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Vinohradské vinobraní 

se koná 11. a 12. září

na náměstí Jiřího 

z Poděbrad
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Vinohr

se kon

n

„Chci, aby moje hudba 
přinášela pohlazení, 
poznání a poselství,“

Žižkov metro potřebuje
Trasa metra D by měla být supermoderní součástí pražské 
MHD, vlaky budou automatizovány, nebude třeba řidičů. 
S tím vším už můžeme počítat. Dosud však není rozhod-
nuto, kudy povede pokračování „déčka“ z náměstí Míru. 
Radnice Prahy 3 se proto snaží právě nyní magistrátu 
intenzivně připomínat fakta, která jasně říkají, že poža-
davky na metro pro Prahu 3 jsou víc než opodstatněné. 

Samotná stavba „déčka“ za-
čne přibližně na přelomu 
roku 2017/18. Práce na je-
jí první fázi z Pankráce 

do Písnice potrvají přibližně pět 
let. Několik dalších let bude pokra-
čovat stavba trasy D přes náměs-
tí Bratří Synků na náměstí Míru. 
Kam povede poté, o tom se právě 
nyní rozhoduje. Analýzu možné-
ho pokračování metra D by měl vy-
pracovat do listopadu Institut plá-
nování a rozvoje hlavního měs-
ta Prahy, magistrát s ní pak bude 
pracovat. 

Radnice Prahy 3 si je jista, že 
v současné chvíli musí přijít s pád-
nými argumenty, s kterými nelze po-
lemizovat. I z tohoto důvodu hodlá 
starostka Vladislava Hujová zařadit 
jednání o buducnosti pokračování 
trasy metra D v Praze 3 na zářijové 
zasedání zastupitelstva městské čás-
ti. Jak říká, je přesvědčena, že sou-
hlasit s tím, aby metro pokračovalo 
na Žižkov, budou všichni zastupi-
telé a věří tomu, že tuto myšlenku 
podpoří všech šest zastupitelů hlav-
ního města napříč politickým spek-
trem, jejichž bydlištěm je Praha 3. 

Prosazovat toto řešení bude za naši 
městskou část na půdě celopražské 
rady i radní Irena Ropková, kte-
rá pro myšlenku trasování metra 
na Žižkov získala také náměstka pri-
mátorky pro dopravu Petra Dolínka.

Podle starostky Hujové se na Žiž-
kov nesmí zapomínat – například oby-
vatelé ulice Koněvovy nebo Husitské 
mají podle mapy sice domov blízko 
Václavského náměstí, ale dopravit se 
tam MHD je pro ně podstatně složitěj-
ší a trvá to delší dobu, než by mělo.

Oslavy 
Mezinárodního dne 
seniorů
Mezinárodní Den seniorů zahajuje 

29. září na nám. Jiřího z Poděbrad. 

Návštěvníci si zde mimo jiné  mohou 

nechat změřit tlak a poradit se 

s lékařem o svém zdraví.

Více na str. 5 a 22

Tipy na plochy 
pro volný pohyb psů
Městská část vytipovala 9 nových 

lokalit, kde bude povolen volný 

pohyb psů. Majitele psů v me-

tropoli čekají změny vyplývající 

z připravované obecně závazné 

vyhlášky hl. m. Prahy.

Více na str. 7 

Praha 3 nesouhlasí 
s návrhem ceníku 
zón pro Jarov
Praha 3 vyjádřila svůj názor 

k navrhovaným cenám parková-

ní v nových zónách na Jarově. 

Po jednání se zástupci hlavního 

města by však Jarov měl být za-

členěn do stávající zóny.

Více na str. 3

ROČNÍK 24 |

ý 

a 

Dopravit se do nejužšího centra Prahy například z Husitské ulice je bez metra 

podstatně složitější, než jak se může zdát při pohledu na mapu metropole  

sloupek

V červenci a srpnu proběhla za velké-

ho zájmu veřejnosti anketa o možnos-

ti rozšíření farmářských trhů do  další 

lokality v  Praze  3. Současné tržiště 

na náměstí Jiřího z Poděbrad je po pěti 

letech fungování jedním z nejvyhláše-

nějších a nejnavštěvovanějších v me-

tropoli. Avšak jedno dosavadní místo 

pro nákup čerstvých potravin a zdra-

vých produktů je pro celou naši měst-

skou část nedostačující. Především 

obyvatelé Jarova, ale i občané dolního 

Žižkova, jej mají poněkud z ruky. Proto 

se již delší dobu zabýváme myšlenkou 

na zřízení dalšího tržiště.

O tom, kde by se mělo tržiště nachá-

zet, jsme vyhlásili na začátku léta anke-

tu, která se setkala s velkým ohlasem. 

Očekával jsem souboj mezi prostran-

stvím na  Ohradě a  Prokopovým ná-

městím, kde tržiště historicky fungovalo 

v 19. a 20. století. Nakonec zvítězil park 

u  fotbalového stadionu na  křižovatce 

ulic Seifertova-Siwiecova. Tato lokalita 

na dolním Žižkově vyhrála se 79 hlasy, 

o jeden bod před Ohradou, třetí místo 

připadlo parku před ZŠ Jeseniova u kři-

žovatky s ulicí Jana Želivského, čtvrtou 

pozici získala Koněvova u ulice V Za-

hrádkách. Pátou příčku obsadilo Pro-

kopovo náměstí. Z těchto lokalit bude 

vybrána ta nejlepší.

Anketa bude pro žižkovskou rad-

nici jedním z  hlavních vodítek při pří-

pravě nového tržiště, navržené lokality 

je však třeba podrobně posoudit také 

z hlediska dalších faktorů – možnosti 

vybavit lokalitu potřebnou infrastruktu-

rou, parkováním pro zásobování apod. 

Hlavní však je, že anketa jasně 

ukázala, že o další tržiště je v Praze 3 

zájem a  určila, jaká lokalita je mezi 

občany Prahy 3 nejžádanější. 

Všem, kdo se vyjádřili, proto patří 

velké díky.

Alexander Bellu
zástupce starostky

 Pokračování na str. 2

Výsledky ankety 
ke zjištění 
nejvhodnější 
lokality pro další 
farmářské trhy



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2015

zpravodajství

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.

PEN-Klub založil Nadační fond 
Jaroslava Seiferta
V roce 2016 si připomeneme 30. výročí úmrtí nositele Nobelovy ceny za li-
teraturu, básníka Jaroslava Seiferta. Pro úspěšnou realizaci plánovaného 
pa mátníku k uctění jeho díla byl dne 13. 7. 2015 Českým centrem Mezinárodního 
PEN-Klubu zřízen Nadační fond Jaroslava Seiferta. Cílem fondu je zajistit pro-
středky k dokončení výtvarného objektu a zkulturnění okolního prostředí. Dílo 
bude umístěno na pozemku mezi ulicemi Seifertova, Chelčického a Táboritská.

Projekt vznikl z iniciativy 
majitelů domu i pozemku 
v Seifertově ulici, kde bude 
dílo umístěno, manželů Ko-

čích a Českého centra Mezinárodní-
ho PEN-Klubu. Návrh sochaře Jana 
Roitha, který byl vybrán právě ro-
dinou Kočích, byl již v dubnu 2014 
zpřístupněn veřejnosti v prostorách 
radnice.

Aby bylo možno památku slav-
ného žižkovského rodáka Jarosla-
va Seiferta, který zemřel 10. ledna 
1986, důstojně uctít, byl 13. červen-
ce tohoto roku založen mezinárod-
ní nevládní organizací Mezinárodní 
PEN-Klub – České centrum Mezi-
národního PEN-Klubu „Nadační 
fond na realizaci objektu k poctě 

Jaroslava Seiferta, nositele Nobelo-
vy ceny“. Jeho posláním je získání 
zdrojů pro konečnou realizaci vý-
tvarného objektu. V orgánech na-
dačního fondu je kromě dalších 

významných osobností např. Jiří Dě-
deček, básníkova dcera paní Jana 
Seifertová-Plichtová, Tomáš Ha-
lík a starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová.

Umístění díla věnovaného Jaro-
slavu Seifertovi je plánováno na troj-
úhelníkovém pozemku v místě křížení 
ulic Seifertova, Chelčického a Tábo-
ritská (u zastávky tramvaje Lipanská). 
Tento prostor je však nyní ve špatném 
stavu. Položení základního kame-
ne proběhne 22. 9. 2015 v 11.30 hod. 
v předvečer výročí básníkova naroze-
ní, tj. 23. 9. 1901. Radnice zadá zpra-
cování studie na vybudování nových 
schodů a úpravu chodníku v blízkos-
ti budoucího pomníku tak, aby oko-
lí korespondovalo s výtvarným dílem 
a současně esteticky pozvedlo jeden 
ze symbolických vstupů do dolního 
Žižkova. Konečná cena realizace díla 
je odhadována na 1,5 – 2 mil. korun. 

Iva Vojtková

Představujeme výbory a komise

„Pojďte s námi tvořit podobu dopravy v Praze 3,“ říká Jan Knyttl, 

předseda komise pro dopravu

Můžete představit náplň činnosti 

komise, jíž předsedáte?

Naše komise je tu pro lidi. Nejsme 
žádným nepřístupným orgánem scho-
vaným za zdmi radnice. Jsme tu pro-
to, abychom poradním způsobem 
pomohli místostarostce pro oblast 
dopravy se zásadními a strategic-
kými projekty, koncepcemi a úkoly 
v oblasti dopravy a všeho, co s tím 
souvisí. Zabýváme se tématy, která 
se zcela jistě dotýkají běžného živo-
ta lidí v Praze 3. O co nám jde však 

především, je to, aby tam, kde se li-
dé setkají s našimi návrhy, rozhod-
nutími, připomínkovanými projekty, 
rekonstrukcemi apod., nakonec vy-
hrál zdravý rozum nad „abstraktní 
úředničinou“, a my jsme tak ve fi ná-
le naším marginálním dílem přispě-
li ke kvalitnějšímu životu lidí tady – 
v naší Praze 3.

