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Obnova 

paneláků v Praze 3 

postoupila 

do další fáze

str. 3

Žižkovská věž slaví 
30 let od zahájení 

výstavby

str. 20

„Festival Nekonvenční 
žižkovský podzim přesahuje 

hranice Prahy 3,“
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venční 
přesahuje 
y 3,“

sloupek

Září se jako již tradičně neslo v duchu 
návratu našich dětí do  školních lavic. 
Dva měsíce prázdnin, lenošení a dovo-
lených je nyní nutné vyměnit za učebni-
ce a obědy u babičky za školní jídelny. 
A právě ty vzbuzují v očích některých 
rodičů nedůvěru, jelikož pověst školní-
ho stravování, mnohdy oprávněně, ne-
ní zrovna nejlepší.

Školní rok 2015/2016 by však měl 
přinést některé novinky, které jsou re-
akcí na  nezdravý životní styl posled-
ních let. Tou nejzásadnější je podle 
mne zpráva, že na magistrátní odbor 
školství nastupuje metodička školního 
stravování. Pod tímto krkolomným ná-
zvem se skrývá odborná poradkyně, 
která bude k dispozici ředitelům škol 
a vedoucím školních jídelen na území 
celé Prahy, kterým bude radit s  tím, 
jak ze školních jídelen udělat místo, 
kam budou děti chodit na oběd rády 
a jídlo bude nejen chutné, ale i zdravé. 
Osobně věřím, že je to cíl splnitelný.

Pro zdraví dětí však nestačí jen 
změna jídelníčku. Ruku v  ruce s  tím 
musí jít i  podpora sportu a  pohybo-
vých aktivit. Pokračovat se tak bude 
v  rekonstrukcích školních sportovišť 
a tělocvičen. Právě školní hřiště a tě-
locvičny by měly být přístupné i ve vol-
ném čase žáků a  studentů v  rámci 
různých sportovních kroužků, a ne jen 
v  hodinách tělocviku. Zároveň bude 
naše městská část nadále pokračovat 
v  poskytování grantů tělovýchovným 
organizacím a podpoře sportu na úze-
mí Prahy 3. Příspěvky poputují nejen 
na provoz jednot a spolků, ale i na po-
řádání významných sportovních ak-
cí, soustředění, závody nebo podpo-
ru kvalitních trenérů. 

Nový školní rok se tak nejen na 
školách v Praze 3 ponese pod heslem 
„Ve zdravém těle, zdravý duch“. A kde 
jinde se sportem a zdravým životním 
stylem začít, než právě tady.

Irena Ropková
radní městské části

Zdravý 
životní styl 
už od školy

Žádejte o dotace, 
granty jsou minulostí
Novelizace zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů upravila poskytování dotací a návrat-
ných fi nančních výpomocí. Vznikla tím nezbytnost nahra-
dit granty poskytované z Fondu grantového a podpůrného 
MČ Prahy 3 Dotačním fondem městské části Praha 3, z kte-
rého budou poskytovány dotace dle každoročně vyhlašova-
ných dotačních programů. Současně se také ruší dosavadní 
zásady poskytování fi nancí z Fondu sociálního a zdravotní-
ho, Fondu grantového a podpůrného a Fondu starosty.

Slovník cizích slov ozna-
čuje grant jako fi nanční 
podporu přidělenou gran-
tovou komisí na určitý vý-

zkumný projekt. Oproti tomu do-
tace dle stejného zdroje znamená 
poskytnutí fi nančních prostředků 

z veřejných rozpočtů bez přesné-
ho účelu použití. Jednak exaktní 
význam slov a současně i dosavad-
ní přístup k přidělování fi nančních 
prostředků, který nerefl ektuje sou-
dobé potřeby, byl důvodem, aby 
byl změněn zák. č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů. 

Novela zákona výrazným způ-
sobem mění právě poskytování do-
tací, zejména upřesňuje nutnost 

Akce Zdraví 
na Trojce ukáže, 
jak žít zdravě 
a předcházet 
nemocem
Od 18. do 29. října pořádá třetí 
městská část akci Zdraví na Troj-
ce, která přinese zajímavé pořady 
a přednášky s cílem poradit, jak 
předcházet nepříznivým faktorům 
ovlivňující naše zdraví.

Více na str. 19

Kapela Sto zvířat 
slaví čtvrt století
Kapela Sto zvířat, jejíž kapelník je 
Žižkovák každým coulem, představi-
la během tiskové konference v hos-
podě U Vystřelenýho oka novou 
desku Ministerstvo mýho nitra, která 
ukazuje kapelu v novém světle.

Více na str. 11

Židovské pece 
získaly novou podobu
Západní část parku proměnila rege-
nerace, místo pro oddech doplnily 
nové povrchy cest a hřiště.

Více na str. 4

Dotace budou směřovat také na podporu dětí a mládeže v tělovýchovných organizacích

  Pokračování na str. 8

říká Jiří Hošek, 
zakladatel festivalu str. 13
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Kompletní seznam a znění usne-
sení RMČ a ZMČ jsou pro obča-
ny Prahy 3 k nahlédnutí na Odboru 
občansko správním, oddělení rady a za-
stupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na
www.praha3.cz.

Na ZŠ a MŠ Chmelnice 
mají nové sportovní hřiště
Po prázdninách usedaly do školních lavic děti ze základních škol třetí městské 
části. Starostka Vladislava Hujová a radní Jaroslava Suková přivítaly spolu 
s rodiči a celou školou prvňáčky ZŠ a MŠ Chmelnice na novém sportovním hřiš-
ti, které školákům pořídila městská část Praha 3.

Skvělá nálada, smích a bouř-
livý šepot panovaly 1. září 
na sportovním hřišti ZŠ 
a MŠ Chmelnice, kde v se-

řazených zástupech čekali na vítání 
prvních ročníků starší školáci, aby 
společně zahájili nový školní rok.

„Moc vás tu všechny po prázdninách ví-
tám a mám radost, že vás tu můžu navíc 
přivítat na novém sportovním hřišti, kte-
ré fi nancovala žižkovská radnice částkou 
2,7 milionu korun a které tímto slavnostně 
otvíráme,“ uvedl ředitel Václav Havelka.

Poté symbolicky pokřtil nový 
trávník fotbalovým míčem, který ho-
dem daroval publiku před sebou, 
a oslavy pokračovaly nastoupením 
tří nových tříd, čítajících dohroma-
dy 90 prvňáčků.

Školáky uvítaly také starostka 
Vladislava Hujová a radní Jarosla-
va Suková, jež jim popřály mnoho 
úspěchu a spokojenosti do nového 
školního roku.

ZŠ a MŠ Chmelnice každoroč-
ně úspěšně obhajuje titul Ekoško-
la. V mezinárodním programu, který 
oceňuje pozitivní přístup školských 
zařízení k životnímu prostředí, chmel-
nická základka uspěla už počtvrté. 

Martin Hošna

Představujeme výbory a komise

„Činnost komise pro majetek se dotýká všech občanů,“ 
říká Zuzana Bonhomme Hankeová, předsedkyně komise pro majetek

Můžete představit náplň činnosti 
komise, jíž předsedáte?
Komise pro majetek je poradním or-
gánem Rady MČ Praha 3 pro oblast 
nakládání s nemovitým majetkem 
MČ Praha 3. Náplní činnosti komise 
je příprava a projednávání stanovisek, 
návrhů, podnětů a připomínek obča-
nů, organizací, odborů ÚMČ Praha 3 
i členů komise k oblasti nakládání 
s nemovitým majetkem, včetně dopo-
ručujících návrhů řešení pro jednání 
Rady MČ Praha 3.

Dále projednává návrhy koupě či 
prodeje nemovitostí, prodeje funkč-
ně souvisejících pozemků, prodeje 
či pronájmy spoluvlastnických po-
dílů na nemovitostech, pronájmy 

pozemků, darování, směny a výpůjč-
ky nemovitého majetku, svěřeného 
MČ Praha 3 a pronájmy prostor pro 
umístění základnových stanic správců 
telekomunikačních zařízení v budo-
vách ve správě MČ Praha 3

Z hlediska liniových staveb umístě-
ných na nemovitém majetku ve správě 
MČ Praha 3 projednává a navrhuje ře-
šení předmětných smluvních vztahů 
s vlastníky a provozovateli inženýr-
ských sítí.

V oblasti správy nemovitého majet-
ku také projednává návrhy na svěření 
majetku ve vlastnictví hlavního města-
Prahy do správy MČ Praha 3, případ-
ně odejmutí majetku ve vlastnictví 
hlavního města ze svěřené správy MČ 
Praha 3, návrhy postupu v případě 
zhodnocení majetku, svěřeného MČ 
Praha 3, třetí osobou.

V oblasti působnosti Komise pro 
majetek je dále projednávání kon-
cepce, pravidel a harmonogramu 
privatizace bytového fondu a jeho 
prodej. V současné době projednává 
zejména žádosti o výjimky ze Sou-
boru pravidel prodeje jednotek v do-
mech ve vlastnictví hlavního města, 
svěřených MČ Praha 3, schváleného 

usnesením Zastupitelstva č. 451 ze dne 
18. 3. 2014, podané oprávněnými ná-
jemci bytových jednotek v případech, 
kdy se na ně dle čl. IV tohoto souboru 
pravidel privatizace nevztahuje.

Kolik má komise členů a  kdo v  ní 
zasedá?
Komise má 8 členů včetně předsedy 
a jednoho místopředsedy ze všech de-
mokratických politických subjektů za-
stoupených v zastupitelstvu městské 
části. V komisi zasedá Zuzana Bonho-
mme Hankeová jako předsedkyně, Da-
vid Němeček jako místopředseda a čle-
nové Josef Heller, Pavel Křeček, Tomáš 
Eliáš, Tereza Dvořáčková, Rida Ayari, 
Jaroslav Tingl.

Jak často se komise pro majetek 
schází a jak probíhá její jednání?
Komise se schází jedenkrát za mě-
síc cca týden před konáním rady MČ, 
abychom jí byli schopni postoupit ma-
ximum projednaných materiálů. Sa-
mozřejmě, pokud to situace bude vyža-
dovat, jsme schopni se scházet i častěji.

Jaké dopady má komise na běžný ži-
vot lidí v Praze 3?

Rozhodnutí komise bezesporu ovliv-
ňují život každého občana MČ Pra-
ha 3, ať již v oblasti kultivace prostře-
dí, bydlení, služeb občanům včetně 
kulturního a sportovního vyžití.

Čím by se komise měla zabývat 
v nejbližších měsících? 
Komise bude aktuálně řešit přijaté žá-
dosti a podněty občanů v oblasti pri-
vatizace bytového fondu, dále žádosti 
správců inženýrských sítí na uzavírání 
smluvních vztahů s vlastníky a provo-
zovateli inženýrských sítí, s ohledem 
na jejich zákonnou povinnost. Velmi 
častá problematika k řešení bývá bez-
důvodné obohacení za neoprávněné 
užívání nemovitého majetku ve sprá-
vě MČ Praha 3. 

Stanislav Kněnický

Zastupitelstvo MČ Praha 3
22. 9. 2015

Prodej pronajatých bytových 
jednotek
Zastupitelstvo městské části Praha  3 
schválilo prodej pronajatých bytových 
jednotek v domech č. p. 797 na adre-
se Vinohradská 82, Praha 3, Vinohrady, 
dále schválilo prodej pronajaté bytové 
jednotky v  domě č. p.  2687, Za  Žiž-
kovskou vozovnou 18, Praha 3, Žižkov 
a v domě č. p. 114, Husitská 74, Pra-
ha 3, Žižkov. 

Schválení nově vybudovaných 
nepronajatých bytů
Na zasedání ZMČ Praha 3 byl schválen 
prodej tří nově vybudovaných nepro-
najatých bytových jednotek na základě 
nejvyšší nabídnuté ceny. Bytové jed-
notky se nacházejí v domě č. p. 805, 
812, 815, 849, 864, 865 na adrese Lu-
páčova 10, 12, 14, 16, 18 a 20, Pra-
ha 3 - Žižkov. 

Sloučení kulturních 
příspěvkových organizací
Zastupitelé městské části Praha  3 
na  svém zasedání schválili slouče-
ní kulturních příspěvkových organi-
zací Atrium na  Žižkově – koncertní 
a výstavní síň a Junior klub Na Chmel-
nici. Sloučením uvedených organi-
zací vznikne nový subjekt s  názvem 
Za  Trojku, který bude výrazně  širším 
prostorem pro rozmanité kulturní ak-
tivity a bude koncepčně řízen i organi-
zován z jednoho centra. 

Stadion v Seifertově ulici 
do Sportovního a rekreačního 
centra Pražačka
Zastupitelstvo městské části Praha  3 
schválilo vložení majetku stadionu 
v  Seifertově ulici do  příspěvkové 
organizace Sportovní a rekreační areál 
Pražačka.

Zhodnocení dočasně volných 
fi nančních prostředků 
MČ Praha 3
Zastupitelé městské části Praha  3 
schválili zhodnocení dočasně volných 
fi nančních prostředků městské čás-
ti Praha  3 ve  výši 100 milionů korun 
prostřednictvím České spořitelny, a. 
s. a  zhodnocení dočasně volných fi -
nančních prostředků městské čás-
ti Praha  3 ve  výši 100 milionů korun 
prostřednictvím Československé ob-
chodní banky, a. s. 

Rada MČ Praha 3
23. 9. 2015

Záměr spolupráce při 
zajišťování humanitární pomoci 
uprchlíkům
Rada městské části Praha 3 na svém 
zasedání schválila záměr připravení ná-
vrhu způsobů vhodné a efektivní spo-
lupráce městské části Praha 3 při za-
jišťování humanitární pomoci k řešení 
uprchlické krize. Rada městské čás-
ti Praha 3 vnímá lidský rozměr a nalé-
havost problému, proto se hlásí ke své 
spoluodpovědnosti v souladu s ofi ciál-
ním postojem vládních a ostatních od-
povědných institucí.

Do lavic ZŠ a MŠ Chmelnice usedne devadesát prvňáčků

KOMISE PRO MAJETEK
předseda: Zuzana Bonhomme
Hankeová
místopředseda: David Němeček
členové: Josef Heller, Pavel 
Blažek, Rida Ayari, Pavel Křeček, 
Jaroslav Tingl, Tomáš Eliáš
tajemník: Iveta Vlasáková
tel.: 222 116 207
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Stavební povolení na úpravy 
těchto tří bloků panelových domů 
již stavební úřad vydal, samotná 
rekonstrukce fasád by měla začít 
po skončení zadávacích řízení, 
a to v březnu příštího roku.

Zastupitelé schválili zadání veřejných 
zakázek na úpravu panelových domů
Příprava revitalizace paneláků v Praze 3 postoupila již do fáze, kdy budou zahájena zadávací 
řízení na výběr fi rem, které provedou stavební úpravy u tří bloků panelových domů
na dolním Žižkově – v Jeseniově 15, 17, 19, 23 a 25, 
v Jeseniově 27, 29, 31, 33 a 35 a v Jeseniova 37, 39 a 41 
a Ostromečská 3 a 5. Nové fasády se připravují také 
pro domy v Bukové 16, 18, 20, 22 a 24.

Start zadávacích řízení byl podmíněn tím, že za-
dání a účelnost veřejných zakázek na tyto úpra-
vy schválí zastupitelstvo městské části. A to se 
na zářijovém jednání zastupitelstva městské části 

stalo.
Ještě předtím byla podle zástupce starostky pro in-

vestice Ivana Holečka dokončena příprava zadávací do-
kumentace a zpracováno odůvodnění účelnosti těchto 
veřejných zakázek. Oba tyto podklady byly předloženy 
ke schválení radě městské části, která 9. září 2015 vza-
la na vědomí uskutečnění těchto významných veřejných 
nadlimitních zakázek v otevřeném řízení. Doporučila 

také zastupitelstvu zadání a účelnost těchto veřejných 
zakázek schválit.

Stavební povolení na úpravy těchto tří bloků panelo-
vých domů již stavební úřad vydal, samotná rekonstruk-
ce fasád by měla začít po skončení zadávacích řízení, 
a to v březnu příštího roku. Pokud vše půjde podle plá-
nu, nové podoby panelových domů by se jejich obyvate-
lé mohli dočkat do konce září 2016. 

Po provedení rekonstrukce budou bytové jednotky 
neprodleně nabídnuty oprávněným nájemcům k priva-
tizaci dle stávajících pravidel. 

 -sak-
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Židovské pece v novém
Regenerace západní části parku Židovské pece a posílení biodiverzity 
svahu navazujícího na jeho území je dílčím krokem postupné revitalizace 
jednoho z nejrozsáhlejších a nejoblíbenějších parků na území Prahy 3.

Mezi ulicemi Malešická a Jilmová 
na Žižkově se rozkládá přírodně 
– krajinářský park Židovské pece, 
který je příjemným místem pro od-

dych a rekreaci. Městská část Praha 3 zde v ob-
dobí 2014-2015 investovala do úpravy dvou částí.  
V první fázi od listopadu 2014 do července 2015 to 
byl jižní svah. Šlo vlastně laicky řečeno o obnovu 
porostů v prudkém úbočí, které navazuje na úze-
mí parku. Svah byl vyčištěn od suti, betonu a dal-
šího nepořádku. Stávající dřeviny byly odborně 

ošetřeny, neperspektivní a nemocné dřeviny byly 
pokáceny a především došlo k výsadbě velkého 
množství stromů a keřů druhů přirozeně vhod-
ných na dané stanoviště. Na základě projektové 
dokumentace Ing. Kláry Salzmasnn a Ing. Jany 
Pyškové byla zpracovaná žádost o dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí a dotace pro tu-
to akci byla městské části Praha 3 v roce 2014 při-
dělena. Cena díla činí 1,8 mil. Kč a z dotace bude 
uhrazeno 80 % této sumy.

Od března do konce srpna 2015 proběhla další 
akce, a to „Regenerace parku Židovské pece – zá-
padní část“. Projekt, jehož autory jsou Ing. arch. 
Michal Bartošek a Ing. arch. Lucie Galliová zís-
kal podporu v rámci Operačního programu Pra-
ha – Konkurenceschopnost. Obnovily se živič-
né povrchy cest, vybudovalo se otevřené hřiště 
pro děti mladší věkové kategorie, včetně prostoru 
k posezení a odpočinku. Změny se dočkaly okol-
ní pítka, vstupy do parku z ulic Jilmové a Male-
šické. Nedílnou součástí se staly sadové úpravy 
a doplnění mobiliáře. Náklady na realizaci byly 

7,5 mil. Kč a z toho bude uhrazeno z dotace rov-
něž 80 % z celkové ceny díla. 

Místostarosta pro životní prostředí Jan Ma-
terna je spokojen s tím, že kromě obnovy poros-
tů, ošetření dřevin, výsadby velkého množství no-
vých stromů i keřů, bylo myšleno v obou přípa-
dech i na ptáky, drobné živočichy i hmyz a jejich 
potravu a úkryt.  Nesporným kladem je tu samo-
zřejmě i zvýšení komfortu pro občany a estetický 
přínos lokalitě.  

Iva Vojtková

zpravodajství

Příjemné ulice Koněvova 
a Husitská jako budoucí realita
Zástupkyně starostky Lucie Vítkovská oslovila architekty na zpracování 
studie kultivace budoucí revitalizace Husitské a Koněvovy ulice až 
po Ohradu a hodlá do diskusí kolem její fi nální podoby zapojit občany 
formou debat či ankety. Ulice by měla do budoucna obživnout zelení, 
místy pro odpočinek a také obchody a kavárnami. 

Málokoho dnes napadne vyrazit 
na procházku do spodní části Ko-
něvovy ulice. Je spíše brána jako 
průjezdní komunikace. O este-

tickém cítění při pohledu na šedou nevlídnost, 
v lepším případě nevýraznost, tady v součas-
né době nemůže být řeč. Když už musí takto 
vytížená dopravní tepna vést zalidněnou čtvr-
tí tam, kde jste v předminulém století mohli za-
znamenat výrazného genia loci, chce radnice 
Prahy 3 učinit vše proto, aby pobyt v Koněvo-
vě ulici neznamenal jen nutnost v přesunu z mís-
ta A do místa B.

Je zřejmé, že dopravní vytíženosti se nelze 
lehce zbavit; s nadsázkou lze říct, že alespoň 
do té doby, než se naplní sci-fi  scénáře o pod-
zemní dopravou protkané Praze, vznášedlech 
nebo teleportu. Faktem ale je, že je zapotřebí, 
aby hlavní město řešilo co nejdříve otázku vnitř-
ního okruhu. I toto je jedna z věcí, na které se 
radnice Prahy 3 podílí. 

Proč ale při reálném pohledu na věc nevyu-
žít možností plánované komplexní rekonstruk-
ce a neudělat z Husitské a Koněvovy ulice pří-
jemné klidnější místo? Tak uvažuje právě vedení 
radnice Prahy 3 a nechce se smířit s tím, že by re-

konstrukce měla být jen dopravní stavbou, jak 
ji naprojektovala Technická správa komunikací. 
Existuje sice územní rozhodnutí, které minulé ve-
dení města akceptovalo, v letošním roce se však 
otevřela znovu možnost jednat. Proto vstoupila 
starostka městské části Vladislava Hujová spolu 
se svou zástupkyní Lucií Vítkovskou do jednání 
s radním pro dopravu hl. m. Prahy Petrem Dolín-
kem. S novými plány radnice Prahy 3 je tedy ny-
ní srozuměn i Magistrát hl. města Prahy, a pokud 
bude do konce roku zpracován návrh kultivace 
této dopravní stavby, bude fi nancování zabezpe-
čeno prostřednictvím rozpočtu MHMP pro rok 
2016, kdy investorem bude TSK.

Studie by měla respektovat nejen funkčnost, 
ale dbát rovněž na estetiku a urbanismus, aby 
provedení revitalizace Husitské a Koněvovy 
ulice místním občanům do budoucna vyhovo-
valo. Měly by se zde objevit stromy, lavičky pro 
odpočinek, případně pítka, která v horkých 
dnech osvěží chodce. Takové prostředí přiláká 
i solidní podnikatele s obchody a kavárnami, 
které se stanou stabilnější součástí prostředí. 
To si myslí i místní důchodce Jaroslav Staněk. 
Vítá možnost, že by se situace měla změnit, a ří-
ká: „Rád bych se v budoucnu prošel ulicí s možností 
odpočinku na lavičce nebo si zašel na kávu. Stárnu, 
a i když mě bolí nohy, raději spěchám, abych se ne-
dusil výfukovými plyny.“ 

Iva Vojtková

Zastupitelé se 
shodli: Radnice bude 
vyžadovat metro D 
na Žižkově
Na jednání Zastupitelstva městské části Pra-
ha 3 dne 22. 9. 2015 se drtivá většina zastu-
pitelů napříč politickými stranami shodla, že 
by pokračování metra D mělo vést na Žižkov. 
Návrh nepodpořili pouze čtyři zastupitelé za 
klub Ž(n)S.

