiliáře včetně 

herního prvku pro děti. Architektonic-

ké řešení je jednoduché, přehledné, 

upoutá čistotou linií a volbou použitých 

materiálů.

Posláním soutěže je vrátit se k  dí-

lům krajinářské architektury, která byla 

v  minulém desetiletí oceněna odbor-

nou porotou v rámci soutěže Park roku 

a zjistit, jak dalece odpovídá jejich sou-

časný stav původním záměrům. Často 

skloňovaným výrazem v  rámci veřejné 

zeleně je „udržitelnost“. V rámci přehlíd-

ky si všímá odborná porota především 

toho, jak parky obstály v čase a jaká je 

jejich perspektiva. Účelem soutěžní pře-

hlídky je rovněž upozornit na  nezastu-

pitelné funkce ploch zeleně, pro jejichž 

naplňování je nutná odborná a pravidel-

ná péče a údržba. 
Jan Dvořák

Investor: Městská část Praha 3

se sídlem Havlíčkovo náměstí 9, 

130 00 Praha 3

Autoři projektu: Ateliér a05 – 

Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína 

Malíková

Spolupráce: Ing. Arch. Tomáš Bílek 

– přístřešek na kontejnery 

Ing. Jan Krpata – odvodnění, Ateliér 

Via – dopravní řešení

Projekt pro provedení stavby (DPS): 

8/2010

Realizátor: Gardenline s.r.o., 

Litoměřice

Stavbyvedoucí – Jan Šafrata

Realizace: 2/2011 – 7/2011 

Přehlídka s  předáním cen soutěže Park desetiletí proběhla v  rámci konference Zeleň 

ve  veřejném zájmu, která se konala dne 18. října v  Kongresovém centru Vavruška. Cenu, 

která byla udělena městské části Praha 3, převzali zástupce starostky Jan Materna a vedoucí 

odboru ochrany životního prostředí Jana Caldrová.
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„Trvá to desetiletí, než se dostanete 
ze zákulisí na jeviště,“ říkají členové 
Divadla Járy Cimrmana
Pro Žižkovské divadlo Járy Cimrmana je začátek sezony ve znamení oslav. Letos v říjnu tomu 
bylo 50 let, kdy se fenomén zapomenutého českého génia dostal do podvědomí každého příznivce 
inteligentního humoru. Radniční noviny proto zavítaly do šatny žižkovského divadla, 
aby vyzpovídaly členy ansámblu Roberta Bártu (RB), Marka Šimona (MŠ), Petra Reidingera 
(PR) a Andreje Kroba (AK). 

Vypadáte unaveně. Nelezou vám 

už oslavy Járy Cimrmana krkem.

RB: Lezou! Teď jste na to kápl!
MŠ: Je to sice vyčerpávající, ale 
my jsme z gruntu trošku nafouka-
ní, tak nám dělají dobře. (smích) 
Ale abych nekecal, s Robertem jsme 
včera na autogramiádě v Českém 
rozhlase seděli spolu a měli jsme 
křeč v prstech. 
RB: Trvalo to přes čtyři hodiny, jen 
s jednou čtvrthodinovou pauzou. 
To byla fronta snad až k metru. Mu-
seli v půl osmé zavřít bránu, jinak 
bychom tam museli snad přespat. 
Opravdu se divím, že někteří nej-
starší členové souboru vůbec dora-
zili dnes hrát. 

Kdo z vás je služebně nejmladší?

MŠ: To je docela fór. Je to vlastně 
tady náš Andrej, který je sice v této 
místnosti nejstarší, ale nastoupil po 
dlouhé pauze až nyní. Byl techni-
kem u cimrmanů v 70. letech, pak 
inscenoval Havlovu Žebráckou 
operu v Počernicích a dal si 30 let 
pauzu. A teď zase hraje Praotce 
Čecha.

Zdá se, že je to tedy pravda: každý 

z herců divadla Járy Cimrmana za-

čínal nejdříve jako kulisák.

RB: Kromě autorů ano. Většina 
z nás popisuje v nové knížce, jak 
jsme se dostali do divadla. Nedě-
lali jsme žádný konkurz, byla to 
náhoda.

Když divadlo vznikalo, každý ze 

čtyř zakladatelů měl za úkol na-

psat libovolný text. To jste tedy 

nemuseli?

Sborem: Ne, to ne!
RB: To bylo jen na začátku. My 
jsme nastoupili do divadla fakt jako 
lopaty. Obsluhovali jsme rumpál, 
jindy lano, nosili kulisy a tak. 
MŠ: Trvá to desetiletí, než se tady 
dostanete ze zákulisí na jeviště. Pak 
začnete dělat asistenty nebo poslíč-
ky, že něco donesete během před-
stavení. To ostatně vymyslel zrovna 
Andrej.
AK: Já o tom mám takovou polo-
pravdivou příhodu. Když začalo 
hrát Divadlo Na tahu, Láďa Smol-
jak viděl, že to tam funguje ob-
dobně, a některé hráče sem přive-
dl. Je to pravidlo, že všichni dělaj 
všechno. Za ta léta se tu ale pře-
ce jen vymezil prostor a jiní cizá-
ci se sem již nedostanou. Původní 

cimrmanovská idea byla, že tu jsou 
jen neherci.

Skutečně lze říct, že po půl stole-

tí hraní se můžete označit stále za 

neherce?

MŠ: Já myslím, že to jsme tady 
všichni. 
PR: Asi jo, když zkoušíme něco ji-
ného, tak nám všichni říkají, že 
z toho lezou jenom cimrmani. 

Co je na hereckém začátku: před-

náška, anebo rovnou hra?

RB: Nejdřív se přidělí role, o před-
nášku tady nejde. Seminář není 
brusičským kamenem, že když ho 
zvládneš, tak můžeš na plac. Priori-
tou je role, že ji umíš zahrát, netřást 
se trémou a umět si zapamatovat 
text. A také zahrát to obdobně jako 
jiný alternant.
MŠ: Seminář je naopak založený 
na tom, aby nikdo nehrál. Proto 
krotíme Táborského, jediného sku-
tečného herce, aby se do toho tolik 

herecky nepouštěl, ale aby přednáš-
ku jen přečetl. 

Zkoušíte ještě před představením?

PR: Jsou ještě oprašovačky, hlavně 
po prázdninách.
RB: Je fakt, že ty jsou důležité. Ko-
lektiv i počet vystoupení jsou řidší, 
některé hry jsou v repertoáru jed-
nou za tři měsíce. V tu chvíli je dob-
ré si to projít předem.

Změnil se po odchodu Ládi Smol-

jaka způsob režírování?

PR: Zdeněk Svěrák se snaží udržet 
stejnou linii. Láďa chybí v okamži-
cích: Nelíbí se mi to, hned po před-
stavení všem řeknu proč. Byl 
důslednější.

Během oslav proběhla anketa 

o  nejlepší cimrmanovské hlášky. 

Jaké jsou ty vaše?

RB: My jsme se do soutěže nezapo-
jovali a netroufám si říct, že bych 
měl svého favorita. Víme ale, že 
v restauraci nebo ve volném čase je 

mimoděk proneseme jako součást 
naší mluvy.
PR: Jsou možná jiné, než o kterých 
se hlasovalo. 
RB: Třeba „To nemá cenu, jedu 
domů!“
MŠ: Nebo „Spánembohem, já 
odcházím.“

Do jaké míry vám změnil Jára Ci-

mrman osobní život?

RB: Zásadně. Měli jsme hodně ko-
čovný život. Pohybujeme se také 
v úzkém kruhu lidí, kteří se mají 
zaplaťpánbůh rádi. No a je to taky 
tím, že tu nejsou ženský. Ne že by-
chom je ale nemuseli!

Když už jsme u  ženského pohla-

ví, ze začátku měli ženské role jen 

pánové Petr Brukner a  Miloň Če-

pelka. Už je to jinak?

PR: Já hraju princeznu.
MŠ: Já zas správcovou. Miloň Če-
pelka je ale nenahraditelný. V Aktu 
třeba není žádná alternace.

Které hry máte nejradši?

MŠ: Miluju Dobytí severního pólu. 
PR: Záskok je dokonalej. Nebo 
Němý Bobeš, je tu krásné propojení 
mezi seminářem a hrou. 

Postava Cimrmana je u nás jedna 

z  nejoblíbenějších. Co se vám na 

ní nejvíc líbí?

MŠ: Vždycky jsem tvrdil, že předob-
razem Járy Cimrmana je Láďa Smol-
jak. Albert Einstein, ale neúspěšný 
ve svém podnikání. Pěstoval bram-
bory, které objednával po pytlích, 
pak vykopal jen dva košíky. 

Rozklad rakouské monarchie 

se dal kdysi použít jako parale-

la k normalizačnímu období, dnes 

je ale doba jiná. Máte nějaké vy-

světlení, proč máte stále vypro-

dáno, když některé hlášky do jis-

té míry ztratily na svém původním 

významu?

MŠ: Takovou otázku si kladou od-
borníci a nepodařilo se ji nikomu 
rozluštit. 
PR: Je to holt tak dobře napsané, 
až je to nadčasové. Vždycky tu bu-
dou hloupí úředníci a absurdní 
předpisy.
RB: Diváci se v těch scénkách a ději 
podle mě sami nacházejí. Hra s ja-
zykem je zcela ojedinělá. 

Padesátiny jsou za vámi, co bude 

dál?

PR: Pětapadesátiny.
MŠ: Šedesátiny.
RB: Nevíme, ale řekněte nám, skon-
čí někdy ty padesátiny? 

Martin Hošna

rozhovor

Zleva Marek Šimon, Petr Reidinger, Robert Bárta Foto Martin Hošna

Divadlo Járy Cimrmana založili 
Ladislav Smoljak, Zdeněk 
Svěrák, Miloň Čepelka a Jiří 
Šebánek v roce 1966. Historicky 
první hra Akt měla premiéru 
v roce 1967, od té doby jich 
vzniklo dalších čtrnáct. Hra 
Záskok získala v roce 1995 
Cenu Alfréda Radoka. V divadle 
účinkují pouze muži, většina 
z nich se považuje za neherce.

     Diváci se 
v cimrmanovských 
scénkách a ději 
sami nacházejí

”
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Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

Za Trojku (Atrium a KC Vozovna)
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

 

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Z  důvodu rekonstrukce suterénních 
prostor je informační centrum v listopa-
du uzavřeno. Otevřeno bude v prosinci.

 

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY

 2. st 19.30 Olga Jelínková – 
soprán, Jakub Janský – 
housle, Aleš Bárta – var-
hany

 4. pá 19.30 Guitar Night
 5. so 15.00 Musica Dolce Vita
 7. po 19.30 Archioni Plus
 8. út 19.30 Musica Bohemica
10. čt 19.30 New Kubelík Duo
12. so 16.00 Den albánské kultury
14. po 19.30 Terezie Fialová – kla-

vír, Jiří Bárta – violoncello
15. út 19.30 Flautus vocis
19. so 15.00 Trigonum musicum
20. ne 17.00 Strom splněných přá-

ní – benefi ční koncert
21. po 19.30 Trio Bergerettes
22. út 16.30 Vzpomínka na fl étnis-

tu Milana Muclingera
22. út 17.30 Koncert studentů fl ét-

ny z Pražské konzervatoře 
a Ostravské univerzity

22. út 19.30 J. Ostrý – fl étna, 
A. Štajnochrová – housle, 
L. Mašek – violoncello, 
E. Keglerová – cembalo

24. čt 19.30 Večer operních árií 
a duetů

25. pá 19.00 Žižkov meets jazz 
2016

27. ne 16.00 1. adventní koncert 
29. út 19.30 Markéta Janoušková 

– housle, Bohumír Stehlík 
– klavír

30. st 19.30 Alexander Shonert – 
housle, Natalia Shonert 
– klavír

VÝSTAVY

Do 16. 11. 2016 Libor Beránek – 
Retrospektiva II.
24. 11. – 20. 12. 2016 Jiří Liška – 
„Co jsem viděl a četl“ – obrazy.
 

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

VÝSTAVA KOŘENY ŽIVOTA

Od 10. 11. 2016 probíhá v galerii 
„Pod radnicí“ výstava Marie Jiřič-

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

Rezervace na www.kinoaero.cz 
a každý všední den po–pá 10–17 
na tel. čísle: 608 330 088. Pro uži-
vatele chytrých telefonů je zdarma 

ke stažení aplikace s aktuálním 
programem KINOKLUB.

Kino Aero v říjnu doporučuje:

Kubrick v Aeru

 1. út 18.00 Zabíjení
           20.00 Barry Lyndon
 2. st 18.00 Olověná vesta
           20.30 2001: Vesmírná odys-

sea
 3. čt 18.00 Lolita
           20.45 Mechanický pome-

ranč
 4. pá 18.00 Dr. Divnoláska aneb 

Jak jsem se naučil nedělat 
si starosti a mít rád bombu

            20.00 Osvícení
 22.15 Eyes Wide Shut
 5. so Sherpafest 2016
 7. po 20.30 Projekce v rámci Týd-

ne vědy a techniky
 8. út 18.00 a 20.30 Ladislav Zibu-

ra: Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty

 9. st 20.00 Je to jen konec světa – 
veřejná premiéra

10. čt 18.00 Lékaři bez hranic – 
premiéra fi lmu Affl iction 

12. pá 15.45 MET: Live in HD | Don 
Giovanni

14. po 19.00 Žižkov meets Jazz
15. út 20.30 Diáky | Cestovatelský 

kabaret
22. út BANFF 2016 – Mountain Film 

Festival
23. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 51
29. út 20.30 Aero Naslepo
30. st 20.00 Stand-Up Comedy: 

Přiostři to!