Kolik má komise členů a  kdo v  ní 

zasedá?

Komise má 9 členů. Jedná se zejmé-
na o reprezentanty a zástupce politic-
kých stran a hnutí zastoupené v Za-
stupitelstvu městské části Praha 3.

Jak často se komise pro dopravu 

schází a jak probíhá její jednání?

Komise se schází na pravidelných 
jednáních každý měsíc. Avšak čet-
nost zasedání komise určují objem 
práce, úkoly a zpracovávaná témata, 
kterými se komise zabývá, proto bu-
de-li to objem práce vyžadovat, jsem 
připraven svolávat komisi ve dvou-
týdenních intervalech.

Jaké dopady má komise na běžný 

život lidí v Praze 3?

Podívejte, měřit dopady práce ko-
mise za necelý rok jejího fungování 
je poměrně složitá věc a v podstatě 
s minimální vypovídající hodnotou. 
Jak jsem již zmínil, v komisi se zabý-
váme zejména strategičtějšími úkoly 
a projekty v oblasti dopravy. Běžnou 
„provozní“ agendu má primárně 
na starosti Odbor dopravy MČ Pra-
ha 3, popřípadě vedení radnice. 

Abych však byl konkrétní, tak na-
šima rukama prošla například v sou-
časné době probíhající rekonstrukce 
Lupáčovy ulice a napojení Chelčické-
ho na Prokopovu ulici.

Vyhodnotit dopady naší práce 
však můžete vy, občané žijící, pracu-
jící v Praze 3. Nebo vy, kteří tudy na-
příklad jezdíte do práce. Proto z po-
zice předsedy komise předávám tuto 
otázku občanům Prahy 3 a žádám je, 
aby nám dali vědět, jaké dopady má 
naše práce na jejich život tady u nás. 
Napište nám, přijďte za námi, mluv-
te s námi o tom, jak byste si některé 

dopravní projekty v Praze 3 přáli, jaké 
byste je chtěli mít! Moje e-mailová 
adresa je honza.knyttl@gmail.com.

Čím by se komise měla zabývat 

v nejbližších měsících? 

Zabýváme se v současné době několi-
ka zásadními tématy, mezi která pat-
ří chystaná rekonstrukce Vinohrad-
ské třídy, strategie cyklodopravy 
na území pod správou MČ Praha 3, 
další fáze rozšiřování zón placeného 
stání včetně nového systému a rov-
něž se budeme zabývat plánovanou 
rekonstrukcí ulice Husitská. 

 Stanislav Kněnický

Rada MČ Praha 3

15. 7. 2015

Schválen záměr prodeje bytů 
v ulici Buková
RMČ Praha  3 schválila záměr prode-

je jednotek v domech Buková 16, 18, 

20, 22, 24. Záměrem městské části 

Praha 3 je uskutečnit prodej jednotek 

v  těchto bytových domech, dle záko-

na č. 89/2012 Sb., a  dle schválené-

ho Souboru pravidel prodeje jednotek 

v  domech ve  vlastnictví hl. m. Prahy, 

svěřených městské části Praha 3.

Výběrová řízení na prodej 
nepronajatých bytů – Lupáčova
Usnesením RMČ Praha 3 byla vyhláše-

na nová výběrová řízení na prodej tří ne-

pronajatých bytových jednotek, a  to č. 

805/25, č. 815/29 a č. 805/26, nachá-

zejících se v budově Lupáčova 10, 12, 

14, 16, 18, 20. 

Rada MČ Praha 3

5. 8. 2015

RMČ Praha 3 schválila záměr 
zpracování studie rekonstrukce 
ulic Husitská a Koněvova
Studie by měla projekt architektonicky 

ztvárnit. Její podmínkou je, že bude re-

spektovat stávající platné územní roz-

hodnutí, aby bylo možno rekonstrukci 

zahájit již v roce 2016, kdy by měl Ma-

gistrát hlavního města Prahy dle svého 

slibu rekonstrukci fi nancovat. 

Rada MČ Praha 3

26. 8. 2015

Rada schválila prodej bytů 
na Vinohradské ulici
RMČ schválila prohlášení vlastní-

ka a prodej bytových jednotek v  do-

mě Vinohradská 797/82. Dům čp. 797 

v  k.ú. Vinohrady je uveden v  rámco-

vém harmonogramu přípravy prode-

je jednotlivých bytových domů v rám-

ci privatizace bytového fondu městské 

části Praha 3.  

Volební řád školských rad
Rada městské části schválila znění vo-

lebního řádu školských rad při základ-

ních školách zřizovaných MČ Praha 3. 

Změny aktualizovaného volebního řá-

du se týkají doplnění informace o plat-

nosti voleb, skutečnosti, kdy jsou kan-

didáti zvoleni, doplnění zápisu z voleb, 

archivace dokumentace, prokázání to-

tožnosti voliče a povinnosti zveřejňo-

vat informace na internetových strán-

kách škol.

Praha 3 bude pronajímat 
zasedací místnost 
zastupitelstva
RMČ schválila pravidla pronájmu sá-

lu, kde zasedá zastupitelstvo. Sál lze 

pronajmout vždy v  pondělí až pátek 

od  16.00 do  21.00 hod. s  výjimkou 

dnů, kdy budou v uvedených prosto-

rách akce pořádané Úřadem městské 

části Praha 3. Vyloučeny jsou prodej-

ní aktivity.

I další argumenty radnice jsou 
velmi pádné. Praha 3 patří mezi 
nejhustěji obydlené městské části 
hlavního města. Oficiálně je zde 
přihlášeno cca 72 tisíc lidí. Toto 

oficiální číslo se ale navýší ve chví-
li, kdy vstoupí v platnost ohlašo-
vací povinnost, která má nabýt 
účinnosti v roce 2018. Odhady re-
álného počtu obyvatel Prahy 3 se 
totiž pohybují okolo sta tisíc lidí.

Ani toto číslo však nemusí být 
konečné. Jde sice o zcela věcný od-
had, který ale nebere v potaz návrh 
developerského projektu v prostoru 
Nákladového nádraží Žižkov a dal-
ších projektů, které by navýšily po-
čet občanů třetí městské části přes 

statisícovou hranici. Tolik lidí zce-
la logicky současná síť MHD, která 
je v Praze 3 kapacitně dimenzována 
na mnohem omezenější počet cestu-
jících a lokalizována spíše páteřně, 
rozhodně nemůže uspokojit. 

Iva Vojtková

Žižkov metro potřebuje

 Pokračování ze str. 1

Umístění díla vě-

novaného Jaro-

slavu Seifertovi je 

plánováno na troj-

úhelníkovém 

pozemku v místě 

křížení ulic Seifer-

tova, Chelčického 

a Táboritská (u za-

stávky tramvaje 

Lipanská).

KOMISE PRO DOPRAVU

Předseda: Jan Knyttl

Místopředseda: Daniel Mašek

Členové: Rida Ayari, Karel Vejvoda, 

Michal Vronský, Ondřej Rut, Pavel 

Ambrož, Tomáš Eliáš

Tajemník: Martin Vančura, 

tel.: 222 116 403
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Praha 3 nesouhlasí s prvním návrhem 
magistrátního ceníku zón placeného stání 
pro Jarov
Praha 3 vyjádřila svůj názor k navrhovaným cenám parkování v nově zaváděných placených zó-
nách v Praze 3 na Jarově. Na jednání zástupkyně starostky pro dopravu s náměstkem primátorky 
Petrem Dolínkem však bylo městské části přislíbeno začlenění Jarova do stávající zóny, ve které 
rezidenti platí za parkovací kartu u prvního auta 700 korun. Území celé Prahy 3 by se tak mělo 
stát jednou zónou placeného stání se stejnými podmínkami. 

V rámci Jarova bude také 
možné ze strany městské 
části připomínkovat navr-
hované ulice a časové roz-

pětí zóny.
Podle prvního návrhu ceníku 

hrozilo, že by řidiči z Jarova muse-
li do budoucna za parkování v celé 
městské části zaplatit 4350 korun 
ročně, a to v případě, že by neměli 
pořízený roční kupon na městskou 
hromadnou dopravu. Na levnější 
rezidentní parkování za 700 Kč by 
podle prvního návrhu měli po za-
vedení tzv. modrých zón i na Jarově 

nárok jen řidiči se zakoupeným ku-
ponem nebo ti, kteří se spokojí 
s parkováním pouze v blízkém okolí 
svého bydliště. Odborníci odhadu-
jí, že zóny placeného stání na Jarově 
by mohly začít fungovat během jara 
příštího roku.

Místostarostka Prahy 3 Lucie Vít-
kovská, která má v kompetenci do-
pravu, v připomínkách, které zasla-
la k novému ceníku na magistrát, 
vyjádřila zásadní nesouhlas měst-
ské části Praha 3 s tím, aby byla lev-
nější cena za rezidentní parkování 
podmiňována zakoupením ročního 

kuponu. Podle ní by šlo o dotování 
Opencard, kterou magistrát jiným li-
dem zlevnil, a teď by na tento krok 
měli doplácet rezidenti, kteří chtějí 
parkovat ve své městské části.

Městská část Praha 3 projevila 
již dříve souhlas s přičleněním Jaro-
va k nově zaváděným zónám place-
ného stání, protože zdejším obyva-
telům chce zajistit, aby měli místa 
k zaparkování. Nechce se také stát 
„ostrůvkem“ pro auta řidičů, kteří 
nezaparkují v okolních městských 
částech s placeným parkováním, 
a nechce ani, aby rezidenti z Jarova 

směli při stejné ceně parkovací kar-
ty parkovat na výrazně menším úze-
mí než obyvatelé těch částí Prahy 3, 
kde jsou již zóny placeného stání 
zavedeny. 