Na návrh starostky Vladislavy Hujové  projedna-
lo Zastupitelstvo městské části Praha 3 bod pro-
gramu, který ukládá starostce a její zástupkyni 
Lucii Vítkovské důsledně prosazovat požadavek 
na další stabilizaci větve trasy metra D přes území 
městské části Praha 3. Podstatným důvodem sou-
hlasu zastupitelstva, a tedy širokého spektra po-
litických stran, je deklarace vůle koalice i opozi-
ce. Politická podpora zastupitelů je důležitá i pro 
další jednání, která souvisí s budoucností areálu 
Nákladového nádraží Žižkov a podobou jeho 
případné zástavby, která bude mít vliv na potře-
by nových místních občanů. Pozornost si zaslou-
ží i další předpokládaný nárůst obyvatel městské 
části, při kterém by měl hrát roli připravovaný 
nový zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, 
jehož účinnost se předpokládá na rok 2018 a za-
vádí ohlašovací povinnosti na tzv. ohlašovnách, 
a to podle místa skutečného pobytu občana. 

Velkou roli zde hraje i dopravní situace. 
V souvislosti se zprovozněním dopravního kom-
plexu Blanka starostka Vladislava Hujová dou-
fá, že po dokončení investice do velké doprav-
ní stavby, jakou je tunel Blanka na levém břehu 
Vltavy, se magistrát zaměří na investování do do-
pravní stavby v takové míře, aby bylo ulehčeno 
i pravému břehu. To znamená i Praze 3, které by 
výrazně prospělo vybudování metra D. 

Deklarace souhlasu zastupitelstva je začát-
kem důsledného postupu městské části, kte-
ré poskytne vedení radnice potenciál využívat 
v rámci zákonných možností důrazných me-
tod při prosazování potřeb obyvatel Prahy 3. 
Institut plánování a rozvoje magistrátu hlavní-
ho města Prahy nedávno začal na pokyn Rady 
hl. města Prahy jednotlivé možnosti prověřovat. 
Vedení radnice v této souvislosti věří, že všech 
sedm zastupitelů z Prahy 3, kteří jsou v Zastu-
pitelstvu hlavního města Prahy, bude s prosazo-
váním metra D pro Prahu 3 všemi dostupnými 
prostředky nápomocno. 

Iva Vojtková

Na Žižkově se konal 
seminář japonské školy 
Kashima kenjutsu
Ojedinělou kulturně sportovní akci zažila hala 
TJ Spoje na Balkáně, kde si dali dostaveníč-
ko vyznavači japonské školy Kashima kenjut-
su. Mezinárodní seminář, který se konal pod 
záštitou městské části Praha 3, doprovodily 
i ukázky tradičního bojového umění. 

Pětasedmdesát účastníků z mnoha evropských 
zemí, včetně čtyř českých členů školy Kashi-
ma kenjutsu, v úvodní části pod vedením ja-
ponských učitelů předvádělo, jak takový se-
minář vlastně vypadá. Jednoduše vyjádřeno 
– duchovní disciplína a absolutní soustředě-
nost na danou myšlenku, vše v obřadním ti-
chu. To byla zřejmá podstata semináře v sou-
vislosti s chrámem Meiji Jingu, jehož v Praze 
zastupoval kněz Taisuke Kadosaki. Šestidenní-
ho semináře se zúčastnili pouze aktivní a zkušení 
členové zmíněné japonské školy. Mezinárodním 
hostům popřáli příjemný pobyt v české metropo-
li starostka Prahy 3 Vladislava Hujová a její zá-
stupce Jan Materna.  -red-
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Praha 3 podporuje pěstounskou péči
Třetím rokem je v platnosti novela 
zákona o sociálně právní ochraně 
dětí, která zaručuje řadu práv a po-
vinností stanovených v dohodách 
o výkonu pěstounské péče. Měst-
ská část Praha 3 má v současné 
době uzavřeno padesát pět dohod 
o výkonu pěstounské péče a v sou-
časné době umožňuje zvyšování 
znalostí a dovedností v péči o děti 
formou víkendových výjezdů.

Pěstounskou péčí na přechodnou 
dobu se rozumí přechodný institut, 
tedy péče o děti po nezbytně dlou-
hou dobu, po kterou se hledá pro 
děti dlouhodobé řešení jejich situace. 
To může znamenat např. návrat zpět 

do původní rodiny, do příbuzenské 
péče, do péče osob blízkých nebo 
do osvojení. 

Pěstounskou péčí jako formou ná-
hradní rodinné péče o děti se rozumí 
péče o děti, o které se dlouhodobě 
nemohou postarat jejich vlastní rodi-
če, kdy pěstounská péče má přednost 
před péčí ústavní.

V případě více než pěti desítek uza-
vřených dohod o výkonu pěstounské 
péče s pěstounskými rodinami se jedná 
jak o osoby pečující, zařazené v eviden-
ci náhradní rodinné péče, tak i ty pří-
buzenské osoby, kterým je dítě svěřeno 
soudním rozhodnutím jako pěstou-
nům. Podle zástupce starostky Davi-
da Gregora má taková forma náhrad-

ní péče, kdy důležitou roli ve výchově 
dětí hraje rodinné prostředí, nenahra-
ditelnou funkci pro vývoj a dospívá-
ní dítěte. Z tohoto důvodu také tře-
tí městská část podporuje vzdělávání 
pěstounů v oblasti výchovy a péče o dí-
tě. Již na konci června proběhl jeden 
z prvních víkendových výjezdů orga-
nizovaných městkou částí a Rodin-
ným a kulturním centrem Nová Trojka 
pro pěstouny s dětmi v Zámku Prčice, 
které mají za cíl zábavnou a edukativ-
ní formou zvýšit znalosti a dovednos-
ti v péči o dítě. Pro dospělé byl připra-
vený program, který poskytnul servis 
v oblasti poradenství, nového občan-
ského zákoníku, stravovacích návyků 
dětí nebo psychomotorickým vývojem 

dětí. Velký ohlas mělo školení záchra-
náře, během něhož si mohli všichni vy-
zkoušet na fi gurínách resuscitaci či jiné 
modelové situace. Pro děti byly připra-
veny zajímavé workshopy či sportovní 
soutěže. Další víkendový výjezd je na-
plánován na 9.–11. října.

Jak funguje pěstounská péče, se 
může každý dozvědět i v rámci kam-
paně „Osvěta 2015 – staňte se skvělý-
mi rodiči“. Ta se zaměřuje na poten-
cionální rodiče, kteří se chtějí zapojit 
do pěstounské péče pro starší děti, děti 
s různými typy znevýhodnění či dětí 
odlišného etnika nebo sourozenecké 
skupiny. Více o kampani naleznete od 
1. 11. na www.natama.cz.  

-ham-

Od října bude pro osoby ve věku nad 65 let fun-
govat institut ombudsman pro seniory, který po-
skytne základní servis v poradenství a podávání 
informací.

Hlavní náplní ombudsmana bude bezplatné poraden-
ství a podávání informací v oblasti bydlení, zdravot-
nictví, využití sociálních dávek, příspěvků na bydlení 
a nezbytné právní pomoci. Podle zástupce starostky 
Davida Gregora právě senioři řeší nejvíce každoden-
ní starosti, jako dostupnost zdravotní péče nebo so-
ciálních služeb, dluhová problematika, ale i jednání 
na úřadech. Poskytované služby počítají s poraden-
stvím v oblasti důchodu a sociálních dávek, nabídky 
volnočasových aktivit pro seniory, zprostředkování 
podání žádosti o sociální dávky, návštěvy sociální pra-
covnice v bytě klienta, pomoc při řešení krizových si-
tuací nebo obětem trestného činu.

Také místopředseda pro sociální politiku 
a zdravotnictví Miroslav Procházka je rád, že se 

ombudsman pro seniory stane skutečným pomoc-
níkem a obhájcem potřebných.

„Seniorský ombudsman“ bude sídlit v Seiferto-
vě 51 na oddělení sociální práce. V předem dohod-
nutých časech bude poskytovat svoje služby dva-
krát 4 hodiny týdně, a to v úterý na Úřadu městské 
části Praha 3 v Seifertově 51, ve čtvrtek v Ošetřova-
telském domově Praha 3 v Pod Lipami 44 a v in-
formačním centru Prahy 3 v Milešovské 1 vždy 
od 10 do 14 hodin. Funkci ombudsmana bude pl-
nit přímo vedoucí oddělení sociální práce Zdeň-
ka Hošková, tel. 222 116 451, e-mail: ombudsman-
proseniory@praha3.cz.

Praha 3 pečlivě sleduje skupinu seniorů jako jed-
nu z hlavních priorit své sociální politiky. Realizuje 
programy určené starším občanům, podporuje se-
niorské organizace, pořádá kulturní a společenské 
akce a má pro seniory zavedené webové stránky, 
kde se mohou dovědět nejnovější informace. 

-ham-

Ombudsman pro seniory poskytne servis v oblasti jejich práv

Slavnostního aktu poklepu na základní kámen se mj. zúčastnili (zleva): Michal 
Horáček, Jana Seifertová-Plichtová, starostka MČ Praha 3 Vladislava Hujová 
a Zdeněk Svěrák

OMBUDSMAN PRO SENIORY
Ombudsman pro seniory poskytuje seniorům 
základní servis v oblasti poradenství, doprovázení 
a kontaktování institucí.

Úřední hodiny:
úterý 10.00–14.00 ÚŘAD MĚSTSKÉ 

ČÁSTI PRAHA 3, 
Seifertova 559/51, 
2. patro, kancelář č. 205

čtvrtek 10.00–14.00 OŠETŘOVATELSKÝ 
DOMOV PRAHA 3 
Pod Lipami 44, P3

čtvrtek 10.00–14.00 INFORMAČNÍ 
CENTRUM PRAHA 3 
Milešovská 846/1, Praha 3

Kontakt:
Bc. Zdeňka Hošková, tel. 222 116 451, 
e-mail: ombudsmanproseniory@praha3.cz

Seifert se vrací domů na Žižkov
Osobnosti české kultury a politiky se sešly, aby každý z nich třikrát poklepal na základní kámen 
pomníku Jaroslava Seiferta, který by měl být v příštím roce, kdy uplyne 30 let od smrti básníka, 
instalován blízko tramvajové zastávky Lipanská. 

V předvečer dne, kdy uply-
nulo sto čtrnáct let od na-
rození básníka a nositele 
Nobelovy ceny Jaroslava 

Seiferta, který se 23. září 1901 narodil 
na Žižkově a žil zde do svých dvaceti 
osmi let, se na horním konci žižkov-
ské Seifertovy ulice konal krátce před 
polednem slavnostní akt. Významné 
osobnosti, například dceru básníka 
paní Janu Seifertovou-Plichtovou, 
starostku městské části Praha 3 Vladi-
slavu Hujovou, pány Jiřího Dědečka, 
Zdeňka Svěráka, Michala Horáčka, 
ministra kultury Daniela Hermana, 
sochaře a autora díla Jana Roitha sle-
dovalo při projevech asi 150 diváků. 
Ti se na závěr stali svědky slavnost-
ního poklepu na základní kámen bu-
doucího pomníku, který bude insta-
lován v místě křížení ulic Lipanská, 
Chelčického, Táboritská a Seiferto-
va. Trojúhelníkový pozemek, který 
by měl zdobit monument připomí-
nající významného básníka z dílny 
sochaře Jana Roitha, poskytli jeho 
vlastníci, manželé Kočí. Z důvodů 
získání fi nančních prostředků na rea-
lizaci díla byl v loňském roce Českým 

centrem Mezinárodního PEN-Klu-
bu zřízen „Nadační fond na realiza-
ci objektu k poctě Jaroslava Seiferta, 
nositele Nobelovy ceny“. Do fondu 
lze přispět jakoukoli částkou na účet 
číslo 158 156 793/0300. Cena realiza-
ce díla je odhadována na 1,5 – 2 mil. 
korun. 

Moderátor a člen dozorčí rady na-
dačního fondu Jan Vávra hned z po-
čátku vyzdvihl zásluhy městské části 
Praha 3, jmenovitě starostky Vladisla-
vy Hujové a ing. architekta Jana Vav-
říka. Zahájení programu, a posléze 
i jeho závěr, patřil Dětskému pěvecké-
mu sboru Českého rozhlasu. Prvním 

řečníkem byl předseda správní rady 
nadačního fondu Jiří Dědeček, kte-
rý svou funkci s nadsázkou shrnul 
do věty: „Až bude vše hotovo, fond i já 
v něm, skončíme“. Ministr kultury Dani-
el Herman, který přijal nad projektem 
záštitu, poděkoval za možnost účast-
nit se na tak významném projektu; 
autor díla Jan Roith řekl, že se cítí být 
poctěn příležitostí památník význam-
ného básníka vytvořit. Zdeněk Svěrák 
zmínil pestrost českého jazyka, jehož 
vytříbenost je patrná právě v díle Jaro-
slava Seiferta. Dcera umělce paní Sei-
fertová-Plichtová vyjádřila své dojetí 
s přesvědčením, že lidé vždy budou 
v různých životních situacích potře-
bovat poezii. Projev starostky městské 
části Vladislavy Hujové je stručným 
shrnutím chronologie zrození pomní-
ku, který by měl být instalován dne 
30. ledna 2016, kdy si připomeneme 
30. výročí úmrtí Jaroslava Seiferta:

„Vzpomínám si, jak za mnou před ča-
sem přišli manželé Kočí, kteří se po velmi 
zdařilé rekonstrukci svého domu chtěli pus-
tit i do opravy zdevastované předzahrádky. 
Byla jsem moc ráda, že jsme se shodli, že 
právě toto místo, kde končí Seifertova ulice, 

místo u tramvajové zastávky, kde projdou 
denně stovky obyvatel i návštěvníků Žižko-
va, které je v blízkosti radnice Prahy 3 s krás-
ným průhledem na Pražský hrad, je to pravé 
pro umístění připomínky Jaroslava Seifer-
ta, nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Neváhala jsem a tuto myšlenku ne-
prodleně podpořila částkou 50 tisíc korun 
z Fondu starostky. Nejprve vznikla stu-
die, pak následoval malý model a model 
ve větším měřítku, který byl měsíce vysta-
ven na žižkovské radnici. Velmi mě potěši-
lo, že s touto iniciativou se ztotožnil i PEN 
club, který se ujal zastřešení celé věci, vzni-
kl nadační fond a začali se hlásit podpo-
rovatelé a sponzoři, kde mezi prvními, 
kdo daroval 100 tisíc korun, byla Správa 
majetkového portfolia, akciová společnost 
městské části Praha 3.

Závěrem připomenu slova paní Jany 
Seifertové-Plichtové, když vzpomínala 
na svého tatínka, který ke stáru byl již ne-
mocen a odváželi ho z nemocnice, tak chtěl 
odvést domů na Žižkov, a to i když zde již 
roky nebydlel. Položením základního ka-
mene a vybudováním pomníku se pan Ja-
roslav Seifert vrací domů, vrací se na rod-
ný Žižkov.“ 

Iva Vojtková

Vyhlášení 
Dobrovolníka 
roku 2015
Po  úspěšných čtyřech ročnících udí-
lení ceny Dobrovolník roku chce i  le-
tos žižkovská radnice ocenit ty, kte-
ří ochotně a  systematicky vykonávají 
dobrovolnickou činnost minimálně je-
den rok. 

Ocenění vybraných kandidátů pro-
běhne v  rámci slavnostního veče-
ra dne 1.  prosince 2015 v  koncert-
ní a  výstavní síni Atrium na  Žižkově 
na  adrese Čajkovského 12, Praha  3 
od 18.00 hodin. Pro účastníky vyhlá-
šení je připraven doprovodný kulturní 
program a pohoštění.

Návrhy na nejlepší trojkové dob-
rovolník můžete zasílat od  1. říj-
na  2015 e-mailem na  adresu: 
katerinal@praha3.cz, nebo dopisem 
na adresu: 

Městská část Praha 3
Úřad městské části Praha 3
Odbor sociálních věcí
Bc. Kateřina Lambertová
Seifertova 51
130 00 Praha 3

Ve svém dopise co nejlépe popište 
činnost dobrovolníka a  můžete přidat 
fotografi e, případně další dokumenta-
ci. Dopis musí obsahovat i  informace 
o  navrhovateli. Uzávěrka přihlášek je 
31. října 2015.

Pravidla soutěže „Dobrovolník roku 
2015“ (odkaz) jsou k dispozici na webu 
MČ Praha 3 – www.goo.gl/Lfg1zy. 

-red-
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zpravodajství

Praha otevírá bezplatnou 
Akademii umění a kultury pro seniory 
Od října se mohou pražští senioři těšit na nevšední volnočasovou aktivitu. Mohou začít 
bezplatně navštěvovat Akademii umění a kultury. Ta se otevře v rámci šesti základních 
uměleckých škol, ve kterých se mohou senioři, kteří mají zájem o bezplatné umělecké vyžití, 
hlásit do tříletých vzdělávacích programů.

Inspiraci pro vznik celopražské akademie 
čerpala radní hl. m. Prahy Irena Ropko-
vá, která má na starost sociální politiku 
a školství, v Praze-Hostivaři. Zde podob-

ná akademie funguje v rámci Základní umělec-
ké školy na Trhanovském náměstí. Nyní bude 
součástí sítě rozšířené akademie dalších pět 
škol: Základní umělecká škola (ZUŠ) Adolfa 
Voborského v Praze 4, ZUŠ Jižní Město v Pra-
ze 4, ZUŠ ve Štefánikově ulici v Praze 5, ZUŠ 
Charlotty Masarykové v Praze 6 a ZUŠ v Baj-
kalské ulici v Praze 10.

Pokud bude ze strany veřejnosti zájem, 
pak se síť rozšíří i do dalších základních 

uměleckých škol, které jsou v současnosti 
v dopoledních hodinách, kdy budou kurzy 
pro seniory probíhat, nevyužité. Hodnocení 

úspěšnosti projektu by mělo proběhnout 
po třech letech. Tedy poté, co by školu měli 
opouštět první „absolventi“.

Do komplexních programů zahrnujících 
vzdělání v hudbě, výtvarném umění, tanci či 
divadlu, se zájemci mohou hlásit na jednotli-
vých školách. Žádných přijímacích zkoušek se 
bát nemusí, stejně jako se nebudou platit žád-
né poplatky. Cílem není vybírat ty nejlepší, ale 
podnítit zájem seniorů o další rozvoj a zapojit 
je do kulturního života metropole. 

Akademie jsou přístupné každému Pražano-
vi v seniorském věku, tedy i těm z Prahy 3. 

Stanislav Kněnický

Akci na Parukářce
se zájmem sledovali 
náv štěvníci z celé 
metropole

KDE ZÍSKAT BLIŽŠÍ INFORMACE
  ZUŠ na Trhanovském náměstí, Praha 10, 

info@zus-hostivar.cz, 271 750 392
  ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, dreser.

zusvoborskeho@seznam.cz, 241 764 169
  ZUŠ Jižní Město, Praha 4, info@zus-krtin-

ska.cz, 267 900 131
  ZUŠ ve Štefánikově ulici, Praha 5, zusart@

zusart.cz, 234 749 321
  ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6, zu-

smasaryk@zusmasaryk.cz, 235 362 409
  ZUŠ v Bajkalské ulici, Praha 10, 

267311898@seznam.cz, 267 311 898

Akce Poznejme se, sousedé 
pomáhala sblížit cizince s většinovou společností 
Lahodné speciality z celého světa včet-
ně kuchařské show, temperamentní hud-
ba a tanec, ale především pohoda a dobrá 
nálada ze setkání sousedů, ovládly 6. září 
Parukářku. I přes větrné počasí sem na již 
4. ročník akce Poznejme se, sousedé dora-
zily stovky lidí.

Zástupce starostky David Gregor v úvodu 
akce uvedl, že na území Prahy 3 žije 14 tisíc 
cizinců, z nichž největší podíl tvoří Ukrajin-
ci, Rusové, Vietnamci a Američané. Každý 
rok se tento počet zvyšuje zhruba o 600 lidí.

Tradiční kulturně společenskou akci pro 
celou rodinu Poznejme se, sousedé, zaměře-
nou na setkávání cizinců a majoritní společ-
nosti, posílení sousedských vztahů obyvatel  
žijících na území městské části, pořádala  Pra-
ha 3 a spolufi nancovalo ji ministerstvo vnitra. 

Návštěvníci na Parukářce mohli během 
ní sledovat hiphopové taneční vystoupení 
souboru Fukeshi, naslouchat tradičním pís-
ním v podání skupin Džerelo či Kodrjanka 

nebo obdivovat umění folklórního souboru 
Kozáci Vltavy. Především děti mohly sledo-
vat vystoupení žongléra Ovise Yokulatore-
se. Na místě byly přítomné také stánky or-
ganizací poskytujících pomoc cizincům.

Nejmladší návštěvníci měli také možnost 
zúčastnit se vzdělávací zábavné hry či využít 
stánek s malováním na obličej.

Jejich rodiče si přitom mohli pochutnávat 
u stánků s vietnamskými, latinskoamerický-
mi, ruskými, gruzínskými, ale i běloruský-
mi, ukrajinskými a iránskými specialitami. 
Při kuchařské show je čekalo umění mexic-
kého šé� uchaře, a poté i ochutnávka nefal-
šované salsy guacamole. 

Stanislav Kněnický

„Na Žižkově na nás teď chodí víc lidí než na Vyšehradě,“ 
říká prezident a trenér druholigového Slavoje Vyšehrad Jaroslav Klíma  
Prezident a současně druhý trenér 
fotbalového Slavoje Vyšehrad Ja-
roslav Klíma hrával za vršovické 
Bohemians v dobách, kdy se v Ďo-
líčku střídaly kluby jako Dundee 
United či Ajax Amsterodam. Ještě 
dnes zvládne odehrát s hráči o tři 
desítky let mladšími celý zápas, ale 
své síly teď soustředí především 
na řízení vyšehradského klubu, 
který pod jeho vedením slaví histo-
rické úspěchy.  