Projekce pro seniory – každé úte-

rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30

 1. út 10.00 Rodinné štěstí
 3. čt 13.30 Dívka ve vlaku
 8. út 10.00 Radio Dreams
10. čt 13.30 Anthropoid
15. út 10.00 Muž jménem Ove
17. čt 13.30 Snowden
22. út 10.00 Egon Schiele
24. čt 13.30 Je to jen konec světa
29. út 10.00 Sieranevada

Baby Bio Projekce pro rodiče 
s dětmi každou středu od 10.00.
Aktuální program na www.kinoaero.
cz.

Aeroškola Filmové a animační 
kurzy pro děti i dospělé. www.
aeroskola.cz

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

VÝSTAVA VE FOYER:

1. 11. – 30. 11.
PORTRÉT – ALENA BURIANOVÁ

kové a Mileny Šoltészové. Zahrnuje 
výběr prací v keramice, tapiserie, 
šperky, volnou grafi ku v technice 
hlubotisku, kresby a drobnou grafi ku. 
Výstava bude přístupná pro návštěv-
níky v pondělí a ve středu od 8 hod. 
do 18 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 
hod. do 16 hod. a v pátek od 8 hod. 
do 14 hod. 

Za Žižkovskou vozovnou 
2687/18

tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz

Herna je otevřena pondělí až pátek 
od 10 do 19 hod. kromě časů progra-
mu pro dospělé. V sobotu hodinu před 
a po představení. Kavárna je otevřena 
pondělí až pátek od 11 do 19 hodin, 
v době programu i déle.
 1. út 16:00 Jakub Folvarčný 

a Ústav úžasu: Cirkus 
Prdítko

 2. st 16:00 Fresh Senior: Setkání 
s Miluší Voborníkovou

 2. st 19:00 Oliver Malina Morger-
stern: Za Seifertem na Žiž-
kov

 4. pá 10:00 – 16:00 Cukrářská 
dílna s Lucií Holánkovou

 5. so 16:00 Jakub Folvarčný 
a Ústav úžasu: Tajná pohád-
ka (O hadovi)

 7. po 15:00 Jak úspěšně (ne)
stárnout

 8. út 16:00 Anička a letadýlko: 
Frutti di mare

 9. st 16:00 Fresh Senior: Radost 
z pohybu vám zaručeně 
zvedne náladu

 9. st 18:00 Literární večer „Bohumil 
Hrabal a Irena Kačírková 
jedou na chmel“

10. čt 10:00 Zpívání s harmonikou
10. čt 19:00 Miroslav Paleček: „Jež-

kárny a …“
11. pá 10:00 Rodičovský klub Vo-

zovna
12. so 16:00 Hmyzí cirkus
14. po 15:00 Jak úspěšně (ne)

stárnout
15. út 16:00 Divadlo Kaká: Jak bobr 

hledal déšť
16. st 10:30 LouDkové divadlo: 

Šípková Růženka
16. st 16:00 Fresh Senior: Setkání 

s Václavem Vorlíčkem
16. st 19:00 Oliver Malina Morger-

stern: Rok bez Magora
19. so 16:00 – 18:00 Výtvarná dílna 

pro děti se Sofi í Švejdovou
22. út 16:00 Jakub Folvarčný 

a Ústav úžasu: Vlk a hlad
23. st 16:00 Fresh Senior: Filmový 

klubíček Jiřího Suchého
23. st 19:00 Jana Koubková + On-

dřej Kabrna
24. čt 10:00 Zpívání s harmonikou
24. čt 19:00 Divadlo bez zábran: 

Dva na kanapi
25. pá 10:00 Rodičovský klub Vo-

zovna
26. so 15:00 – 18:00 Výtvar-

ná  loutková dílna Mirka 
 Trejtnara

29. út 16:00 Malý pán loutkové 
představení 

30. st 10:30 LouDkové divadlo: 
Kouzelný les a Dračí po-
hádka

30. st 16:00 Fresh Senior: Tvůrčí 
dílna s akademickou malíř-
kou Miladou Gabrielovou

30. st 19:00 Fresh Senior: Literáti 
z naší čtvrti – Knihovna 
Olgy Havlové čili Hrobkau.

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zdjc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno 
jinak. Na zadaná představení není 

možné objednávat vstupenky.

 1. út 19:00 Podnájem na bulváru 
Courteline | Městské diva-
dlo Kladno

 2. st 19:00 Tlustý prase | Městské 
divadlo Kladno

 3. čt 19:00 Perfect days | Městské 
divadlo Kladno

 4. pá 19:00 Noc tribádek | 3D 
company

 5. so 19:00 Smích zakázán | 3D 
company

 6. ne 19:00 Cimrman v říši hudby 
| Divadlo Járy Cimrmana

 7. po 19:00 Velký Gatsby | Diva-
dlo A. Dvořáka Příbram

 8. út 19:00 Dlouhý, Široký a Krát-
kozraký | Divadlo Járy 
Cimrmana

 9. st 19:00 Dobytí severního pólu 
| Divadlo Járy Cimrmana

11. pá 19:00 Frida K. | 3D company

13. ne 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 
Cimrmana

14. po 19:00 Muži ve zbrani aneb 
Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! | Divadlo AQUA-
LUNG

15. út 19:00 Posel z Liptákova | 
Divadlo Járy Cimrmana

16. st 19:00 Blaník | Divadlo Járy 
Cimrmana

17. čt 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

18. pá 19:00 Figaro, lazebník sevill-
ský | Divadlo AQUALUNG

19. so 19:00 NOC DIVADEL - Pro-
log, forbína, „Naše slavné 
souboje“, 19:40 program 
| Divadlo Járy Cimrmana, 
Divadlo AQUALUNG, ka-
pela AQUAJAZZ

20. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krát-
kozraký | Divadlo Járy 
Cimrmana

21. po 19:00 Válka s mloky | Aqua-
lung

22. út 19:00 Švestka pro OÁZU | 
Divadlo Járy Cimrmana

25. pá 19:00 The Stand In | Cimr-
man English Theatre

26. so 19:00 Cesta kolem světa 
za 60 dní | Divadlo Aqua-
lung

27. ne 19:00 Švestka | Divadlo Járy 
Cimrmana

28. po 19:00 Ideální pár | TEĎ! 
Divadlo

30. st 19:00 České nebe | Divadlo 
Járy Cimrmana

1. út 20.00 MIME FEST: KREPSKO / 
CZ, FIN

2. st 20.00 MIME FEST: SQUADRA 
SUA CLOWNS / CZ

3. čt 20.00 MIME FEST: NORTHERN 
KUNQU OPERA THEATRE 
/ CN

4. pá 20.00 MIME FEST: OKIDOK /
BE

6. ne 19.00 PRESIDENT BONGO 
(EX GUS GUS) & THE 
EMOTIONAL CARPENTERS 
/ IS + B4 DIE MITTER-
NACHTMAUS / CZ

7. – 11. 22. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE

12. so 19.30 MATIJA SOLCE /SL
20.30 FEKETE SERETLEK A DAMÚ-

ZA - KAR 
13. ne 20.00 WHITE RABBIT RED 

RABBIT
14. po 20.00 WHITE RABBIT RED 

RABBIT
15. út 19.30 AKROPOLIS MULTIME-

DIALE: NEVER SOL A HOS-
TÉ + COALS /PL

16. st 19.00 WHITE RABBIT RED 
RABBIT:  MARTIN ZELLER 

20.00 COCOTTE MINUTE
18. pá 19.30 The.Switch – KŘEST 

CD, HOST SMRTISLAV
19. so 16.00 NOC DIVADEL – 

ZDRAVOTNÍ KLAUN
20. ne 19.30 THE KILLING JOKE /

UK
21. po 20.00 SPITFIRE COMPANY: 

VLADIMIR MACBETIN
22. út 19-00 AKROPOLIS MULTI-

MEDIALE: EIVIND AARSET 
BAND /NO + LIVE REMIX 
FLOEX /CZ  

23. st 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
24. čt 19.30 BRAN – Křest CD
25. pá 19.30 EUROCONNECTIONS: 

NOUVELLE VAGUE / FR
26. so 19.30 GUILLAUME PERRET 

& THE ELECTRIC EPIC 
27. ne 19.30 LEE RANALDO & EL 

RAYO / USA
29. út 19.30 BOHUSLAV MARTI-

NŮ: ŽENITBA & DVAKRÁT 
ALEXANDR

30. st 19.30 BOHUSLAV MARTI-
NŮ: ŽENITBA & DVAKRÁT 
ALEXANDR 

DIVADLO PRO TANEC

 3. čt 20:00 Švihla
 6. ne 14:00 ČÁRY, MÁRY, FUK – 

SVĚTLO, POHYB, ZVUK
 7. po 10:00 GUIDE
 7. po 20:00 GUIDE
 8. út 20:00 L / One of the Seven
11. pá 20:00 Festival Alternativa
13. ne 16:00 Karneval zvířat
14. po 9:00 Karneval zvířat
14. po 11:00 Karneval zvířat
15. út 20:00 KOREKCE
19. so 17:00 Noc divadel 2016
21. po 20:00 Flow
22. út 20:00 Flow
29. út 20:00 Constellations I. Before 

I Say Yes
30. st 20:00 Constellations I. Before 

I Say Yes
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Strom splněných přání letos opět v Atriu

Již 14. ročník koncertu pro Strom 

splněných přání se uskuteční 

20. listopadu od 17.00 hodin v Atriu 

na Žižkově. V  duchu jeho motta 

Proč bychom se netěšili představí 

sólisté Národního divadla nejzná-

mější české árie a duety. Tradiční 

charitativní akce opět pamatuje na 

potřebné.  

Strom splněných přání pořádá žiž-
kovská charita už od roku 2002, 
kdy vznikl na podporu lidí posti-
žených záplavami. Od té doby po-
sílá sdružení každoročně vánoční 
dárky do dětských domovů, ústavů 
sociálních služeb, domovů důchod-
ců nebo chudým dětem na Ukraji-
nu. Letos se charita zaměří na Do-
mov sv. Vincenta de Paul v Dolním 
Podluží, kde našlo útočiště již ne-
malé množství maminek s dět-
mi, které by bez pomoci svou si-
tuaci nezvádly a jen díky domovu 
se mohly opět postavit na vlastní 
nohy. Stejně tak chce potěšit dár-
kem obyvatele Charitního domova 
pro duchovní ve Staré Boleslavi, 
kde dožívají ti, kteří celý svůj ži-
vot pomáhali jiným. Ve spolupráci 
s organizací ONŽ – pomoc a pora-
denství pro ženy a dívky – podpoří 
žižkovská charita také těhotné ženy 
v obtížných životních situacích, 

které potřebují pomoc před naro-
zením dítěte i po něm, nebo rodi-
ny s nezaopatřenými dětmi, které 
se nacházejí v nepříznivé životní 
situaci a jsou ohroženy sociálním 
vyloučením.

Po koncertě sólistů Národního 
divadla, který se koná 20. listopadu 

v Atriu na Žižkově, si budete moci 
vybrat ze seznamu přání, koupit dá-
rek a zabalený jej přinést vždy v ne-
děli 27. listopadu, 4. a 11. prosince 
po mši do kostela sv. Prokopa, kde 
je budou členové charity vybírat 
vždy od 10.30. 

-red-

Trojka už po čtrnácté v rytmu jazzu

Po roce se opět vrací tradiční hu-

dební festival Žižkov meets jazz, 

a to už po čtrnácté. Těšit se mů-

žete na řadu zajímavých umělců 

a kapel, z nichž někteří obohacují 

klasické jazzové rytmy o netra-

diční prvky. 