O průběhu projednání připomí-
nek městské části magistrátem hlav-
ního města budou Radniční noviny 
aktuálně informovat ve svých dal-
ších vydáních. Po ofi ciálním schvá-
lení defi nitivní podoby a ceníku 
nových zón placeného stání v Pra-
ze 3  přinesou RN také podrobnou 
mapu parkování v městské části. 

Stanislav Kněnický 

Nové zóny placeného stání by mohly 

začít fungovat na jaře příštího roku

Na úpravu paneláků Jeseniova 15 až 25 je vydáno stavební povolení  

Přípravné práce na revitalizaci pa-

nelových domů na Žižkově pokra-

čovaly i během prázdninových mě-

síců. Další stavební povolení vydal 

stavební úřad na úpravy bloku pa-

nelových domů Jeseniova 15, 17, 

19, 23, 25 (blok C3-dolní). 

Podle zástupce starostky Ivana Ho-
lečka se pro tento blok domů vyři-
zuje také stavební povolení na při-
lehlé komunikace, zpevněné plochy 
a zděné oplocení předzahrádek. 
Předpokládá se, že výběrové říze-
ní na zhotovitele prací by u tohoto 

bloku mohlo být vypsáno v průbě-
hu září. O průběhu všech kroků bu-
deme pravidelně informovat v RN.  

U dvou bloků panelových 
domů, kde bylo vydáno stavební 
povolení již před prázdninami – Je-
seniova 27 až 35 (blok C4-střední) 

a Jeseniova 37 až 41, Ostromečská 
3, 5 (blok C5-horní) – se během 
srpna připravoval konečný text za-
dávací dokumentace pro veřejnou 
soutěž na dodavatele stavebních 
prací. Ihned po jejím dokončení by 
mělo být zahájeno výběrové řízení.

Stavební úpravy ostatních pa-
nelových domů v ulicích Roháčo-
va a Blahoslavova se projekčně při-
pravují a uskutečňují se pravidelné 
pracovní porady zúčastněných stran 
s jednotlivými ateliéry. 

-sak-

Černý hazard uniká, legální je pod kontrolou 

I dospělí si můžou hrát, občas si 

hraje každý, bez ohledu na věk. Po-

myslná hranice mezi zábavou a ha-

zardem je ale někdy velmi tenká. 

V důsledku toho může docházet 

k nedozírným sociálním následkům 

a lidským tragédiím. Touhu po hra-

ní leckdy zneužívají provozovate-

lé různých barů a za účelem zisku 

umožňují nelegální hazard ve svých 

prostorách formou tzv. soukromých 

klubů. 

Černé herny  

Radnice Prahy 3 před sociálně va-
rovným jevem gamblerství nezaví-
rá oči. Starostka Vladislava Hujová 
proto připravila spolu s náměstkem 
ministra fi nancí Ondřejem Závod-
ským plán. Ve vytipovaných soukro-
mých klubech provedli spolu s celní 
správou pátečního večera v polovi-
ně června letošního roku neočekáva-
nou kontrolu. Její výsledky nelegál-
ní hazard potvrdily. V provozovnách 
na adresách Táboritská 2, Jana Želiv-
ského 24, nám. Jiřího z Poděbrad 15, 
Cimburkova 6 a Koněvova 251 bylo 
odhaleno celkem 39 nepovolených 
výherních hracích automatů. 

Do prostor těchto nelegálních he-
ren, fungujících pod záštitou spolků 
Život je hrou, Hraví dospělí a Kdo si 

hraje, nezlobí mají přístup pouze čle-
nové těchto soukromých klubů. Člen-
ství je ale založeno čistě na formální 
registraci, kterou provádí personál 
baru nebo restauračního zařízení, 
které v minulosti měly většinou legál-
ně povolenou hernu.  

Na základě výsledků červnové ra-
zie podala starostka Hujová na všech 
pět nelegálních heren trestní ozná-
mení, protože zjištěné skutečnosti té-
měř bez pochyb nasvědčují, že je zde 

odůvodněné podezření ze spáchání 
trestného činu neoprávněného pro-
vozování loterie v podobě sázkové 
hry, dle ustanovení §252 odst. 1, Zák. 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 
v platném znění. Ani za zakódovaný-
mi dveřmi soukromého klubu nemo-
hou provozovatelé dělat cokoliv. 

Po zkušenostech známých z mé-
dií, kdy Policie ČR v Českých Budě-
jovicích zabavila kolem dvou set ne-
legálních hracích automatů, a také 

na území Prahy 6, kde jich bylo zaba-
veno třicet, očekávala radnice stejný 
policejní postup i na „trojce“. Proto-
že se tak ale doposud nestalo, vyzva-
la starostka dopisem Policii ČR, aby 
přístroje byly neprodleně zabaveny. 
Jedině důsledným společným přístu-
pem všech zainteresovaných orgá-
nů je možné nelegální hazard účinně 
potírat.  

I hazard se dá regulovat 

a kontrolovat 

Zrušit plošně všechny hrací automa-
ty by s velkou pravděpodobností při-
neslo stejný efekt, jakým byla každá 
jiná prohibice v dějinách lidstva. Zku-
šenosti jasně deklarují, že se vždy na-
jde někdo, kdo s vidinou zisku zaká-
zanou věc umožní. To pak znamená 
nejen nelegální provoz, neodvádění 
daní, stoupající kriminalitu, ale pře-
devším velký sociální problém v rodi-
nách gamblerů. Plošný zákaz tím lo-
gicky přináší mnohem větší problémy 
v důsledku bujení černého hazardu 
než rozumná a kontrolovaná regula-
ce, i když je za nulovou tolerancí ten 
nejlepší úmysl.   

Radnice za posledních pět let do-
cílila značného úbytku příležitostí 
k hazardu. V roce 2010 bylo na úze-
mí Prahy 3 povoleno téměř 120 heren 

s přibližně 1 600 hracími automaty, 
což byl v Praze největší počet na jed-
noho obyvatele. V prosinci 2012 skon-
čilo v Praze 3 povolení k provozu 415 
výherních hracích automatů. Ve zby-
lých hernách, kde bylo umístěno přes 
tisíc videoloterijních terminálů, mělo 
ministerstvo fi nancí v plánu zrušit po-
volení k jejich provozu do konce roku 
2014. Vzhledem ke lhůtám ve správ-
ním řízení ale došlo k časovému pro-
dlení a i když se v termínu nepodařilo 
ukončit provoz všech hracích přístro-
jů, k datu 31. 7. 2015 čeká na území 
Prahy 3 na zrušení již jen pouhých 12 
videoloterijních terminálů. 

V polovině listopadu roku 2012 
navrhla Rada městské části Praha 3, 
složená z koalice TOP 09, ČSSD 
a Ž(n)S svým jednohlasně schvále-
ným usnesením magistrátu, aby za-
choval v Praze 3 sedm kasin, která zde 
byla povolena v minulosti. Jde o pod-
niky na adresách Seifertova 15, Husit-
ská 66, Prokopova 19, Koněvova 112, 
114, 227 a nám. Jiřího z Poděbrad 16. 
Na tato legální kasina se vztahují přís-
nější pravidla, stanovená kodexem 
chování, ke kterému se jejich provo-
zovatelé museli městské části zavázat. 
Jeho případné porušení by bylo pod-
nětem ke zrušení kasina. 

Iva Vojtková

V roce 2010 bylo na území Prahy 3 povoleno 1600 hracích automatů. K datu 

31. 7. 2015 zbývá ke zrušení již jen pouhých 12 videoloterijních terminálů. 
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Na žižkovském stadionu už hraje své zápasy také druholigový Slavoj Vyšehrad

V následující fotbalové sezoně bude 

hrát na hřišti v Seifertově ulici své 

mistrovské zápasy fotbalový Sla-

voj Vyšehrad. Městská část Pra-

ha 3, která je majitelem stadionu, se 

dohodla s tímto účastníkem druhé 

nejvyšší fotbalové soutěže na pro-

nájmu. Představa radnice, že by si 

stadion společně pronajímaly dva 

kluby, jak tomu bývá často v zahra-

ničí, se tak začíná naplňovat.

O tom, zda druhým klubem v nájmu 
zůstane dosavadní nájemce FK Vik-
toria Žižkov, rozhodnou následující 
týdny, možná měsíce. Podle zástup-
ce starostky pro majetek Alexandera 
Bellu se vedení radnice dohodě s tra-
dičním žižkovským klubem nebrání, 
základní podmínkou je však splace-
ní jeho dluhu. 

Profesionální fotbalový klub dluží 
městské části za nájem stadionu částku 
dosahující 1,4 milionu korun a čelí kvů-
li tomu z její strany dvěma žalobám. 
Jednou z nich je i žaloba na ochranu 
majetku – předběžné opatření.

Navíc zadluženému žižkovskému 
klubu byla v červnu odebrána dru-
holigová licence a přes léto změnil 
majitele. Podnikatele Luďka Vin-
še nahradil nový vlastník klubu Jiří 
Rýva, který městské části nabídl tři 
návrhy, jak dluhy řešit.

Dvě nabídky předložené novým 
vlastníkem koncem července byly 
pro radnici nepřijatelné. První z nich 
navrhovala odprodej pohledávky 
za třetinu hodnoty blíže nespecifi -
kované společnosti. Druhý návrh 
byl podle zástupce starostky pro 
majetek ještě absurdnější, protože 

klub požadoval proplacení faktury 
za péči o trávník v hodnotě více než 
1,5 milionu korun, na což neexisto-
vala žádná smlouva ani objednávka.

Ve třetí nabídce, kterou již radni-
ce rezolutně neodmítla, klub nabí-
dl zaplatit 600 tisíc korun ve dvou 
splátkách a zbývající dlužnou část-
ku uhradit v dalších čtyřech letech. 
O této nabídce městská část v těchto 
dnech jedná, a vytvoří tak proti návrh 
akceptovatelný pro MČ Praha 3. 