Slavoj Vyšehrad letos hraje poprvé 
za celou svou 108letou historii profe-
sionální soutěž – Fotbalovou národ-
ní ligu. Jak se hraje vašemu klubu 
na stadionu pod Žižkovskou věží?
Slavoj Vyšehrad se v minulos-
ti pohyboval mezi divizí a Českou 

fotbalovou ligou, hrál i pražský 
přebor, takže jsem rád, že si teď 
můžeme zkusit druhou ligu. Ostu-
du neděláme, dvakrát jsme remizo-
vali, jednou vyhráli, a myslím si, že 
na jaře můžeme hrát ještě důstojněj-
ší roli.  

Své zápasy hrajete od  podzimu 
na stadionu v Seifertově ulici. Už si 
vaši fanoušci našli cestu na Žižkov 
a  projevil  se postup do  druhé ligy 
na vyšší návštěvnosti?
Určitě, protože na Vyšehrad dří-
ve chodilo 200 až 300 lidí, teď 
na poslední domácí zápasy přišlo 
800 lidí. 

Proč jste se rozhodli jít do  ná-
jmu právě na Žižkov? Co nakonec 

v  konkurenci ostatních stadionů, 
jako jsou například Juliska, Eden či 
Ďolíček, rozhodlo?
Stadion na Vyšehradě nesplňu-
je druholigové parametry – mít as-
poň 450 míst na sezení plus krytou 
tribunu. Žižkovský stadion to spl-
ňuje, navíc je sympatický a doprav-
ně dobře dostupný, z Vyšehradu to 
jsou jen tři stanice metrem a jednu 
zastávku tramvají. Na Slavoj chodí 
také hodně lidí z Prahy 2 a někteří 
to teď mají na Viktorku blíž, než to 
měli na Vyšehrad. 

Na  stadionu se střídáte při domá-
cích zápasech s třetiligovou Viktorií 
Žižkov. Jaké to přináší výhody a ne-
výhody? V zahraničí bývá tento mo-
del ve velkých městech častější… 

My to máme s Viktorkou sladěno. 
V týdnu, kdy hrajeme zápas venku, 
na Žižkově nejsme vůbec, v týdnu, 
kdy hrajeme doma, tam absolvujeme 

dva až tři tréninky. A to samé má 
Viktorka. Při tomto střídání je ur-
čitě výhodou, že se rozdělí náklady 
na chod stadiónu. Pokud jde o ná-
jemné, hradíme ho ve stejné výši 
jako dříve Viktorka. 

Jaký jste si dali jako nováčci cíl 
před začátkem sezóny? Odpovída-
jí dosavadní výsledky vašeho klubu 
této představě?
Chceme se zachránit v soutěži 
a hrát útočný fotbal. V našich zá-
pasech padá nejvíce gólů, loni to 
byl nejvyšší počet gólů od divize 
po první ligu. A to je pro diváky 
atraktivní, to je ta nejlepší pozván-
ka na naše domácí zápasy – teď již 
na Žižkově. 

Stanislav Kněnický

Klientka azylového domu 
převzala startovací byt
Pro klientku Kolpingova domu, matku se třemi dět-
mi, se ve středu 26. srpna sen stal skutečností – 
právě v tento den získala od městské části Praha 3 
klíče od nového bytu. Zároveň se také uskutečni-
lo podepsání smlouvy o pronájmu zmíněného bytu 
Kolpingově domu, který slouží jako azyl pro matky 
v životní tísni. 

K podpisu smlouvy se ze strany Kolpingova domu 
na žižkovskou radnici dostavila jeho statutární zá-
stupkyně spolu se šťastnou budoucí uživatelkou 
bytu. Právě s tímto azylovým domem v nedávné mi-
nulosti dojednala radnice z iniciativy zástupce sta-
rostky Davida Gregora smlouvu o pronájmu tzv. 
startovacího bytu. Ten městská část na svém území 
našla a nové uživatelce také předala.

Podle ředitele domu Jiřího Musila jsou jeho 
azylantky především matky z rozpadlých rodin, 
přežívající například na ubytovnách. Personál své 
klientky proto učí vařit, správně pečovat o děti, za-
pojit se do společnosti a v neposlední řadě i řešit 
dluhy. 

-pšt-
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Ani zakaboněné počasí, které vládlo v pátek na náměstí Jiřího z Poděbrad, neodradilo davy 
lidí, které si nenechaly ujít letošní již 19. ročník Vinohradského vinobraní. Tradiční slavnost 
dobrého vína a burčáku zahájila starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. Nabídka třiceti větších 
i malých vinařství, stejně jako zajímavý kulturní program, přilákaly nejenom milovníky vína, ale 
i hudební fajnšmekry, kteří si s chutí poslechli autentickou lidovost souboru Hradišťan Jiřího 
Pavlici nebo bigbítový jazz Dana Bárty a skupiny Illustratosphere.

První školní den proběhl i U Vystřelenýho oka, kde byl připraven program pro děti včetně koncertu 
kapely Pískomil se vrací Součástí Dnů žižkovského kulturního dědictví bylo také Sochařské sympozium na Vítkově
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téma měsíce

zveřejňování záměrů, zákonem de-
fi nované náležitosti programů, žá-
dosti, smlouvy o poskytnutí do-
tace, smlouvy o návratné fi nanční 
výpomoci, nezbytnost zveřejňová-
ní smluv o poskytnutí dotace pod 
dobu 3 let, změny v postupech při 
porušení rozpočtové kázně apod. 

Cílem a posláním nového do-
tačního systému městské části Pra-
hy 3 je podpora širokého spektra 
veřejných sociálních, zdravotních, 
kulturních, sportovních, výchov-
ných, volnočasových a ekologic-
kých aktivit určených pro všechny 
věkové kategorie a sociální skupi-
ny. Nová pravidla dotační politiky 
schválilo ZMČ na svém zasedání 

dne 22. 9. 2015. Detailně se mj. za-
bývají podmínkami pro poskytnu-
tí dotace, dotačními tématy, způ-
sobem a lhůtami žádosti o dotaci 
i samotným dotačním řízením včet-
ně posuzování žádostí až po uza-
vření smlouvy, vyúčtování a kont-
rolu hospodaření. Celkový objem 
fi nančních prostředků vyčleně-
ných na tento účel se předpokládá 

ve výši 4 % z běžných výdajů schvá-
leného rozpočtu roku předchozí-
ho. Celkový objem, cca 20 milio-
nu korun, pak bude rozdělen mezi 
jednotlivé programy. 

Dotační politika radnice směřuje 
do dvou samostatných fondů
První dotační fond obsahuje pět 
dotačních programů. Podle nich je 

možné poskytnout podle pravidel 
dotaci pro sociální oblast, volný 
čas dětí a mládeže, sport, životní 
prostředí a kulturu. 

Druhým je fond obnovy a roz-
voje. Poskytované fi nance z tohoto 
fondu jsou vratné. Zjednodušeně 
lze říct, že slouží na opravy a revi-
talizaci budov. 

Dotační fond má pět oblastí

Dotační program pro kulturu 
zástupce starostky Alexander Bellu

Všechny žádosti o dotace posuzuje v kulturní 
oblasti Komise pro kulturu, památkovou péči, 
turistický ruch a zahraniční vztahy. 

Zástupce starostky Alexander Bellu upřesňu-
je, že dotace mohou být v oblasti kultury po-
skytnuty na vyjmenované dílčí účely. V první 
řadě je to profesionální umění, kterým se pod-
poří jednotlivé umělecké činnosti ať už divadel-
ní, hudební, výtvarné apod.; dále originální kul-
turní projekty, jež svým způsobem oživí a rozšíří 
kulturní činnost na území Prahy 3; potom jde 
o spolkovou činnost, která přispívá k zachování 
a oživení tradic a kultivované zájmové činnos-
ti; a nakonec o zachování kulturního dědictví, 
jímž se rozumí oprava a údržba cenných prvků 
kulturních památek a objektů.

V případě profesionálního umění může být 
na jeden projekt poskytnuta dotace maximálně 
do výše 250 tisíc korun, u ostatních však pouze 
do výše 100 tisíc korun.

Dotační program pro oblast sociální
zástupce starostky David Gregor

Všechny žádosti o dotace posuzuje v sociální ob-
lasti Komise pro sociální politiku a zdravotnictví.

Aby byl zabezpečen objem sociální oblasti ze 
všech hledisek, byly podle zástupce starostky Da-
vida Gregora zvoleny čtyři kategorie, které ma-
pují celou její sféru. Je to podpora realizace regis-
trovaných sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, kde dotace městské 
části může činit maximálně 20 % z rozpočtu pro-
jektu, u lokálních ambulantních služeb pak ma-
ximálně 50 % z rozpočtu projektu, u lokálních 
terénních služeb až 100 % z rozpočtu projektu. 
Druhou kategorií je podpora návazných služeb 
v sociální oblasti poskytovaných na území měst-

ské části Praha 3 nebo občanům městské čás-
ti Praha 3, které nejsou sociální službou podle 
zákona č. 108/2006. Jedná se např. o mateřská 
či rodinná centra, kluby seniorů apod., kde do-

tace městské části může činit maximálně 65 % 

z rozpočtu projektu. Pak je tu podpora projek-
tů zaměřených na prevenci rizikových jevů v ob-
lasti integrace cizinců, prevence kriminality, pri-
mární prevence, protidrogové prevence, bydlení 
a zaměstnanosti. Zde můžete získat z dotací ma-
ximálně 100 tisíc korun na projekt. Čtvrtou ka-
tegorií je podpora projektů v oblasti zdravotnic-
tví a hospicové péče s maximální možnou dotací 
100 tisíc korun na projekt. 

Dotační program pro oblast volného 
času dětí a mládeže
radní Jaroslava Suková

Všechny žádosti o dotace posuzuje v oblasti vol-
ného času dětí a mládeže Výbor pro výchovu 
a vzdělávání.

V oblasti volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže je radní Jaroslava Suková spokojena s roz-
dělením jednotlivých činností. Jsou čtyři a jsou 
obsahově výstižné, plně dostačující k tomu, 
aby pokryly celou oblast volného času dětí 

a mládeže. Prvním vyhlášeným programem je 
pravidelná činnost, což jsou pronájmy, pojiště-
ní prostor, drobná údržba či propagace apod.; 
potom je zde možnost čerpat dotace na prázd-
ninovou činnost, kterou jsou myšleny pobytové 
a příměstské tábory. Dalšími aktivitami, na kte-
ré lze čerpat dotace, jsou jednorázové akce pro 
rodiny s dětmi; nakonec pak ještě také jednorá-
zové akce pro děti a mládež. 

Na jeden projekt může být poskytnuta do-
tace maximálně do 250 tisíc korun, pouze ale 
do výše 90 % z celkových nákladů projektu.

Dotační program pro oblast sportu
radní Irena Ropková

Všechny žádosti o dotace posuzuje v oblasti 
sportu Komise pro tělovýchovu a sport. 

Sportovní oblasti bylo nutné podle radní Ire-
ny Ropkové rozčlenit na devět segmentů, aby 
bylo pamatováno na celou škálu sportovních ak-
tivit. Jedná se o příspěvky na provoz, které kry-
jí náklady tělovýchovných organizací; dále je 
to podpora dětí a mládeže v daných jednotách; 
potom podpora sportu pro širokou veřejnost 
– např. programy pro seniory či rodiče s dětmi; 
příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení; pří-
spěvek na výchovu a podporu trenérů. Nezapo-
míná se ani na podporu handicapovaných spor-
tovců; podporu významných sportovních akcí. 
Další možností je dotační příspěvek na výjezdy, 
soustředění a závody nebo zápasy dětí a mládeže. 

V rámci jednoho projektu je možné v oblasti 
sportu obdržet až 300 tisíc korun. Pokud jsou 

náklady projektu do 50 tisíc korun, může žada-
tel obdržet až 100 %. U projektů, jejichž celkové 
náklady budou vyšší než 50 tisíc korun, může 
být poskytnuta dotace maximálně do výše 80 % 
celkových nákladů.

Dotační program pro oblast životního 
prostředí 
zástupce starostky Jan Materna

Všechny žádosti o dotace posuzuje v oblasti ži-
votního prostředí Komise pro životní prostředí.

Zástupce starostky Jan Materna je rád, že 
se podařilo vyčlenit téměř 4 miliony korun pro 
oblast životního prostředí. Jedná se o kulti-
vaci území v Praze 3, což znamená např. ob-
novu a rekonstrukci předzahrádek, zlepšení 
vzhledu obytných budov a jiných objektů for-
mou výsadby popínavých dřevin nebo osaze-
ním truhlíků, studie, projekty a realizace obno-
vy vnitroareálové zeleně včetně vnitrobloků či 
založení a podpora komunitních zahrad nebo 
umístění včelích úlů; zlepšení čistoty veřejných 
prostranství a odpadové hospodářství, jako je 
třeba podpora dobrovolnických akcí zaměře-
ných na čistotu veřejných prostranství, likvi-
dace spadaného listí v rámci opatření proti ší-
ření klíněnky, využití biologického odpadu 
z domácností instalací mobilních kompostérů 
apod.; či ekologická a environmentální výcho-
va a vzdělávání. 

Na jeden projekt může být poskytnuta dota-
ce maximálně do výše 250 tisíc korun. 

Fond obnovy a rozvoje

Fond obnovy a rozvoje
starostka Vladislava Hujová

Fond obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3 slouží k za-
jištění územního rozvoje a zlepšení technického 
stavu objektů v majetku fyzických i právnických 
osob na území městské části Praha 3 a v rámci 
péče městské části o všestranný rozvoj svého úze-
mí, jak účel fondu defi nuje starostka Vladislava 

Hujová. Prostředky tohoto fondu lze v případě 
výjimečných situací, např. živelných pohrom, po-
užít i na akce spojené s obnovou postižených ob-
lastí mimo území městské části Praha 3. 

Fond je tvořen 4 % z běžných výdajů schvále-
ného rozpočtu roku předchozího, pro rok 2016 
to znamená 19 665 000 korun. Návratné fi nanč-
ní výpomoci jsou poskytovány výhradně dle 
každo ročně vyhlášeného programu. Poskytnutí 

návratné fi nanční výpomoci je bezúročné, bez 
zajištění zástavním právem k nemovité věci, 
a její maximální výše je 499 tisíc korun.

Lhůta pro podání žádostí končí 31. 1. roku, 
na který je návratná fi nanční výpomoc posky-
tována. Žádost lze podat nejdříve dne 15. 11. 
v roce, který přechází roku, na který je fi nanč-
ní výpomoc poskytována. O žádosti bude roz-
hodnuto v termínu do 31. 3., opět vždy toho 

roku, na který je fi nanční výpomoc poskytová-
na. Oznámení o výsledku bude žadateli odeslá-
no písemně, do tří týdnů od rozhodnutí. Proti 
rozhodnutí se nelze odvolat. 

Žádosti o návratné fi nanční výpomoci v této 
oblasti bude řešit Výbor pro územní rozvoj a ža-
datelé je budou adresovat Odboru územního 
rozvoje městské části Praha 3. 

Materiál připravila Iva Vojtková

Žádejte o dotace, granty jsou minulostí
  Pokračování ze str. 1

Co vás čeká, budete-li žádat o dotaci
Než vyplníte formulář, nejprve se detailně seznamte s podmínkami žádostí 
pro poskytnutí dotace na webu MČ Praha 3. Dotace jsou totiž poskyto-
vány striktně podle daných pravidel, která jsou pro každou oblast jedno-
značně stanovena. Určeny jsou jak pro fyzické, tak pro právnické osoby, 
ty však musí provozovat svou činnost na území Prahy 3 nebo bude na je-
jím území realizován dotčený projekt. Nemůžete je použít za účelem zisku 
ani na mzdy zaměstnanců. Žádostí se také mj. zavazujete, že pokud bu-
dete úspěšní, jste povinni na všech propagačních a informačních materi-
álech umístit logo městské části a uvést, že projekt byl spolufi nancován 
Prahou 3. 

Žádost musíte vypracovat prostřednictvím standardizovaného elektro-
nického formuláře, který najdete na  webových stránkách městské části 
Praha 3 a dodat k němu všechny přílohy. Lhůty pro podávání jsou sta-
noveny od 15. 11. do 15. 12. roku, který předchází roku, na nějž je 
poskytnutí dotace požadováno. 

Formality pak zkontroluje pověřený zaměstnanec, který vás může vy-
zvat k doplnění či k odstranění nedostatků. To musíte splnit do sedmi dnů. 
Pokud ne, bude vaše žádost vyřazena. 

Všechny formálně správné žádosti budou vyhodnoceny příslušný-
mi komisemi, resp. výbory. Hodnotící kritéria budou vyhlášena v  rámci 

jednotlivých programů. Dotace pak může být poskytnuta pouze těm, kteří 
dosáhli v celkovém hodnocení minimálně 2/3 bodů z maximálního počtu 
v dané oblasti. Poslední slovo při schválení či neschválení bude mít březno-
vé ZMČ Praha 3 na základě doporučení Výboru pro dotační politiku ZMČ 
Praha 3. Nemusíte se obávat vyzrazení jakkoli citlivých údajů. Veškeré oso-
by, které se budou podílet jakkoli na zpracování vaší žádosti, musí pode-
psat čestné prohlášení o mlčenlivosti.

Oznámení, zda jste žádali úspěšně, případně že jste neuspěli, dostane-
te písemně do tří týdnů od rozhodnutí. Je třeba si uvědomit, že na poskyt-
nutí dotace není právní nárok, a její přidělení a rozhodování nemá povahu 
správního řízení. To znamená, že se z právního hlediska nelze odvolat. 

Když váš projekt uspěje, uzavřete s MČ Praha 3 veřejnoprávní smlouvu, 
na jejímž základě vám bude do čtrnácti dnů od podpisu vyplacena dota-
ce. Tím ale vaše povinnosti vůči poskytovateli nekončí. Ještě vás bude če-
kat závěrečné vyúčtování, opět na předepsaném formuláři, které předložíte 
nejpozději do 31. 1. následujícího dotačního období. 

Abyste byli s žádostí o dotaci pro svůj projekt skutečně úspěšní a do-
sáhli na fi nanční pomoc poskytovanou městskou část Praha 3, seznamte 
se důkladně se svými možnostmi, právy, povinnostmi a veškerými zásada-
mi na www.praha3.cz.
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Pavel Ambrož / KSČM Mojmír Mikuláš / Strana svobodných občanů

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) soběDavid Gregor / ČSSD

Nakažlivá nemoc v ŽnS

Pomoc handicapovaným dětem a jejich rodinám je 
velmi chvályhodnou a potřebnou věcí, která si za-
slouží uznání nás všech, proto jsem již před dvěma 
lety nabízela paní Mgr. Martině Chmelové umístě-
ní Alfa Humanic Servis do nebytových prostor Na 
Vrcholu 25. Nerozumím proto tomu, proč se paní 
zastupitelka ŽnS Martina Chmelová, která je ředi-
telkou této neziskové organizace, uchyluje k vel-
mi podivnému způsobu jednání za tuto organizaci.

V nezávislých listech Naše Praha 3 byl avizo-
ván zápis do dětské skupiny Alfík, který se měl 

konat dne 21. května 2015 v ZŠ Chmelnice, aniž 
by však o tom pan ředitel ZŠ vůbec věděl. Orga-
nizace je v podnájmu Na Vrcholu 25 a nájemce 
předložené žádosti argumentoval, že zde přebu-
duje sociální zařízení pro potřeby malých dětí. To 
se však doposud nestalo, i když zde má působit 
dětská skupina, jak se dovídáme ze srpnové tis-
kové zprávy Alfa Humanic Servis. Další, pro mě 
naprosto nepochopitelnou věcí, je i to, že dopis 
ze dne 14. 7. 2015, podepsaný paní ředitelkou 
a podaný přes podatelnu radnice, se v  několi-
ka odstavcích výrazně liší od jeho údajné kopie 
zaslané do mého sekretariátu. Moc mě mrzí, že 
paní Chmelová používá děti, ať už handicapo-
vané, děti uprchlíků nebo děti ve věku od 1 do 
4 let svých politických příznivců z oblasti Jarova, 
které jsou nuceny trávit i šest hodin na zasedá-
ní Zastupitelstva městské části Praha 3 jako svůj 
politický štít.

Začínám si myslet, že se jedná o nakažlivou 
nemoc, která se lavinově šíří mezi zastupiteli 
ŽnS, jejímiž projevy jsou pokrytectví, nekorekt-
ní a podpásové jednání. 

Lépe přístupná cyklostezka na Vítkově

Se  stavbou Nového spojení se uvolnil prostor 
železnice na  jižním úpatí Vítkova a  vznikla po-
pulární stezka pro pěší a  cyklisty. Pásku jí pře-
stříhl ještě Pavel Bém, i  když ještě dlouho poté 
zůstala uzavřena. Mohly za  to nedořešené ma-
jetkové vztahy, které komplikují rozvoj jižních sva-
hů Vítkova dodnes. Praze 3 se však podařil vý-
znamný posun a schyluje se ke stavbě tří nástupů 
na cyklostezku.

První studie začaly vznikat záhy po stavbě No-
vého spojení v roce 2008. Pozemky kolem býva-

lé železnice však zůstaly v rukou Českých drah. 
Ty zde odmítaly umístění cizích staveb a vytvářely 
tím tlak na odkup zbytných pozemků, které však 
za tržní cenu nikdo koupit nechtěl. Jde o pozem-
ky zeleně a potenciálním kupcem je proto pou-
ze obec. Pro Prahu i MČ jsou ale pozemky drahé 
a převod pozemků za výhodnější cenu ČD jako 
obchodní společnost odmítají. 

V roce 2013 se mi z pozice místostarosty po-
dařilo situaci odblokovat. ČD po několika jedná-
ních kývly na  kompromis a  odprodaly Praze  3 
za 7 milionů Kč dílčí části pozemků od jižní hrany 
cyklostezky směrem k Husitské ulici. Od té doby 
běží příprava projektů. Nejlépe to šlo se stav-
bou v Lukášově ulici, na kterou jsme ještě v roce 
2014 úspěšně požádali o  dotaci z  EU a  sta-
vět tam se právě začíná. Letos se podařilo zís-
kat stavební povolení i pro bezbariérový nástup 
z ulice Pod Vítkovem a na schodiště z Jeroný-
movy ulice. Tam se může začít stavět již v příš-
tím roce a věřím, že vedení radnice nebude rea-
lizaci déle protahovat. 