Jako každý rok se i letos můžeme tě-
šit na hudební festival Žižkov meets 
jazz. Znovu budeme moci zhléd-
nout produkci soudobých jazzo-
vých kapel, které se ale nebojí krea-

tivně pracovat i s jinými hudebními 
žánry, jako je například reggae. „Ze 

známých tváří se mohou návštěvníci tě-

šit například na jazzmana Jiřího Sti-

vína, ale samozřejmě vystoupí i další 

skvělí umělci a kapely,“ říká zástup-
ce starostky Alexander Bellu. Kon-
certy budou rozděleny do několika 
lokalit, jimiž jsou kino Aero, Ga-
lerie Pod Radnicí, hospoda U Vy-
střelenýho oka a Atrium. Hlavní 
koncert proběhne v sobotu 22. lis-
topadu ve Venuši ve Švehlovce, kde 

vystoupí instrumentální trio Ma-
lina-Liška-Nejtek. Tvoří jej tři hu-
debníci z různých žánrových oblas-
tí, kteří se potkali v čemsi, co by se 
dalo nazvat jako country-folk-jazz 
nebo nová akustická hudba. Dále 
se předvede kapela Points Septet, 
která vznikla jako rozšířená sestava 
mezinárodně úspěšného jazzového 
sdružení Points, jež existuje již od 
roku 2007. Septet k posluchačům 
promlouvá vlastními skladbami, 
které komponuje český, v Dánsku 

žijící saxofonista Luboš Soukup. 
Hlavní koncert pak uzavře Libor 
Šmoldas Organ trio. Libor Šmol-
das je držitelem mnoha jazzových 
ocenění, například Nejlepší jazzo-
vá skladba roku (za Letter Home 
z alba Intuition). Dalším tahákem 
je Jana Koubková, která vystoupí 
o den později ve Vozovně. Detail-
ní program festivalu Žižkov meets 
jazz naleznete na straně 12. 

-nov-

Nekonvenční žižkovský podzim 

zakončí slavnostní koncert

Mezinárodní hudební festival Ne-

konvenční žižkovský podzim vi-

oloncellisty Jiřího Hoška se již 

podvacáté koná na různých a ne-

všedních místech Prahy 3. Letošní 

ročník se uzavře 18. listopadu.  

Festival odstartoval již 21. září, kdy 
v kostele sv. Rocha na Olšanském 
náměstí rozezněly tóny mariánských 
chorálů od skladatelů, jako jsou An-
tonín Dvořák, Johann Sebastian 
Bach nebo Jan Zach, a po celý ří-
jen nabízel nejenom vážnou hudbu. 
„Připomínáme hudbu od středověku až 

do 20. století, v rámci koncertu i něco 

z artifi ciálních žánrů. Letos se opět těším 

na koncerty na Žižkovské věži, kde uve-

deme 7. listopadu Hudbu z horní paluby 

Titaniku,“ upozorňuje umělecký ga-
rant festivalu Jiří Hošek.

Jedním z vrcholů letošního festi-
valového dění bylo vystoupení Or-
chestru Ježkovy stopy 26. října v pro-
storách Auto Jarov s.r.o. Na dalších 
místech zazněla další skvělá hudba. 
V Bratrské jednotě baptistů si ná-
vštěvníci poslechli 17. října Mozarto-
vu Malou noční hudbu, v modliteb-
ně Církve bratrské na Žižkově vzdala 
19. října Rožmberská kapela poctu 
českému panovníkovi Karlu IV., kos-

tel sv. Prokopa zažil oslavu W. A. Mo-
zarta uvedením jeho Korunovační 
mše v provedení Pražského katedrál-
ního sboru. Ke státnímu svátku ČR 
se konal 28. října v Národním památ-
níku na Vítkově varhanní koncert.  

Dne 10. listopadu se můžete na 
žižkovské radnici těšit na Španělské 
legendy v podání akordeonu a vio-
loncella. Festival zakončí slavnostní 
koncert ve VŠE 18. listopadu, kdy 
zazní Mozartova Předehra k opeře 
Kouzelná fl étna nebo Čajkovského 
symfonie č. 5 e moll. 

Martin Hošna

Divadlo Járy Cimrmana slaví padesátku
V začátcích jim byl prorokován rychlý konec, divadlo jednoho nápadu nemělo přežít déle než 
jednu sezonu. Dnes je to ale už půl století, co nás baví. Představení jsou neustále vyprodaná 
a hercům tleskají diváci všech generací. Cimrmanovci jsou prostě živoucí legendou.  

Žižkovské divadlo Járy Ci-
mrmana se za dobu svojí 
existence stalo pojmem. Pa-
desátileté jubileum si prá-

vě připomíná maratonem akcí, mezi 
nimiž nechyběla ani autogramiáda 
v Českém rozhlasu: „To byla fronta 

snad až k metru. Museli v půl osmé za-

vřít bránu, jinak bychom tam museli 

snad přespat. Opravdu se divím, že ně-

kteří nejstarší členové souboru vůbec do-

razili dnes hrát,“ říká s nadsázkou člen 
DJC Robert Bárta. „Nasazení a vytr-

valost pánů z Divadla Járy Cimrmana 

pro mě jsou a vždycky budou velkou in-

spirací. Navíc mě k nim pojí dlouholeté 

přátelské vztahy,“ dodává Alexander 
Bellu, zástupce starostky pro oblast 
kultury, který ansámblu osobně gra-
tuloval k jeho významnému jubileu. 
Představení bývají s železnou pravi-

delností vyprodána a milovníci hu-
moru tohoto divadla musí shánět líst-
ky dlouho dopředu. Navíc se dostala 
i do našeho běžného života: repliky 
jako „V Budějovicích by chtěl žít každý, 

že. Kromě mě teda“ nebo reklamní slo-
gan „Birhanzlova mast, na lysinu past“ 

ze hry Vražda v salonním coupé ne-
zná jen málokdo. 

I když soubor prošel za dobu svo-
jí existence mnoha proměnami, her-
ci se s tím vždy dokázali vypořádat. 
Nejvýraznější ztrátou posledních let 
bylo úmrtí spolutvůrce celého kon-
ceptu Ladislava Smoljaka. Na něj, ale 
i na další zesnulé členy cimrmanovci 
vzpomínají s láskou i humorem. 

Za půl století mohli fanoušci zhléd-
nout celkem 15 her a bezpočet repríz. 
První hrou byl Akt z roku 1967 a po-
slední pak České nebe, které mělo 

premiéru v roce 2008. Co do kvality 
jsou všechny hry vzácně vyrovnané. 
„Jemný humor cimrmanovců je mi blízký 

tím, jak spojuje všechny inteligentní divá-

ky bez rozdílu pohlaví, věku nebo profese. 

Obzvlášť miluju Hospodu na mýtince,“ 
zmiňuje Alexander Bellu zároveň jed-
nu z divácky nejúspěšnějších her. Pre-
miéru měla v roce 1969 a byla první, 
na níž se již nepodílel zakládající člen 
divadla Jiří Šebánek. Ten ze soubo-
ru odešel kvůli rivalitě s Ladislavem 
Smoljakem. Smoljak se Svěrákem 
nejraději tvořili v klidném prostředí 
své společné chaty. A to, jestli je kus 
dobře napsaný, testovali na těch nej-
přísnějších kriticích, kolezích z diva-
dla. Zasmáli-li se totiž oni, měli autoři 
jistotu, že se dílo vydařilo. 

Divadlo Járy Cimrmana má mno-
ho specifi k, například dodržování 

principu neherectví nebo alternová-
ní. Jeden večer můžete jako kulisák 
přenášet rekvizity, zatímco druhý jste 
povolán na pódium, abyste bavil di-
váky v hlavní roli. Všechno v tomhle 
souboru zkrátka funguje tak nějak ji-
nak. Nezbývá než si přát, aby to tak 

ještě dlouho zůstalo. „Zájem diváků 

o Járu Cimrmana, našeho největšího 

vynálezce, pedagoga, prozaika, básníka 

a fi lozofa, neutuchá a to je dobře. Humor 

tohoto divadla je totiž nadčasový,“ shr-
nuje Alexander Bellu. 

Jan Novotný

Strom žižkovské charity plní přání už od roku 2002

Na festivalu Žižkov meets jazz se představí 

také Jiří Stivín

Návštěva v  Divadle Járy Cimrmana: zleva Jaroslav Weigel, Bořivoj Penc, Zdeněk Svěrák, 

Alexander Bellu, Miroslav Táborský, Miloň Čepelka, Petr Brukner, Jan Hraběta
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Kino AERO (Biskupcova 31)

Alexander Bellu, zástupce starostky MČ Praha 3, zve na XIV. ročník festivalu
pořádaný městskou částí Praha 3 ve spolupráci se 100PROmotion

Předprodej: Ticketstream � www.facebook.com/zizkovmeetsjazz

KIAP (NOR/CZ)
JAROMÍR HONZÁK QUINTETVSTUPNÉ 150/200

VSTUPNÉ 80/120

VSTUPNÉ 150/200

VSTUPNÉ 80/120

VSTUPNÉ 80/120

VSTUPNÉ dobrovolné

Galerie pod radnicí (Havlíčkovo nám. 9)

JIŘÍ STIVÍN + JAROSLAV ŠINDLER

U vystřelenýho oka (U božích bojovníků 3)

SWING TRIO AVALON
KC Vozovna (Za Žižkovskou vozovnou 18)

JANA KOUBKOVÁ + ONDŘEJ KABRNA
Atrium (Čajkovského 12)

BEATA HLAVENKOVÁ

Venuše ve Švehlovce (Slavíkova 22)

MALINA – LIŠKA – NEJTEK 
POINTS SEPTET
LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO

Začátek všech představení v 19:00 hodin 

KNIHOVNA OLGY HAVLOVÉ 
 

. 2016 V 19 HODIN 
KC VOZOVNA 

KOMPONOVANÝ VZPOMÍNK  
 
HOSTÉ:  
HUDEBNÍK A SPISOVATEL VRATISLAV BRABENEC 

 
PUBLICISTKA  

           
MODERUJE PETR VIZINA 
 
KC Vozovna, Za  
www.literatiznasictvrti.cz  / tel: 602 411 101 / 
info@literatiznasictvrti.cz 
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školství

ZŠ a MŠ J. Seiferta a ZŠ Lupáčova otvírají kreativní a polytechnické centrum 

Po  měsíci pilotního provozu 

bylo začátkem října v  ZŠ a  MŠ 

J. Seiferta otevřeno polytechnické 

a výtvarné centrum jako společný 

projekt se ZŠ Lupáčova.

„Projekt přednostně sleduje výuku poly-

technických předmětů, které umožní žá-

kům obou škol rozvíjet jejich kreativitu, 

schopnost logicky myslet a v neposlední 

řadě i manuální zručnost,“ zdůrazni-
la radní pro školství Jaroslava Su-
ková. Její slova podporuje i fakt, že 
nad centrem převzal záštitu ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek, je-
hož při otevření zastoupil Jiří Lang. 
Popřál dětem hodně tvůrčích zážit-
ků a podotkl, že se možná některé 
z nich stanou v budoucnu architek-
ty, projektanty, odborníky v různých 
technických oblastech.

V obou učebnách mají žáci k dis-
pozici nejen již klasickou interaktivní 
digitální techniku, ale také prototyp 
vícedotykového interaktivního stolu 
s mnoha so� warovými aplikacemi. 
Jde například o 3D výukové objekty 
fi rmy Corinth v součinnosti s Micro-
so� , nebo so� ware umožňující pra-
covat zcela nezávisle několika žákům 
najednou.

Ke klíčovému vybavení učebny pa-
tří velká sada stavebnic několika pro-
veniencí - od fi rmy Kinect, Lego a dal-
ších. Součástí jsou také testovací sady 
Pasco, které i těm mladším žákům 
umožňují měřit různé fyzikální a che-
mické veličiny.

Zásadním typem stavebnice jsou 
však české produkty Merkur, které 
představil ředitel fi rmy Jaromír Kříž, 
a dále pak stavebnice označovaná ja-
ko Veselé mosty. Tato unikátní sada 

14 mostů z celého světa získala cenu 
roku 2016 jako nejlepší technická di-
daktická pomůcka. Ve vybavení ne-
chybějí ani stavebnice robotů.

„Celý projekt bude zároveň sloužit i ja-

ko didaktické centrum pro učitele, aby se 

aktivity polytechnické výuky mohly úspěš-

ně rozšiřovat i do dalších škol,“ konstato-

vala Jaroslava Suková. Ředitelka ZŠ 
a MŠ J. Seiferta Marie Suchá dodala: 
„Bez podpory městské části Praha 3 by se 

projekt nemohl uskutečnit.“  -red-

Sportovci v ZŠ Jeseniova už nezmoknou 

Slavnostní přestřižení pásky ve 

středu 19. října uvedlo v život 

novou krytou atletickou dráhu ve 

sportovním areálu ZŠ Jeseniova. 

Výborný nápad se zrodil již dříve, ale 
teprve v souvislosti s opravami hyd-
roizolace školní budovy bylo možné 
ho realizovat. Šedesát let stará budo-
va, do níž prosakovala spodní voda, 
prošla sanací a na ploše vzniklé při 
její patě bylo možno vytvořit krytou 
běžeckou plochu se dvěma dráhami 
o délce 50 metrů. Firma Envos, vzešlá 
z výběrového řízení, všechny tyto prá-
ce provedla během školních prázd-
nin. S přáním, ať dráha dobře slou-
ží, ji pak slavnostně uvedla v provoz 
radní pro školství Jaroslava Suková. 
„Jsme rádi, že se nám díky městské části 

Praha 3 konečně podařilo vyřešit izolaci 

a zároveň doplnit vybavení naší sportovní 

školy. Náklady činily přibližně pět milio-

nů, z čehož převážná část hradila sanační 

práce a pouze malé procento vybudování 

dráhy včetně zastřešení průhledným poly-

karbonátem,“ vysvětlil ředitel školy Jiří 
Lébr. Vhodným skloubením prací do-

šlo nejen k úspoře veřejných zdrojů, 
ale i podpoře rozvoje mladých spor-
tovců, z nichž jednou mohou být 

špičkoví atleti. Několik olympioniků 
ostatně ze zdejší líhně už vzešlo. 