Pokud by tedy FK Viktoria Žiž-
kov uhradila své dluhy a přijala by 
nové smluvní podmínky, mohla by 
na stadionu v Seifertově ulici zůstat 
v nájmu společně s novým nájem-
cem – Slavojem Vyšehrad. Někte-
ré náklady by tak oba kluby mohly 
hradit společnými silami. 

Stanislav Kněnický  

Obyvatelé vybírali v anketě 

místa pro další farmářské trhy. 

Z pěti nejúspěšnějších radnice 

vybere dvě vítězné lokality  

Další farmářské trhy by do budoucna měly vzniknout v Praze 3. 
O jejich nejlepším umístění hlasovali občané v anketě na webu 
městské části během prázdnin, kde se o jejich přízeň ucházelo 
21 lokalit. Pět nejúspěšnějších – park u stadionu Viktorie Žižkov, 
místo na Ohradě vedle křižovatky s ulicí Pod Krejcárkem, plocha 
poblíž křižovatky ulic Jeseniova-Želivského, lokalita Koněvova – 
V Zahrádkách či Prokopovo náměstí – se podle hlasů občanů sta-
ly místy, ze kterých radnice vybere dvě lokality pro otevření dal-
ších farmářských trhů. Tato dvojice by měla doplnit dosavadní 
trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Podle zástupce starostky Alexandera Bellu je jedno dosavadní 
centrální místo pro nákup čerstvých potravin a produktů přímo 
od farmářů nedostačující. Městská část chce proto zvýšit komfort 
nákupu občanů otevřením dalších dvou trhů na území celé Prahy 3. 
Nová tržní místa by po vybudování inženýrských sítí a technické-
ho zázemí měla začít fungovat v průběhu příštího roku. 

-sak-

V novém kulturním centru 

a knihovně na Jarově 

už montují interiéry

Nové kulturní centrum a pobočka městské knihovny v ulici 

Za Žižkovskou vozovnou je již stavebně dokončeno. Měst-

ská část Praha 3, která projekt rekonstrukce bývalých po-

travin a suterénních skladových prostor realizuje, teď bude 

až do konce září vybavovat interiéry objektu.

V prostorách kulturního centra by se měly montovat skří-
ně, kuchyňská linka, posezení pro návštěvníky, obložení 
a další vybavení. Poté by měla do nového objektu nastou-
pit na dobu zhruba jednoho měsíce Městská knihovna 
v Praze, která novou pobočku vybaví knihovními regály, 
počítači a začne do ní navážet knihy. Hned po dokonče-
ní těchto prací se mohou čtenáři těšit na první výpůjčky.

Kromě pobočky knihovny, kterou si místní obyvate-
lé přáli zachránit, vznikne v suterénu budovy Za Žižkov-
skou vozovnou také malý multifunkční sál. V něm by se 
mohly konat nejrůznější kulturní akce – přednášky, výsta-
vy či hudební vystoupení.  

-sak-  

Vrch Vítkov čeká komplexní 

úprava severních svahů

Od 17. srpna do 30. listopadu potrvá realizace celoplošné 

úpravy severních svahů na Vítkově. Díky výřezu keřových 

skupin podél cestní sítě se odkryjí dlouho skryté průhledy 

na Karlín.

„Realizace pěstební a zdravotní probírky tamních zanedbaných poros-

tů uvolní prostor pro vybrané solitérní dřeviny, a podpoří tak původ-

ní druhovou skladbu stromů i keřů v parku. Suché stromy na svazích 

a nebezpečné větve nad stezkami, které by mohly návštěvníky ohrozit, 

postupně odstraní naše skupina stromolezců – arboristů,“ uvedl ředi-
tel organizace Lesů hl. města Prahy Vladimír Krchov, která vrch 
Vítkov spravuje od roku 2014.

Rozsáhlý výřez přinese především nové pohledy na Kar-
lín, na nějž budou moct návštěvníci shlížet během procház-
ky. Vzniknou tak nejen nová místa pro vyhlídky, ale zároveň se 
zlepší kondice zdejší přírody. Veškerý dřevní odpad po zásazích 
pracovníci ekologicky zlikvidují (např. štěpkováním či haťová-
ním) a z lokality zmizí také nánosy odpadků.

V místech, kde bude probíhat aktuálně výřez, bude veřej-
nosti omezený přístup. Další informace naleznete na stránkách  
www.lesypraha.cz.  -ham- 

Na Parukářce se budou opět 
poznávat sousedé
Kulturně společenskou akci pro celou rodinu nazvanou „Poznejme se, 
sousedé“ pořádá městská část Praha 3 již čtvrtým rokem. Akce, která je 
zaměřena na setkávání cizinců a majoritní společnosti, posílení soused-
ských vztahů a vzájemné seznámení obyvatel žijících na území městské 
části, se letos bude konat v neděli 6. září od 13.00 do 18.30 hodin v parku 
Parukářka.

Návštěvníci si budou moci vybrat 
z bohaté nabídky kulturního pro-
gramu v podobě hudebních, taneč-
ních a dalších vystoupení. Na Paru-

kářce předvedou své umění například folklórní 
soubor Kozáci Vltavy či soubor Kodrjanka, 
k vidění bude i tradiční vietnamský tanec.

Děti se navíc mohou těšit na workshopy 
a vzdělávací zábavné hry, při kterých se sezná-
mí s reáliemi, zvyky, tradicemi kulturních spe-
cifi k nejpočetněji zastoupených cizinců v Pra-
ze 3, a také s osobnostmi, zajímavými místy 
a historií třetí městské části.

Podle zástupce starostky Davida Gregora 
budou na místě také zajištěny vstupy nezis-
kových organizací pracujících s cizinci a také 
ochutnávka tradičních jídel z různých cizo-
krajných kuchyní – v kuchařských show se 
představí vietnamská, ruská, ukrajinská, gru-
zínská, běloruská a latinskoamerická kuchyně. 

Akce je pořádána v rámci projektu městské 
části „Praha 3 – Společné soužití 2015“ zamě-
řeného na integraci cizinců a spolufi nancova-
ného Ministerstvem vnitra ČR. 

Petr Štrompf

Známe se, nebo 

ne? Na tuto otáz-

ku mohou občané 

Prahy 3 dostat od-

pověď na Parukář-

ce, kde v neděli 6. 

září budou mít pří-

ležitost k vzájem-

nému seznámení.

O tom, zda na stadionu v Seifertově ulici zůstane dosavadní nájemce FK 

Viktoria Žižkov, rozhodnou následující týdny, možná měsíce

„Poznejme se, sousedé“

„Neighbors, le
t´s meet“

«
,

»

„Hàng xóm, chúng ta 

cùng làm quen“

park Parukářka, Praha 3
neděle 6. září 2015 od 13.00  do 18.30 hodin

Zástupce starostky MČ Praha 3 David Gregor 
si vás dovoluje pozvat na

kulturně-společenskou akci 
pro celou rodinu

kucha ská show – vietnamská, ruská, ukrajinská, 
gruzínská, b loruská a latinskoamerická kuchyn
ukázky tradi ních písní, tanc  a lidových kroj
 program pro d ti

Akce je pořádána v rámci projektu „Praha 3 – Společné soužití 2015“
městské části Praha 3 zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufi nancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

www.praha3.cz

VSTUP ZDARMA
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Infocentrum navštívilo od jeho otevření již přes 20 tisíc návštěvníků

Oslavy Mezinárodního dne 
seniorů zahájí sportovní den
Městská část Praha 3 připravila pro seniory v rámci Oslav Meziná-
rodního dne seniorů, který si svět připomíná 1. října, pestrý čtyřdenní 
program. Oslavy začnou již v úterý 29. září od 10.00 do 15.00 hodin 
sportovním dnem na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde si mohou ná-
vštěvníci zahrát pétanque či kroket nebo si jen nechat změřit tlak 
a poradit se s lékařem o svém zdraví.

Senioři budou moci na čtyřdenní akci, 
kterou organizuje zástupce starost-
ky David Gregor, získat nové zážitky 
a zkušenosti nebo se seznámit s nový-

mi lidmi a dostat se do společnosti. Ve středu 
30. září oslavy pokračují přednáškou na téma 
Léky a jejich vedlejší účinky od 10.00 do 11.00 
hodin v Klubu důchodců, Olšanská 7, Pra-
ha 3. Od 11.00 do 12.00 hodin proběhne kurz 
cvičení s fyzioterapeutkou Aby Vás záda ne-

bolela v Nové Trojce v Jeseniově 19 (rezerva-
ce na tel. 777 650 759). Nebude chybět ani 
promítání fi lmu pro pamětníky v Kině Aero 
od 12.30 hodin a od 14.30 do 18.00 hodin ná-
sleduje Swingová tančírna v doprovodu Gol-
den Big Bandu Praha v Kongresovém sále 
hotelu Olšanka. 

Ve čtvrtek 1. října začne od 9.30 hodin Slav-

nostní setkání seniorů v Komunitním centru Ar-

mády spásy, Biskupcova 36. Od 10.00 ho-
din rozezní koncertní a výstavní síň Atrium 
na Žižkově koncert Žesťového kvinteta praž-
ských symfoniků s programem Jaroslav Ježek 

a svět jazzu a od 12.30 hodin je možné navští-
vit další promítání pro pamětníky v Kině Aero. 
Od 12.30 do 15.00 hodin Komunitní centrum 
Armády spásy představí ukázku z progra-
mů a svou činnost. Den zakončí přednáška 
na téma „Zdravý životní styl“ od 15.00 hodin 
v Klubu důchodců, Olšanská 7.

V pátek od 10.00 hodin bude promí-
tán v Kině Aero třetí z fi lmů pro pamětníky 
a od 12.30 do 14.00 hodin je možné se v Nové 
Trojce zúčastnit tvorby ve výtvarných dílnách. 
V tomto případě je však nutné si včas rezervo-
vat místo na tel. 777 650 759. Na všechny akce 
je vstup zdarma. 