Řeším problémové nájemníky

Soužití nájemníků a  jejich dobré vztahy jsou 
jedním z neméně důležitých témat, které mám 
ve  své kompetenci a  aktivně se jím zabývám. 
Důkazem je akce Poznejme se, sousedé, kte-
rá proběhla minulý měsíc. Aktuálně řeším kom-
plikovanou situaci s nájemníky v Husitské ulici, 
kteří znepříjemňují život dalším rodinám, zejmé-
na černým odběrem elektřiny, hlukem a nepo-
řádkem v domě. Na rodinu přišel nespočet stíž-
ností a po osobní návštěvě domu jsem zjistil, že 
situace je opravdu vážná. Nutno podotknout, že 

Matěj Stropnický, po  kterém jsem agendu při-
dělování bytů převzal, si nastěhování této rodi-
ny prosadil. Podnikl jsem vše pro to, aby došlo 
k  vystěhování problematické rodiny a  ostat-
ní nájemníci se mohli cítit ve  svých domovech 
bezpečně. 

Tento nepříjemný případ vznikl díky nepro-
fesionální práci mého předchůdce, nebojím se 
říci jeho lajdáctvím. Matěj Stropnický za  rodinu 
lobboval, aniž by se seznámil s  jejím životním 
stylem a zapříčinil tak řadu problémů, se kterými 
se musí potýkat slušní nájemníci v daném domě. 

Ve spolupráci s odborníky jsem vytvořil no-
vou bytovou koncepci, která je v mnoha ohle-
dech inovativní, a  také zajistí důkladné pro-
věření žadatelů o  nájemní byty. Městská část 
Praha 3 vnímá existenci lidí, kteří jsou na  trhu 
s  bydlením znevýhodňováni, a  je připravena 
poskytnout bydlení občanům, kteří to opravdu 
potřebují a kteří splní vstupní podmínky. Jedi-
ně tak zajistíme důstojné bydlení a dobré vzta-
hy mezi sousedy.

Odpovědi na dotazy občanů (II.)

Kamarádi fanoušci se ptají na situaci Viktorky Žiž-
kov. Někteří mají pocit, že by městská část moh-
la klubu více pomoci. Za  Viktorku jsem hrával 
a jsem jejím celoživotním fanouškem. Mám velký 
respekt k historickým hodnotám tohoto fotbalo-
vého klubu. Jako odpovědný opoziční zastupitel 
ale současný přístup radnice považuji za správ-
ný. Pokud dosud chybí dohoda a jasná vize spo-
lupráce do budoucna, pak je to, myslím, chybou 
vedení Viktorky, které zatím neuhradilo své dluhy 
vůči městské části a nejedná adekvátně situaci.

Pan Milan z Boleslavské se mě včera ptal, 
zda má reálně očekávat zákaz kouření v  žiž-
kovských hospůdkách od  nového roku. Zmí-
něný zákon přináší vláda ČSSD, ANO a lidov-
ců a  městská část na  to nemá žádný reálný 
vliv. Sám jsem nekuřák, tak bych mohl tento 
krok vítat, ale hospody a restaurace jsou sou-
kromým majetkem a mělo by být jen na jejich 
vlastnících, zda se uvnitř bude kouřit. Nikdo 
mě přece nenutí, abych do  takového zařízení 
chodil. Je to další krok proti živnostníkům, kte-
rý pravděpodobně vejde v platnost.

Paní Dana z Hradecké mi poslala poděko-
vání za článek v RN, věnující se imigraci. Ne-
jen ze slov této maminky je znát, že toto téma 
je i  pro obyvatele Prahy  3 v  současnosti zá-
sadní a  přesahuje běžné komunální staros-
ti. Neschopnost představitelů EU řešit příčiny 
migrantské krize a  chránit vnější hranice EU 
je alarmující. Direktivní nařizování kvót a sna-
ha určovat jednotlivých státům jejich azylovou 
politiku je pro mne dalším důvodem pro refe-
rendum o vystoupení z EU. 

Chytrá města? Doháníme, co jsme zaspali

Smart Cities – chytré město – je označení pro 
obce, které aplikují do svého každodenního ži-
vota inovativní prvky, v jejichž důsledku je sprá-
va města šetrnější k  životnímu prostředí, oby-
vatelé mají k  dispozici lepší služby i informace 
usnadňující jim život. V každodenní praxi to zna-
mená, že například řidiči nebloudí nazdařbůh 
hledajíc parkovací místo, protože díky aplikacím 
napojeným na parkovací senzory mají informa-
ce, kde lze zaparkovat, stejně jako mají k dis-
pozici aktuální data o dopravě. Veřejné budo-

vy v chytrých městech využívají úsporného LED 
osvětlení, které se mění podle intenzity denního 
světla. Obyvatelé mají k dispozici díky senzorům 
aktuální informace o hluku i znečištění ovzduší 
ve své lokalitě.

Špičku mezi evropskými chytrými městy 
představují metropole jako Amsterodam nebo 
Barcelona. A Praha 3? Po pravdě jsme odstar-
tovali v  uplynulých měsících a doháníme pelo-
ton. Teprve nová koalice po loňských komu-
nálních volbách se vrhla na přípravu mobilních 
aplikací, které jiné obce a městské části již dáv-
no mají. Upravujeme v  tomto duchu webové 
stránky a připravujeme open-data portál, vzni-
ká koncepce rozvoje elektromobility v Praze 3, 
v  níž plánujeme zavedení elektrobusu a zřízení 
dobíjecích stanic.

K  úrovni špičkových evropských chytrých 
měst to bude ještě hodně práce, ale jsem rád, 
že žižkovská radnice se konečně snaží držet krok 
s dobou. Věřím, že to doženeme. Na magistrát 
ostatně v tomto ohledu nejde moc spoléhat. Pra-
ha koncept Smart Cities sice přijala, ale kromě 
deklarací se v této oblasti nic moc neděje. 

Hluk do přírody nepatří

Byl jsem vychován rodiči z  generace, kte-
rá si vážila přírody a  vedla svá dítka k  úctě 
k ní. Rád se projdu oázami přírody, místy kli-
du a zeleně, v naší městské části – po hřbe-
tu Vítkova, po  Vrchu sv. Kříže s  Parukářkou 
a  po  Židovských pecích. Maminka říkávala: 
„Mlč a dýchej.“

Žijeme v  miliónovém městě potřebujícím 
dopravu, která ale produkuje i  značný hluk 
i stres. Přesto některé politické strany a spol-
ky, někdy pod záštitou žižkovské radnice, se 

v  posledních desetiletích rozhodly narušovat 
odpočinek nejen návštěvníků Parukářky, ale 
i  bydlících v  širokém okolí, akcemi s  mnoha 
decibely hluku z  reproduktorů. Další neohlá-
šené hlučné akce tam koná nájemce občer-
stvení. Místním obyvatelům došla trpělivost 
a  stěžují si, oprávněně. Řešení vedení radni-
ce: Změříme dosah a sílu hluku a budeme re-
gulovat akce.

Žel výsledek měření říká, že při každém po-
kusu došlo aspoň v  některém měřícím bodě 
k překročení limitu. Hluk zůstává, jen Vám, ob-
čané, jej budou pouštět po  dobu, po  kterou 
to umožní hygienické normy. Stěžovatelé si 
zvyknou? Kde končí svoboda jednoho a začí-
ná svoboda druhého? Antické Řecko a  Řím 
před více než dvěma tisícovkami let vymysle-
ly pro setkávání lidí a  jejich akce fóra (dnešní 
náměstí) a stadióny. Městská část má 15 ná-
městí všech velikostí a vlastní fotbalový stadi-
ón. Tedy dost místa pro akce všech velikostí. 
Příroda může zůstat pro odpočinek. Nemlčme 
k tomu, ať máme kde dýchat! 

Tomáš Kalivoda / ODSVladislava Hujová / TOP 09
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důležité informace

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a fi rmy! Nevhazujte staveb-
ní suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. 
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. 

Klíněnka
Městská část Praha 3 také v  letošním 
roce zajistí distribuci a svoz pytlů s listím 
jírovce maďalu. Pytle na  listí napadené 
klíněnkou budou k  dispozici na  vrátni-
cích MČ na Havlíčkově nám. 9, v Seifer-
tově ulici 51 a v Lipanské 9 každý všední 
den 8.00–15.00 (tel.: 222 116 300).

Pytle naplněné listím z  jírovce mo-
hou občané odkládat (max. 5   ks)
ke sběrným nádobám na směsný od-
pad. Akce probíhá od  14. 9. 2015 
do 30. 11. 2015. 

Komplexní údržba komunikací 2015
Současně bude zajištěn úklid komu-
nikací a chodníků, vysprávky lokál-
ních závad povrchů a pročištění ka-
nalizačních vpustí. Pro zdárný průběh 
této akce je potřeba zajistit několik 
podmínek: uvolnění ulic a chodníků 
od parkujících vozidel, úklid prostor 
kolem stanovišť odpadových nádob. 
V týdenním předstihu budou osaze-
ny dopravní značky s vyznačením 
dne a hodin platnosti. V zóně place-
ného stání není majitel rezidenční ne-
bo abonentní karty zbaven povinnos-
ti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

 Blok č. 1  –  5. 10. 
Hollarovo náměstí, Květná, Sobě slavská 
(Votická – Hollarovo náměstí), Šrobá-
rova (Soběslavská – U Vinohradské-
ho hřbitova), U Vinohradské nemocni-
ce, U Vinohradského hřbitova, Votická 
(Šrobárova – Květná)
 Blok č. 2  –  6. 10. 
Horní Stromky, Hradecká, Chrudim-
ská, Kouřimská, nám. Jiřího z Lobko-
vic, NN335 (Kouřimská – Kouřimská), 
Písecká, Slezská (nám. Jiřího z Lobko-
vic – Jičínská), Šrobárova (Jičínská – So-
běslavská), V Horní Stromce
 Blok č. 3  –  7. 10. 
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitran-
ská (Vinohradská – Korunní), Perunova, 
Řipská (Vinohradská  –  Korunní), Slez-
ská (Jičínská – U Vodárny), U Vodárny 
(Vinohradská – Korunní)
 Blok č. 4  –  8. 10. 
Baranova (plus spojka se Sudoměřskou 
NN4749), Křišťanova, Lucemburská 
(Radhošťská – Jičínská), Olšanské nám. 
(parkoviště), Přemyslovská (Radhošť-
ská – Jičínská), Radhošťská, Sudoměř-
ská, Žižkovo náměstí
 Blok č. 5  –  12. 10. 
Bořivojova (Ondříčkova – Orlická), Jage-
llonská, Laubova, Lucemburská (Mile-
šovská – Radhošťská), Milešovská, nám. 
Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslov-
ská (nám. Jiřího z Poděbrad – Radhošť-
ská), Slavíkova (Ondříčkova – nám. Jiřího 
z Poděbrad), Velehradská
 Blok č. 6  –  9. 10. 
Bořivojova (U  Rajské zahrady – Kube-
líkova), Čajkovského (Sladkovského 
nám. – Kubelíkova), Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova – Seifertova), Ku-
belíkova, Lipanská (Táboritská – Bořivo-

jova), Přibyslavská, Siwiecova, Sladkov-
ského náměstí, U Rajské zahrady (Vozo-
vá – Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova
 Blok č. 7  –  13. 10. 
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, 
Husinecká, Jeronýmova, Kostnické ná-
městí, Krásova (Seifertova – Husinecká), 
Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, 
Řehořova, Štítného (Blahníkova – Cim-
burkova), U Božích bojovníků
 Blok č. 8  –  14. 10. 
Havlíčkovo náměstí, Chelčické-
ho (Prokopova – Lipanská), Chlumo-
va (Seifertova – Prokopova), Lipan-
ská(Chelčického – Havlíčkovo náměs-
tí), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova 
(Prokopova – Chelčického), Štítného 
(Cimburkova – Havlíčkovo náměstí)
 Blok č. 9  –  15. 10. 
Blahoslavova, Černínova, Českobratr-
ská, Chlumova (Koněvova – Roháčova), 
Jeseniova (spojka Žerotínova – Jesenio-
va a spojka Žerotínova – NN1782), Ko-
menského náměstí (Roháčova – Sabi-
nova), Lukášova, nám. Barikád, Ostro-
mečská, Prokopovo náměstí, Roháčo-
va (Prokopova – Koldínova), Rokycanova 
(Prokopova – Koněvova), Sabinova, Ta-
chovské náměstí, Tovačovského, Žero-
tínova (Blahoslavova – Koldínova)
 Blok č. 10  –  16. 10. 
Basilejské náměstí, Biskupcova (Zelen-
ky Hajského – Jana Želivského), Domaž-
lická, Hájkova, Kališnická, Ke Kapslov-
ně, Koldínova, Malešická (Basilej. 
nám. – Na  Parukářce, včetně zálivu), 
Na  Parukářce, Pražačka, Roháčova 
(Koldínova – Zelenky Hajského), U  Zá-
sobní zahrady, Zelenky Hajského, Že-
rotínova (Koldínova – Zelenky Hajského)
 Blok č. 11  –  19. 10. 
Hraniční (Na Balkáně – Koněvova), Ku-
nešova, Na  Balkáně (Za  Žižkovskou 
vozovnou – Na Vlastním), Na  Hlídce 
(Na  Balkáně – Koněvova), Na  Ohradě, 
Na  Vlastním, Nad Ohradou, Strážní 
(Na Balkáně – Koněvova), Šikmá, V Bez-
pečí, V Domově(Za Žižkovskou vozov-
nou – Pod Vrcholem), Za  Žižkovskou 
vozovnou(Koněvova – Kunešova)
 Blok č. 12  –  20. 10. 
Ambrožova, Basilejské náměstí (vý-
chodní strana), Biskupcova (Jana Že-
livského – Jeseniova), Buchovcova, 
Jilmová (celá – mimo parkoviště proti 
č. p. 9 – 11), Loudova, Malešická (Ba-

silejské nám. – Ambrožova), Na  Hlíd-
ce (Koněvova – Jeseniova), Na Vápen-
ce, Na Viktorce, Rečkova, Strážní(Ko-
něvova – Jeseniova), U  Staré cihelny, 
Viklefova, Za  Žižkovskou vozovnou 
(Koněvova – Jilmová)
 Blok č. 13  –  21. 10. 
K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Kři-
vá I (spojka Luční – Luční), Křivá II, Luč-
ní, Na Balkáně (Na Vlastním – Spojova-
cí), Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lu-
kami, Pod Vrcholem, U Kněžské louky, 
V Domově (Pod Vrcholem – K Lučinám), 
V Okruží
 Blok č. 14  –  22. 10.
Květinková (V Zahrádkách – Na Jarově), 
Mezi domky (Za Vackovem – Na Vacko-
vě), Na Chmelnici, Na Mokřině, Na Rov-
nosti, Na Vackově (Pod Jarovem – Ma-
lešická), Pod Jarovem, Pod Lipami 
(Na Jarově – Plavínová, včetně slepého 
úseku), Schöffl erova, V  Zahrádkách, 
V Zeleni (V Zahrádkách – Na Mokřině), 
Za Vackovem
 Blok č. 15  –  18. 10. 
Husitská (Koněvova – Trocnovská, pra-
vá strana do centra), Jičínská (Olšan-
ské nám. – Vinohradská), Koněvova(Ja-
na Želivského – Husitská, pravá strana 
do centra, parkoviště u ul. Pražačka), 
Prokopova (Husitská – Rokycanova), 
Seifertova (Italská – Táboritská)
 Blok č. 16  –  17. 10. 
Husitská (Koněvova – Trocnovská,levá 
strana do centra), Jičínská (Vinohrad-
ská – Korunní), Koněvova (Jana Želiv-
ského – Husitská, levá strana do cent-
ra), Korunní (U Vodárny – Šrobárova), Vi-
nohradská (Jičínská – J. Želivského, levá 
strana do centra)
 Blok č. 17  –  26. 10. 
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova – Ku-
belíkova), Čajkovského (Ondříčko-
va – Kubelíkova), Fibichova, Křížkov-
ského, Ondříčkova (Slavíkova – Žižkovo 
náměstí), Pospíšilova, Slavíkova (Ježko-
va – Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo  
nám., Zvonařova
 Blok č. 18  –  23. 10. 
Jeseniova, NN1782, Pod Parukářkou, 
V Kapslovně
 Blok č. 19  –  27. 10. 
Buková, Habrová, Květinková (Na Ja-
rově – Pod Lipami), Na Jarově, Osiko-
vá (Pod Lipami – Habrová), Pod Lipami 
(Na Jarově – Koněvova), V Jezerách

Nepřišly vám Radniční noviny?
V případě, že vám Radniční noviny nepřijdou v pořádku do schránky, napiš-
te nám na adresu redakce: Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 00 nebo 
e-mailem: RN@praha3.cz.

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická
3. října  9.00–13.00

15. října 14.00–18.00
27. října 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách
3. října 10.00–14.00

15. října 15.00–19.00
27. října 15.00–19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
6. října 14.00–18.00

16. října 14.00–18.00
29. října 14.00–18.00

Tachovské nám. u tunelu
6. října 15.00–19.00

16. října 15.00–19.00
29. října 15.00–19.00

Na Vrcholu/V Domově
7. října 14.00–18.00

17. října  9.00–13.00
30. října 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
7. října 15.00–19.00

17. října 10.00–14.00
30. října 15.00–19.00

nám. Barikád u školy
8. října 14.00–18.00

20. října 14.00–18.00
31. října  9.00–13.00

Kostnické nám./Blahníkova
8. října 15.00–19.00

20. října 15.00–19.00
31. října 10:00–14.00

Buková/Pod Lipami
9. října 14.00–18.00

21. října 14.00–18.00

Jeseniova 143
9. října 15.00–19.00

21. října 15.00–19.00

Orlická/Přemyslovská
10. října  9.00–13.00
22. října 14.00–18.00

Sudoměřská/Křištanova
10. října 10.00–14.00
22. října 15.00–19.00

Křivá 15
1. října 14.00–18.00

13. října 14.00–18.00
23. října 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská 
1. října 15.00–19.00

13. října 15.00–19.00
23. října 15.00–19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
2. října 14.00–18.00

14. října 14.00–18.00
24. října  9.00–13.00

V Zahrádkách/Květinková
2. října 15.00–19.00

14. října 15.00–19.00
24. října 10.00–14.00

Radnice zve na vítání občánků
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost vyu-
žívat informací pro oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi 
občany MČ Praha 3. 

V databázi bylo možné najít datum narození dítěte a adresu trvalého bydliš-
tě. Vzhledem k tomu, že slavnost „vítání dětí“ má v třetí městské části dlouhole-
tou tradici a byla rodiči dětí vždy velmi pozitivně hodnocena, radnice by ji ráda 
zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto obřadu a narodily se vám děti v rozmezí 
od května 2015 do října 2015, ozvěte se, prosím, laskavě a uveďte: jméno a pří-
jmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a příjmení rodičů; telefonic-
ky: 222 116 349 – Ivana Kvapilová, poštou: Odbor kultury, k rukám I. Kvapilové, 
Lipanská 14, 130 00, Praha 3, e-mailem: ivanak@praha3.cz. 

Varování před podvodníky
V hlavním městě se opět objevili lidé, kteří se vydávají za 
zaměstnance Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) na-
bízející nesmyslné služby. PVK proto Pražany důrazně va-
rují před těmito jedinci a radí, aby si klienti vždy od dotyčné 
osoby vyžádali zaměstnanecký průkaz PVK.

„Pokud pracovník PVK navštěvuje jakýkoliv soukromý 
objekt, musí mít při sobě platný zaměstnanecký průkaz. Na 

něm je jeho jméno, příjmení, popřípadě titul, funkce ve spo-
lečnosti, číslo průkazu, datum od kdy je platný a fotogra-
fi e,“ zdůraznil tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek s tím, že 
na průkazu jsou různé ochranné prvky proti padělání.

Zákazník si může kvůli identifi kaci pracovníka vyžádat 
také jeho občanský průkaz. Pokud by i tak měl pochyb-
nosti, lze si vše ověřit na zákaznické lince 840 111 112. 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
12. října 2015 – trasa B

místo čas

křižovatka ulic Na Balkáně/Hraniční 15.00 –15.20

Křivá před č.p.15 15.30 –15.50

křižovatka ulic Osiková/Habrová 16.00 –16.20

křižovatka ulic Ambrožova/Malešická 16.30 –16.50

křižovatka ulic Rokycanova/Sabinova 17.10 –17.30

křižovatka ulic U Rajské zahrady/Vlkova 17.40 –18.00

křižovatka ulic Zvonařova/Škroupovo nám. 18.10 –18.30

křižovatka ulic Soběslavská/Hollarovo nám. 18.40 –19.00
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Kapela Sto zvířat oslavila svoje výročí 
novou deskou
Tuzemská skáčková jednička Sto zvířat je na Žižkově jako doma. Kapelník a zarytý Žižkovák 
Honza Kalina, který je vůdčí osobností celé zvířecí smečky, neváhal ani minutu, kde představit 
veřejnosti nové album Ministerstvo mýho nitra. V hospodě U Vystřelenýho oka se rozezněly tóny 
písniček, které nezapřou vlivy žesťového bigbítu, latiny nebo reggae. Nová deska je navíc začátkem 
oslav pětadvacetiletého výročí kapely.

Jste opět věrni svému stylu? Že 
smutné melodie mají veselé texty 
a  svižné tempo v  sobě ukrývá na-
opak depresivnější náladu?
Tentokrát je to daleko jednoznačněj-
ší. Nevím, co se Tomášovi (textaři To-
máši Belkovi – pozn. redaktora) zrovna 
honí hlavou, ale asi to souvisí s tím, že 
už nejsme žádní mladíci. 

Slovní hříčky k vám ale stále neod-
myslitelně patří – obzvlášť zaujme 
text úvodní písně Struny podzimu: 
„z kanálů stoupá pára, zatímco svět 
se mění k horšímu, já dítě pražský-
ho jara, mám kolem krku struny 
podzimu.“
To je právě to, o čem mluvím. Tomá-
šovi již bylo padesát a začíná se po-
malu klepat (smích). Samozřejmě, je 
to taky narážka na známý hudební 
festival, byly z toho nějaké telefonáty, 
ale naštěstí to vzali organizátoři s hu-
morem. Navíc, my to myslíme přece 
v gruntu dobře!

