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Podkroví Werichovy vily na 
Kampě se včera proměnilo v ta-
neční parket, který zaplnili se-
nioři. Usilovali o to, aby se pro-
pracovali mezi deset nejúspěš-
nějších, kteří po boku profe -
sionálních tanečníků vystoupí 
v  březnu na festivalu Prague 
Dance Championship na Žofíně. 

„Jsem celá omlácená, hlavně 
lokty,“ komentovala jedna 
z  účastnit castingu nácvik čači. 
„To je těžké pro ty, co netančí,“ 
netajila svůj názor další dáma na 
krátkou sestavu, jež skupina cvi-
čila pod dohledem odbornice. 

Akci pořádala taneční škola 
Tanec pro všechny. Vítězslav 
Rázek, který ve škole vyučuje, 
se netají inspirací oblíbenou te-
levizní taneční soutěží. „Vybí-
ráme deset soutěžících, kterým 
přidělíme profesionální taneční 
partnery, s  nimiž se naučí je -
den tanec, který předvedou 
29. března na Žofíně,“ řekl Prá-
vu. O jaký půjde, záleží na do-
mluvě budoucího páru. První 

výběr se konal v neděli, Rázka 
příjemně překvapil zájem lidí. 

„Pro ty, kteří neuspějí, to ne-
znamená konec taneční karié-

ry. Od března chystáme tančír-
nu pro seniory otevřenou pro 
širokou veřejnost v  tanečním 
studiu na Národní,“ zve Rázek, 

držitel několika ocenění z  ta-
nečních soutěží. „Dlouhá léta 
jsem miloval slowfoxtrot, teď 
to mám podle nálady, podle to-

ho, jak se vyspím,“ usmívá se. 
Na konkurzu převažovaly 

ženy. Ale našlo se i pár odváž-
livců mužů. „Já jsem historická 

osobnost, protože nikdo starší 
nikdy na žádném tanečku, kam 
chodíme, není,“ hlásil Právu 
Zdeněk Hlavnička. Na otázku, 
kolik let mu tedy je, odpověděl, 
že za 12 let oslaví stovku. „Dě-
lám, co můžu. Rád cestuju, 
mám rád moře. Špatně slyším, 
ale na tancování mi to nevadí,“ 
vyprávěl Právu. Oblíbil si mo-
derní tance, žádné dechovky. 
Tančí každou středu v  klubu 
Podolí. „Tam je vynikající spo-
lečnost,“ ujišťuje.

„Příští rok máme zlatou svat-
bu, tak jsem si říkala, že bych 
mohla manžela překvapit, že tře-
ba budu tančit trochu líp, po čem 
on touží. Když jsme se seznámi-
li, dosahoval mnohem větší 
zručnosti než já,“ svěřila se Prá-
vu další z účastnic, která s mu-
žem navštěvuje taneční celý ži-
vot. „Ale nedosahujeme žádné 
vysoké úrovně,“ krčila rameny. 

Sestry Jana a Helena se o akci 
dozvěděly v  souboru Poslední 
vlastenecká divadelní. „Protože 
ráda tancuju, salsu mám nejrad-
ši,“ řekla Jana k tomu, proč do-
razila. „A  pokud si budeme 
moct zatancovat s profi  taneční-
kem, bude to úžasné,“ těší se. 
„Ale já si nemůžu pomoct, já 
jsem sólista, úplně se sem neho-
dím,“ smála se Helena. „Třeba 
to budeš uvádět,“ škádlila ji Ja-
na, která před začátkem pociťo-
vala napětí a  zvědavost. „My 
jsme senioři, my už se jen baví-
me,“ reagovala na dotaz, jestli 
pociťuje velkou trému. 