Petr Štrompf

Žižkovská radnice opět chystá 

soutěž Dobrovolník roku 2015

Městská část Praha 3 nabízí 

organizacím i jednotlivcům 

účast při nominaci na titul 

Dobrovolník roku 2015. Ve-

dení žižkovské radnice tak 

chce veřejně poděkovat li-

dem, kteří nezištně pomá-

hají potřebným a podílejí se 

na zlepšování služeb zvláště 

v sociální oblasti.

Titul Dobrovolník roku je 
již tradičně vyhlašován třetí 
městskou částí od roku 2011. 
Podle radní Jaroslavy Suko-
vé chce radnice i v letošním 
roce ocenit ty, kteří dobro-
volně pomáhají minimálně 
jeden rok například v nezis-
kovém sektoru, občanském 

sdružení, organizaci zdravot-
ně hendikepovaných, ale 
i jednotlivcům. Na tuto 
cenu může být nominován 
každý občan. 

Ofi ciální vyhlášení sou-
těže bude k datu 1. 10. 2015.  
Vybraní dobrovolníci pak 

budou slavnostně oceněni 
v koncertní a výstavní síni 
Atrium na Žižkově 1. pro-
since 2015.

Další informace ohled-
ně nominace budou uve-
řejněny v říjnovém čís-
le Radničních novin 
a na webu MČ Praha 3 
společně s pravidly sou-
těže. 

-pšt-

Aktivity pro seniory 

v 2. pololetí 2015
VÝLETY:

 30. 9. – Jak se vyrábí máslo, Habsburkové a svatý 

Václav – Máslovice, Brandýs n. Labem, Stará Boleslav 

 14. 10. – Památník Vojna, Březnice, Vysoká u Příbramě

 21. 10. – Třebenice, Litoměřice, Roudnice n. Labem 

Na poslední dva výlety, tj. 14. 10. a 21. 10. bude 
možné se přihlásit až od 1. 10.

VYCHÁZKY

 9. 9. – Přes vrch sv. Kříže na Parukářku a Židov-

ské pece, sraz ve 14 hod. u kostela sv. Rocha.

 15. 9. – Mahlerovy a Riegrovy sady, Rajská zahra-

da, sraz ve 14 hod. na rohu Ondříčkovy a Milešovské. 

 6. 10. – Vrch Vítkov, sraz ve 14 hod. před hotelem 

Vítkov na Ohradě, Koněvova 114.

 20. 10. – Olšanské hřbitovy – I. část, sraz ve 14 hod. 

před hlavním vchodem Olšanských hřbitovů.

TANEČNÍ ODPOLEDNE S ŽIŽKOVANKOU

3. 11. od 14 do 17 hodin, 

Kongresový sál hotelu Olšanka

PŘEDNÁŠKY:

 8. 10.  od 15.00 hod. – Úhrada za bydlení dle 

nového Občanského zákoníku – Klub důchodců, 

Olšanská 7

 15. 10. od 14.00 hod. – Bezpečnost – Oblastní 

ředitelství Městské Policie Praha 3, Lupáčova 14, 

nutnost rezervace na tel. čísle 222 025 125

 12. 11. od 15.00 hod. – Podzim v zahradě – 

Klub důchodců, Olšanská 7

 19. 11. 15.00 hodin – Pozitivní myšlení – 

Klub důchodců, Olšanská 7

 26. 11. od 14.30 hodin – Zima v zahradě – 

Klub Remedium, Táboritská 22

Bližší informace a rezervace poskytuje 

paní Irena Koberová, telefon: 222 116 438.

www.praha3.cz/urad/informace-pro-seniory

Informační centrum bude rozšířeno 

o prostor v suterénu

Informační centrum Praha 3 otevřela městská 

část Praha 3 v květnu roku 2014 na náměstí 

Jiřího z Poděbrad a od té doby si cestu do jeho 

prostor našlo téměř 20 tisíc klientů. Řada z nich 

ocenila především širokou škálu služeb, jež 

nabízí poradenskou činnost, ale též zajímavý 

dramaturgický program včetně promítání 

fi lmů, pořádání veřejných autorských čtení, 

diskuzí, vlastivědných procházek a výstav. 

Vzhledem k rostoucí návštěvnosti se radnice 
rozhodla rozšířit informační centrum o další 
suterénní prostor o 93 metrů čtverečních, kte-
rý by se stal ryze multifunkčním. Zde by bylo 

možné podle starostky Vladislavy Hujové po-
řádat konference, přednášky, výstavy, promítat 
fi lmy, v plánu je i rozšíření Žižkovského betlé-
ma, který měl svoji premiéru v zimě loňského 
roku, o další charizmatické fi gurky. Plečnikův 
salónek v horním podlaží by sloužil výhradně 
k aktivitám ohledně zapsání kostela Nejsvětěj-
šího Srdce Páně do UNESCO. 

V současné chvíli je na stavbu vydáno staveb-
ní povolení a v běhu je prováděcí dokumenta-
ce, poté bude vyhlášeno veřejné výběrové říze-
ní. Rozšířené informační centrum by mělo začít 
sloužit veřejnosti v průběhu příštího roku. 

Martin Hošna

Praha 3 se zúčastní festivalu 

Architecture Week Praha 2015

Až do 18. října se koná výsta-

va Památky mého kraje na Praž-

ském hradě v rámci mezinárod-

ního festivalu Architecture Week 

Praha 2015. Akce se účastní i třetí 

městská část.

V klášteře sv. Jiří budou všechny 
kraje prezentovat svoji kulturu a ar-
chitektonické památky dvěma mo-
dely historických budov, mozaikou 
dobových a současných fotografi í, 
vybraným uměleckým dílem, velko-
formátovou fotografi í a objektem 
jednotlivého kraje. Cílem výstavy je 
ukázat nejen největší architektonické 
skvosty, ale také kulturu, umění a ob-
jekty, které daný kraj nejlépe charak-
terizují. „Síla expozice spočívá v tom, že 

se na výstavě představí všechny kraje tím 

nejlepším z památek, architektury, kultu-

ry a historie, a tak představí Pražanům 

i turistům plejádu známých i méně zná-

mých památek a zajímavostí z celé České 

republiky,“ vysvětlil Ing. Petr Ivanov, 
ředitel festivalu. 

Třetí městská část bude na festi-
valu prezentovat model kostela Nej-
světějšího Srdce Páně, který spolu 
s dalšími Plečnikovými památkami 
aspiruje na zápis na Seznam světo-
vého dědictví UNESCO, formou 
fotografi í a fi lmové prezentace také 
představí další zajímavé objekty – 
Betlémskou kapli, Nákladové nádra-
ží Žižkov nebo kostel sv. Rocha. 

A co bude dále k vidění? Zajíma-
vá bude například jihočeská Mado-
na ze Svérázu zapůjčená Alšovou Ji-
hočeskou galerií, kopie kříže, jehož 

ramena jsou vytvořena z křišťálu, 
zdobeného českými granáty a vlta-
vínem s rytinou Ježíše Krista, který 
dostal papež Jan Pavel II. při své ná-
vštěvě ČR v roce 1990 a který do ex-
pozice Libereckého kraje zapůjčilo 
Muzeum Českého ráje v Turnově. 
Z Hospitálu Kuks bude zapůjčena 
Kukská veduta A. Fiedlera z roku 
1886 a originál sochy Trpaslíka 
od Matyáše Bernarda Brauna pro 
expozici Královéhradeckého kraje. 
Dále bude k vidění obraz Václava 
Rabase Zima v Karlových Varech 
v expozici Karlovarského kraje nebo 
bronzová socha koně holandského 
sochaře Adriana de Vries, zapůjčená 
ze zámku ve Slatiňanech do expozi-
ce Pardubického kraje. 

-ham-

Součástí oslav Mezinárodního dne seniorů

bude i sportovní den, který se tentokrát nově 

uskuteční na náměstí Jiřího z Poděbrad 

v úterý 29. září
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zpravodajství

sobota 3. října od 10.00  do 14.00 hod. 
park Parukářka

• Helppes – asistenční psi pro osoby s hendikepem
• Agility – speciální disciplína pro psy a lidi
• Služební psi a koně 
•  Ještěři, obojživelníci, sklípkani, štíři, strašilky, želvy 

od Herpetology.cz
• Dravci ze záchranné stanice Merlin
• Domácí kozy z integračního centra Zahrada

VSTUP ZDARMA  •  Více na www.praha3.cz a facebook.com/praha3.cz.

Starostka městské části Prahy 3 si vás dovoluje pozvat na

PRAHY

Pátý ročník Pochodu pro Mamma Help 
bude na Parukářce

Sobota 3. října bude dnem setkání bývalých i současných pacientek se zdra-
votním handicapem. Smyslem letošní akce je totiž opět podpořit ženy s rako-
vinou prsu. Téměř čtyřkilometrový pochod s růžovou stužkou coby symbolem 
boje proti tomuto onemocnění, navíc vhodný pro celou rodinu, bude zahájen 
na Parukářce ve 13 hodin.

Podle Hany Jírovcové, koor-
dinátorky centra Mamma 
Help, budou každé paci-
entce, která se prokáže po-

tvrzením o onkologickém nálezu, 
věnovány hole vhodné pro stále oblí-
benější severskou chůzi Nordic Wal-
king. Dalším jiným zájemcům orga-
nizátoři hole na akci rádi bezplatně 

zapůjčí. „Je potěšující, že už v loňském 

ročníku se sešlo o poznání víc zájemců 

o výuku severské chůze s pomocí speciál-

ních holí k tomu určených,“ vysvětlo-
vala Hana Jírovcová.