I název alba Ministerstvo mýho nitra 
v sobě ukrývá ledacos, že?
Vždycky se snažíme pojmenovat des-
ku ne podle jedné z písniček. Je to ta-
ková nitka, co se táhne všemi sklad-
bami. Trochu to odkazuje i na nás 
na všechny, díváme se víc do sebe, je 

to takový dvojsmysl. Ostatním zvířa-
tům jsem dal vybrat několik názvů, 
jednoznačně devět z nás se dohodlo 
na tomhle. Snažil jsem se tu Tomá-
šovu lyrickou temnost rozházet naší 
vlastní hudební demencí, na tom je 
postavena vlastně celá naše tvorba 
– na kontrastech, tragikomedii. Že 
smutná písnička nemá smutnou me-
lodii a veselá veselou. Výstup z toho 

může být takový, že se deska bude 
moc líbit, ale texty stojí za zamyšlení. 

Novou deskou oslavíte 25 let na scé-
ně. Co bude následovat?
Album chceme pokřtít na výročním 
koncertě v Lucerně v říjnu. Každý 
čeká živák nebo best of, já řekl jas-
né ne: pojďme napsat 14 nových pís-
niček. Mohli jsme rok strávit jenom 

samotnou oslavou, my jsme si k tomu 
ale dali dáreček. Výběrové album si 
koupím od � e Police, ale proč bych 
si ho měl kupovat od Sto zvířat? 
Když to může každý slyšet na řadové 
desce nebo naživo na koncertě?

Za dobu vaší existence se u vás vy-
střídala řada hudebníků. Kolik se 
vás sejde na pódiu?

Shodou okolností jich bude pětadva-
cet. Mám hroznou radost, že do toho 
jdou úplně všichni kluci, a to už od-
ložili svoje nástroje a věnujou se ryze 
jinému povolání. U nás to bylo vždy 
tak, že když to někoho přestalo bavit, 
zkrátka odešel. Nyní pilně trénujou, 
zejména u trumpeťáků je to adrena-
lin, protože jim chybí nátisk. Všichni 
do toho jdou zostra, a to mě jako ka-
pelníka hrozně těší, že jsme se nikdy 
s nikým nerozešli ve zlém tak, aby-
chom se už nikdy neviděli. 

Tomu i přizpůsobíte i repertoár, kte-
rý zahrajete?
No jasně. Třeba náš první baskytaris-
ta s námi byl jen první rok, takže bu-
deme hrát neskutečně staré věci. Pro 
nás to ale taky znamená, že se je mu-
síme naučit komplet znovu, protože 
si je už vůbec nepamatujeme. (smích) 

Váš textař a zakládající člen Tomáš 
Belko s vámi již aktivně nevystupu-
je. Proč?
Přestalo ho to bavit, trmácet se celé dny 
z místa na místo. Tomáše to táhne víc 
ke psaní, složil například muzikál o Lu-
cii. Chce být víc v klidu, to ale nezname-
ná, že bychom nebyli přátelé, ba právě 
naopak. Všechny texty jsou jeho. 

Martin Hošna

V žižkovských Radničních novinách 
jsme se dočetli, že na zamýšleném po-
mníku básníka mají být citovány ver-
še z jeho básně Prosinec 1920. Ta vyšla 

v roce 1921 v knize Město v slzách, věno-
vané S. K. Neumanovi. Kniha byla vy-
dána za přispění silně levicové skupiny 
Devětsil. Doprovodný text, sepsaný V. 
Vančurou, obsahuje mimo jiné i větu: 
Nová, nová, nová je hvězda komuni-
smu! Nedlouho po roce 1920 tito levi-
coví intelektuálové spolu s radikálním 
křídlem sociální demokracie založili 

komunistickou stranu, jež dusila naši 
zem po dlouhých 41 let. Citovaná bá-
seň odráží tehdejší silné komunistické 
přesvědčení básníkovo, z něhož ale záhy 
vystřízlivěl a ke komunismu se obrátil 
zády. Stačí připomenout jeho statečné 
vystoupení v roce 1956 na sjezdu spi-
sovatelů, kdy se zastal – za značné ne-
vůle tehdejších mocipánů – neprávem 

vězněných spisovatelů. Proto soudíme, 
že by se na pomník Jaroslava Seiferta 
daleko lépe hodily na příklad verše „To, 
co jsme milovali, milovat budem dál“, 
z jeho sbírky Maminka, nebo některé 
jiné verše z jeho četných krásných sbírek. 
Vyjadřovaly by tak mnohem lépe básní-
kovy celoživotní postoje a ne jen dočasné 
poblouznění v mládí.

Máme za to, že zastupitelstvo Prahy 3 
by rozhodně text na zamýšleném pomní-
ku mělo změnit.

Se srdečným pozdravem
Ivan a Blažena Krásných, 

bytem Praha 3, Žižkov.
P.S.: Oba jsme se narodili před válkou, 
takže s komunistickou totalitou máme 
bohužel hluboké osobní zkušenosti.

HVOB nabídnou v Paláci Akropolis melancholické beaty
Rakouské duo HVOB, současná jednička alternativní ta-
neční scény, přiveze 16. října do Paláce Akropolis svoje 
hypnotické techno písničkářství.

Klubový projekt HVOB (Her Voice Over Boys) upoutal pozor-
nost českého publika již na festivalu Colours Of Ostrava. V Pa-
láci Akropolis, kde vystoupí 16. října, slibuje ale mnohem sofi s-
tikovanější podívanou. Zpěvačka Anna Müllerová a producent 
Paul Wellner se dali dohromady již v roce 2012 a hned svým de-
butem na poli inteligentní taneční scény upoutali albem Trialog. 

Křehké hudební vize zde kontrastují s jasnými beaty, sni-
vým vokálem i jemnou elektronikou. Emotivní skladby sli-
bují navíc naživo větší podívanou. Audiovizuální instalace 
vídeňského autora Clemensa Wolfa bude doplňovat skry-
tý minimalismus i rázná melancholie, která má svoje kořeny 
již u takových velikánů jako Radiohead nebo Purity Ring. 
O tom, že HVOB stojí za pozornost, vypovídá i jejich účast 
na prestižních festivalech Melt! nebo zámořském SXSW. 

-ham-

Od 14. 10. do 13. 11. proběhne v Atriu výstava fi gurál-
ních obrazů „V pohybu“ Zdeňky Marschalové, která na-
bídne kouzlo neopakovatelných prchavých okamžiků 
či dynamiku pohybu. Zdeňka Marschalová absolvovala 
studium na Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér 
prof. Jana Smetany. 

Honza Kalina 
představil bě-
hem tiskové 
konference 
novou desku 
v hospodě U Vy-
střelenýho oka

Dopisy a ohlasy
čtenářů

foto: Palác Akropolis
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kulturní programy

Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Atrium na Žižkově, Junior klub,
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

 6. ne 19.30 F. Otero – klavír, 
M. V. Calero – fl étna, A. Ibar-
buru – violoncello, M. Muzi-
kářová – housle, J. Sedláček 
a D. Spain – tanec (originální 
projekt spojující hudbu s vý-
razovým tancem)

 7. po 19.30 Duo du Rêve (B. Martinů, 
J. Suk, S. Prokofjev, J. Teml)

10. čt 15.00 J. Krejčí – klasicistní 
klarinet, V. Návrat – klasicistní 
housle, Z. Peřinová – viola, 
P.  Hejný – barokní violoncello 
(V. Pichl, J. Haydn)

11. pá 19.30 Zahájení festivalu 
Kytara napříč žánry

15. út 19.30 M. Vyskvorkina – zpěv, 
M. Grochovska – klavír 
(G. Donizetti, G. Verdi, 
R. Schumann a další)

19. so 19.30 Trio Balkan Strings 
20. ne 19.30 Musica Bohemica
21. po 19.30 Komorní orchestr

Archioni plus, dirigent M. Ma-
courek (M. Kopelent, M. Jíra, 
J. Smutný, H. Macourek)

23. st 19.30 Aby nám to vždycky 
dobře šlo – 55 let Malé muzi-
ky Jiřího Pospíšila + hosté

24. čt 15.00 Spohr Violin Duo – 
J. Ludvíčková a O. Lébr 
(J.-M. Leclair, J. Haydn, 
L. Spohr, B. Bartók aj.)

26. so 19.30 J. Ostrý – fl étna a kon-
certní mistři Barocco Sempre 
Giovanne (pocta J. J. Rybo-
vi aj.)

VÝSTAVY
do 8. 10. Petr Bareš – Podnětné 

exprese (výběr z malířské 
a fotografi cké tvorby)

14. 10. – 13. 11. „V pohybu“ – Zdeňka 
Marschalová (fi gurální malba)

Junior klub,Kubelíkova 27,
Praha 3, Palác Akropolis

10. so 15.00 Pohádkový Žižkov: 
Kejklířské divadlo – Velká 
cirkusová pohádka

12. po 19.30 Magma
13. út 19.30 Mirek Kemel se skupi-

nou a hosty
17. so 19.00 Guerilla records uvádí: 

GURU GURU, host MCH trio
19. po 19.30 Vladimír Mišík & ETC... 

20. út 19.30 Niamh Parsons 
a Graham Dunne

30. pá 19.30 FRU-FRU & hosté – 
15 let na světě

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

do 30. 10. Fata Morgana – výstava 
malíře Jiřího Máška a sochaře 
Tomáše Havlíka

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

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

možné objednávat vstupenky.

 1. čt Vražda v salónním coupé 
(zadáno)

 2. pá 18.00 ŽIŽKAPERK 15 aneb 
Kriminálka Želiv (ZUŠ Štítného)

 3. so O. Lážnovský: Pan Hus 
(Divadlo AQUALUNG)

 5. po G. Montero: Frida K. 
(3D company)

 6. út I. Lausund: Případ zborcené 
páteře (3D company)

 8. čt K. Hanzlík, B. Stoker: Dracula 
reloaded (Divadlo AQUALUNG)

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

10. so M. Gavran: Smích zakázán 
(3D company)

11. ne Cimrman v říši hudby 
12. po J. Werich, O. Lážnovský: 

Až opadá listí z dubu 
(Divadlo AQUALUNG)

13. út Švestka
14. st Němý Bobeš 
15. čt Dobytí severního pólu (zadáno)
18. ne Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
19. po W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpióna (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

20. út Záskok 
21. st Blaník 
22. čt Afrika (zadáno)
23. pá G. Montero: Frida K. 

(3D company)
24. so Per Olov Enquist: Noc tribá-

dek (3D company) – premiéra
25. ne 16.00 a 19.00 Vražda v salón-

ním coupé
26. po J. Verne, V. Petřina: Tajemný 

hrad v Karpatech (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

27. út a 28. st České nebe 
29. čt Lijavec
31. so The Stand In (Cimrman Eng-

lish Studio)

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

Rezervace na www.kinoaero.cz a kaž-
dý všední den po–pá 10–17 na tel. čís-
le: 608 330 088. Pro uživatele chytrých 
telefonů je zdarma ke stažení aplikace 
s aktuálním programem KINOKLUB.

 Kino Aero v říjnu doporučuje: 

 1. čt 20.30 Filmjukebox | LOVE
 3. so 18.45 MET: Live in HD | 

Trubadúr

5. – 8. 10. Minipřehlídka Paola 
Sorrentina

 5. po Velká nádhera
 6. út Tady to musí být
 7. st Následky lásky
 8. čt Mládí

9. – 10. 10. Aero Pes Fest
14. st shnit International Short Film 

Festival
15. čt 19.45 National Theatre Live | 

Hamlet
17. so 18.45 MET: Live in HD | Otello
21. st Royal Shakespeare Company 

Live | Jindřich V.
24. so Sherpafest 2015
27. út 20.30 Aero Naslepo
29. čt 19.45 National Theatre Live | 

Hamlet (záznam)
31. so 16.45 MET: Live in HD | 

Tannhäuser

Projekce pro seniory 
– každé úterý od 10.00
 6. Nikdy není pozdě
13. Mládí
20. Everest
27. Lance Armstrong: Pád legendy

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.

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 Paláce Akropolis
1. – 1. 11. Jan Juránek – Stagechoes

 3. so 20.00 a 5. po 20.00 Spitfi re 
company: Vladimir Macbetin 
(dVA)

 7. st 19.30 Inna Zhelannaya
 8. čt 20.00 Zrní na přání I
 9. pá 20.00 Zrní na přání II
11. ne 20.00 Squadra Sua – 

Handicops (dVA)
14. st 19.30 Cocotte Minute (křest CD)
15. čt 19.30 Other music: 

Erik Truffaz 4tet
16. pá 19.30 Music Infi nity: HVOB 
22. čt 19.00 La Fanfarria del capitán 

– argentinský večer
23. pá 19.30 AM – SKLENIK
24. so 19.30 AM – GOLDFISH/ Jižní 

Afrika
25. ne 20.00 Křivánková, Kozubko-

vá, Ferencová – The Body 
Present (dVA)

26. po 20.00 Křivánková, Kozubková, 
Ferencová – Lovci & konec 
klementajn (dVA)

27. út 20.00 Spitfi re company: 
Vladimir Macbetin (dVA)

28. st 19.30 Tonya Graves (křest CD)
29. čt 19.30 Euroconnections: Isaac 

Delusion + blacksheepboy 
31. so 19.30 Support Lesbiens – 

křest CD

Nekonvenční 
žižkovský podzim

Předprodej vstupenek Trafi ka, Táborit-
ská 26, P – 3  (u tram. stanice č. 5, 9, 26)

 6. út 19.00 Mistr Jan Hus „600“ 
– duchovní a akademická 
osobnost (Betlémská kaple 
na Žižkově, Prokopova 4, P – 3)

 8. čt 19.30 Violoncellový recitál 
„Píseň beze slov“ (koncertní 
a výstavní síň Atrium, Čajkov-
ského 12, P – 3)

11. ne 18.30 Katedrální sólisté u sv. 
Anny (kostel sv. Anny na Žiž-
kově, Ostromečská ul., P – 3)

13. út 19.00 Nekonvenční večer 
v „Žižkostele“ (Komunitní 
centrum Žižkov „Žižkostel“, 
náměstí Barikád 1, P – 3)

18. ne 16.30 koncert vítězů 13. roční-
ku Písňové soutěže B. Martinů 
(Gymnázium a Hudební škola 
hl. m. Prahy – koncertní sál, 
Komenského nám. 400/9, P – 3)

20. út 19.00  Jakub Jan Ryba – 
Jubileum (1765–1815) (kostel 
sv. Prokopa na Žižkově, Slad-
kovského náměstí, P – 3)

26. po 19.30 Rak a Rak Galakoncert 
k jubileu Štěpána Raka (hotel 
Olšanka – Kongresový sál, 
Táboritská 23, P – 3)

28. st 16.30 Slavnostní koncert 
k státnímu svátku ČR (Ná-
rodní památník na Vítkově, 
U Památníku 1900, P – 3)

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 1. čt  20.00 FAiTH – Miřenka Če-
chová, Andrea Miltnerová / 
Tantehorse

 2. pá 10.00 a 20.00 S/He Is Nancy 
Joe – Miřenka Čechová / Tan-
tehorse (mladému publiku)
20.00 S/He Is Nancy Joe – Mi-
řenka Čechová / Tantehorse

 3. so  21.00 4 + 4 DNY v POHYBU 
ME TOO – Kristin Ryg Helge-
bostad (NOR)

 4. ne  19.30 4 + 4 DNY v POHYBU 
Eden – Mala Kline (SLO)

 5. po 20.00 That which moves 
forward… – Dagmar Spain / 
Dance Imprints 

 6. út 9.00 a 11.00 Svět z papíru – 
Mirka Eliášová (dětem)

 7. st 9.00 a 11.00 Svět z papíru – 
Mirka Eliášová (dětem)

 8. čt 15.00 a 9. pá 10.00 Divadlo 
– Farma v jeskyni (mladému 
publiku)

10. so  20.00 Galakoncert Děkujeme 
s Livebandem

12. po  20.00 DOGTOWN – Prague 
Pride & Nadar Rosano (pre-
miéra), DEVOID – Michal 
Záhora / NANOHACH

14. st  20.00 a 15. čt 20.00 Informá-
toři – Viliam Dočolomanský / 
Farma v jeskyni

17. so  20.00 PHYSICAL JERKS – 
Paul Blackman / DOT504 (CZ) 
(premiéra)

18. ne 20.00 PHYSICAL JERKS – 
Paul Blackman / DOT504 (CZ)

19. po  20.00 KOREKCE – Jiří Ha-
velka / VerTeDance / Clarinet 
Factory

20. út  20.00 Mah Hunt – Lenka Vag-
nerová & Company

21. st  10.00 Mah Hunt – Lenka Vag-
nerová & Company (mladému 
publiku a dětem)

21. st  18.00 Mah Hunt – Lenka Vag-
nerová & Company (otevřená 
zkouška)

22. čt  10.00 Mah Hunt – Lenka Vag-
nerová & Company (mladému 
publiku a dětem)

22. čt  18.00 La Loba – Lenka Vag-
nerová & Company (otevřená 
zkouška)

22. čt  20.00 Postelové kino – Ponec 
> Bar > Klub

23. pá 20.00 As Long As Holding 
Hands – Tereza Ondrová, 
Peter Šavel

25. ne  20.00 a 26. po 20.00 Animal 
Exitus – Spitfi re Company

27. út  20.00 La Loba – Lenka Vag-
nerová & Company, koncert 
Jany Vébrové

28. st  20.00 5 elements – Leona 
Qaša Kvasnicová / IF

29. čt 20.00 a 30. pá 20.00 
COLLECTIVE LOSS of ME-
MORY – Jozef Fruček a Linda 
Kapetanea (RootLessRoot, 
SK/GR) / DOT504 (CZ)

31. so  20.00 Quilombo – Patricie 
Poráková

Sdružení 
výtvarníků ČR
Korunní 119

 8. čt 17.00 vernisáž výstavy 
ing. Jiří Čermák v Korunní 119 

22.–24. 10. Podzimní Korunní dvorky 
vždy od 15 do 18 hodin v Ko-
runní 119

Národní památník 
na Vítkově 
U Památníku 1900, 
Praha 3

do  31. 12. Ivan Medek. Nesmlou vavě 
přímý gentleman – panelová 
výstava k příležitosti 90. výro-
čí narození známého novináře

do 31. 3. 2016 Slavné pohřby 
– expozice

K životnímu 90. jubileu skladatele a muzikologa Zdeňka Šestáka se koná 
31. října a 26. prosince od 11 hodin koncert souboru Harmonia Mozartiana 
Pragensis ve sborovém sále Bratrské jednoty baptistů na Vinohradské ulici č. 
68. Na programu jsou skladby Jana Nepomuka Venta, Josefa Treibensse, Ja-
kuba Lokaje a pochopitelně Zdeňka Šestáka.
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rozhovor

„Připomínáme hudbu od středověku až 
do 20. století s přesahem k artifi ciálním 
žánrům,“ tvrdí Jiří Hošek
Uznávaný violoncellista a čestný občan Prahy 3 doc. Jiří Hošek skoro před dvaceti lety začal pořá-
dat koncerty v rámci festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. Za tu dobu se rozrostl do obří šíře 
a nabízí pestrý program, v němž nechybí asociace jak na žižkovské, tak i světoznámé osobnosti, 
přičemž koncerty se konají na nevšedních místech třetí městské části. I nyní je na co se těšit.

Nedávno jste oslavil šedesáté na-
rozeniny. Je to určitý mezník ve va-
šem životě?
Do jisté míry ano. Bohužel letos sko-
nala moje manželka, což bylo velice 
bolestivé. Nově také budu pedago-
gicky působit na Mezinárodní kon-
zervatoři Praha v Olšanské, čili těch 
změn je docela dost. Nicméně mě 
moc těší, že festival Nekonvenční 
žižkovský podzim je stále oblíbený 
– v současné chvíli zbývá již jen pár 
vstupenek na koncerty.

Nekonvenční žižkovský podzim 
probíhá již podevatenácté. Vzpo-
menete ještě na dobu, kdy začínal?
První ročník začínal s menšími ná-
klady než teď. Poté, co zaujala my-
šlenka oživit Žižkov takovou dra-
maturgií, se ustálil na současných 
čtrnácti koncertech. Jeho výhodou 
je i to, že překračuje hranice Pra-
hy 3, zvlášť když se nabízejí jiné spo-
lečenské a kulturní souvislosti. To je 
důvod, proč expandujeme ještě dál. 

Nejvíce zaujaly koncerty na  Žiž-
kovské věži ještě v době, kdy se re-
konstruoval její interiér. Je to tak?
Pravidelně každý rok 7. listopadu tu 
pořádáme koncert. Je v tom ukrytá 
taková symbolika, že by měly zářit 
hvězdy nad věží. Zde září hvězdy 
umělecké. Festival připomíná různá 
výročí a hraje si občas i s čísly. Jed-
nou symbolizovala Eiff elovu věž, 
proběhla tam i Noc v Tunisku, Hud-
ba horní paluby Titaniku, hrálo zde 
kontrabasové kvarteto, což jsme na-
zvali tak, že nejhlubší nástroje hrají 
nejvýše nad Prahou. Letos tu bude 
hrát saxofonové kvarteto.

Za ta léta jste objevoval různá mís-
ta Prahy 3, kde se hudba většinou 
neprovozovala. Na  které vzpomí-
náte nejradši?
Hodně mě zaujal Památník na Vít-
kově, kde jsou zachovány původní 
varhany. Jsou zvláštní tím, že nejsou 
vůbec vidět. Potřebovaly by sice ge-
nerální opravu, ale mají výjimečný 
zvuk. Pak mě napadla tradice pořá-
dat koncerty k příležitosti státnímu 
svátku 28. října. První roky byly spo-
jeny s návštěvou legionářů a váleč-
ných veteránů, největší vrchol byl asi 
před 4 lety, kdy jsme hráli Novosvět-
skou symfonii od Antonína Dvořáka 
s hradeckou fi lharmonií. Další do-
minantou je kostel sv. Prokopa, kde 
úzce spolupracuji s farářem Milošem 
Szabó. Ohromnou radost jsem za-
žil s raritní akcí „Kdyby tisíc violon-

cell“, kdy jsem dělal setkání cellistů 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Probě-
hl zápis do Guinessovy knihy rekor-
dů a skutečně se jich sešlo 155, kdy 
nejmladšímu bylo osm let a nejstar-
šímu osmdesát osm. Bylo to úžasné, 
když všichni dohromady zahráli pro-
slulou „Labuť“ s harfovým doprovo-
dem od Saint-Saënse nebo Dvořáko-
vo Largo z Novosvětské symfonie. 