Jan Dvořák

Radní pro školství doprovodila ředitele na výjezdní poradu 

Již vloni byla obnovena tradice 

výjezdní porady ředitelů škol 

zřízených městskou částí Praha 3. 

Letos v termínu od 12. do 14. října 

navštívili ředitelé za  účasti radní 

pro školství Jaroslavy Sukové 

severočeský Most a  litvínovskou 

Střední odbornou školu pro 

ochranu a  obnovu životního 

prostředí.

„Na jaře jsme ředitelům předložili seznam 

několika měst v maximálně dvouhodinové 

dojezdnosti od Prahy proto, abychom zjisti-

li, které město ještě nenavštívili,“ informo-
vala radní pro školství Jaroslava Suko-
vá. „Volba nakonec padla na Most,“ 
dodala. Do programu porady byla za-
hrnuta krátká projížďka centrem měs-
ta a zastávka u děkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. „Spousty ze-

leně, možnosti rekreace, sportu, nádherně 

upravené prostranství okolo přesunutého 

kostela se sochami zachráněnými ze staré-

ho Mostu, to je pro mě velmi silný zážitek,“ 
svěřila se se svými pocity ředitelka 
ZŠ a MŠ J. Seiferta Marie Suchá a po-
dobně se vyjadřovali i další ředitelé. 

V průběhu porady byly pak pro-
jednány závěry z různých dotazní-

kových šetření, které budou použity 
jako podklady ke stanovení dalších 
doporučujících postupů v různých 
činnostech. Jedná se například o eva-
luaci škol, zřízení metodických center 
nebo systémové rozvojové programy 
odboru školství. Vzhledem k tomu, že 
Praha 3 získala na dva roky fi nanční 
prostředky v rámci evropského pro-
gramu výchovy a vzdělávání, hlavní 
část porady byla věnována tomuto 
tématu. „Těší mě, že se ředitelé aktiv-

ně zapojují do diskuse na různá témata, 

hledají způsoby zkvalitňování výchovně 

vzdělávacích činností a chtějí se zapojo-

vat do nových programů, jako například 

místní akční plán,“ sdělila radní Suko-
vá. Na jednání ji doprovodili také sta-
rostka Vladislava Hujová a tajemník 
Petr Fišer. V hodinové diskusi odpo-
vídali na dotazy ředitelů nejen z ob-
lasti fi nanční, ale i další podpory spo-
lupráce škol a zřizovatele.

Do programu porady měli ředitelé 
zařazenu návštěvu Scholy Humanitas 
– Střední odborné školy pro ochranu 
a obnovu životního prostředí v Litví-
nově. Škola byla založena jako první 
svého druhu v České republice a le-
tos oslaví 25 let své činnosti. Ředitelé 

našich základních škol zde získali in-
formace o další možnosti pro žáky 9. 
tříd, a to v pomoci při rozhodování, 
kterou školu si vybrat pro další vzdě-
lávání. Vysoký počet vzdělávacích, 
výchovných, ale také volnočasových 
aktivit včetně zahraničních stáží litví-
novské školy by mohly být motivují-
cím prvkem pro mnohé pražské žáky. 
I ředitelky mateřských škol mohou 
využít nabídku střední školy. Míst-
ní centrum ekologické výchovy Via-
na totiž realizuje výukové programy 
na konkrétní témata, která jsou zpra-
covaná s ohledem na věkové katego-
rie i na rámcové vzdělávací programy. 
„V litvínovské škole jsme získali mnoho in-

spirace, přestože se jedná o střední školu 

a Praha 3 je zřizovatelem jen mateřských 

a základních škol,“ informovala Jaro-
slava Suková. „Velmi mě potěšilo, že už 

při prohlídce školy několik našich ředite-

lů i ředitelek projevilo zájem o spolupráci. 

Pro nás je to příjemné zjištění, že se naše 

školy chtějí ve svých činnostech posouvat, 

jinými slovy zkvalitňovat svůj výchovně 

vzdělávací proces,“ dodala Jaroslava 
Suková. 

-red-

Místní akční plán 

se bude v Praze 3 

realizovat 

Městská část Praha 3 získala 
3 782 632 Kč v rámci evropského 
pro  gramu Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání. „Projekt bude zahájen 

1. 11. 2016 a ukončen za dva roky,“ in-
formovala radní pro školství Jarosla-
va Suková a dodala: „Do projektu jsou 

zapojené všechny mateřské a základní 

školy zřízené Prahou 3, dále většina ne-

ziskových organizací se sídlem v Praze 3 

zapsaných ve školském rejstříku a někte-

ré školy a školská zařízení, které MČ Pra-

ha 3 nezřizuje.“

Cílem projektu je systémové zlepšení 
kvality vzdělávání škol Prahy 3, do-
stupnost kvalitního vzdělávání pro
každé dítě a žáka a zavedení priorit 
vzdělávací politiky do praxe škol. 
Nedílnou součástí je i zlepšení spo-
lupráce na území Prahy 3. 

-red-

Zdravá školní jídelna startuje 

na Trojce

Vedoucí školních jídelen v  Pra-

ze  3 se připravují na  zapojení 

do projektu Zdravá školní jídelna.

Výzkumy jednoznačně vykazu-
jí skutečnost, že děti stravující 
se ve škole, trpí méně nadváhou 
a obezitou a získávají zde správné 
stravovací návyky pro celý život. 
Pokud chce mít společnost zdravé 
dospělé, musí se naučit zdravě jíst 
už v dětství.

Projekt Zdravá školní jídelna 
vznikl ve Státním zdravotním ústa-
vu ve spolupráci s týmem hygieni-
ků a je podporován Ministerstvem 
zdravotnictví, tedy institucemi, 
které jsou těmi pravými garan-
ty zdravého stravování. Projekt je 
praktickou ukázkou, jak je mož-
né naplnit cíle programu Zdraví 
2020. Projektový tým, sestavený 
z odborníků na výživu, spolupra-
cuje s dietní sestrou, zkušeným šéf-
kuchařem a metodikou pro školní 
stravování.

„V Praze 3 máme velkou výhodu, 

protože pracovnice odboru školství Ale-

na Strosserová má certifi kát nutriční 

terapeutky a je silnou oporou všem ve-

doucím našich školních jídelen,“ in-
formovala Jaroslava Suková, rad-
ní pro školství. Alena Strosserová 
k tomu dodává: „Projekt Zdravá 

školní jídelna přináší rady, recepty, 

příručky, které pomáhají při sesta-

vování jídelníčku z hlediska nejmo-

dernějších poznatků o zdravé výživě. 

Za velmi pozitivní a účinné považu-

jeme možnost výměny zkušeností, od-

halování slabých stránek, ale i silných 

stránek ve školním stravování.“

Vedoucí školních jídelen 
na konci října absolvovali úvodní 
seminář pod vedením Alexandry 
Košťálové ze Státní zdravotního 
ústavu. Kromě provozních zále-
žitostí si všichni uvědomili, že je 
nutné postupovat krok za krokem, 
nikoliv změnit jídelníček ze dne 
na den. 

-red-

ZŠ Jeseniova má novou krytou dráhu Foto Radko Šťastný

Foto Milan Hájek
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 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400.

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava 

rozvodů plynu, vody, kanalizace a  topení. 

Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz, 

tel.: 603 937 032.

 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití 
záclon, markýzy, čalounění dveří, shrnova-
cí dveře, renovace oken, silikon. těsnění – 
30%  úspora tepla, malování, Petříček. Tel.: 
606 350 270, 286 884 339, www.zaluzie-role-
ty-praha8.cz.

 Malířské a lakýr. práce + úklid, levně kva-

litně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.

 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a  bourací práce. Odvoz suti za-
jištěn. Rekonstrukce bytu, domu, nebytových 
prostoru. Mobil: 777 670 326.

 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji v domácnostech 
i fi rmách. Ručně čistíme kožený nábytek, my-
jeme okna. Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých původů. Rychle, 
kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 Stropní sušák prádla – prádlo se snadno vy-
táhne ke stropu a nepřekáží. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584.

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-

mocník pro opravy, montáže, údržbu a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 Koupím ván. ozdoby, betlém, osvětlení stro-
meček aj. Tel.: 603 410 736.

 Koupím starou bižuterii, hodinky, alpakové 
lžičky. Tel.: 603 410 736.

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

 Koupím byt. Tel.: 733 676 230.

 Přímý zájemce koupí dva byty v  Praze  3 
a okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší byt 
pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na stěhování ne-
spěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dlu-
hy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – vyklidíme 

Váš byt, dům, půdu, sklep, zahradu a  jiné. 

Pracujeme rychle, levně a  kvalitně, i  o  ví-

kendu. Ceny dohodou. Tel.: 775  520  155 

Roman.

 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ všeho druhu 

i  retro předměty včetně nábytku, výkup 

možný i o víkendu, přijedeme kamkoliv. Vo-

lejte tel.: 608 884 148.

 VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOS-

TÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

 Koupím rodinný dům na  Praze 3. Nejsem 
RK. Tel.: 774 344 645.

 Nabízím k  pronájmu uzamykatelnou ga-
ráž v  hromadných garážích, Chelčického 19 
za hotelem Olšanka. Tel.: 732 785 645.

 Koupím staré dětské hračky, knížky a bytové 
doplňky do roku 1990. Tel.: 702 555 893.

 Dobrý den, hledám byt pro 2 os. v  Praze 
s  dobrou dostupností k  centru, 1kk až 3+1, 
menší byt do 15 tis., větší do 20 tis. Nastěho-
vání nejdéle do  měsíce. Předem děkuji, tel.: 
603 789 381.

 Nabízím výuku AJ + douč. základů NJ a FJ. 
Dojíždím. Tel. 728 547 591.

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

Koněvova 205, Praha 3, tel.: 604 887 365
www.diabetologiepraha3.cz

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

POMÁHAT NÁS BAVÍ

SORTIMENT: stomické pomůcky,  inkontinentní pomůcky, zdravotní 
punčochy, ortopedické vložky a boty, kompenzační pomůcky, prostředky 
pro vlhké hojení ran, měřiče tlaku, gázy, vaty…

NABÍZÍ SLUŽBY ZDARMA
ROZVOZ ZBOŽÍ PO 
CELÉ REPUBLICE!
PORADNA PRO STOMIKY 
(PACIENTY S VÝVODEM).!

OSOBNÍ ROZNÁŠKA 
ZBOŽÍ V PRAZE 2, 3 A 10
(stačí pouze telefonicky objednat)

!

Zdravotnické potřeby U Radima, 
Vinohradská 60, Praha 3, 130 00, 
tel. 224 254 007, 734 397 972. 
(Metro A / Jiřího z Poděbrad).

TEL. 224 254 007, 734 397 972 
(PO–PÁ 9–18)

K objednávce zboží z našeho sortimentu nabízíme 
ZDARMA vzorek krytí DuoDerm® – výborný po-
mocník na drobná domácí poranění.

Dny otevřených dveří
pro rodiče a zájemce o studium 

na Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726 
se konají: 

7. 12. 2016 a 11. 1. 2017
vždy od 17.00 do 19.00 hod.

Pro rok 2017/2018 přijímáme celkem 
3 třídy, z toho 1 třídu 4letého studia 

a 2 třídy 8letého studia.
Zkoušky nanečisto  

pro osmileté a čtyřleté studium:  
1. 3. 2017 a 29. 3. 2017 od 14.30 hod.

Od 18. 1. 2017 jsou připraveny přípravné 
kurzy z matematiky a českého jazyka 

pro oba typy studia.

Bližší informace na www.gymlit.cz.
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rozhovor

Praha 3 pokračuje v podpoře integrace cizinců

Praha 3 již pátým rokem realizuje 

projekt Praha 3 – Integrace cizinců 

2016, který zahrnuje několik akti-

vit na podporu vzdělání dětí i do-

spělých cizinců v českém jazyce, 

kulturně-společenskou akci pro 

rodiny s dětmi, zvýšení informova-

nosti o tématu migrace cizinců pro 

veřejnost i např. kurzy sociokultur-

ní orientace. Řadu akcí chystá také 

na listopad. 

Kurzy sociokulturní orientace orga-
nizované ve spolupráci s Integrač-
ním centrem Praha, o. p. s., pomá-
hají cizincům rozšířit si a prohloubit 
si znalosti o české společnosti. Na 
listopad se připravuje přednáška se 
zaměřením na daňový systém v ČR. 
K posílení informovanosti veřej-
nosti o otázkách migrace a integra-
ce cizinců jsou zajištěny přednášky 
s následným prostorem pro diskuzi 

o nejpočetněji zastoupených cizin-
cích na Praze 3. Na listopad je na-
plánováno setkání s cizinci z Ruska. 
Projekt městské části Praha 3 – Inte-
grace cizinců 2016 na podporu inte-
grace cizinců spolufi nancuje Minis-
terstvo vnitra ČR. 