Jak koordinátorka letošního roč-
níku říká, v současné době si stále 
více žen uvědomuje nutnost preven-

tivního onkologického vyšetření, če-
muž napomáhají právě tato veřejná 
setkání. Tím pádem stoupá i počet 
žen, které si možné nebezpečí rako-
vinového onemocnění uvědomují 
a předchází se tak případným zdra-
votním komplikacím. „Jsme rády, že 

pořádání těchto veřejných akcí si získává 

u většiny ženské populace stále větší oblibu 

a vzbuzuje tím i větší odpovědnost za své 

zdraví,“ doplnila Hana Jírovcová.
Letošní pátý ročník, který se koná 

pod záštitou starostky městské čás-
ti Praha 3 Vladislavy Hujové, se sa-
mozřejmě neomezí jen na samotný 
téměř čtyřkilometrový pochod. Akci 
na Parukářce doprovází i kulturní 
program. V něm například vystoupí 
mažoretky Zlatá Praha, v hudebním 
bloku zahraje skupina Výlet do Čes-
kého ráje. Pamatuje se i na děti – 
k dispozici budou mít různé výtvarné 
dílny či skákací hrad. Slovem bude 
program provázet moderátorka Mi-
chaela Dolinová. 

Petr Štrompf

Od září budou děti v ZŠ Chmelnice využívat 

nový povrch hřiště

Nejen učebny, chodby, kuchyně a tělocvič-

ny procházejí v letních měsících rekon-

strukcí. V Základní škole Chmelnice při-

pravili pro děti na začátek nového školního 

roku milý dárek v podobě nového povrchu 

hřiště. 

Jak informoval Václav Havelka, ředitel školy, 
oprava se týkala prostřední části atletického 
oválu. Byla odstraněna zemina do hloubky 
50 cm, byla zabudována drenáž, položeny 

vsakovací povrch a umělá tráva třetí genera-
ce. Podle radní pro školství Jaroslavy Sukové 
se jedná o plánovanou opravu, která zlepší 
školní prostředí všech žáků.

Hřiště o velikosti plochy pro malou ko-
panou, včetně vyznačených čar, slouží pro 
potřeby výuky tělesné výchovy a v odpoled-
ních hodinách je využíváno školní družinou 
v rámci zájmového vzdělávání. Děti na umě-
lý trávník poprvé vyběhnou 1. září, kdy bude 
zahájen školní rok. -red-

Den domácích mazlíčků 

představí i exotické druhy 

zvířat

K příležitosti Světového dne zvířat se 3. října koná na Paru-

kářce Den domácích mazlíčků. Kromě tradičních domácích 

zvířat se objeví spousta dalších exotických druhů, o jejichž 

chovu v zajetí poradí renomovaní odborníci. 

Je to jedinečná příležitost, jak se můžou milovníci zvířat spo-
lečně setkat a oslavit svátek sv. Františka – patrona přírody. 

Program, který proběhne od 10 do 14 hodin, nabídne řadu 
aktivit, které připraví městská část Praha 3 společně s měst-
skou policií. K dispozici bude návštěvníkům bezplatná po-
radna veterináře, ve stánku městské policie poradí zkušení 
psovodi, jak zajistit bezpečný kontakt se psem, nebudou chy-
bět ani ukázky výcviků policejních psů a koní. Svoje doved-
nosti předvedou i vodící psi z Centra výcviku Helppes po-
máhající lidem s handicapem a stejně jako loni zde proběhne 
ukázka ptačích dravců ze záchranné stanice Merlin nebo do-
mácích koz z integračního centra Zahrada. Na Parukářce uká-
ží odborníci české herpetofauny terarijní zvířata jako ještěry, 
obojživelníky, sklípkany, štíry, strašilky, exotické druhy švábů 
a želvy a rádi poradí začínajícím chovatelům, jak s nimi správ-
ně zacházet. V tentýž den se na Parukářce koná ještě akce cen-
tra Mamma Help, jehož posláním je zlepšit kvalitu života on-
kologicky nemocných žen. 

-ham-

Děti v jeslích budou spát v nových postýlkách

Denní jesle v Roháčově ulici, jejichž zřizovate-

lem je městská část Praha 3, se jako školské 

zařízení v době letních prázdnin připravovaly 

na zahájení nového školního roku. Prováděl se 

generální úklid, vyřazovaly se poškozené po-

můcky a hračky, myly se ty použitelné, nakupo-

valy se nové. Malovalo se, obnovila se výzdoba.

Nejzásadnější změna se letos uskutečnila v ložni-
cích. Od zahájení provozu jeslí, tedy před třiceti 
lety, se teprve toto léto vyřadily těžké, kovové po-
stele, a koupily se lehké s postranicemi, jak to pře-
depisují bezpečnostní podmínky Evropské unie.

K velkým pomocníkům pracovnic se řadí 
žaluzie, které se díky nastavenému čidlu auto-
maticky zavírají při intenzivním slunečním 
svitu, takže odpadá ruční manipulace. Žalu-
zie před několika lety nahradily nevyhovující 
těžké závěsy, jež posilovaly prašnost v každé 
místnosti.

Obnovou a úpravou v létě prochází i zahrada. 
Děti využívají oplocený pozemek s herními prv-
ky, pískovištěm a volným prostorem pro hraní.

Kapacita 44 míst v jeslích pro děti mlad-
ší tří let věku je od září nového školního roku 
naplněna. -red-

Letničkové záhony zdobí městskou část

Péče o veřejnou zeleň patří již tradičně k oblastem, na které klade 

městská část velký důraz. Během letního období rozkvetlo na území 

Prahy 3 celkem 18 záhonů s letničkami na dvanácti lokalitách. Jed-

nou z nich je i prostor před fotbalovým stadionem v Seifertově ulici. 

Na záhoně ve zdejším parku vykvetly rudbekie, šalvěj, verbena, do-

chan a aksamitník, lidově zvaný afrikán. 

VYŠLÁPN TE SI
PRO ZDRAVÍ

Pochod pro Mamma Help doprovodí také kulturní program na Parukářce
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zpravodajství/dopisy

Dopisy a ohlasy

čtenářů

Tramvaje ať jedou po staré trase 

železnice

Přečetl jsem si ve Vašem čísle Radnič-

ních novin 7-8 článek „Spor o budoucí 

podobu ulic Husitské a Koněvovy“. By-

dlím v oblasti 41 let, a tak vím, že ne-

lze v těchto ulicích spojit auta, autobusy 

a sen o návratu tramvají. Ulice se prostě 

nenafouknou a stará úvaha o vytvoření 

autostrády do centra po zbourání domů 

pod Vítkovem (vpravo směrem do cent-

ra) byla zavržena už na konci sedmde-

sátých let. Ale po zrušení železniční trati 

pod Vítkovem se podle mne nabízí mož-

nost vedení tramvajové trati po staré tra-

se železnice. Klidně až od Muzea, dále 

Hlavní nádraží, most pod Vítkovem je 

zachován, tunel pod vrchem také. Dá 

se tak navázat až na tramvajovou trať 

na Krejcárku. Pak může být součas-

ný stav dopravy v ulicích zachován 

a vylepšen o vámi zmiňované moderní 

přechody. 

S pozdravem, 

O. Klisak

V září se konají na náměstí Jiřího z Poděbrad 

slavnosti Bylinek

Farmářské tržiště Jiřák zpestří ná-
vštěvu trhů v pátek 4. září a v sobotu 
5. září slavností Bylinek, koření a čajů. 
Na místě návštěvníci najdou řezané 
čerstvé byliny pro sušení, sirupy, za-
vařeniny, české marmelády ověnčené 
medailemi ze světové soutěže, českou 
i francouzskou levanduli, sušené bylin-
kové a čajové směsi, koření a bylinko-
vá mýdla a šampony. K sehnání budou 
přírodní parfémy, čajový bar s výji-
mečnými čaji či květinové dekorace. 

Pro děti (i dospělé) bude připravena 
kreativní dílna na výrobu ručního pa-
píru s využitím bylinek a květi  z far-
mářského trhu a také dílna na výrobu 
podzimních draků. Farmářské tržiště 
probíhá nerušeně spolu s touto slav-
ností. A k tomu všem zahraje kapela 
Praguematic.

Další slavností v tomto měsíci bu-
dou Podzimní dny českého medu 
o 14 dní později – v pátek 18. září 
a sobotu 19. září. Dvacet českých 

včelařů představí letošní med, medo-
vinu a propolisové mastičky a tink-
tury. Náměstí Jiřího z Poděbrad 
provoní sladkosti s medem, teplá me-
dovina, medové pivo, medová kos-
metika, prostě vše, na co si ve spojení 
s medem vzpomenete. Chybět samo-
zřejmě nebude ani program pro děti 
– pohádka a tvořivá lesní dílna. Sou-
částí slavností je tradičně a neodmys-
litelně farmářský trh. 

-red-

Jeseniova 38 – investor představil další variantu „D“

Projekt společnosti WH Estate, nový obytný soubor na místě bývalého 

areálu Českého rozhlasu vyvolal velký zájem lokálních médií, zastupitelů 

samosprávy a zejména okolních obyvatel. Za poslední rok a půl byl něko-

likrát podle vznesených připomínek upravován. 

Úvodní terasovitá varianta (var. 0) 
navrhovala zástavbu nejen podél 
cesty na Vrch sv. Kříže, ale i do str-
mého svahu v místě bývalého 

křemencového lomu. Z hlediska re-
gulativů i stavebních předpisů bylo 
vše v pořádku, ale veřejnost i sa-
mospráva návrh kritizovaly, jak 

zastavění dnes ozeleněného svahu, 
tak celkovou výšku stavby. 

Investor vyšel vstříc a předlo-
žil upravenou variantu (var. A) zá-
měru, ve které ponechal část svého 
pozemku nezastavěnou a třetina 
stavební parcely tak doplňuje ve-
řejnou zeleň. Investor přistoupil 
na podmínku Institutu plánování 

a rozvoje, se kterou se ztotožnila 
i městská část, a prodloužil Kap-
lířovu ulici veřejným schodištěm, 
které zpřístupní Parukářku z dolní-
ho Žižkova. 