Koncerty se konají i na nevšedních 
místech, jak vás to vůbec napadlo?
V rámci festivalu jde hlavně o je-
ho pestrost. Připomínáme hud-
bu od středověku až do 20. století, 
v rámci koncertu i něco z artifi ciál-
ních žánrů, třeba žižkovského folk-
lóru. Nyní jsme uvedli vzpomínku 
na 150 let pražské paroplavby, kdy 
na lodi Cecílie účinkovalo divadlo 
Řešeto se staropražskými písničkami 
v podání salónního kvarteta. I zde 
najdeme spojitost např. se Vzpourou 
na lodi Primátor Dittrich Žižkováků 
Vlastimila Rady a Jaroslava Žáka. 
Taky mě napadlo uspořádat koncert 
v kostele sv. Rocha, kdy by po něm 
následovaly procházky s výkladem 
po Olšanských hřbitovech. Na hřbi-
tově jsou totiž pochováni významní 
libretisti i sólistky Národního diva-
dla, které premiérovaly opery Bedři-
cha Smetany a jiných. 

Existuje ještě prostor, kde byste 
chtěl, aby festival proběhl?
Vždycky se najde něco nového, pro-
tože Žižkov žije a neustále se tu ně-
co děje. Koho by třeba napadlo zajít 
na koncert do automobilové prodej-
ny na Jarově? Tam mě inspirovalo, 
že když mají u vchodu logo Volks-
wagen, proč na to volně nenavázat 
a neudělat vzpomínku na Voskovce 
a Wericha. Nebo svátek k 17. listo-
padu tradičně připomínáme slav-
nostním symfonickým koncertem 
v pozoruhodné Vencovského aule 
ve VŠE. Čili uvidíme, jestli zde něco 
vznikne nového, kde bychom za rok 
hudbou společně oslavili úžasné 
dvacáté jubileum festivalu. 

Martin Hošna

JIŘÍ HOŠEK (nar. 1955) je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního 
umění současnosti. Hru na violoncello studoval u Pravoslava Sádla na Konzervato-
ři v Praze (1970–1975) a prof. Miloše Sádla na Hudební fakultě AMU, již absolvoval 
s vyznamenáním roku 1980. Od studentských let pravidelně koncertuje doma i v řadě 
evropských zemí, nahrává pro rozhlas i na vlastní CD. Má velmi bohatý repertoár 
od hudby barokní až po dnešek. Byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Čes-
kého rozhlasu (1991–1996), komponoval scénickou hudbu pro Divadlo na Fidlovačce. 
Spolupracoval na dalších uměleckých projektech např. na fi lmu Tisícročná včela a Pe-
rinbaba režiséra Juraja Jakubiska nebo s umělci na jejich vlastních projektech, např. 
s Karlem Gottem, Jaroslavem Hutkou, Lenkou Filipovou, Danielem Hůlkou aj. Objevil 
se také ve fi lmech Víta Olmera. Jeho interpretaci Erbenovy Kytice či Máchova Máje ob-
jevíme i v hudbě pro Křižíkovu fontánu. Působil jako pedagog na Hudební fakultě AMU 
v Praze, od letošního školního roku učí na Mezinárodní konzervatoři Praha. Před de-
vatenácti lety založil Nekonvenční žižkovský podzim, kde propojuje populární formou 
vážnou hudbu s artifi ciálními žánry a tímto upozorňuje na kulturní dědictví Prahy 3. 

Festival 
připomíná různá 
výročí a hraje si 
občas i s čísly

foto: www.hradistan.cz
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inzerce

  Hájek zedník živnostník. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, ma-
lířské, podlahářské a bourací práce 
s odvozem suti. Rekonstrukce bytů, 
domů, nebyt. prostor. Praha 3, 2 
a okolí. Tel.: 777 670 326.

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

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

  VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 
a oprava rozvodů plynu, vody, kana-
lizace a topení. Vladimír Tymeš, tel.: 
603 937 032, www.voda-plyn-tymes.cz.

  Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze. Menší 1–2+1 a větší 3–4+1. 
Platba hotově. Na nastěhování ne-
spěchám (možnost na dožití). Vy-
platím dluhy i exekuce, lze i před 
privatizací. Tel.: 608 661 664.

  HODINOVÝ MANŽEL – profe-
sionál ní pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc 
ve vaší domácnosti, na zahradě, cha-
tě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

  Žaluzie, rolety, plisé, sítě, gar-
nýže, šití záclon, markýzy, čalou-
nění dveří, shrnovací dveře, reno-
vace oken, silikon. těsnění – 30% 
úspora tepla, malování, Petříček. 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

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

  !! Odvoz starého nábytku 
na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoliv. Stěhování všeho dru-
hu. Tel.: 773 484 05.

  Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi  stroji v do-
mácnostech i fi rmách. Ručně čistí-
me kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých půvo-
dů. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

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

  Koupím pozůstalost po zlatníkovi, 
hodináři, i na díly. Tel.: 274 814 448.

  RETRO BAZÁREK U  NATALI
Jagellonská 15, nabízíme a vykupuje-
me starožitné sklo, porcelán, obrazy 
a  mnoho jiného. Přijedeme, vykou-
píme pro vás nepotřebné předměty. 
Likvidujeme celé pozůstalosti. Tel.: 
608 884 148

  OPRAVY STŘECH, KLEMPÍŘI, PO-
KRÝVAČI, NÁTĚRY. Tel.: 605 350 665 
www.strechyjarnov.cz

  Koupím lidový kroj. Tel.: 274 814 448.
  STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

stěhujeme, vyklízíme, likvidujeme 
pozůstalosti za  velmi příznivé ceny, 
i  o  víkedech a  svátcích. Volejte: 
775 520 155. 

  Koupím byt od 3+kk/B, Praha 3, 
výtah, před rek. Tel. 702 547 309.

  A N G L I C K Y  naučí kvalit-
ně zkušená učitelka. I fi remní výuka. 
1aj@email.cz, www.1aj.wz.cz.

  KADEŘNICTVÍ SLEZSKÁ 127 
pánský, dětský střih od  60  Kč, 
dámský střih od  90  Kč. Pro 
důchodce stálá sleva 25 %. 
Objednávky na  tel.: 606  880  044, 
www.kadernictvislezska.cz.

  Hledám někoho na občasné ví-
kendové hlídání pejska. Jsem fox-
teriér Aramis a je mi 2,5 roku. Tel. 
777 555 197, bjut@seznam.cz.

  Vyklízení, zedníci, rekonstrukce 
sklepů, koupelen atd. Tel. 776 470 601.

  Staré věci, známky, dopisy, šperky 
vykoupíme. Tel. 776 470 601.

  Chceš umět zpívat? Naučím Tě 
to! Připravím Tě na zkoušky hudeb-
ních škol či pěvecké soutěže. www.
skolazpevu.com. Tel. 777 555 197.

  Od 1. 10. pronajmu garáž Chelčické-
ho ul., 1600 Kč/měs. Tel. 377 912 465.

Objednávky inzerce 
do Radničních novin zasílejte 
do 15. 10. 2015 na e-mail: 

RN.inzerce@praha3.cz.

www.nekazanka.cz

VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!

širokého sortimentu zboží od hodinek, zlata, 
elektroniky, fototechniky a el. nářadí ...

Pondělí  - Pátek    10 - 18,30 hod.   Provádíme také zástavy.

Na dotaz volejte  tel.: 224 210 550

SLEVOVÝ KUPÓN

Plavání kojenců 
a dětí 

Tel.: 737 937 122, 737 282 925

na PRAŽAČCE

ve zcela novém vyhřívaném
bazénu

10%  sleva na kurz plavání

email: info@studio-lodicka.cz

www.studio-lodicka.cz

31˚C

roh Jičínské a Slezské
tel.: 267 313 195, 776 103 254

www.pizzadali.cz

PODZIMNÍ  MENU
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Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3

13. út 16.30 P. Kallista: Sága rodu Dvo-
řáků ze Žižkova II. díl – čtení ze vzpomí-
nek posledního z rodu 
27. út 16.30 Ing. arch. Ivan Vavřík: Kos-
tel Nejsvětšího Srdce Páně – stavební 
skvost v Praze  3 – přednáška o architek-
tonických hodnotách sakrální stavby

KLUB REMEDIUM 
Centrum aktivit pro seniory, 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.vstupujte.cz. 
Otevřeno po–čt 9–18, pá 8–16

Zápis do  podzimních jazykových, pohy-
bových a počítačových kurzů

Klub je poskytovatel sociální služby určené li-
dem v důchodovém věku, kteří se ocitli v ne-
příznivé životní s ituaci. Řekněte si o pomoc! 

6.–7. 10. dvoudenní výlet Kroměříž, Slav-
kov, Bučovice
11.–14. 10. rekondiční pobyt pro senio-
ry ve Sloupu v Čechách, s plnou penzí – 
cena: 1700 Kč 

OBČANSKÁ PORADNA
REMEDIUM
Křišťanova 15,
tel.: 272 743 666, 605 284 737
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

po, út a čt 8.30–11.30 pro osobní kon-
zultace (bez objednání)
po, út a čt 12.30–15.30 pro tel. dotazy

8. čt 15.00 Seminář Problematika úhrad 
za bydlení se koná v prostorách Svazu dů-
chodců, Olšanská 7, P3. Seminář vede 
lektorka z Občanské poradny REMEDIUM 
a jeho realizace je podpořena MČ Praha 3 
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

SVAZ DIABETIKŮ ČR
územní organizace Praha 3

6. pá 15.00 Výborová schůze v Domě 
s pečovatelskou službou, Roháčova 26, P3
16. pá 16.00–18.00 zábavný pátek s har-
monikou, Dům s pečovatelskou službou, 
Roháčova 26, P3
26. po procházka Žižkovským nebo také 
Karlínským tunelem – pod Vítkovem (býva-
lá železniční trať), sraz ve 14 hodin na sta-
nici tramvají č. 5, 9 a 26 „Hlavní nádraží“

Komentované vycházky zavedou 
vozíčkáře na Vítkov i Žižkovskou věž
Diakonie Církve bratrské, Koněvova 
24, se svým centrem denních služeb 
Černý Most, připravila pro vozíčkáře 
tři komentované vycházky jedinečný-
mi místy Prahy. 

Ve středu 30. září se koná procházka 
po nejbližším okolí Žižkovské věže za-
končená společnou návštěvou jejích vy-
hlídkových prostor ve výšce 93 metrů. 
Hned další středu 7. října se koná pro-
hlídka soukromé Lobkowiczké sbírky 
na Pražském hradě. Jde o mimořádnou 
příležitost pro milovníky umění, hudby 

a architektury. Za dva týdny poté 21. října 
si mohou účastníci komentované vycház-
ky připomenout výročí české a českoslo-
venské státnosti v Národním památníku 
na Vítkově. Zde kromě jiného přiblíží po-
hřby významných českých mužů a žen 
(B. Němcová, T. G. Masaryk, J. Palach) 
výstava Slavné pohřby, podněty k zamy-
šlení přinese i expozice Laboratoř moci, 
tj. část zázemí mauzolea K. Gottwalda.

Informace a přihlášky: infodiako-
nie.cds@email.cz nebo SMS na tel. 
731 430 462, 723 839 771, pí. Nováková, 
Davidová.  -red-

Mezinárodní turnaj 
v billiardu představí 
zahraniční i tuzemské hvězdy
Celkem 27 hráčů se zúčastní v termínu od 2. do 4. října evropské 
Grand prix v kádru 71/2 pořádané Českomoravským billiardovým 
svazem ve spolupráci s kluby BC Vítkov Prague a TJ Sokol Žižkov.

Turnaj začíná v pátek v 13:30 slavnostním zahájením. Od 14:00 
startuje skupinová část turnaje. Hráči jsou rozděleni do devíti sku-
pin po třech. Postup do osmifi nále si zajistí devět vítězů skupin 
plus sedm nejlepších hráčů z druhých míst. Osmifi nále je na pro-
gramu v sobotu od 17:00.

Finálový nedělní den začíná v 10:00 čtvrtfi nále. Od 12:00 je 
na programu semifi nále a vše vyvrcholí v 15:00 fi nále. Slavností 
ukončení bude na programu ihned po fi nále. Ve skupinách se hraje 
do 150 bodů, vyřazovací část se hraje 200 bodů. Mezi největší hvěz-
du v hráčském poli patří Belgičan Patrick Niessen. Na svém kontě 
má celkem 5 titulů mistra Evropy. 

-red-

Radnice plánuje pořádat vánoční 
trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad 
i na Jarově
Městská část Praha 3 usiluje o obnovení pořádání vánočních trhů na nám. Jiřího z Podě-
brad, které byly velmi oblíbenou sezónní aktivitou pořádanou MČ Praha 3 v tomto prostoru 
dlouhá léta. Logisticky vhodné místo umocňuje prostředí s dominantou kostela Nejsvětěj-
šího Srdce Páně. Propojení trhů s adventním programem, který zde Praha 3 také tradičně 
pořádá, by velmi výrazně rozšířilo a zatraktivnilo nabídku zážitků pro příchozí návštěvníky. 
Vánoční trhy na území MČ Prahy 3 mají dlouhodobou tradici. Tyto trhy by probíhaly po ce-
lou dobu Adventu včetně vánočních svátků a v celkovém počtu 30 prodejních stánků 
(nám. Jiřího z Poděbrad) by nabídly výlučně sortiment, který se váže k dané tématice. Sou-
časně se plánuje rozšíření konání těchto trhů v roce 2015 na další místo Prahy 3 (oblast 
Jarova) v rozsahu 10 stánků. Potencionální zájemci o provoz vánočních trhů mohou podat 
žádost do podatelny Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. č. 700/9, 130 85 Pra-
ha 3 – Odbor kultury k rukám PhDr. Evy Hájkové do 30. 10. 2015. 

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR

vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544
www.astor-servis.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha3.cz

ze života Prahy 


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

Café Martin se může pochlubit příjemným interiérem a dětským koutkem

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat na

 taneční 
odpoledne

s Žižkovankou 

úterý 3. listopadu 2015
od 14.00 do 17.00 hodin  

v Kongresovém sále hotelu Olšanka

VSTUP ZDARMA. Taneční odpoledne připravila městská část Praha 3 v rámci akcí  
pořádaných pro seniory. Více na www.praha3.cz/urad/informace-pro-seniory.

Baletní soutěže se zúčastní ZUŠ 
a studia ze tří zemí
Baletní škola BcA. Jána Nemce zve na již 8. ročník amatérské baletní soutěže 
Baletní mládí Praha Žižkov 2015, která se koná 24. října od 11 hodin v Kongre-
sovém sále hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3. 

Vstup je zdarma, soutěže se zúčastní základní umělecké školy a baletní studia 
z České republiky, Německa a Slovenska. Soutěž se uskuteční za fi nanční podpo-
ry městské části Praha 3.

Baletní škola BcA. Jána Nemce vyučuje základy klasického baletu a připravu-
je zájemce ke studiu na taneční konzervatoři. Škola přijímá talentované ucha-
zeče během celého školního roku. Veškeré informace o výuce a škole naleznete 
na www.baletniskola.cz nebo se dozvíte na tel. čísle 603 326 720. 

 -red-

INZERCE

Café Martin má premiéru na Žižkově
Usměvavá čtyřčlenná obsluha nabí-
zí hostům v Café Martin v Lupáčově 
ulici čp. 10 dobrou kávu nebo záku-
sek. Projekt, během něhož dostáva-
jí příležitost uplatnit se v pracovním 
životě lidé s mentálním a kombino-
vaným postižením, se nyní s pomo-
cí městské části Praha 3 úspěšně 
rozjíždí také na Žižkově. 

Podle Adama Šimčíka z Centra Mar-
tin si už první hosté kavárny obsluhu 
pochvalují. Je prý velmi patrné, jak 
se handicapovaní adepti snaží vyho-
vět přání zákazníků, kteří atmosféru 
kavárny pozorně vnímají. „Je až do-
jemné, jak si obsluhující personál v této 
tréninkové kavárně uvědomuje nabíd-
nutou šanci. Samozřejmě, že personálu 

naši pracovní asistenti poskytují patřič-
né rady, aby se v obsluze co nejvíce zdo-
konaloval,“ uvedl Adam Šimčík. 

Podle zástupce starostky Davida 
Gregora pro sociální oblast má čin-
nost Centra Martin určitě smysl a je 
třeba ji podporovat. Café Martin 
v Lupáčově ulici již zástupce starost-
ky osobně navštívil a podle něho se 
nabyté zkušenosti budou handica-
povaným osobám hodit v kontaktu 
s potenciálními zaměstnavateli. 

Aby se jejich šance na pracovním 
trhu zvýšily na možné maximum, 
asistenti handicapovaným osobám 
pomáhají i například s vypracová-
ním životopisu. Ovšem práci jako 
takovou si už adepti podle Adama 
Šimčíka musejí shánět sami.

„Jsme rádi, že se v nedávné minu-
losti některým adeptům povedlo zařadit 
do profesionálních pracovních kolekti-
vů,“ podotkl manažer s tím, že právě 
žižkovská radnice má pro zmíněný 
projekt velké pochopení a rozhodně 
ji nehodlá zklamat. 

Objekt v Lupáčově ulici byl zre-
kolaudován z investičních výda-
jů třetí městské části. Díky nové 
elektroinstalaci, vzduchotechniky 
a sádrokartonových příček se z pů-
vodně nebytového prostoru stala ka-
várna moderního charakteru. 

„Praha 3 nás podporuje i tím, že nám 
prostor pronajala za zvýhodněné nájem-
né,“ uzavřel ředitel organizace Vác-
lav Prokop. 

-red-
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ze života Prahy 


V říjnu se už ve školách jede naplno
Jen první školní den mají žáci volnější. Hned následující den se začíná nabí-
rat tempo. Nejinak tomu je i v mateřských a základních školách v Praze 3. 

Své první kroky zažívalo 
801 prvňáků, kteří nastoupi-
li do deseti základních škol 
v Praze 3. Je to o 135 dětí 

více než před pěti lety a naplňují se 
tak předpoklady o zvyšování počtu 
žáků v základních školách.

Do základních škol v Praze 3 le-
tos v září přišlo celkem přes čtyři ti-
síce dětí včetně žáků prvních tříd. 
Letos byly také otevřeny čtyři pří-
pravné třídy. Kromě povinné výuky 
na děti čeká i několik soutěží v růz-
ných oblastech. Specifi kem Pra-
hy 3 je soutěž o pohár Karla Harti-
ga, prvního starosty Žižkova, který 
v uplynulém školním roce vyhrála 
ZŠ Lupáčova.

Do 18 mateřských škol zřizo-
vaných městskou částí Praha 3, 
z nichž pět je součástí základní ško-
ly, letos nastoupilo téměř dva tisíce 

dětí, z čehož je nováčků ve škol-
kách přes 680. Cílem radnice je 
v následujících letech umožnit ná-
stup do mateřských školek i dětem, 
které ještě v září nedosahují tří let 

věku a zároveň mít k dispozici ta-
kovou kapacitu, aby dětem mohla 
být poskytována maximální indivi-
duální péče, jak zdůraznila radní 
pro školství Jaroslava Suková. 

Jako v minulosti, tak i letos se 
všem ředitelům podařilo tzv. roz-
jet výuku bez závažnějších problé-
mů. A tak se už v říjnu všude jede 
na plný plyn.  -ivv-

Kuchařky ze školních jídelen 
se školily v přípravě dietní stravy
V souvislosti se změnou vyhlášky 
o školním stravování se zřizovatel 
školních jídelen, městská část Pra-
ha 3, rozhodl, že kuchařky proškolí 
v přípravě dietních pokrmů. Měst-
ská část objednala odborné lekto-
ry z Vyšší odborné a střední školy 
zdravotnické, 5. května, Praha 4, 
která vychovává nutriční terapeuty. 

Kuchařky školily tři profesorky před 
zahájením školního roku. První den 
dopoledne se věnovaly teorii a tech-
nologii, odpoledne se pustily do pří-
pravy šetřící diety. Praxe ukázala, že 
ve školních jídelnách v Praze 3 pracu-
jí zkušené odbornice, neboť uvaření 
dietních pokrmů pro ně nebyl žádný 
problém. V krátkém čase připravily 
zkušební pokrmy, které také vzájem-
ně ochutnaly, aby poznaly, jak se šetří-
cí strava liší od té běžné. A výsledek? 
Na chuti se dietní strava nepozná.

Druhý den se připravovaly pokr-
my pro bezlepkovou dietu, diabetic-
kou a redukční. Nejčastěji se totiž 
budou kuchařky setkávat právě se 
strávníky s celiakií, a proto je pro ně 
důležité, aby věděly, jak mají postu-
povat při přípravě bezlepkové stravy 
nebo stravy s nízkým obsahem lep-
ku. Poznatky předávala kuchařkám 
lektorka, která má sama zkušenost 
s celiakem ve své rodině.

Jaroslava Suková, radní pro škol-
ství, tuto aktivitu přivítala a sdělila, 
že nabyté zkušenosti nejsou jediným 
předpokladem pro dietní stravování 
ve školních jídelnách. Městská část 
Praha 3 podle radní průběžně pra-
cuje na vytvoření systému i na zlep-
šení technických podmínek ve škol-
ních jídelnách tak, aby se v nich 
mohlo provozovat dietní stravování 
podle platné legislativy. 

-red-

ZŠ Cimburkova 
opět otevřela dvě 
dětské skupiny

Základní škola v Cimburkově ulici 
díky zájmu veřejnosti otevřela letos 
v září dvě dětské skupiny, které jsou 
u ministerstva práce a sociálních věcí 
registrovány jako Žižkovská školička. 

Podle ředitelky školy Ireny Mei-
snerové jsou obě skupiny plné, a tak 
se škola stará o 24 dětí převážně ze 
sociokulturně znevýhodněných ro-
din. „Důvodem zřízení skupin byla a je 
snaha o lepší začlenění dětí z tohoto pro-
středí a jejích příprava na základní vzdě-
lávání,“ dodala.

Přestože základní škola v Cimbur-
kově ulici vzdělává děti od šesti let, 
v roce 2013 nabídla veřejnosti mož-
nost zapojit i děti ve věku tří až pěti 
let. Na jaře 2013 proto vznikla první 
dětská skupina, přibližně o rok poz-
ději druhá. 

Studentský design 
2015 v SUPŠ

Kolekce oceněných žákovských a stu-
dentských prací letošního ročníku 
soutěže Studentský design 2015 bude 
k vidění od 2. do 30. října na výsta-
vě, kterou připravil pořadatel soutěže 
spolu s VOŠUP a SUPŠ v Praze 3 na 
Žižkově náměstí (ve výstavní galerii 
této školy). Výstava laureátů je záro-
veň koncipována jako jedna z výstav-
ních lokalit letošní prestižní přehlíd-
ky Designblok. 