-red-

„Mám pocit, že se mi Žižkov mění přímo 
před očima,“ říká Renata Langmannová
Vítězka České Miss 2006 a ambasadorka projektu Teribear se snaží dělit stejnou měrou čas 
mezi modeling a charitu. S tím, jak se jí to daří a jak se ráda vrací ze zahraničních cest domů 
na Žižkov, se svěřuje v rozhovoru pro Radniční noviny. 

Vedle modelingu se věnujete chari-

tě. Jak a kdy jste se připojila k pro-

jektu Teribear? Co přesně obnáší 

být jeho ambasadorkou?

S Nadací Terezy Maxové jsem po-
prvé přišla do kontaktu v roce 2006, 
kdy byla ofi ciálním partnerem České 
Miss, kterou jsem v tom roce vyhrála. 
Od té doby jsem nadaci podporovala 
a naše vztahy, aktivity i sympatie se 
prohlubovaly. Když přišla ředitelka 
nadace Terezie Sverdlinová s nápa-
dem udělat mě ambasadorkou med-
věda Teribear, byla jsem nadšená. 
Mým úkolem je především propago-
vat projekt, informovat o problemati-
ce náhradní rodinné péče a získávat 
potřebné fi nance ke zkvalitnění péče 
v pěstounských rodinách. Naším cí-
lem je minimalizovat počet dětí umís-
ťovaných do dětských domovů. 

Proč jste si vybrala právě tenhle 

projekt?

Jako žena mám k dětem blízko. Jeli-
kož jsem vyrůstala v úplné láskyplné 
rodině, vím, jak důležité je rodinné 
zázemí pro náš vývoj a celoživotní 
nastavení. Líbí se mi také myšlen-
ka projektu – udělat si radost koupí 
designového výrobku, který má tu 
přidanou hodnotu, že navíc pomá-
há. Já sama se produkty Teribear ob-

klopuji na dennodenní bázi. Když si 
ráno vařím čaj nebo zapisuji program 
do diáře, znovu a znovu mi rozsvítí 
den. Často také dávám teribeaří vý-
robky jako dárek. Všichni moji blízcí 
se vždy těší, čím je potěším příště. 

Jak se vám daří dělit čas mezi pro-

fesi, charitu a soukromí?

Někdy je to trochu náročné, ale mys-
lím, že to docela zvládám. Mám vel-
mi tolerantního manžela, který mě 
podporuje ve všem, co dělám. O to je 
to jednodušší. 

Kvůli své práci hodně cestujete. 

Kde ve světě se vám líbí?

Musím potvrdit, že platí – všude 
dobře, doma nejlíp. Velmi ráda cestu-
ji a ještě raději se vracím zpátky. Ces-
tování mi v životě hodně dalo. Pře-
devším určitý nadhled nad tím, co 
se děje u nás. Miluji umění a kultu-
ru, takže k mým oblíbeným místům 
patří určitě Barcelona, Milán, Paříž 
nebo Londýn. Ale vzhledem k tomu, 
že vím, jak náročný je život jinde, ne-

zbývá mi nic jiného než konstatovat, 
že v Praze je nám blaze. 

Vracíte se ráda domů na  Žižkov? 

Jak dlouho tu žijete a  odkud jste 

sem přišla?

Na Žižkově žiju více než dva roky 
a jsem tu opravdu šťastná! Bydlím 
na skvělém místě v blízkosti parku 
Parukářka a nemůžu si tu lokalitu vy-
nachválit. Skvělá dostupnost do cen-
tra a příjemné okolí. Určitě je na Žiž-
kově ještě ledaco vylepšovat, ale 
věřím, že v následujících letech tahle 
čtvrť bude jen vzkvétat. Předpoklady 
pro to jistě má. 

Máte na  Praze 3 svoje oblíbená 

místa, kam ráda zajdete třeba prá-

vě po  návratu ze zahraničí? Kam 

chodíte na procházky nebo relaxo-

vat?

Jak jsem už říkala, rádi chodíme 
s manželem na procházky na Paru-
kářku. Oblíbili jsme si taky několik 
restaurací a kaváren v okolí Žižkov-

ské věže. Jelikož se snažím i hodně 
sportovat, využívám k běhu Vítkov 
a jeho okolí. 

Jak se podle vás proměnil Žižkov 

za dobu, co tu žijete?

Mám pocit, že se mi Žižkov mění 
přímo před očima. Zaznamenávám 
spoustu pozitivních změn, ale co se 
mi nelíbí, je, že přibývá nových sta-
veb na úkor zelených ploch. 

Co dalšího vy a  Teribear chystáte 

v nejbližší době?

Čeká nás představení nové kolekce 
Teribear by Renata, kde jsem měla 
možnost vžít se do role designérky. 
Dlouho jsme ji připravovali, tak se 
na ni upřímně těším!  

Miroslav Štochl

Renata Langmannová (*1986) 
je česká modelka, vítězka České 
Miss 2006 a ambasadorka projektu 
Teribear Nadace Terezy Maxové. 
V současné době působí především 
v Itálii, Německu a Francii. 
Vystudovala Obchodní akademii 
ve Vyškově, v roce 2012 zakončila 
magisterské studium na Policejní 
akademii ČR. Se svým manželem 
žije na Žižkově.

     V následujících 
letech tahle čtvrť 
bude jen vzkvétat

”

Teribear je hlavní sym-

bol charitativního pro-

jektu Nadace Terezy 

Maxové dětem. Pro-

jekt vznikl v  roce 2009 

jako reakce na  vysoký 

počet dětí, které v České repub-

lice musí vyrůstat v  ústavní péči. 

Snaží se proto udržet biologic-

kou rodinu pohromadě, pokud 

je pro děti jinak bezpečná, a  tak 

zabránit umístění dětí do  ústavu. 

Současně podporuje návrat dětí 

z  dětských domovů do  rodinné-

ho prostředí. Projekt pomáhá také 

maminkám v  nouzi, aby své děti 

zvládly vychovávat samy a doká-

zaly jim dát péči, jakou potřebují.
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zpravodajství

Nová Trojka

Rodinné a kulturní centrum

Jeseniova 19, Praha 3

tel.: 222 589 404, 777 650 759

www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Ve dne 17.11. (státní svátek) je Nová Trojka 

uzavřena.

Pá 4. 11. 18.00 – So 5. 11. 9.30 Pyžám-

kový večírek

Pá 11. 11. 16.00–19.00 Martinská světýlka 

aneb Posviťme si na cestu. 

Pá 11. 11. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny.

Pá 11. 11. 15.00–17.00 Neúplná rodina 

a právo. 

So 12. 11. 9.00–12.00 Sportovní dopoled-

ne pro ženy.

Po 21. 11. 19.00–21.00 Jak mluvit s dětmi 

o smrti. 

So 26. 11. 14.00–18.00 Vázání adventních 

věnců. 

Ne 27. 11. 10.00–16.00 Den pro pěstoun-

ské rodiny. 

Ne 27. 11. 20.00 Třicátá devátá Procházka 

fi lmem – Rodinné štěstí (2016)

Út 29. 11. 10.00–12.00 Sociálně právní 

ochrana dětí aneb Co mám dělat, když…

Individuální poradenství a  mediace, pod-

půrné skupiny

St 2. 11. 10.30–11.00 Nemocné dítě v ro-

dině. 

Pá 4. 11.   9.30–11.30 Laktační poradna 

s Marikou Pithartovou.

So 12. 11. 11.00–11.40 Výživová poradna 

pro děti i  rodiče s Mgr. Terezou Hofmano-

vou. 

Po  14. 11. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 

osobnostního rozvoje.

Pá 18. 11. 9.30–11.30 Psychomotorický 

vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu.

St 23. 11. 17.30–19.30 Rodina v krizi. 

Čt 24. 11. 16.30–17.00 Jak na  poruchy 

učení a chování.

Pá 25. 11. 20.00–21.00 Dobrý táta. 

Út 29. 11. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině. 

Rodinný klub Ulitka

My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Otevřený klub pro rodiče s malými dětmi

a těhotné ženy.

Více informací a program na měsíc říjen na-

leznete na www.rkulitka.cz

9. st 16.00 – 18.00 Uspávání světlušek

24. čt 10.00 – 12.00, 16.00 – 18.00 Adventní 

věnce v RK Ulitka

25.–26. pá-so 18.00 – 9.30 Noc v  Ulitce – 

dětská přespávačka v RK Ulitka

5. 12. po  10.00 – 11.00, 15.30 – 16.30, 

17.00 – 18.00 Mikuláš v Ulitce 

Ulita

Dům dětí a mládeže Praha 3

Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

1.11 – 31.12. Andělská výstava keramiky 

ve Vozovně.

12. so 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00  Mýdlo-

vá sobota  – přijďte si vyrobit vlastní voňavá 

a barevná mýdla.

15. út 17.00 – 19.30 Drátované sklenice 

a lahve.

16. st 18.00 – 20.30 Tiffaniho vitráže – ho-

diny .

17. čt 10.00 – 17.00 Úniková hra Ze světa 

pohádek. 

Paleček pomáhá 
už deset let
Rodinné a komunitní centrum Paleček z. s. je neziskovou 
organizací, která se zaměřuje na rodiny s dětmi 
a na Praze 3 působí bezmála 10 let. Původně malé 
mateřské centrum se postupně rozrostlo na centrum 
rodinné a komunitní, které pro své klienty zajišťuje 
mnohem víc než volnočasové a vzdělávací aktivity. 

Díky spolupráci s městskou 
částí Praha 3 a partnerství 
s jinými neziskovými or-
ganizacemi z městské čás-

ti může Paleček pomáhat rodinám 
se sociálním znevýhodněním – na-
příklad rodině pana N. Ta s centrem 
začala spolupracovat v polovině ro-
ku 2014 na základě přímé poptávky 
z OSPOD pro Prahu 3. Prvotním 
záměrem bylo pomoci rodině, nad 
kterou byl stanovený soudní dohled, 
v konsolidaci jejích základních život-
ních potřeb a v klíčových oblastech 
jejího života. Rodinu bylo třeba pod-
pořit v komunikací s Úřadem práce, 
v zajištění docházky dětí do školy, 
v zařízení volnočasových aktivit pro 
tři nezletilé děti a také bylo třeba za-
jistit pediatra. Oběma rodičům Pale-
ček pomohl najít zaměstnání, pod-
pořil je v odvykání alkoholismu. Děti 

pana N. pravidelně navštěvovaly Pří-
městské soboty a Letní příměstské tá-
bory, které centrum pořádá. 

Paleček využil dobrých vzta-
hů s neziskovými organizacemi 

na Praze 3 a díky společné práci by-
lo možné rodině pana N. efektivně 
a komplexně pomoci. Jako velmi 
přínosná se zde jevila téměř roční 
spolupráce s občanským sdružením 
Buči, které oba manžele zaměstnalo. 
Nejintenzivněji Paleček spolupraco-
val s organizací R-Mosty, z. s., na zá-
kladě čehož bylo zajištěno adekvát-
ního ubytování pro celou rodinu. 
Rodina se rozhodla zúčastnit veřej-
né soutěže o nájem obecních bytů. 
Byt se jí podařilo vysoutěžit a v zá-
ří 2016 se do něj nastěhovali. Nyní 
je již plně kompetentní v zajištění 
svých základních životních potřeb. 

Všem organizacím, které se 
do pomoci zapojily, RKC Paleček 
moc děkuje! 

Hana Stýblová

www.rcpalecek.cz

Blahopřejeme občánkům i jubilantům

V říjnu přivítala nové občánky Prahy 
3 za městskou část zástupkyně sta-
rostky Lucie Vítkovská (uprostřed). 
Na akci vystoupily děti z mateřské 

školy Jaroslava Seiferta a žáci ze Zá-
kladní umělecké školy Štítného v do-
provodu ředitele Vladimíra Vošahlí-
ka. Všem rodičům blahopřejeme.

V září oslavila paní Margareta 
Kurfűrstová spolu se svou dcerou 
(vpravo) významné životní jubileum 
– 101 let. Za městskou část Praha 3 jí 
poblahopřála zástupkyně starostky 
Lucie Vítkovská (uprostřed). Je 
nám velkou ctí, že mezi občany 
naší městské části jsou osoby tak 
úctyhodného věku a přejeme tímto 
paní Kurfűrstové mnoho zdraví do 
dalších let.
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ze života Prahy 	

Aktivity pro seniory 

do konce roku 2016 

Přednášky:

19. 11. 2016 – Příspěvek na bydlení v sys-

tému nepojistných sociálních dávek

14. 11. 2016 – Cestovatelská přednáška: 

Ostrov Réunion

21. 11. 2016 – Finanční gramotnost

Přednášky budou vždy od 15:00 hodin. 

Přednáška konaná dne 9. 11. 2016 pro-

běhne v  budově MČ Praha  3, Havlíč-

kovo náměstí 700/9, Praha 3, 2. patro, 

místnost  223. Poslední dvě přednášky 

proběhnou v Kulturním centru Vozovna, Za 

Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3.