Avšak i po této úpravě se na veřej-
ném projednání uspořádaném rad-
nicí ozývala kritika. Stavebník tedy 
návrh opět upravil (var. D) a snížil 

výšku na úroveň 7 nadzemních pod-
laží, přičemž blízké panelové domy 
mají 9 a sousední „žluté“ domy 
8 podlaží. Dále upravil křižovatku 
Kaplířovy ulice a cestu k parku Pa-
rukářka tak, aby upřednostňovala 
a chránila chodce a doplnil bezpeč-
nostní prvky u vjezdu do garáží. 

-red-

Bitva na Vítkově opět přilákala davy diváků
Třetí ročník akce Hrrr na ně! pořádaný městskou částí Praha 3 jen potvrdil velkou oblibu histo-
rických slavností u návštěvníků. Početné davy diváků si tak v sobotu 11. července mohly znovu 
vychutnat rekonstrukci bitvy na vrchu Vítkov, kde 14. července 1420 hrstka husitských bojovníků 
odolala přesile rakouských a míšeňských křižáků.

Akci hodinu po poledni 
zahájila starostka Vladi-
slava Hujová. Připomně-
la tím mimo jiné i šestisté 

výročí upálení Jana Husa. Slovo rov-
něž dostal představitel Jana Žižky či 
zástupce Zikmunda Lucemburské-
ho, kteří zdůvodňovali, proč se v bi-
tvě utkají. Hlavní bod pestrého pro-
gramu v duchu odkazu husitských 
tradic tak mohl začít.  

Malou předehrou očekávané bi-
tvy byla v historických souvislostech 
přítomnost českého krále Václava IV. 
s chotí Žofi í a jejími dvořany. Dav 
panovníky nadšeně zdravil, aby po-
sléze stovka válečníků v časové re-
trospektivě vzápětí předvedla ob-
raz zkázy nájezdníků. Útok stíhal 
útok, ale husité nájezdy Zikmundo-
vých dobyvatelů statečně odráželi 
až do konečného vítězství. Stejná 
podívaná se opakovala i v odpoled-
ních hodinách.

Oblíbená akce nepochybně nejen 
pro obyvatele městské části Prahy 3 se 
samozřejmě neorientovala jen na sa-
motnou středověkou bitvu. Program 
mimo jiné nabízel i dobovou hudbu 
v podání skupiny Dei Gratia. Ukázka 

v dovednosti zacházení s mečem byla 
pravým svátkem pro děti, dospělým 
okolní početné stánky nabízely pes-
trou škálu občerstvení nebo řemesl-
ných výrobků. Nechyběla ani dobová 

módní přehlídka – to vše zarámované 
do příjemné atmosféry vytvořené dal-
šími hudebními tělesy, jako byla Lu-
crecia Borgia nebo Boni Amici. 

Petr Štrompf

var. Avar. 0 var. D

Divácky velmi přitažlivou rekonstrukci bitvy na vrchu Vítkov si nenechali ujít nejen 

Pražané, ale i nemalý počet zahraničních turistů. Dobové reálie zdařile přiblížily 

skupiny historického šermu, což nejvíce zhodnotily děti. A akci přálo teplé a slu-

nečné počasí.
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fórum

Alena Hronová / KSČM Tomáš Štampach / Strana svobodných občanů

Lucia Zachariášová / Žižkov (nejen) soběIrena Ropková / ČSSD

Píši otevřený dopis vládě

Boj s  černými hernami není jen abstraktní po-

jem, je zcela konkrétní a pro všechny nezbytný. 

Nebezpečí hazardu bez kontroly se může do-

tknout každého z nás, nejen rodin hráčů, kte-

ré se mohou díky jednomu člověku propadnout 

až na sociální dno. Zkušenosti nám říkají, že pří-

mým důsledkem nulové tolerance je okamžitý 

nástup nelegálních heren, který jde ruku v ruce 

s další nabalující se kriminalitou. Na území Pra-

hy 3 je od roku 2013 pouze povoleno sedm le-

gálních kasin, která podléhají přísné kontrole. 

Souběžně s  jejich kontrolou chci nelegální ha-

zard tvrdě potírat. Oceňuji postoj vlády a zpřís-

nění, ke kterému došlo schválením trojice návr-

hů zákonů nově regulujících hazard. Nicméně 

k  nekontrolovanému hazardu dochází nejen 

prostřednictvím nelegálních výherních přístrojů, 

byť „převlečených“ za kvízomaty, ale i např. pro-

střednictvím internetu. Bohužel se stále setká-

vám s částečnou bezmocí v důsledku nemož-

nosti dotáhnout celý proces potírání černého 

hazardu až do konce. To ukazuje i  příklad z naší 

městské části, kdy při cílené razii byly objeve-

ny nelegální herní přístroje, podala jsem trest-

ní oznámení na provozovatele a  vyzvala policii 

k  jejich zabavení. Bohužel, k poslednímu úko-

nu přes mé intervence zatím nedošlo a přístroje 

jsou na svých místech dále. Proto jsem přistou-

pila k dalšímu kroku, kterým je otevřený dopis 

vládě ČR. Apeluji v něm na odpovědný a v rám-

ci našeho státu jednotný společný přístup. Je-

dině vzájemnou součinností ministerstev, poli-

cie, měst a obcí můžeme účinně potírat černý 

hazard. 

Nebojme se pomoci

Uprchlíci, téma, které hýbe společností, ale kte-

ré se zdánlivě netýká komunální politiky. A přes-

to se už v této rubrice objevilo. Z obou příspěvků 

však spíše čišela skepse, téměř postrádaly ko-

munální přesah a spíše se vezly na vlně sílící ne-

návisti a obav. 

Strach je velmi častou emocí v  souvislosti 

s uprchlíky. Bojíme se toho, co nová situace při-

nese, jak vyřešíme soužití jedněch s druhými, zda 

případné přijetí uprchlíků ovlivní náš život. Je to 

strach z neznámého, který je zcela pochopitelný 

a snad i oprávněný. Strach, který však do celé si-

tuace příliš jasno nevnáší, spíše ji dělá ještě více 

vyhrocenou. 

Přes sílící emoce některé radnice začaly k si-

tuaci přistupovat racionálně a  v  duchu solidari-

ty. Například v  Brně se k  situaci postavili če-

lem a zjišťují, co budou moci v případě příchodu 

uprchlíků udělat, jak jim budou schopni pomoci. 

Stejně tak v Liberci rada schválila soubor preven-

tivních humanitárních a  sociálních opatření pro 

potřeby případných uprchlíků ze zemí třetího svě-

ta. V zahraničí radnice situaci také řeší, lidé v Ně-

mecku či Rakousku dokonce začali nabízet indi-

viduální pomoc a ubytování. 

Jde o opatření, která mají nyní spíše preven-

tivní charakter. V případě, že ale bude zapotře-

bí, města budou připravena. Věřím, že spíše nežli 

zaryté odmítání solidarity a  jitření vášní, je důle-

žité přemýšlet, jak bude možné situaci úspěšně 

zvládnout. Nebojme se proto pomáhat, v duchu 

tradic naší kultury se nám taková pomoc pozitiv-

ně vrátí. 

Chci Prahu bez bariér a s rovnými příležitostmi

Přestože je Praha evropskou metropolí, v přístu-

pu k osobám se zdravotním handicapem ještě 

zaostává a najdeme zde mnoho nejen staveb-

ních bariér. Nyní proto začal pražský magistrát 

na můj popud pracovat na nápravě současné-

ho stavu. Cílem je z Prahy vytvořit město přá-

telské nejen k  handicapovaným občanům, ale 

např. i k rodičům s kočárky či seniorům.

První vlaštovkou snah proměnit naše město 

je projekt mapování bezbariérovosti. Toto mapo-

vání bude v pilotní fázi zahrnovat historické cent-

rum města. Uživatelům následně vzniklá elektro-

nická mapa poskytne informace o  přístupnosti 

budov, turisticky zajímavé trasy vhodné pro oso-

by se sníženou pohyblivostí a vozíčkáře apod. 

Cílem mapy není jen lepší orientace v  pří-

stupnosti pražských objektů pro vozíčkáře. Pro-

jekt by měl zároveň upozornit na těžko dostupná 

místa, která by měla být následně bezbariérově 

upravena. Právě za účelem odstranění bariér se 

v současnosti připravuje městský grantový pro-

gram, do kterého se budou moci hlásit zejména 

subjekty provozující veřejně přístupné budovy 

s projekty na  jejich bezbariérové úpravy. Měst-

ským částem byla také nabídnuta možnost žá-

dat MHMP o fi nanční příspěvek na vlastní mapo-

vání a odezva byla pozitivní. Jimi sebraná data 

budou také zapracována do  již zmíněné mapy 

bezbariérovosti.

Osobně věřím, že jsme vykročili správným 

směrem. Pokud totiž o  našem městě chce-

me říkat, že je moderní, pak musí být přívětivé 

ke všem skupinám obyvatel. 

Dnes na vodítku psi, zítra my

Co Čech, to pejskař. I tak by se dalo parafrázovat 

jedno známé úsloví. Proto se v dnešním příspěv-

ku budu věnovat aktuálnímu tématu, které se do-

týká právě pejskařů.

Radní hlavního města Prahy koncem červ-

na schválili návrh obecně závazné vyhlášky 

„O  stanovení pravidel pro pohyb psů na  ve-

řejném prostranství na  území hlavního měs-

ta Prahy“ a tento návrh byl zaslán jednotlivým 

městským částem k  připomínkování. Že ter-

mín připomínkování vyšel zrovna na dobu léta, 

prázdnin a dovolených, je jistě jen náhoda. Vy-

hláška je koncipována tak, že jednotlivé městské 

části určí lokality, kde je možný volný pohyb psů. 

Na většině území tak bude možné venčit svého 

čtyřnohého mazlíčka jen na vodítku. Apeluji pro-

to na  naše radní, aby stanovili, že volný pohyb 

psů v Praze 3 je možný všude, vyjma lokalit, kde 

je to již dnes příslušným usnesením rady č. 517 

z roku 2013 zakázáno. V opačném případě bu-

dou mít udavači žně a pokutovány budou babič-

ky, které nechají své voříšky proběhnout na tráv-

níku před domem. 