Dopravní hřiště 
Jilmová zve 
na závody 
ve šlapacích kárách

Dne 25. října se z důvodu ukončení 
sezony Dopravního hřiště Jilmová 
koná program pro děti. Uskuteční se 
běh „Jedna míle na Pecích“ (startov-
né 35 Kč, od 10 let, prezentace 11–14 
hod.) nebo závody ve šlapacích ká-
rách a koloběžkách. Nebudou chybět 
trampolína a skákací boty. Akce trvá 
od 11 do 18 hodin. 

ZŠ Lupáčova připravila pro seniory 
kurzy práce s tabletem a fotografi emi
Základní škola Lupáčova i v letošním 
školním roce 2015/2016 nabízí seni-
orům možnost návratu do školních 
lavic, a to prostřednictvím kurzů za-
měřených na práci s technologiemi.

Prvním z kurzů jsou Základy práce 
s internetem. Jeho cílem je umožnit 
účastníkům osvojit si především do-
vednosti práce s internetem, vyhledá-
vání informací s orientací na jejich dů-
věryhodnost, práce s webovým prohlí-
žečem pro snadnější práci s interneto-
vými stránkami a práci s elektronickou 
poštou, tedy využívání emailu. Druhý 
kurz „Prezentační techniky pro babič-
ky“ se orientuje na práci s fotografi e-
mi. Oba kurzy probíhají po dobu pěti 
týdnů v dvouhodinových blocích.

Po tradičně zařazovaných kurzech 
se ve školním roce 2014/2015 otevřel 
nově kurz „Základy práce s table-
tem pro začátečníky“, kde účastníci 

získávali dovednosti a vědomosti při 
práci s dotykovými zařízeními, a to 
jak po stránce ovládání samotného 
zařízení i operačního systému. Vzhle-
dem k tomu, že kurz se týká přenos-
ných dotykových zařízení, je možné 
přinést i svůj tablet.

Kurzy budou probíhat v od-
poledních hodinách pod vedením 
RNDr. Lenky Pítrové (středa – Zákla-
dy práce s internetem pro začáteční-
ky), Mgr. Petry Vaňková (středa – Zá-
klady práce s tabletem pro začáteční-
ky, Pracujeme s tabletem) a Mgr. Kar-
la Znamenáčka (úterý – Prezentační 
techniky pro babičky). Zájemci o kurz 
se mohou zapsat do archu na vrátni-
ci školy (Lupáčova 1/1200, Praha 3), 
kde si zároveň i vyberou termín za-
čátku kurzu. Je možné se přihlásit 
i e-mailem na: vankova@lupacovka.cz 
nebo na tel.: 777 478 657. 

-red-

Z našich škol
„Náš vzdělávací program má v dětech probouzet dobrý vztah k živé i neživé přírodě i k sobě,“ 
říká ředitelka MŠ Na Balkáně Jaroslava Kozohorská
Čím se vaše mateřská škola liší od ji-
ných školských zařízení v Praze 3?
Pro nás nejdůležitější je duch naší 
mateřské školy, to, co se tady děje, 
co prožívají děti, jak s nimi umíme 
pracovat, jak spolupracujeme s ro-
diči a jak se tady všichni cítíme. Po-
kud jde o konkrétní zaměření, náš 
výchovně vzdělávací program má 
název Ekoškolka a má v dětech pro-
bouzet dobrý vztah k živé i neži-
vé přírodě i k sobě.  Děti se tak učí 
samostatně i v týmu tvořivě myslet 
a získávat základní informace o ži-
votním prostředí. Proto s nimi často 
jezdíme na výlety do přírody, jako na-
příklad na Kokořínsko, Berounsko, 
Jabkenicko či do lesů kolem Kerska. 

Učíme je také poznávat zvířata, sa-
mozřejmostí je třídění odpadu v ma-
teřské škole, děti rovněž sbírají víčka 
od PET lahví a nosí do školky tvrdý 
chléb a rohlíky, se kterými pak na vý-
letě krmí koně. Na školu v přírodě 
jezdíme jednou ročně.

Co dále nabízíte dětem ve vaší 
školce?
Nabízíme kroužek angličtiny pro 
všechny děti, které docházejí do naší 
mateřské školy. Předškolní věk je je-
dinečné období pro osvojení si jaké-
hokoli jazyka. Pokud výuku angličti-
ny vedou kvalifi kovaní lektoři podle 
jasných pravidel, není v tomto věku 
výuka učení, ale zábavná hra.

Jaký program čeká letos na  děti 
navštěvující vaši mateřskou školu? 
Jezdíme na pět výletů ročně, nejbliž-
ší z nich je výlet na písečnou dunu 
u Sadské a do Toulcova dvora v Pra-
ze. Na podzim nás čekají také tři di-
vadelní představení – jedno v diva-
dle Minor a dvě u nás ve školce.

Jaké novinky v  areálu školky jste 
začali využívat v tomto roce?
Díky městské části Praha 3 máme 
novou vstupní bránu a zabezpeče-
ní objektu. Rodiče se nyní dostávají 
do školky přes číselný kód, který byl 
přidělen jim a jejich blízkým. Klika 
branky je navíc udělaná tak, aby ji 
nemohlo otevřít dítě. O prázdninách 

se dále ve školce malovalo, natíraly 
se průlezky a položili jsme novou 
podlahu v jídelně. Ceníme si rovněž, 
že v kuchyni už od loňského roku 
můžeme vařit v konvektomatu, ku-
chařky mají nový výdejní pult, ne-
rezové stoly a police a profesionální 
myčku. 

Stanislav Kněnický

MŠ Na Balkáně
Na Balkáně 2590/74, Praha 3
tel.: 284 820 546
e-mail: skolka.balkan@seznam.cz
www.msnabalkane.com
ředitelka: Jaroslava Kozohorská

ilustrační foto
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Slovo trenéra

ze života Prahy 


Světový tenis byl k vidění v Praze 3
Vítězkou mezinárodního tenisového turnaje 
ITF WTA Kuchyně Gorenje Prague Open 2015 
na dvorcích v ulici Na Balkáně 21a s dotací 
10.000 dolarů se rozdílem třídy stala bývalá 
7. hráčka světa a vítězka 11 turnajů okruhu 
WTA Patty Schnyderová ze Švýcarska.

Bylo velkým překvapením, když se mezi při-
hlášenými hráčkami do kvalifi kace objevilo 
jméno Patty Schnyderové. Švýcarská profesi-
onální tenistka ve svých 36 letech prošla celým 
turnajem bez ztráty jediného setu a s impo-
zantním skóre v sedmi zápasech – sety 14:0, 
gamy 85:19. Svůj úspěch korunovala ve fi nále, 
když porazila slovenskou hráčku Zuzanu Luk-
nárovou 6:1, 6:2 za 50 minut. Cenu vítězce tur-
naje předala radní hl. m. Prahy a radní Prahy 3 
pro sport a tělovýchovu Irena Ropková.

V další soutěži, čtyřhře, zvítězila ve fi nále dvo-
jice Luknárová, Piggosi nad párem Žovincová, 
Jablonovská. Turnaj také hned několika hráč-
kám dopomohl k prvním bodům do žebříčku 

WTA a volnou kartu využily naše juniorské na-
děje Tereza Kolářová a Monika Kilnarová, když 
obě postoupily do druhého kola. 

-sak-

Vodní sporty Pražačka nabízí výukové kurzy i pro potápěče
V roce 1975 se otevřel plavecký 
areál u Základní školy Pražačka 
a při té příležitosti vznikl i pla-
vecký oddíl, který dosud nabízí 
různé formy výuky plavání.

Vodní sporty Pražačka učí plavat 
děti již od 4 let. Zájemci si mo-
hou vybrat hned z několika kur-
zů: plavecké přípravky, pokro-
čilých a plavecké školy, přičemž 
klub nabízí i ploutvové plavání 
dětem od šesti let a od třinácti let 
se můžou potápět již s přístrojem. 
„Trénuje se každé úterý a čtvrtek. 
Pro začátečníky a pokročilé, stejně 
jako pro ploutvové plavání, je vyme-
zený čas od 17:15 do 18:15, plavec-
ká škola a výcvik potápěčů probíhá 
od 18:15 do 19:15,“ upřesnil instruk-
tor a předseda klubu Jiří Richter. 
Vodní sporty Pražačka také pořá-
dají různá soustředění. 

Malí a větší potápěči vyjíždě-
jí k lomům Leštinka u Chrudimi, 

Rumchalpa u Jičína, cestují ale 
i k vodním plochám do Německa 
a Rakouska. 

„Vzhledem k tréninkovým možnos-
tem je klub zaměřený na obecný výcvik 
a ke zdokonalení všech technik plává-
ní. Pokud se objeví talent, může přejít 

do oddílu plavecké školy, ale většina 
dětí tyto ambice nemá. Přesto jsem rád, 
že děti o plávání zájem mají – je to stá-
le lepší, než aby ve svém volném čase 
nedělaly nic, vysedávaly u počítače, 
anebo se nechaly zlákat k drogám,“ vy-
světlil Jiří Richter.

Vodní sporty Pražačka se pre-
zentovaly i na akcích třetích 
městské části jako Děti v pohybu 
nebo Volnočasové aktivity. Klu-
bu slouží i nové webové stránky 
www.vodnisportyprazacka.cz. 

Martin Hošna

Klub Beztíže zve 
na tradiční podzimní 
párty
Beztíže, která na Žižkově provozuje nízko-
prahový klub a v Praze 2, 3 a 10 terénní pro-
gramy pro děti a mládež, zve všechny klu-
ky, holky i ty odrostlejší na tradiční podzimní 
party Beztíže Zatápí.

Akce letos proběhne v prostorách Nákladového 
nádraží Žižkov, vystoupí zde opravdové rapové 
a beatboxové hvězdy – Refew a BeatSolčy, ale 
i rappeři a tanečnice, kteří své umění pilují právě 
v Klubu Beztíže, který je součástí DDM Praha 3 
– Ulita. Připravené jsou i workshopy – s komik-
sovou kreslířkou ToyBox si každý může sítotis-
kem potisknout tričko, takže triko navíc s se-
bou, budou se vyrábět recy věci, proběhne turnaj 
ve fotbálku, s DJ Bicou si každý může vyzkoušet 
„gramce“ a mnoho dalšího. 8. října od tří do sed-
mi, vstup je zdarma!  -red-

Výcvikové hodiny 
jsou určeny dětem již 
od čtyř let

Patty Schnyderová prošla celým turnajem bez 
ztráty jediného setu

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

Přihlašování do kurzů, náhrady, rezer-
vace na: nova-trojka.ebooker.eu. Číslo 
účtu: 2600776004/2010.

28.–30. 10. je Nová Trojka je uzavřena 
(podzimní prázdniny). 29. a 30. 10. 
probíhají pouze dopolední kurzy.

 2. pá 18.00 až 3. so 10.00 Pyžám-
kový večírek **

 3. so 13.00 Vyšlápněte si pro zdraví 
s Mammahelpkami – pochod 
pro zdraví v parku Parukářka. 

 6. út 18.30 Jdu do toho aneb 
Jak se uplatnit *

11. ne 28. Procházka fi lmem – Cukr-
-blog (ČR, 2014)

Podzimní dobročinná burza oble-
čení a potřeb pro děti – 15.–17. 10.
Příjem zboží: čt 12–18, prodej: pá 9–19 
a so 9–12, výdej zboží: so 16–18. Info 
a formuláře Maruška, tel.: 775 644 978 
(po–čt 14–18). 

15. čt 19.00 Služby péče o děti aneb 
Kam s ním. *

16. pá 19.00 Slaďování rodičovských 
a pracovních kompetencí 
aneb Jak na to *

18. ne 9.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy ***

18. ne 15.00 Drakiáda na Žid. pecích
23. pá 15.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny
23. pá 16.30 Po kom to dítě je! aneb 

Genetika, nebo výchova? * 
24. so 10.00 Sebekoučování pro 

ženy aneb Udělejte si čas 
sama na sebe I. *

27. út 19.00 Rodičovská skupina * 
29. čt až 30. pá 7.30–17.00 Podzimní 

příměstský tábor Nové Trojky 
aneb Kouzelný Žižkov. **

  * info: Jolana tel.: 603 416 724
 ** info: Leona tel.: 734 258 291
*** info: Markéta tel.: 774 416 744

Nízkoprahový klub Husita
Nám. Barikád 1
npkhusita.husitskecentrum.cz

Téma měsíce: šikana. Probereme, co 
všechno šikana je, jak jí rozpoznat, jak 
se jí bránit a kde hledat pomoc. Bude-
me se věnovat také kyberšikaně, která je 
novým a nebezpečným druhem šikany.

 1. čt Výlet na pražský hrad
14. st  Workshop – Co je kyberšikana 

a jak se bránit
21. st  Toulky podzimní přírodou
29. čt  Halloweenská strašidelná 

přespávačka

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

Velký výběr KURZŮ pro rodiče s dětmi 
od 0 do 7 let. Všechny kurzy je mož-
né nezávazně vyzkoušet. Přehled kur-
zů, novinky a registrace na: rcpalecek.
webooker.eu/Courses.

HERNA pro děti a  KAVÁRNA pro  do-
spělé, po–čt 9–18

Kurz Montessori – příprava dětí 
na školní docházku 

5. 10. – 9. 10. 9–18 Sbírka dětského 
oblečení pro děti se sociálním 
znevýhodněním

 6. út 17.00 Prodej a koupě nemovi-
tosti vlastními silami, seminář

 9. pá  9.00 Nutriční poradna se 
zaměřením na úpravu váhy

13. út 17.00 Dětská noha, přednáš-
ka a beseda

14. st 19.00 Montessori inspirace 
0–3 aneb Přirozená výchova, 
seminář

27. út 9.00 Vhodný čas odložit plen-
ky, beseda

 10.00 Přechod dítěte na pev-
nou stravu – stolování, beseda

 11.00 Funkční samostatnost 
dítěte a jak ji podpořit, beseda

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

13. út  17.00  Podzimní drátování  – 
pro dospělé a děti od 12 let. *

21. st  17.00  Drátované lucerny – pro 
dospělé a děti od 12 let. * 

31. so  15.00 – 20.00 Horor v Ulitě  – 
Příšerný večer, Obludné dílny 

Podzimní prázdniny:
29. čt  8.00 – 17.00 Deskové hry (ne-

jen u stolu)  – příměstský tábor, 
věk: 10–16 let *

29. čt až 30. pá 8.00 – 17.00 Podzimní 
prázdninové výlety, věk: 6–12 let *

29. čt až 30. pá 8.00 – 17.00 Hallo-
weenské prázdniny  – příměst-
ský tábor, věk: 6–12 let. *

* Přihlášení předem nutné.

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

Otevřený klub pro rodiče s malými 
dětmi a těhotné ženy. 

10. so    9.00 – 18.00 Bazar pod-
zimního a zimního oblečení 
a obuvi, ale i hraček a potřeb 
pro miminka i maminky. 

Veškeré informace o prodeji a o vol-
ných místech v kroužcích najdete 
na www.rkulitka.cz

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

8. ne 15.00–19.00 Beztíže zatápí

Může přijít kdokoliv ve věku 11 - 21 let, 
každý všední den od 14.00  do 19.00  
hodin a to i ve většině svátků a prázd-
nin. Nabízíme zábavu (PC, fotbálek, hři-
ště), podporu a pomoc (pokud máš ně-
jaké problémy nebo něco řešíš) a také 
pohodu. Vstup zdarma, každý může 
kdykoliv přijít (a odejít).

V Plečnikově chrámu 
opět zazní Modlitba 
za domov
K příležitosti Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu 28. října se koná v kos-
tele Nejsvětějšího Srdce Páně přímý přenos 
slavnosti Modlitba za domov.

Od 15.00 do 16.30 hodin se představitelé 
všech církví v České republice budou mod-
lit za naši vlast a udělí ji společné požehná-
ní. Při té příležitosti proběhne také koncert 
Hany a Petra Ulrychových a skupiny Javory 
společně s hosty herečkou Barborou Hrzáno-
vou, hudebníkem Michaelem Kocábem a lé-
kařem a spisovatelem Maxem Kašparů. 

Celou akci, která je realizovaná s podpo-
rou městské části Praha 3, bude natáčet v pří-
mém přenosu Česká televize a moderovat ji 
budou Martina Kociánová a Dušan Hejbal.

Více informací na internetových strán-
kách: www.modtlibazadomov.cz. 

-ham-
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Péče o děti 1. stupně základních škol 
v době mimo školní vyučování v Praze
Ministerstvo práce a sociálních věcí, od-
bor realizace programů ESF – zaměst-
nanost, vyhlásilo výzvu k předkládání 
žádostí o podporu v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost. Jde o podporu 
služeb péče o děti 1. stupně základních 

škol v době mimo školní vyučování 
v Praze.

Podle sdělení radní Jaroslavy Sukové 
se v této výzvě nabízí neziskovým organi-
zacím možnost získat fi nanční prostředky 
na své činnosti. Projekty se mohou zabývat 

například příměstskými tábory v době 
školních prázdnin, zajištěním doprovodu 
dětí na kroužky apod. 

Žádosti je možné podávat do 16. října 
2015, více informací na www.mpsv.cz. 

-red-

Radnice školila neziskové organizace
Před zveřejněním výzev dotačního pro-
gramu Praha – Pól růstu se téměř 40 zá-
jemců z řad neziskových organizací 
účastnilo školení, které uspořádala rad-
nice, a seznámilo se s podmínkami, jak 
pro svoji činnost získat další fi nanční 
prostředky. 

Podle radní pro školství Jaroslavy Su-
kové se zde nabízí možnost rozšířit ak-
tivity a zkvalitnit podmínky pro činnost 

neziskových organizací, které jsou ve znač-
né míře orientovány na děti a mládež. Do-
dala, že bude záležet jen na vedení orga-
nizací, včetně škol, zda těchto dotačních 
možností využijí.

V části semináře věnované programu 
vzdělávání, vzdělanosti a podpoře zaměst-
nanosti se účastníci dozvěděli, že se zde na-
bízejí možnosti navýšení kapacity a zkvalit-
nění předškolního, základního a středního 
vzdělávání a zařízení pro poskytování péče 

o děti do 3 let nebo zvýšení kvality vzdě-
lávání prostřednictvím posílení inkluze 
v multikulturní společnosti. Nikoliv bez 
zajímavosti byla část programu, která se tý-
kala zvýšení kvality vybavení tříd a učeben 
s důrazem na osobní a inkluzívní výuku 
za účelem rovnoměrného rozvoje vzdělá-
vacích zařízení v Praze. Avizovaný termín 
pro zveřejnění výzev je podzim letošního 
roku. 

-red-

Český rybářský svaz funguje na Žižkově již 113 let
Přestože Praha 3 nemá na svém úze-
mí rybník, řeku nebo jinou vodní plochu, 
může se pochlubit jednou z nejstarších 
rybářských organizací v republice. Ko-
řeny Českého rybářského svazu – míst-
ní organizace Žižkov II sahají až do roku 
1902. Od té doby nabízí klub možnost za-
rybařit si rekreačně i sportovně.

„Pan Matoušek předložil správnímu výboru 
účet za pronájem povodí Lešanské, Rabyňské 
a Teletínské na Vltavě. Pronájem byl prove-
den bez vědomí správního výboru a neodpoví-
dá peněžním částkám uvedených ve stanovách, 
a proto nebyl proplacen. Pan Matoušek uhradil 
130 zlatých ročně z vlastních prostředků, a tak se 
stal mecenášem klubu. Konec roku zaznamenal 
nastupující přesilu ryzích rybářů. Tato převaha 
vede k rozšíření sportovní činnosti.“ 

Tak začíná kronika žižkovské rybářské 
organizace z roku 1903, která sídlí v ulici 
Husinecká 14 vchodem do obchodu s rybář-
skými potřebami. Místní organizace je jed-
nou z 58 pražských organizací Českého ry-
bářského svazu. Tato organizace po splnění 

patřičných zkoušek nabízí získat osvědčení 
na první rybářský lístek, členství a po spl-
nění povinností v podobě odpracované 
nebo fi nančně uhrazené brigády zakoupit 
povolenku k rybolovu na pražských nebo 
celosvazových vodách. „Jako jedna z mála 
organizací máme pod sebou místní skupinu Klá-
novice, kde je okolo 170 lidí a dohromady máme 
registrováno přibližně 1100 členů. V Klánovicích 
také obhospodařujeme chovný rybník Na Pla-
cinách, ve kterém chováme násadu ryb do ved-
lejšího sportovního rybníka, který patří ÚSMP. 

Zde může rybařit každý, kdo má pražskou, ale 
i celosvazovou povolenku, nezáleží na tom, jest-
li je ze Žižkova, nebo ne,“ vysvětlila jednatelka 
Miluše Lošková. Klub se může pochlubit 
i závodním družstvem Lovu ryb udicí, kte-
ré v roce 2013 dokázalo na mistrovství světa 
ve francouzském Rieux obsadit 3. místo ze 
14 zemí světa. Každý rok také pořádá rybář-
ské závody pro malé rybáře ze základních 
škol z Prahy 3 a okolí, jichž ale podle Milu-
še Loškové ubývá: „Dětí je míň a míň. Každý 
rok se je snažíme kontaktovat skrze naše propa-
gační materiály, které nabízíme školám, a také 
pořádáme nábor dětí a mládeže. Spousta lidí 
ani neví, že existuje nějaký sportovní rybolov. Ale 
zdá se mi, že rodiče nemají tolik času na děti jako 
kdysi, navíc Klánovice, kde máme stálý kroužek, 
jsou pro místní obyvatele docela z ruky.“ Přesto 
ale na pravidelných soustředěních je účast 
značně vysoká a slibuje pokaždé zábavu, 
kterou ve městě lze jen těžko zažít. „Rozhod-
ně je to aktivita, která může konkurovat vysedá-
vání u počítače, zvlášť když se dělá s nadšením 
a zápalem,“ uzavírá Miluše Lošková. 

-ham-

Veletrh Volný čas na Trojce měl úspěch
Pyramidu z roztleskávaček, branku na národní házenou či prut, kterým se loví v Číně ty nejmenší 
akvarijní rybky, mohli ve středu 2. září obdivovat dětští i dospělí návštěvníci veletrhu Volný čas 
na Trojce na náměstí Jiřího z Poděbrad. První ročník akce, kterou uspořádala městská část Pra-
ha 3, představila činnost více než tří desítek neziskových organizací pro děti a mládež.