 

Taneční odpoledne 

8. 11. 2016 od 14:00 do 17:00 hodin, ho-

tel Olšanka

Vycházky

Čtvrtek 3. 11. 2016 – kostel Nejsvětějšího 

Srdce Páně (místo setkání na náměstí Jiří-

ho z Poděbrad před vchodem do kostela), 

začátek ve 14:00. 

Senioři budou mít na Praze 3 svou 

olympiádu

V  sobotu 5. listopadu se od 9.30 

hodin v  areálu TJ Spoje Praha 3 

uskuteční první ročník sportovní 

olympiády pro seniory. Ti se utkají 

v  různých disciplínách, jako jsou 

hod do basketbalového koše, 

kuželky, šipky, pétanque nebo 

stolní tenis.

„Aktivní životní styl je důležitý v každém 
věku, a zvláště pro seniory je to zásad-
ní věc. Na olympiádě se proto procvi-
čí v řadě disciplín, jako jsou běh s míč-
kem na pingpongové pálce nebo třeba 
hod plastovým kroužkem na  cíl,“ říká 

předseda klubu důchodců na Praze 3 

František Prášek. Kromě toho se však 

mohou věnovat i tradičnějším sportům, 

jako jsou hod do basketbalového koše, 

kuželky, šipky, pétanque, stolní tenis 

a další. „Sportovní hry pro seniory jsou 
jednou z mnoha aktivit naší neziskové 
organizace, které se snažíme nabízet 
obyvatelům Prahy 3. Chceme podpo-
řit rozvoj komunitního života v  mno-
ha rovinách od  rodin s  malými dětmi 
až po seniory. Naše snaha se naštěs-
tí setkává s pochopením radnice Pra-
hy 3, která naše akce podporuje,“ ří-

ká Roman Rozbroj, ředitel společnosti 

My.Aktivity, která olympiádu pro senio-

ry pořádá spolu se Základní organizací 

SDČR v Praze 3. Během sportovního 

dne se budou návštěvníkům věnovat 

také výživoví a  kondiční poradci, sa-

mozřejmostí je zajištění celodenního 

pitného režimu, ovocného občerstvení 

a oběda. Nebude chybět ani zahajova-

cí ceremoniál a vyhlášení vítězů. 

-red-

Den seniorů uzavřelo taneční 

odpoledne

Mezinárodní den seniorů, který 

si připomínáme 1. října, se 

Trojka rozhodla oslavit bohatým 

celotýdenním programem. Ten 

uzavřelo 29. září soutěžní taneční 

odpoledne v Hotelu Olšanka. 

Taneční parket byl nejprve otevřený 

pro všechny návštěvníky, kterých při-

šlo asi sto dvacet. Pak je nahradily ta-

neční páry, soutěžící v  tancích valčík, 

waltz, polka a foxtrot. Na prvním místě 

se umístili Petr Šula a Zdenka Sklená-

řová. K  poslechu všem vyhrávala de-

chová hudba Žižkovanka. 

Oslava dne seniorů ale nebyla jen 

o  tanci. Velký úspěch sklidil koncert 

žesťového kvintetu a harfenistky v Atriu 

a také promítání fi lmů v kině Aero. Bě-

hem uvedení snímku o  herečce Lídě 

Baarové bylo kino zaplněno doslova 

do posledního místa. Líbil se i sportov-

ní den na  náměstí Jiřího z  Poděbrad, 

který celé oslavy zahajoval. Zájem byl 

hlavně o  měření krevního tlaku, hladi-

ny cukru a tepu. Na ty aktivnější čekaly 

soutěže v pěti sportovních disciplínách. 

Celkovým vítězem se stal Vladimír For-

mánek. 

-red-

Studenti akademie pro seniory absolvovali imatrikulaci  

Ve  středu 5. října se uskutečnila 

v  obřadní síni žižkovské radnice 

slavnostní imatrikulace bezmála 

padesáti studentů Akademie umě-

ní a kultury pro seniory hlavního 

města Prahy.

Senioři z  naší městské části, kteří se 

rozhodli využít prostřednictvím bezplat-

ného studia na akademii umění a kultu-

ry unikátní možnost vyzkoušet si řadu 

uměleckých a kulturních aktivit a věno-

vat se naplno hudbě či tanci, se ve stře-

du 5. října sešli na slavnostní imatrikulaci 

v obřadní síni žižkovské radnice. 

„Imatrikulace představuje nedílnou 
součást celého projektu, který je zamě-
řen na zkvalitňování života našich seni-
orů. Mám radost, že jsme mohli tento 
krásný a po  všech stránkách nevšed-
ní zážitek našim spoluobčanům zpro-
středkovat,“ uvedl zástupce starostky 

pro oblast sociální péče a bydlení Da-

vid Gregor.

Slavnostní imatrikulaci doprovázelo 

hudební vystoupení studentů akademie. 

Pro ně a pro jejich blízké bylo navíc při-

praveno malé občerstvení. Skončením 

imatrikulace však spolupráce měst-

ské části se základní uměleckou ško-

lou rozhodně nekončí. „Jsem nesmír-
ně ráda, že projekt, který se mi podařilo 
na úrovni hlavního města v minulém ro-
ce prosadit, mohou nyní díky aktivnímu 
a ochotnému přístupu ředitele základní 
umělecké školy Martina Hauptmanna 
využít i senioři z naší městské části,“ ří-
ká radní hlavního města Irena Ropko-

vá. V rámci tříletého bezplatného studia 

budou docházet do základní umělecké 

školy v Učňovské ulici na pražském Ja-

rově a též do detašovaného pracoviště 

na Hollarově náměstí. 
-daf-

Slovo z církví

Podzim, čas vděčnosti

Dovolená je již dávno za námi a k Váno-

cům daleko. Každý týden je o chvíli dřív 

tma a  již se několikrát zapnulo tope-

ní v  našich bytech. Začínají plískanice 

a na citlivé padnou podzimní chmury. 

V  dřívějších dobách, když města byla 

malá a většina obyvatel žila na venko-

vě, byl tento čas podzimu prožíván ja-

ko doba vděčnosti. Svážela se úroda 

do  stodol, nosilo do  špajzů a  sklepů. 

Život našich předků byl těžký a nároč-

ný, přesto dokázali být vděční a zacho-

vávali si chuť k  životu i  v  podzimním 

období. Chléb, který jedli, jim několikrát 

prošel rukama. Když seli, sklízeli, mleli 

mouku a nakonec i pekli. Zažili, jak je 

sice důležité, aby se sami starali, ale že 

je i něco, co jde mimo ně, co na nich 

nezáleží. Bude-li pršet a  jak moc bu-

de svítit slunce, a tedy jaká bude úro-

da. Věřili, že to jim přeje Pán Bůh, a tak 

v dobré úrodě viděli dar. Celý týden pil-

ně pracovali, vždyť za chvíli bude zima 

a  času nezbývá. V  neděli odpočívali, 

slavnostně se oblékli a  šli do  koste-

la Pánu Bohu poděkovat za  to, co se 

urodilo a co tedy mají k obživě na zimu. 

Náš život je jistě pohodlnější, než 

byl život našich předků. Přesto jsme 

však o něco ochuzeni. V našem světě 

nezbylo mnoho místa pro Pána Boha 

ani pro naši vděčnost. Jakýpak vděk. 

Za  námi vydělané, zasloužené pení-

ze, máme nárok koupit si dobrý chléb. 

Každý dle vlastního výběru. A  přesto 

jsem si jist, že ke spokojenému živo-

tu patří nejen hojnost, ale i vděčnost. 

K  té obyčejné vděčnosti za  vše, co 

máme, vás chci dnes svým článkem 

také pozvat. Sám pak, i za ostatní žiž-

kovské, děkuji letos Pánu Bohu, že 

mám víc, než potřebuji, a že je z čeho 

rozdávat a oč se podělit. 

Pavel Kalus, 

farář z kaple Betlémské na Žižkově

18. pá 9.00 – 17.00 V hlubinách oceánu – 

příměstský tábor 

23. pá 14.00 – 15.45, 16.00 – 17.45, 

18.00 – 19.45 Adventní věnce.

Pozvánka na prosinec:

4.12. ne 15.00 – 18.00 Adventní neděle 

s Mikulášem

Beztíže

nízkoprahový klub

Na Balkáně 2866/17a

tel: 271 774 725

www.beztize.ulita.cz

3.11. Jak vybrat tu správnou školu?

10.11. Co s přihláškou?

21.11. Přijímačky a jak se na ně připravit

7., 14. a 24.11. Cvičení s fi tness trenérem

17.11. Beseda Víš, co je sametová revo-

luce?

Den s koňmi – návštěva statku, projížď-

ka a péče o koně; více info na FB nebo 

webu.

Streetwork Beztíže – Žižkov v listopadu 

bude realizovat pro své klienty a klientky:

městskou bojovku v ulicích Žižkova

fi lmový klub, boxerský workshop se Sta-

nislavem Tišerem

Více info o termínech opět na FB nebo na 

webu.

RC Paleček

Písecká 17, Praha 3

tel.: 775 103 100

www.rcpalecek.cz

1. út 13:15–15:15 Podpůrná skupina 

v počátcích mateřství

2. st 18:30–20:00 Jsem máma a  mám 

své limity

2. st 18:30–21:30 Chytře na reality

5. so 9:30–16:30 Celodenní seminář pro 

pěstouny

8. út 10:30–12:00 Podpůrná skupina pro 

ženy s batolaty

8. út 13:15–15:15 Porod jinak – podpůr-

ná skupina

9. st 10:00–11:30 Jsem máma a  mám 

své limity

16. st Besedy s Kamilou Balcarovou

9:00–9:55 Vhodný čas odložit plenky

10:00–10:55 Přechod dítěte na  pevnou 

stravu

11:00–11:55 Uklízíme s dětmi

26. so Příměstská sobota pro děti v pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD

27. ne 10:00–15:00 Výtvarná dílna pro 

děti

NPK Husita

Náměstí Barikád 1

Praha 3, 130 00

Otevírací doba:

Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Pá 14:00–18:00 individuální konzultace

(po předchozí dohodě)

Domácí násilí – děje se často „pod po-

kličkou“ rodiny. Okolí o  něm vůbec ne-

musí vědět. A jeho oběti si často už ani 

neuvědomují, že to, co se jim děje, není 

normální ani v  pořádku. Společně si 

během listopadu na  tuhle nepříjemnou 

záležitost „posvítíme“ a  zjistíme, jak se 

jí bránit!

1.11. Promítání – Třináctá komnata Kami-

ly Velikovské

8.11. Základy sebeobrany

15.11. Domácí násilí – Co to je? Jak se 

bránit? Kde hledat pomoc?

23.11. Pálení keřů

29.11. Psychické násilí – Jak ho poznat 

a jak se bránit? 

ALFA HUMAN SERVICE

Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 

e-mail.: info@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

30. 11. Den pro sebe - nácvik relaxačních 

technik pro pečující.

Základní organizace Svazu důchodců 

Praha 3 blahopřeje všem jubilantům, kte-

ří se v druhé polovině roku 2016 dožívají 

významného životního jubilea. Přátelské 

posezení se bude konat dne 10. listopadu 

2016 od 14.00 hod. v prostorách Klubu 

důchodců v Praze 3, Olšanská 7

Senioři zaplnili taneční parket v Olšance

Radní Irena Ropková diskutuje se studentkami akademie
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Běžecká škola uspořádala netradiční Žižkovský orienťák

Ve  středu 28. září se v  okolí Vít-

kova konal první ročník místního 

orientačního běhu. Na  třicet zá-

vodníků se utkalo na trase lemo-

vané třinácti stanovišti, kde museli 

zodpovědět především místopisné 

otázky. 

Žižkovský orienťák se zaměřil pře-
devším na nováčky. I z toho důvo-
du měli k ruce klasickou turistickou 
mapu. „Doplnění akce o otázky na kon-

trolních stanovištích lemujících sedmi-

kilometrovou trasu dodalo závodu sku-

tečně místní charakter. Mám radost, že 

si závod všichni běžci pochvalovali, a to 

včetně nejmladší účastnice, dvanáctile-

té Lucie Berkové, která jej absolvovala 

s maminkou,“ říká radní Irena Rop-
ková, jež akci poskytla záštitu. Nej-
rychleji proběhl trať Jan Tecl v čase 
32:10, na druhém místě skončil On-
dřej Švejda (33:19) a bronz získal 
Martin Kubů (36:51). 

V kategorii žen byl souboj o prv-
ní a druhé místo velice vyrovnaný. 
Pro prvenství v kategorii a pro cel-
kové páté místo si nakonec doběhla 
Marie Pangrácová v čase 40:34. Pou-
hou vteřinu za ní zaostala Froné-

ma Virglerová. Na třetím místě pak 
skončila Vanda Králová (42:16).

Běžecká škola v Praze 3 pravidel-
ně organizuje tréninky pro veřejnost, 
a to každou středu od 18.30 ve Spor-
tovním areálu Pražačka. Dále se vě-
nuje pořádání odborných seminářů 

či právě organizaci závodů. Projekt 
je realizován za podpory městské 
části Praha 3. 