Senioři se vlnili v rytmu čači

Ve Werichově vile se včera konal casting na seniorské Stardance. Foto Werichova vila

Vybíráme deset 
soutěžících, 
kterým přidělíme 
profesionální 
partnery, s nimiž se 
naučí jeden tanec

Vítězslav Rázek

Příbramské betlémy patří 
k  těm nejkrásnějším a zároveň 
nejvzácnějším, které jsou u nás 
k  vidění. Hornické muzeum 
Příbram a  Spolek Příbram-
ských betlémářů jich vystavují 
desítky v Galerii Františka Dr-
tikola v  příbramském Zámeč-
ku, zvaném Ernestinum. Další 
jsou k vidění v Mníšecké kapli 
v ambitech Svaté hory. Vánoce 
na Příbramsku začaly otevře-
ním první výstavy betlémů 
o minulém víkendu. Příbramští 
betlémáři jsou svými výtvory 
proslulí po celé Evropě. 

K  vidění jsou skutečné 
skvosty, jako Příbramský bet-
lém s  hornickou tematikou, 
Bartošův betlém či Vyskeřský 
betlém, které patří k největším 
a  nejvzácnějším a  vytvořeny 
byly v  devatenáctém století. 
Každý tvoří stovky dřevěných 
fi gurek a  staveb. Děti určitě 

zaujme Pohádkový betlém, na 
němž nechybí snad žádná 
z oblíbených pohádkových po-
staviček. Výstava potrvá do 
5. ledna.

Se svéráznými zvyky spoje-
nými s  hornickými Vánocemi 
se můžete setkat i v Hornickém 
domku na Březových Horách. 
 (kft)

Příbram láká na unikátní betlémy

Nejnovějším tramvajím Ško-
da 15T ForCity hrozí omezení 
rychlosti kvůli problémům s ko-
ly. Nařídit omezení maximální 
rychlosti na 40 místo 60 km/h 
může drážní úřad, který v listo-
padu zahájil správní řízení 
s  pražským dopravním podni-
kem. Kvůli problémům s  koly 
několik vozů typu 15T během 
roku vykolejilo, upozornila Čes-
ká televize.

Výsledek správního řízení 
zatím není pravomocný, úřad 
ani dopravní podnik zatím roz-
hodnutí nekomentovaly. „V sou-
časné době ještě není pravo-

mocné, a proto není možné sdě-
lit jakékoli bližší informace,“ 
řekl ČT mluvčí Drážního úřadu 
Martin Novák.

Dopravní podnik ale podle 
ČT existenci nepravomocného 
rozhodnutí nepřímo potvrdil 
s tím, že úřadu předloží všech-
na technická opatření, která 
v souvislosti s problémy s koly 
tramvají 15T doposud učinil. 
Podle techniků dopravního 
podniku u nich rychle degradu-
je pryžová vrstva mezi obručí 
a nábojem, kvůli tomu se může 
obruč uvolnit.

Nedávno podnik oznámil, že 

na své náklady v  prosinci do 
kol tramvají 15T namontuje no-
vé pryžové součástky, které 
mají omezit poruchy. 

První závady kol se objevily 
patrně už v  roce 2015, podnik 
na ně reagoval postupně. 
Prázdné tramvaje 15T váží přes 
40 tun, dopravní podnik jich 
nakoupil od Škody Transporta-
tion 250 a stále ještě splácí ce-
nu, která činí přibližně 19 mi-
liard korun.

Kvůli hrozícímu omezení se 
dopravní podnik chystá své 
tramvaje reklamovat u výrobce, 
plzeňské Škody. (ČTK, trj)

Kvůli problémům s koly hrozí 
tramvajím zpomalení

Víc bezpečí pro děti před ně-
kterými mělnickými školami 
by měly přinést úpravy prosto-
ru před nimi. Mělnická radnice 
přistupuje ke změnám doprav-
ního režimu u základních škol 
v ulici Jaroslava Seiferta a Tyr-
šově ulici. Letos už město ne-
chalo upravit prostranství 
u školy v Pražské ulici. 