Svou činnost představily nej-
různější sportovní kluby, zá-
jmové kroužky, dětská cen-
tra a skautské oddíly, které 

na místě připravily pro návštěvníky 
pestrou ochutnávku ze svých čin-
ností. Rodiče a děti, kteří si přišli 
na první ročník veletrhu volnočaso-
vých aktivit vybrat ten „svůj“ krou-
žek, měli na výběr z mnoha aktivit.

Veletrh tak rozšířil spolupráci 
městské části s neziskovými a pří-
spěvkovými organizacemi, které se 
věnují právě mimoškolním aktivi-
tám dětí a mládeže.

Podle radní Jaroslavy Sukové má 
městská část ambici, aby se tato akce 
stala každoročním nabídkovým fó-
rem, kde si děti spolu se svými ro-
diči mohou prohlédnout či případně 
vyzkoušet a samozřejmě i vybrat tu 
nejvhodnější volnočasovou aktivitu 
pro stávající školní rok.

Děti si tak na místě mohly napří-
klad zkusit, jak se loví ryby sportov-
ním prutem (Český rybářský svaz Pra-
ha 3-Žižkov), jak se skáče do dálky 
(SK ZŠ Jeseniova), trefovat se míčem 
do branky na národní házenou (Klub 
národní házené Spoje) či vyrobit si 

vlastní vlajku České republiky (Ro-
dinné a komunitní centrum Paleček) 
nebo si vyzkoušet indiánskou hru la-
cross (Junák – 378. skautský oddíl 
Lumturo). Většina organizací si dále 
připravila pro návštěvníky nejrůzněj-
ší hry a workshopy, kde atraktivní for-
mou představila svoji činnost.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad byl 
otevřen i stánek Odboru sociálních 
věcí MČ Praha 3 – oddělení OS-
POD, ve kterém bylo nabízeno soci-
álně právní poradenství ve věci ne-
zletilých dětí. 

Stanislav Kněnický

Rodiče a děti mohli vybírat z pestré škály volnočasových aktivit

Slovo z církví
Sůl v žižkovském těstě

Chci dnes připomenout osobu známou daleko víc ve světě, 
než u nás na Žižkově. Přemysl Pitter (21. 6. 1895 – 15. 2. 
1976) byl protestantsky orientovaný kazatel, sociální pracov-
ník, spisovatel, publicista, radikální pacifi sta. Se skupinkou 
spolupracovníků a  okruhem přátel a  sponzorů vybudoval 
za hospodářské krize ve dvacátých letech minulého století 
na Žižkově v Sauerově ulici Milíčův dům (dnes se v domě 
nachází mateřská škola), kde pracoval s dětmi z celé čtvrti, 
které by jinak vyrůstaly na ulici. Na tehdejší dobu to byl vel-
mi pokrokový čin, nad kterým někteří vrtěli hlavou. I za války 
svým jednáním Přemysl Pitter předešel nejen dobu, ale pře-
sáhl i hranice Žižkova. Pomyslně stojí po boku sira Nichola-
se Wintona, který zachránil za války životy stovky dětí. I přes 
přísné zákazy Pitter za války navštěvoval a zásoboval židov-
ské rodiny, děti. Po  válce od  ministerstev vyžádal několik 
znárodněných zámků v okolí Prahy a staral se v nich o zubo-
žené židovské děti, které se vracely z koncentračních táborů 
a nenacházeli své blízké, německé bezprizorní děti při odsu-
nu i české sirotky. Společně s ním u jednoho stolu tak slavili 
Vánoce děti německé i židovské. Mnohým z nich zachránil 
život a především otevřel novou poválečnou cestu odpuště-
ní. Dodnes vzpomínají ti, co prošli Pitterovými domovy, jak 
tato zkušenost zásadně formovala jejich další život. Přesto-
že za sebou měli zlé, nepřátelské časy, láska a odpuštění jim 
léčily válečná zranění. Po nástupu komunismu musel Pitter 
uprchnout ze země, usadil se ve Švýcarsku, kde se také vě-
noval sociální práci. 

Když si vzpomenu na  Pitterovy aktivity, napadá mne, 
že by dnes jednal stejně soucitně. Najal by několik auto-
busů, svážel běžence a pomáhal jim na další cestě. A nej-
spíše by byl - jako už poněkolikáté - nepochopen či spíše 
i odsuzován.

Nenávisti a nedůvěry máme kolem sebe vždy dost. 
Naproti nim milosrdenství, láska a odpuštění jsou hod-
notami, které otevírají nadějnou budoucnost. Věřím, že 
je to právě tichý hlas, kterým křesťanské církve mohou 
sloužit světu k  dobrému. Přemysl Pitter je svědkem, 
který ukazoval světu k milujícímu Bohu nejen slovy, ale 
také svými činy. 

Pavel Kalus

Pavel Kalus, 
farář z Kaple Betlémské na Žižkově, 
Prokopova 4 ve dvoře

Členové mohou rybařit u rybníku v Klánovicích
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Akce Zdraví na Trojce ukáže, 
jak žít zdravě a předcházet nemocem
Od 18. do 29. října pořádá třetí městská část akci Zdraví na Trojce, která přinese zajímavé pořa-
dy a přednášky s cílem poradit, jak předcházet nepříznivým faktorům ovlivňující naše zdraví.

Pokud trpíte nějakou chorobou, pří-
padně potřebujete poradit, jak se cho-
vat, když pociťujete nepříznivé fakto-
ry na svém těle, máte možnost zapojit 

se do programu, jehož cílem je zlepšit váš ži-
votní styl. 

Podle radní pro školství a zdravotnictví Ja-
roslavy Sukové, která se na programu „Zdraví 
na Trojce“ podílí, budete mít možnost naučit 
se jednoduché návyky, které vedou k celko-
vému zlepšení psychické a fyzické pohody 
a podpořit vlastní zdravý životní styl.

Program začíná 18. října v době od 13 do 
18 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad „Tan-
čírnou v boji proti osteoporóze“. Můžete se 
těšit na legendu českého tance Vlastimila Ha-
rapese, který je patronem „Tančírny“ a se kte-
rým se můžete od 18 do 19 hodin setkat v in-
focentru. Jakýkoli přirozený pohyb, ať už se 
jedná o chůzi nebo tanec, pozitivně ovlivňují 
naše zdraví, fi guru i společenský život a může 
předcházet i osteoporóze. 

„Osteoporóza často přichází po menopauze, 
protože klesá hladina estrogenu v organizmu. Pří-
znakem osteoporózy je charakteristická ztráta kost-
ního minerálu – hmoty. Je častou příčinou zlome-
nin, ale je možné jí předcházet. Čím dříve začne 
každý proti tomuto problému bojovat a preventiv-
ně se jím zabývat, tím lepší budou vyhlídky, že se 
ve vyšším věku vyhne bolestem a zlomeninám,“ vy-
světluje MUDr. Hanychová.

 Součástí programu „Zdraví na Trojce“ bude 
cyklus přednášek, které proběhnou v Informač-
ním centru Praha 3. Začínají 19. října, kdy je při-
pravena preventivní přednáška sdružení Mam-
ma Help. Cílem sdružení je zlepšit kvalitu života 
onkologicky nemocných žen, prosadit zlepšení 
následné péče o onkologicky nemocné a přispět 
ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, 
prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu. 

Rakovina prsu je nejčastějším ženským 
nádorovým onemocněním. V České republi-
ce se jedná každoročně o cca 7000 žen. Toto 
onemocnění se stále častěji týká také mladých 
žen. Pokud je onemocnění včas odhaleno, 
mají ženy, díky nejnovějším léčebným postu-
pům, stále větší šanci na úplné vyléčení. Vel-
kou roli zde hraje i samovyšetření prsu, které 
se v rámci preventivní přednášky bude moci 
každý na místě naučit. 

Ve středu 21. října proběhne odborná před-
náška o osteoporóze za účasti MUDr. Barbory 
Hanychové, primářky oddělení motolské ne-
mocnice MUDr. Jany Čepové a Ing. Evy Ma-
šatové, která se specializuje na suplementaci 
vapníkem.

Odborníci budou přednášet o tomto zá-
važném onemocnění a také vést se zájemci 
diskuzi.

Ve čtvrtek 22. října je od 14 do 18 hodin při-
praveno měření krevního tlaku, cukru a také 
tuku přímo v prostorách Informačního cen-
tra Praha 3. Veškeré měření je pro zájemce 
bezplatné.

Dne 23. října se uskuteční přednáška 
na téma „Zdravá výživa hrou“. Zdravá výživa 
je životní styl, který je potřeba si osvojit. Díky 
dobré životosprávě se lze vyhnout některým 
chorobám (srdeční choroby, diabetes,…  ), či 

alespoň snížit možnost jejich výskytu. Stejně 
tak lze předcházet obezitě, podporovat svo-
ji psychiku a svěžest. Ve spojení s pohybo-
vou aktivitou lze docílit vyrovnané osobnosti 
s dobrou kondičkou a bez stresu. Stravovat se 
zdravě samozřejmě není nejjednodušší a nej-
levnější, ale s trochou snahy se o to může po-
kusit každý z nás. 

O boji proti rakovině prsu se budete moci 
dozvědět víc od 23.–29. října v rámci kampa-
ně „Ostře sledovaná prsa“, kde přímo na ná-
městí Jiřího z Poděbrad proběhnou aktivity, 
jež chtějí upozornit na důležitost prevence 
proti této nebezpečné nemoci. Více v článku 
dole. 

-red-

ZDRAVÍ NA TROJCE 18. – 29. října 

 18. října  13.00–18.00 hod. Tančírna v boji proti osteoporóze (na náměstí Jiřího z Poděbrad)
 19. října  17.00 hod. přednáška – Mamma Help 
 21. října   14.00–18.00 hod. přednáška na téma osteoporóza 

MUDr. Hanychová, MUDr. Čepová, Ing. Mašatová
 22. října   14.00–18.00 hod. bezplatné měření krevního tlaku, tuku a cukru 
 23. října   16.00–18.00 hod. přednáška Zdravá výživa hrou

+ od 23. do 29. října akce Ostře sledovaná prsa (více v článku dole)

Kampaň „Ostře sledovaná prsa“ chce zvýšit povědomí o boji proti rakovině
Od 23. do 29. října (11– 18 hod.) se na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad bude konat akce, která 
upozorní na důležitost prevence v boji proti 
rakovině prsu. 

Edukace veřejnosti formou osobního kontaktu 
se ženami, které prošly touto nemocí, nabídka 
praktické výuky samovyšetření prsů na prsních 
fantomech nebo prezentace pacientských orga-
nizací z celé České republiky proběhne v rám-
ci programu akce „Ostře sledovaná prsa“, která 
má za cíl zvýšit povědomí o prevenci v boji pro-
ti rakovině prsu a vést ženy i muže k odpověd-
nosti za své zdraví. Jak uvedl zástupce starost-
ky David Gregor, akce se bude konat ve dvou 
designových modulech. V prvém si kromě edu-
kace budou moci návštěvníci prohlédnout foto-
grafi e mladých pacientek a pacienta z projektu 
Aliance žen s názvem Bellis Young & Cancer. 

Autorkou fotografi í je Helena Szmigelová. 
K dostání bude také pro kampaň navržený 
„Prsní hrnek“, jehož autorem je mladý designér 
Matyáš Fuchs, který současně navrhl výtvar-
nou část celého projektu. V druhém modulu – 
„sádrovně“ – bude probíhat vytváření odlitků 
ňader. Odlitek si bude moci žena odnést celý, 
nebo darovat odlitek jednoho ňadra na Prsní 
stěnu umístěnou ve foyer Nové scény Národ-
ního divadla. Ta bude po dobu konání akce 
v Praze přístupna veřejnosti. Finančně můžou 
zájemci pomoci také zakoupením kávy Nespre-
sso nebo předmětů s růžovou stužkou a Triček 
fi rmy AVON Cosmetics. Po dobu konání kam-
paně bude také otevřena veřejná sbírka. Kam-
paň, organizovaná v rámci mezinárodního Mě-
síce boje proti rakovině prsu, zakončí 29. října 
odpoledním happeningem od 18 hodin. Více 
na www.breastcancer.cz.  -red-Prsní odlitky mají upozornit na boj proti rakovině

ilustrační foto

foto> www.breastcancer.cz
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Informační centrum Praha 3 zve na akci Zdraví na Trojce
Po celý říjen budou opět probí-
hat v informačním centru fi lmo-
vé projekce, přednášky a vlas-
tivědné procházky. V týdnu 
od 18. do 29. října proběhne akce 
Zdraví na Trojce.

Vlastivědná procházka a žižkov-
ské kočárkování 6., 13. a 20. října 
od 10 hodin provede tentokrát Bo-
řivojovou ulicí a upozorní na její 
architektonické a historické zajíma-
vosti. Sraz je na rohu ulic Vino-
hradská a Orlická.

Přednáška „Neznámá Sibiř: 
Krasnojarsk, Novosibirsk, Irkutsk 
a Bajkal“ dne 7. října od 17 hodin 
zavede posluchače do vzdáleného 
regionu a nabídne ochutnávku kra-
jových specialit. Akce je pořádána 
v rámci projektu „Praha 3 – Společ-
né soužití 2015“. Projekt městské 
části Praha 3 je zaměřen na integra-
ci cizinců a je spolufi nancován Mi-
nisterstvem vnitra ČR.

Filmová projekce Samba 8. října 
od 18 hodin vypráví o mladíkovi, 
který se přistěhoval před deseti lety 
ze Senegalu, pracuje načerno v růz-
ných zaměstnáních a doufá, že brzy 

dostane povolení k trvalému poby-
tu. Jeho neradostná rutina se změ-
ní, když potká Alice – manažer-
ku, která trpí syndromem vyhoření 
a dobrovolnickou prací se snaží dát 
svůj život zpátky dohromady. Brzy 
mezi nimi vznikne křehké pouto. 

Autorské čtení Petra Stančíka, 
které se koná 13. října od 18 hodin, 
představí jeho básnickou a proza-
ickou tvorbu, včetně jeho románu 
Mlýn na mumie, za který letos obdr-
žel Cenu Magnesia Litera za prózu. 
Pořadem provází Josef Straka.      

Přednáška Jana Duška „Češi 
a Slováci v 1. světové válce a vznik 
ČSR“ dne 14. října od 17 hodin se bu-
de zabývat zapojením českých vojá-
ků do bojů na jednotlivých frontách, 
vznikem čs. legií – jejich boji na ital-
ském a francouzském bojišti a dra-
matickou situací legií v Rusku a spo-
lečenskou situací v českých zemích 
během války. Pozornost bude vě-
nována boji Čechů a Slováků za sa-
mostatných stát v rámci zahraniční-
ho odboje. Bude rozebrána politická 
a společenská situace v českých ze-
mích během války a proměny vztahu 
českých elit k Rakousku-Uhersku. 

Na závěr budou popsány výsled-
ky války, mírové smlouvy dojednané 
v Paříži a jejich důsledky pro vznik 
ČSR, včetně základních charakteris-
tik nového státu.

Od 18. do 29. října se koná ak-
ce Zdraví na Trojce. V neděli 18. 10. 
od 14 do 18 hodin bude k dispozici 
na náměstí Jiřího z Poděbrad „Tančír-
na v boji proti osteoporéze“. V pon-
dělí 19. 10. se uskuteční přednáška 
Mamma Help, o den později 21. 10. 
proběhne přednáška MUDr. Hany-
chové, MUDr. Čepové a Ing. Mašato-
vé na téma osteoporóza. Měření tlaku, 
tuku a cukru může každý zdarma vyu-
žít 22. 10. v infocentru, 23. 10. je v plá-
nu přednáška Zdravá výživa hrou.

Součástí akce Zdraví na Trojce 
bude od 23. do 29. října na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad kampaň Ostře 
sledovaná prsa, a to každý den od 11 
do 18 hodin. O akci více na straně 19. 

Říjnový program informačního 
centra zakončí fi lmová projekce Fé-
nix, která dne 29. října od 18 hodin 
zavede diváky do Berlína, kam se 
vrací po válce Nelly hledat svoji ži-
votní lásku, která přežila Osvětim. 

-ham-  

Žižkovská věž slaví 30 let 
od zahájení výstavby
V říjnu 1985 to budou tři desetiletí, kdy byla slavnostně zahájena 
výstavba televizního vysílače v Mahlerových sadech. Dílo architekta 
Václava Aulického je dnes jednou z dominant hlavního města 
a se svými 216 metry i nejvyšší stavbou Prahy. 

Hned poté, co se v roce 1985 za-
čalo s přípravou stavby, začala 
na její adresu padat kritická slo-
va ze strany veřejnosti a památká-

řů. S postupujícím časem se však hroty kriti-
ky značně otupily, pozitivní obrat ve vnímání 
kontroverzní stavby přineslo umístění obřích 
Miminek – Babies sochaře Davida Černého 
na tubusy věže. Od roku 2000 „lezou“ nahoru 
a dolů a oživují stavbu připomínající kosmic-
kou raketu.

Rozhodnutí o umístění televizního vysílače 
na rozhraní Žižkova a Vinohrad bylo výsled-
kem složitého hledání nejvhodnější lokality. 
V 70. letech minulého století se hledala náhra-
da za provizorní vysílání z petřínské rozhled-
ny, tehdejší ministerstvo spojů chtělo vztyčit 
160metrový stožár také na Petříně, čemuž se 
ve své době odvážně bránili památkáři. V roce 
1984 defi nitivně uspěli a pro vysílač se muselo 
vybírat jiné místo. 

Jak vzpomíná autor návrhu vysílače archi-
tekt Václav Aulický, vytipováno bylo 16 lokalit, 
jako například Parukářka, Bohnice, Bohdalec 
či Pankrác. V jednu chvíli to už vypadalo, že 
se bude věž stavět v Riegrových sadech, od-
kud by byla vidět přímo od paty a působila by 

tedy ještě mohutnějším dojmem. Nakonec 
se však prosadil kompromisní nápad, aby 
věž stála mezi Riegrovými sady a Parukář-
kou – v Mahlerových sadech. Stavba tak 
mohla být zahájena v roce 1985 polože-
ním základního kamene, v roce 1991 
byl uveden do standardního provozu 
vysílač a o rok později byla pro ve-
řejnost otevřena restaurace a vyhlíd-
ková část. 

„Je to taková ironie osudu, když 
jsme to projektovali v 80. letech, měli 
jsme představu, že se věž stane spo-
lečenským centrem, kde budou lidé 
hrát na kytary, plivat oheň, kde bude 
restaurace a vodní kaskáda. To 
všechno po roce 1992 vzalo za své 
a okolí věže dlouho chátralo,“ při-
pomíná své původní záměry 
s okolím věže architekt Vác-
lav Aulický.

Autor návrhu proto oce-
ňuje současnou úpravu 
okolí vysílače, za níž stojí 
současný provozovatel re-
staurací v jeho areálu Ro-
man Lain.

„Věnoval tomu spoustu energie a fi nancí. 
Předělal interiéry, to, co tam udělal architekt 
Jerry Koza, je úžasné, a věnoval se i exteri-
éru. Lidé sedí, popíjejí kávu, děti pobíhají, 
další hrají minigolf. Přesně tak jsme si to 

představovali a mě se to líbí,“ dodává ar-
chitekt Aulický. 

O samotnou Žižkovskou věž 
mají nyní větší zájem turisté ze 
zahraničí než návštěvníci z do-
mova. „Je to zhruba 60 procent lidí 

ze zahraničí a 40 procent Češi,“ říká 
jednatel společnosti Tower Park 
Praha Roman Lain. Připomíná 
také, že zájmu o Žižkovskou 

věž ve světě paradoxně prospělo 
i hlasování cestovatelského portá-

lu VirtualTourist.com o nejoš-
klivější stavbu světa. V něm se 

v roce 2009 kontroverzní žiž-
kovská stavba umístila na 2. 
místě, o dvě příčky výš než 

například populární, a jin-
dy naopak v učebnicích 
architektury oceňova-

ný Centre Pompidou 
v Paříži.

 říjen
   6. října 10.00 hod. |  Vlastivědná vycházka * – Bořivojova ulice 

   7. října 17.00 hod. |  „Neznámá Sibiř: Krasnojarsk, Novosibirsk, 

Irkutsk a Bajkal“ 

   8. října 18.00 hod. |  Filmová projekce * – „Samba“

 13. října 10.00 hod. |  Vlastivědná vycházka * – Bořivojova ulice 

 13. října 18.00 hod. |  Autorské čtení – básník, prozaik a textař  

Petr Stančík

 14. října 17.00 hod. |  „Češi a Slováci v 1. světové válce a vznik ČSR“ 

18. – 29. října Zdraví na Trojce

 18. října 13.00–18.00 hod. | Tančírna v boji proti osteoporóze  

 na nám. Jiřího z Poděbrad od 18 hod. setkání s Vlastimilem Harapesem v IC

 19. října 17.00 hod. |  přednáška – Mamma Help 

 21. října  14.00–18.00 hod. |  přednášky na téma osteoporóza

 22. října  14.00–18.00 hod.  | bezplatné měření krevního tlaku, cukru a tuku

 23. října  16.00 hod.–18.00 hod. |  přednáška Zdravá výživa hrou

 23. – 29. října Ostře sledovaná prsa – projekt Aliance žen s rakovinou prsu na podporu prevence  
 proti zhoubnému onemocnění prsu. Akce proběhne na náměstí Jiřího z Poděbrad vždy od 11 do 18 hod..

 20. října 10.00 hod. |  Žižkovské kočárkování * – Bořivojova ulice 

 29. října 18.00 hod. |  Filmová projekce * – „Fénix“ 

Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové 
projekce a vlastivědné vycházky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního 
pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení.

ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ
 celková výška: 216 m
 výška vyhlídkové kabiny: 93 metrů
 výška restaurace: 66 metrů
 viditelnost z kabiny: až 100 km
  výchylka věže na vrcholu: až 120 cm
 celková hmotnost: 11 800 tun
 rychlost výtahu: 4 m/s

„I záporná reklama je reklama. Turisté přijíždě-
jí do Prahy, aby se podívali na tu Žižkovskou věž, 
o které četli, a po její návštěvě říkají, že pro ně byla 
milým překvapením a že se jim moc líbí,“ popisuje 
jednatel společnosti, která nyní provozuje re-
stauraci a vyhlídkové kabiny v Žižkovské věži. 
Jeho společnost se také dohodla s Českou tele-
vizí na tom, že po dobu půl roku bude z pro-
stor vyhlídkové kabiny živě vysílán nedělní 
diskusní pořad Otázky Václava Moravce. 

Stanislav Kněnický 