-red-

Parukářka patřila domácím mazlíčkům

První říjnový den patřil na  Paru-

kářce všem milovníkům zvířat, 

kteří s předstihem oslavili svátek 

patrona přírody svatého Františka. 

Nechyběl bohatý doprovodný pro-

gram, jehož organizátoři pamato-

vali na děti i dospělé. 

Během prosluněné soboty nabídl 
program, který uvedl zástupce sta-
rostky Jan Materna, řadu aktivit 
včetně možnosti konzultací s odbor-
níky z veterinární poradny ohledně 
toho, jak správně chovat doma zvíře 
a jak s ním zacházet. K dispozici ná-
vštěvníkům byl také stánek městské 
policie, kde zkušení psovodi vysvět-
lili, jak zajistit bezpečný kontakt se 
psem. Nechyběly ani ukázky výcvi-
ku policejních psů a koní. Svoje do-

vednosti předvedli také vodicí psi 
ze Sportovního výcvikového psího 
střediska na Balkáně, nechyběla ani 
expozice plazů, obojživelníků a ji-
ných terarijních zvířat z organizace 
Herpetology.cz. Svoji premiéru měla 
na Parukářce i fretka domácí, při-
čemž její chovatelé poskytli odbor-
né rady ohledně chovu tohoto zvíře-
te v zajetí. Vtipnou atrakcí byl Králičí 
hop – sportovní disciplína, během 
níž závodí králík vedený na postroji 
a zdolává různé překážky. Pro pejsky 
a kočičky byl k dispozici zvířecí salon 
nebo cukrárna a kavárna, v níž byla 
k dostání psí zmrzlina a jiné pamlsky. 
Na místě byl fotokoutek, kde se kaž-
dý mohl se svým mazlíčkem zvěčnit.

Během odpoledne byli vyhlášeni 
vítězové fotosoutěže o nejroztomilej-

šího mazlíčka, která akci předcházela. 
První cenu – voucher na chovatelské 
potřeby v hodnotě 1 000 Kč – získal 
Pavel Blažek. Druhou cenu – voucher 
na chovatelské potřeby v hodnotě 
600 Kč – obdržela Marta Turčanová. 
Ze třetí ceny – voucheru na chovatel-
ské potřeby v hodnotě 400 Kč – se 
nakonec radovala Jana Morávková. 
Vítězům blahopřejeme! 

Foto Milan Hájek, text Martin Hošna

Praha 3 si připomněla den epilepsie

K národnímu dni epilepsie se Troj-

ka připojila festivalem Be happy 

s epi, který proběhl 30. září na ná-

městí Jiřího z Poděbrad. 

Akce se konala pod záštitou zástup-
ce starostky Ivana Holečka. „Epilep-

sie je nemoc opředená řadou mýtů, pověr 

a předsudků, se kterou se jen v České re-

publice potýká více jak 80 tisíc obyvatel. 

Řada z nich se po vyslovení této lékařské 

diagnózy musí vyrovnat nejen s různými 

úskalími, která život s epilepsií přináší, 

ale i stigmatizací v očích veřejnosti,“ uve-
dl Ivan Holeček.

Cílem koncertu bylo proto uká-
zat, že nemoc lze překonat a žít plno-
hodnotným životem.

Součástí koncertního odpoledne 
byla i možnost využít odborných rad 
poskytovaných na místě lékaři s pří-
slušnou specializací. K tomu zněla 
hudba z pódia, na němž se postup-

ně vystřídali Maxíci, Vinnie James, 
Hamleti či zpěvák Jan Bendig.

Moderátor Libor Bouček předal 
jako poděkování na závěr akce Iva-
nu Holečkovi putovní zvon Václava 
Havla. „Snažme se alespoň během na-

šeho koncertu přispět k demýtizaci, kte-

rá tuto nemoc provází,“ shrnul poslání 
festivalu Ivan Holeček. 

Jan Dvořák

Loutkový svět ožil na Žižkově
Na Žižkov zavítaly loutky. A nehrálo se jenom pro děti. Především večerní představení mířila 
na starší publikum. První ročník festivalu Žižkovská loutka se podařil a do budoucna se určitě 
stane tradiční součástí kulturního života Prahy 3.  

První ročník festivalu Žiž-
kovská loutka se konal 
od čtvrtka 6. do neděle 
10. říj na na Žižkově, a to 

hned na několika místech. Loutky 
hostil divadelní stan na náměstí Ji-
řího z Poděbrad, Kulturní centrum 
Vozovna a kino Aero. Návštěvníci 
mohli zhlédnout na třicet představe-
ní z české i zahraniční produkce. Ze 
zahraničí se divákům předvedly sou-
bory z Velké Británie nebo Finska. 
Ale nehrálo se jenom pro děti, přede-
vším večerní představení byla zamě-
řena i na starší diváky a akcentova-
la současná politická a společenská 
témata. Jedinečný žižkovský projekt 

má ambici se do budoucna stát nej-
významnějším loutkovým festivalem 
komerční i nezávislé scény v České 
republice. „Festival Žižkovská loutka se 

opravdu povedl. Kromě proslulého diva-

dla Buchty a loutky a dalších špičkových 

souborů vystoupili například i známí 

Noisy Oyster z Velké Británie, kteří di-

vákům předvedli mnohokrát mezinárod-

ně oceněnou hru Prostý Bob,“ komen-
tuje akci Alexander Bellu a dodává: 
„Jsem moc rád, že se moderní světo-

vá loutkářská scéna představila právě 

u nás, na Žižkově.“ 
V nepřeberném množství před-

stavení bylo opravdu z čeho vybí-
rat. Diváci viděli nejen nejrůzněji 

pojatá představení mnoha loutkář-
ských souborů, ale i rozličné druhy 
loutek. Závěsné marionety doplnili 
maňásci nebo javajky vedené zespo-
du. Setkat jste se mohli i s tzv. mane-
kýny, což jsou velké, obvykle látkové 
loutky, které herec vodí před sebou. 
Manekýny slavily úspěch především 
u dětí a nejoblíbenější loutkou fes-
tivalu byl zcela jasně maskot Miloš. 
„Jsem přesvědčen, že Žižkovská loutka se 

stane projektem, který budeme pořádat 

pravidelně a stane se součástí kulturní-

ho života Prahy 3,“ uzavírá Alexander 
Bellu. 

Jan Novotný

Festival Žižkovská loutka hostil tuzemské i zahraniční soubory Foto Radko Šťastný

Účastníci prvního ročníku Žižkovského orienťáku po skončení závodu

Foto Radko Šťastný

DESATERO O EPILEPSII

EPILEPSIE NENÍ JEDNO ONEMOCNĚNÍ. 

Pod hlavičkou epilepsie se skrývají desítky 

různých chorob, které mají společnou jed-

nu věc: vznik spontánních epileptických 

záchvatů. Příčin epilepsie může být celá 

řada a u každého pacienta může nemoc 

probíhat jinak. 

EPILEPSIE NENÍ NAKAŽLIVÁ CHOROBA. 

Potkáte-li nemocného s epilepsií, rozhod-

ně se nemusíte bát, že by na  vás svoje 

onemocnění přenesl. Takové riziko 

neexistuje. 

EPILEPSIE NENÍ VE  VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ 

DĚDIČNÁ. Jen málo forem epilepsie se 

přímo přenáší z rodičů na děti. Většina dětí 

pacientů s epilepsií nikdy nemá záchvaty. 

Ženy s epilepsií tedy samozřejmě mohou 

mít děti. 

EPILEPSIE NENÍ PSYCHIATRICKÉ ONE-

MOCNĚNÍ. Epilepsie se projevuje opako-

vanými záchvaty, jejichž zdroj je v mozku. 

Pacienti se však léčí na  neurologii, nikoli 

na psychiatrii.

EPILEPSIE NENÍ NEMOC VŽDY POSTI-

HUJÍCÍ INTELEKT PACIENTŮ. Většina pa-

cientů s epilepsií má normální inteligenci. 

Epilepsií trpěla řada geniálních osobností 

(Alexandr Veliký, Caesar, Napoleon, Do-

stojevskij, van Gogh, Beethoven a další).

EPILEPSIE JE ČASTÉ ONEMOCNĚNÍ. 

V  současnosti žije v  České republice asi 

80 000 lidí s epilepsií. Nastoupíte-li do „na-

cpaného“ autobusu nebo vagónu, je dost 

pravděpodobné, že okolo vás je alespoň 

jeden člověk s tímto problémem. 

EPILEPSIE JE NEMOC POSTIHUJÍCÍ LIDI 

V KAŽDÉM VĚKU. Epileptické záchvaty se 

mohou objevit u kojence, studenta, dělní-

ka, manažera i  důchodce. Riziko vzniku 

epilepsie je nejvyšší v dětském věku a po-

tom ve stáří. 

EPILEPSIE JE ONEMOCNĚNÍ S  RŮZ -

NÝMI PROJEVY. Zdaleka ne každý paci-

ent s epilepsií má záchvaty s křečemi kon-

četin a  bezvědomím. Existují epileptické 

záchvaty, které na nemocném nepoznáte, 

i když ho při záchvatu pozorujete. 

EPILEPSIE JE LÉČITELNÁ CHOROBA. 

U části pacientů je epilepsie věkově váza-

né onemocnění, tj. v určitém věku začíná 

a  později může sama od  sebe odeznít. 

Některé nemocné je možné léčit pouze 

úpravou životosprávy. Většina pacientů je 

dlouhodobě bez záchvatů při užívání léků. 

Asi 25 % nemocných je obtížné léky kom-

penzovat; někteří z  těchto komplikova-

ných pacientů proto podstupují operace 

mozku. 

EPILEPSIE JE NEMOC, SE KTEROU SE 

DÁ ŽÍT. I pacienti, kteří mají záchvaty, mo-

hou vést plnohodnotný život – učit se, pra-

covat, sportovat, bavit se, jíst čokoládu 

a někteří i řídit auto.
www.smartrunning.cz
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Národní památník 

na Vítkově    
Památník osvobození, který stojí 

na Vítkově, měl být oslavou udá-

lostí kolem rozpadu Rakousko-

-uherské říše a měl se stát důstoj-

ným pohřebištěm všech, kteří se o 

to zasloužili, a to včetně důstojné-

ho uložení ostatků prvního česko-

slovenského prezidenta Osvobo-

ditele. Záměr se však nepodařilo 

nikdy uskutečnit. Nepodařilo se 

ani slavnostní otevření památníku, 

které bylo plánováno ke 20. výročí 

založení Československé republi-

ky v roce 1938. 

Vzhled památníku se v exteriéru od 
roku 1937 do dnešních dnů mnoho 
nezměnil. V průběhu okupace a až 
do roku 1949 zůstal stejný. Teprve 
v roce 1949 se Národní památník za-
čal využívat, avšak v souladu s no-

vou ideologií. 9. října 1949 byl v ko-
lumbáriu v čele památníku obnoven 
hrob neznámého vojína, padlého 
v průběhu druhé světové války. Jed-
nalo se o ostatky příslušníka Česko-
slovenského armádního sboru, který 
skonal na bojišti u Dukly. V čele pa-
mátníku pak byl malý znak Česko-
slovenské republiky, doplněný osa-
zením šikmé žulové desky s nápisem 
Sláva hrdinům padlým za vlast. Pod-
statnou změnou vzhledu památníku 
byla přístavba k jeho východní části. 
V této přístavbě byla v roce 1955 ote-
vřena Síň Sovětské armády.

Majestátního vzhledu památní-
ku bylo dosaženo instalací jezdecké 
sochy Jana Žižky od sochaře Bohu-
mila Ka� y. Socha dnes tvoří nedíl-
nou součást pražského panoramatu 
a byla slavnostně odhalena 14. čer-

vence 1950. V roce 1960 po přijetí 
nové socialistické ústavy byl původ-
ní znak Československé republiky 
vyměněn. Na rozdíl od znaku před-
chozího byl upevněn na štítě ve tva-
ru pavézy (tj. husitského ochranné-
ho štítu). Po rozpadu ČSFR v roce 
1993 byl znak vyměněn za znak Čes-
koslovenské republiky. 

Další významné změny ve vněj-
ším vzhledu památníku nebyly pro-
vedeny. Základ jedné neviditelné 
proběhl v roce 2001, kdy se Památ-
ník osvobození stal součástí Národ-
ního muzea, které v něm v roce 2009 
otevřelo stálou expozici Křižovatky 
české státnosti. V roce 2010 pak pro-
běhla ještě jedna významná událost. 
Dne 8. května byly do kolumbária 
uloženy další ostatky neznámého 
vojína z bojiště na Zborově náhra-
dou za původní, které byly zničeny 
za okupace. 

Jan Schűtz

Klub přátel Žižkova

Na Žižkov vstupuje moderní doba
Žižkov na konci 19. století býval nejen jedním z nejlidnatějších českých měst s vlastenecky 
cítícím a leckdy rázovitým obyvatelstvem, ale byl také otevřen technickému pokroku doby. 
Jen si vzpomeňme na zmínku v našem vyprávění o radnici, že při jejím otevření ji už 
ozařovaly světla napájená proudem z městské elektrárny. A to nebyla věc tehdy běžná. 
A stejně pokrokové bylo i zřízení obecní plynárny.  