„Prioritou je zklidnit v těch-

to místech dopravu, rodiče, 
kteří sem vozí děti, se tu často 
otáčejí, couvají, je to hodně 
komplikované a  nebezpečné,“ 
uvedl místostarosta Mělníka 
Milan Schweigstill (za STAN). 

U  základní školy v  Tyršově 
ulici jsou už úpravy vyznačené, 
město ale počítá s rekonstrukcí 
celé ulice, po které pak vznik-
nou i  zálivy pro zastavení aut. 

V  Seifertově ulici bude podle 
ČTK také vyznačen úsek s par-
kovacím režimem K+R, tedy 
jen pro vystoupení nebo rychlý 
nástup dětí. Vedení města ale 
uvažuje o  tom, že bude tento 
režim časově omezený. „Je ško-
da, aby se ta místa případně ne-
využívala pro stání přes noc 
pro lidi, kteří tam bydlí,“ dopl-
nil místostarosta.  (rap)

Mělník upravuje provoz u škol

Výstava Cosmos discovery, 
která byla připravena ve spolu-
práci s americkou NASA, před-
staví od 27. prosince na holešo-
vickém výstavišti zásadní mil-
níky cesty člověka do vesmíru. 

Návštěvníci uvidí stovky 
skutečných exponátů, které 
podnikly cestu za oběžnou drá-
hu zeměkoule. Zájemci mohou 
vyzkoušet kosmický výcvikový 
program, na školní výpravy če-
kají speciální úkoly. 

Cosmos discovery je v  sou-
časnosti největší expozice, která 
putuje po světě a představuje ve-
řejnosti tajemství dobrodružné 
cesty člověka do vesmíru, uvá-
dějí organizátoři. Speciální kon-
cepce vtáhne lidi do děje, budou 
mít pocit, jako by vkročili do 
kosmického městečka. 

Zvláštní galerie je věnována 
misím Apollo a dobývání Mě-
síce včetně originální trysky 
motoru rakety Saturn V a  lodi 
Apollo 11. Také sovětský pro-
gram Sojuz je zastoupen nejen 
kosmickou lodí Sojuz, ale pře-
devším průchozím modelem 
orbitální stanice MIR, kde za-
žijete pocity kosmonautů v mi-
krogravitaci. 

Příchozí se seznámí se vše-
mi americkými raketoplány 
i ruským kosmoplánem. Na zá-
věr jsou prezentovány nejno-
vější projekty NASA, Space X 
a  dalších národních agentur 
a soukromých fi rem, které mají 
za cíl kolonizaci Měsíce a ná-
sledně pilotovaný let na Mars, 
zve za organizátory Květa Ha-
velková.  (cie)

Vesmírné putování 
v Holešovicích

CISTERNA SKONČILA NA STŘEŠE. V Praze 6 havarovala včera kolem sedmé ranní cis-
terna na cement, převrátila se v ulici Do Horoměřic. Unikající provozní kapaliny hasiči zajistili, 
cement se nevysypal, uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Řidič utrpěl lehčí pohmož-
děniny, záchranáři ho převezli do nemocnice, dodala mluvčí záchranné služby Jana Poštová. 
Údajně se měl vyhýbat protijedoucímu vozidlu a najel na krajnici, která se sesunula,“ popsal 
policejní mluvčí Jan Rybanský.  (ČTK)
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Trhy nabízejí 
klasickou 
pohlednici

Návštěvníci vánočních trhů 
na Staroměstském náměstí mo-
hou nově využít pohlednice 
s  motivem vánočně laděného 
srdce a napsat nebo namalovat 
na ně přání. Připraveno je za-
tím tisíc kusů, a  to na vybra-
ných stáncích. Pohlednice je 
zdarma, stačí přidat známku 
a  vhodit kdekoli do poštovní 
schránky. (cie)

Pohádkový betlém, na němž je i čert s Káčou na zádech.

Fo
to

 P
R

Á
V

O
 –

 J
an

 H
an

dr
ej

ch