Někdy v roce 1889 se 
na Žižkově (dnes Ta-
chovském) náměstí čp. 
650 daly do pohybu 

stroje jedné z prvních městských 
elektráren ve střední Evropě. Bylo 
to technické dílo hodné pozornosti 
a laskavý čtenář nám snad odpustí, 
že technický popis je poplatný do-
chovaným materiálům z počátku 
minulého století. Elektrárna pro-
dukovala stejnosměrný proud o na-
pětí 120 a 240 voltů. Zpočátku tu 
jeden ležatý parní stroj o 60 koň-
ských silách poháněl lanovým pře-
vodem jedno dynamo o výkonu 
35 kW a dvě sériově zapojená dy-
nama o 720 V svorkového napětí. 
První sloužilo především k dodá-
vání proudu do soukromých objek-
tů, druhé pro napájení 32 oblou-
kových lamp pouličního osvětlení. 
Ještě do roku 1894 bylo vybavení 
elektrárny rozšířeno na čtyři leža-
té rychloběžné parní stroje po 60 
koňských silách, v kotelně stály tři 
Fairbairnovy kotle na šest atmosfér 
přetlaku. Vedení bylo z dvouvodi-
če přeměněno na třívodič a vedeno 
ve žlábcích v chodnících. 

Po roce 1894 byl pořízen další, 
tentokrát stojatý parní stroj o 200 
koňských silách, který poháněl dvě 
dynama po 70 kW. V nočních hodi-
nách dodávaly proud „akkumulá-
torové batterie“ o kapacitě 375 am-
pérových hodin. Elektrárna totiž 
nevyráběla proud plynule, ve dne 
a pozdě v noci stroje stály. Teprve 
od roku 1899 začal být proud dodá-
ván po celých 24 hodin, takže mohl 
být využíván i pro pohon motorů 
v továrničkách a živnostech. To už 
bylo také zrušeno placení paušálem 

a jednotlivým odběratelům byly za-
vedeny elektroměry.

Technické inovace pokračovaly 
velmi rychle, už v roce 1910 dispo-
novala elektrárna vedle dvou Fair-
bairnových kotlů ještě dvěma kot-
ly Tischbeinovými o 11 atmosférách 
přetlaku a jedním vodotrubnatým 
kotlem s přehřívači páry, novým par-
ním strojem o 500 HP, akumuláto-
rovou baterií 1 350 ampérhodin s ge-
nerátorem pro dobíjení. Žlábkové 
vedení bylo vyměněno za kabelové. 
Počet „konsumentů“ v té době dosa-
hoval čísla 1 800 a uliční osvětlení čí-
talo 155 obloukovek a 300 žárovek.

Elektrárnu obsluhovalo sedm 
úředníků (včetně techniků), dva vý-
běrčí a 30 zřízenců a dělníků (jejichž 
týdenní mzda činila okolo 30 ko-
run). „Chef-inženýrem“ byl od roku 

1895 Emil Navrátil. Dodejme ještě, 
že budova elektrárny se ve zlomko-
vité podobě zachovala dodnes. 

Plynárna na Žižkově pak vznik-
la roku 1866 (28. dubna byl zahá-
jen zkušební provoz) v tehdejší 
Přemyslově ulici čp. 44, v místech 
mezi dnešní ulicí U Rajské zahrady 
a stadionem Viktorie Žižkov, jako 
třetí plynárna v Praze, ale zároveň 
vůbec první obecní plynárna v čes-
kých zemích; všechny předcháze-
jící patřily soukromníkům. Urče-
na byla především k výrobě plynu 
pro osvětlování: ulic, interiérů ve-
řejných budov, továren, výkladních 
skříní či domácností – k vaření či 
vytápění se plyn užíval dosud jen 
sporadicky. Náklady na postave-
ní plynárny o projektovaném roč-
ním výkonu 2 450 000 m3 činily 
750 tisíc zlatých. Prvním ředitelem 
se stal její projektant August Jahn, 

bývalý ředitel drážďanské plynár-
ny. Už v roce 1868 zřídil technolog 
František Šebor v plynárně unikát-

ní (dnes bychom řekli ekologic-
kou) výrobu amoniaku z odpad-
ních plynárenských vod předtím 
vypouštěných za Karlínem rovnou 
do Vltavy.

V roce 1874 se žižkovská ply-
nárna stala spoluaktérem pozoru-
hodné společenské události – fran-
couzský vzduchoplavec Sivel jejím 
svítiplynem naplnil několik balo-
nů, s kterými prováděl lety nad Raj-
skou zahradou, což přilákalo davy 
nadšených diváků. 

Když v roce 1877 získala pražská 
obec smíchovskou plynárnu, dala 
její plynovodní síť propojit s plyno-
vodem žižkovské plynárny. Vltavu 
překonávalo potrubí přes Karlův 
most, do jehož vozovky byly vlože-
ny litinové trouby eliptického prů-
řezu 171/342 mm.

V roce 1884, kdy plynovému 
osvětlení začalo konkurovat svět-
lo elektrické, byla v žižkovské ply-
nárně zřízena pokusná elektrárna, 
jejíž generátory poháněly plynové 
motory. V provozu se plynárna udr-
žela až do roku 1926, do otevření 
moderní plynárny v Michli. Jako 
smutnou kuriozitu lze uvést, že 
při jejím bourání a následné stav-
bě Penzijního ústavu byly v suti-
nách nalezeny zbytky renesanční 
Krocínovy kašny zřízené roku 1596 
na Staroměstském náměstí a zbou-
rané v roce 1863. Ruiny této vzácné 
památky byly při stavbě plynárny 
použity k vyrovnání terénu. Dnes 
se z kdysi prosperující plynárny za-
choval jen kus ohradní zdi v dolní 
části Krásovy ulice. 

Pavel Augusta

Vzácný snímek staré žižkovské elektrárny 

Obecní plynárna na Žižkově

Dřívější podoba památníku na Vítkově
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Svatomartinské slavnosti 
nabídnou mladé víno 
a husí pečínku
Více než dvacet českých a moravských vinařství přiveze 
11. listopadu na náměstí Jiřího z Poděbrad svá vína 
k degustaci. Na Svatomartinských slavnostech 
na náměstí Jiřího z Poděbrad nebude chybět tradiční 
pečená husa s knedlíkem a se zelím. Stánky budou 
otevřeny již od 10 hodin a celou akci bude doprovázet 
bohatý kulturní program. 

Svátek svatého Martina pat-

ří k jednomu z nejoblíbenějších 

v roce. Tento den je spojován 

nejen s příchodem prvního sně-

hu, ale také s pravým posvícením a vším, 

co k němu patří,“ zve na akci starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová. Tradič-
ní Svatomartinské slavnosti na Jiřá-
ku lákají na dozlatova propečenou 
husu s knedlíky a se zelím a samozřej-
mě i na mladé svatomartinské víno, 

které představí více než 20 českých 
a moravských vinařství. Od 15 do 20 
hodin se můžete těšit na bohatý do-
provodný program: cimbálová muzi-
ka Michala Horsáka spustí od 15.15, 
vystoupení Františka Nedvěda mlad-
šího & Hot Dog Band začne v 17 a 19 
hodin. V 15 hodin přijede také svatý 
Martin na bílém koni. Součástí pro-
gramu budou i výtvarné dílny pro děti 
nebo loutkové divadlo. Jak už bývá 

zvykem, mladému vínu požehná bě-
hem Svatomartinských slavností farář 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Jan 
Houkal, a to přesně v 11 hodin 11 mi-
nut 11 sekund. 

Martin Hošna

Adventní trhy na Jiřáku 

připomenou Otce vlasti

Vánoční trhy na Praze 3, které le-
tos startují 25. listopadu a potrva-
jí až do Štědrého dne, budou te-
matické. Návštěvníci se přenesou 
do období adventu ve 14. století 
a do doby Karla IV. Bude na ně če-
kat celkem 40 stánků s širokou na-
bídkou vánočního zboží, ale i ná-

pojů a dobrého jídla. Trhy budou 
doprovázeny programem, který 
pořádá provozovatel trhu a měst-
ská část Praha 3. Podrobné infor-
mace zveřejníme v prosincových 
Radničních novinách.      

-red-

V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 

zazní gregoriánské chorály

Srdečně vás zveme na koncert sou-
boru Schola Gregoriana Pragensis, 

který 16. prosince 2016 představí 
od 20.00 hodin v kostele Nejsvětěj-
šího Srdce Páně program Adventus 
Domini – adventní mariánská mše 
v českých kancionálech 15.–16. stole-
tí. Schola Gregoriana Pragensis byla 
založena Davidem Ebenem v roce 
1987. Soubor často koncertuje doma 
i v zahraničí, například v Itálii, Špa-
nělsku, Německu nebo Japonsku. 
Jeho nahrávky získaly ocenění Choc 
du Monde de la Musique, 10 de Ré-
pertoire nebo Zlatá Harmonie. Kon-
cert se koná za účasti faráře Jana 
Houkala a starostky Vladislavy Hu-
jové, která akci poskytla záštitu.     

-red-

Příběhy sousedů uvidíte v Atriu

Společnost Post Bellum uspořáda-
la loni již potřetí za fi nanční pomo-
ci městské části Praha 3 projekt Pří-
běhy našich sousedů, ve kterém se 
žáci základních škol stávají noviná-
ři a reportéry. Seznamují se při tom 
s pamětníky druhé světové války a to-
talitních režimů a pod vedením svých 
pedagogů a koordinátorů dokumen-
tují a publicisticky zpracovávají je-
jich vzpomínky a vyprávění. Vítězství 
patřilo týmu ze ZŠ nám. J. z Lobko-
vic za projekt Život je náhoda, přeži-
tí štěstí, příběh Felixe Kolmera, čle-
na terezínského podzemního hnutí 
v době nacistické okupace. Druhé 
místo obsadil tým ZŠ nám. J. z Lob-
kovic za vyprávění Aleny Voštové, 
dcery členky protinacistického odbo-
je Anny Malinové, přítelkyně Jozefa 
Gabčíka. Dvě třetí místa udělila po-
rota týmu ZŠ Cimburkova za projekt 
Poznej svou rodinu, poznej sám sebe, 

vycházející z vyprávění romského pa-
mětníka Ladislava Gorala, a týmu 
ZŠ Lupáčova za projekt Cesta, která 
vedla do kriminálu, vycházející z pří-
běhu politického vězně 50. let Jaro-
slava Vrbenského. Příběhy natočené 
v loňském roce představí od 24. listo-
padu do 18. prosince výstava v pro-
storách obchodního centra Atrium 
Flora. Již čtvrtý ročník projektu Pří-
běhy našich sousedů odstartoval 
na Praze 3 letos v říjnu.     

-red-
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STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 VLADISLAVA HUJOVÁ 

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

svatomartinské
slavnosti

11. 11. 2016
ZAHÁJENÍ SVATOMARTINSKÝCH SLAVNOSTÍ JE 

V 11 HODIN, 11 MINUT A 11 VTEŘIN
NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PRAHA 3

 SVATOMARTINSKÁ HUSA  LAHŮDKY K VÍNU
 VÍCE NEŽ 20 ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VINAŘSTVÍ

program
  15.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
PŘÍJEZD SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI 
 15.15 CIMBÁLOVÁ MUZIKA MICHALA HORSÁKA
 17.00 a 19.00 FR. NEDVĚD ML. A HOT DOG BAND

VÝTVARNÉ DÍLNY A LOUTKOVÉ DIVADLO PRO DĚTI

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

Svátek svatého 
Martina 

byl v  minulosti brán jako uzá-

věrka ročního hospodářské-

ho cyklu a  poslední příležitost 

k hodokvasu a veselici. Přinášel 

tedy i  výplaty zaměstnancům 

a současně povinnost vyrovná-

ní různých daní, desátků a dal-

ších poplatků. Ty byly místo 

peněz často řešeny naturálie-

mi, a husa tak mnohdy sloužila 

jako „platidlo“ už jen proto, že 

přes nastávající krušnou zimu 

by pro hospodáře znamenala 

hladový krk navíc. Právě proto 

se husa stala hlavní protago-

nistkou oslav.

Svatomartinská
vína 

jsou první vína z  podzimního 

sběru. Na  trh bývají uvede-

na již několik týdnů po  sklizni 

a jsou určena k rychlému spo-

třebování. Sami vinaři dopo-

ručují, aby bylo víno vypito 

do  jara. Ani poté mu ale zka-

žení nehrozí, jen ztrácí na svě-

žesti. Oslavy spojené s  oteví-

ráním mladých vín pocházejí 

již z dob císaře Josefa II., kdy 

se na  svátek svatého Martina 

mohlo začít nalévat nové víno 

z podzimní sklizně. Tento den 

symbolizoval konec sklizně, 

završil zemědělský rok a ozná-

mil začátek zimy. 