Celá vyhláška je opět postavena proti princi-

pu svobody a odpovědnosti. Ale to v našich kon-

činách není v poslední době bohužel nic nového. 

Stačí vzpomenout na připravované návrhy o za-

vedení elektronické evidence tržeb či zákazu kou-

ření v restauracích. Stále více jsme pod dohledem 

Orwellova Velkého bratra a  svazováni diktátem 

regulací. Nehrozí, že za  nějaký čas bude přija-

to nařízení o volném pohybu osob, kdy můžeme 

chodit jen pod dohledem úředníka či za pomoci 

vodítka? Svobodě zdar! 

Magistrát chce šikanovat majitele aut

Jako radní pro dopravu jednoznačně odmítám 

záměr vedení hlavního města, které chce šesti-

násobně zdražit parkování části rezidentů v Pra-

ze, pokud si nepořídí roční předplatné na veřej-

nou hromadnou dopravu. 

Magistrát jim totiž plánuje místo 700 ko-

run za  rezidenční parkování účtovat 4500 ko-

run, pokud se neprokážou ročním předplatným 

na MHD.

Předně nesouhlasím s  rozhodnutím trestat 

část obyvatel centra metropole za  to, že vlast-

ní a používají automobil, pokud si nepořídí jeden 

konkrétní typ jízdného na MHD. 

Je to postup, jenž hraničí s  vydíráním, kdy 

vedení primátorky Krnáčové podmiňuje reziden-

tům dosavadní cenu v parkovacích zónách tím, 

že musí odebrat jiné služby, které často ani ne-

potřebují.

Předně je to však opatření, které nic neřeší. 

Nepřiměje Pražany méně využívat osobní auto-

mobilovou dopravu a více preferovat tu hromad-

nou. Pouze způsobí starosti těm, kteří musí ob-

čas využít v okruhu svého bydliště auto, přičemž 

cestování hromadnou dopravou řeší jinak než 

ročním předplatným. Často proto, že jednodu-

še je jednorázová roční platba za MHD nad jejich 

ekonomické možnosti.

Jediný efekt magistrátního plánu tak spočí-

vá v tom, že vytáhne z peněženek Pražanů více 

peněz. Vlastníci automobilů z centra tak budou 

jen záplatovat díru, kterou v rozpočtu dopravní-

ho podniku vytvořilo nové vedení Prahy populi-

stickým zlevněním ročního jízdného. A o  to asi 

ve skutečnosti jde. 

Zájem občanů nezastaví ani tropické vedro

Prázdniny? Dovolená? Vedro? Nic nevadí, 

na Žižkově se žije pořád. Občané se zajíma-

jí o  Prahu  3 stále. Při různých rozhovorech 

jsem byla upozorněna na  nedostatek tradič-

ních obchodů například typu železářství. Jed-

no je v  domě č. 15 na  ulici Seifertova. Pa-

pírnictví, které v  začátku školního roku bude 

zvládat nápor rodičů a dětí, je pouze v domě 

nad Ohradou, a to je jediné, nedávno otevře-

né, na  celé dlouhé ulici Koněvova. A  to zá-

jmu i potřebám občanů nemůže stačit. Všichni 

víme, že obchodní řetězce v celé Praze nabí-

zejí celou škálu obchodů s  různým sortimen-

tem, ale ne všichni občané mohou tyto ře-

tězce navštěvovat a  využívat. Při procházce 

po  ulicích Prahy  3 je vidět celá řada volných 

obchodů, které by byly při otevření určitě oži-

vením trhu i  atmosféry Žižkova. Vyjmenovat 

mohu například bývalé pekařství na Vinohrad-

ské ulici č. 116, na ulici Koněvova jsou nevy-

užité prostory v domech č. 173, 221 a trafika 

v domě č. 211, další v ulici Husitská, Ohrada, 

Želivského apod. 

Ale to by byl dlouhý seznam a  nedostalo 

by se na ostatní žadatele, o kterých se musím 

zmínit. Ať už se jedná o lavičky v parcích a vni-

troblocích, otázky ohledně provozu Klubu dů-

chodců v Hořanské ulici a stále požadovanou 

pamětní desku na ulici Koněvova pro vyznače-

ní cíle běžeckého závodu Běchovice – Praha.

Uvedený stav ale nestačí jen konstatovat, 

je nutné se jím zabývat, využít všech námětů 

a postřehů občanů, protože oni nejlépe vědí, 

co by potřebovali, co by je zajímalo a jak by se 

jim mohlo lépe žít v Praze 3. 

Lucie Vítkovská / ODSVladislava Hujová / TOP 09
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Nízkoprahový klub Husita

Nám. Barikád 1
npkhusita.husitskecentrum.cz

 7. po English competition s Cath

17. čt Lanové centrum

24. čt Žižkap – tradiční fotbalový 

turnaj s bohatým programem

Ulita

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

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  ŠKOL-

NÍ ROK 2015/2016 – telefonicky, 

e-mailem nebo osobně v recepci Ulity 

od  9.00–18.00 hod. Kroužky a  kurzy 

pro děti, mládež i dospělé – všeobecně 

zaměřené, sportovní, taneční, výtvarné 

atd. Ukázková hodina zdarma. 

19. so 14.00 – 18.00 Drátenický 

workshop  

23. st 16.00 – 19.00 Zahajovací 

párty  – Pojďte s námi oslavit 

začátek nového školního roku

Beztíže

nízkoprahový klub

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

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 let, 

každý všední den od 14 do 19 hodin, 

a to i ve většině svátků a prázdnin. Na-

bízíme zábavu (PC, fotbálek, hřiště), 

podporu a  pomoc (pokud máš něja-

ké problémy nebo něco řešíš) a  také 

pohodu. Vstup zdarma, každý může 

kdykoliv přijít (a odejít).

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. 

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  ŠKOLNÍ 

ROK 2015/2016 od 31. 8. telefonicky, 

e-mailem nebo osobně v recepci DDM 

Ulita od  9.00–18.00 hod. Z  nabídky 

vybíráme: Rodinná jóga, Cvičení pro 

rodiče s  dětmi 0,5–3 roky, Hudebně 

pohybová dílna a další. Ukázková ho-

dina zdarma. 

17.  čt   16.00 – 18.00 10. narozeniny 

klubu  Ulitka

po 10.00 – 11.00 Pilates pro ženy  s hlí-

dáním dětí.

út 17.15 – 18.15 Hejbni kostrou  Dět-

ská fyzioterapie. 

RC Paleček

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

Centrum se otevírá 7. září. Registrace 

do seminářů a besed na: kurzyprode-

ti @rcpalecek.cz nebo na: rcpalecek.

webooker.eu/Courses. Velký výběr kur-

zů pro rodiče s  dětmi od  narození 

do 7 let věku, herna pro děti a kavár-

na pro dospělé, v září otevřeno po–čt 

9–18. Registrace do kurzu Montessori 

– příprava dětí na školní doházku.

 7. po 18.30 Úvodní seminář 

k Montessori seminářům 

 9. st 12.00–14.00 Podpůrná sku-

pinka v počátcích mateřství

17. čt 18.30 Úvodní seminář 

ke kurzu Předškolák

Nová Trojka

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

Herny v  Nové Trojce jsou otevřené 

od  úterý 1. 9., pravidelné programy 

začínají 7. 9.  V  pondělí 28. 9. (státní 

svátek) je  zavřeno. 

Od 1. 7. jsme zahájili provoz no-

vého rezervačního a  náhradové-

ho systému. Přihlašování do  kurzů, 

náhrady hodin, rezervace na  tradič-

ní akce a  další aktivity Nové Trojky 

nyní pouze online na: nova-trojka.

webooker.eu. S  rezervačním a  ná-

hradovým systémem bude platit nové 

číslo účtu: 2600776004/2010.

   2. st 9.00–18.00 Hurá do školky 

a školy v novém oblečení! Pro-

dej outletového oblečení pro 

děti 0–14 let. Kontakt: Edita 

Janečková, tel.: 777 650 759

  3. čt 16.00–18.00 První pomoc 

a prevence úrazů dětí.*

11. pá 18.00 až 12. so 10.00 

Pyžámkový večírek**

12. so 9.00–12.00 Sportovní dopole-

dne pro ženy. ***

13. ne 10.00–16.00 Den pro pěstoun-

ské a sociálně znevýhodněné 

rodiny

18. pá 16.00 Podzimní slavnost aneb 

Babí léto v Nové Trojce

18. pá 15.30–19.30 Odlehčovací 

pátek pro pěstounské rodiny

20. ne 20.00 Procházka fi lmem – 

Kobry a užovky (2015)

22. út 10.00–12.00 Už toho mám 

dost! aneb Jak na vzteklé dítě* 

23. st 9.00–12.00 a 15.00–20.00 

Den otevřených dveří

29. út 19.00–22.00 Rodičovská 

skupina*

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

důležité informace/kluby

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. 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 

8. září 2015 – trasa A

Nepřišly vám 
Radniční noviny?
V případě, že vám Radniční noviny 

nepřijdou v pořádku do schrán-

ky, napište nám na adresu re-

dakce: Havlíčkovo náměstí 11, 

Praha 3, 130 00 nebo e-mailem: 

RN@praha3.cz.

místo čas

nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská 15.00–15.20

Slezská/Perunova 15.30–15.50

Ondříčkova (u parku Žižkovo náměstí) 16.00–16.20

Kostnické náměstí 16.30–16.50

náměstí Barikád/Roháčova 17.10–17.30

Loudova/Koněvova 17.40–18.00

Květinková/V Zahrádkách 18.10–18.30

Na Vrcholu/V Domově 18.40–19.00

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická

 1. září 14.00–18.00

11. září 14.00–18.00

23. září 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách

 1. září 15.00–19.00

11. září 15.00–19.00

23. září 15.00–19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.

 2. září 14.00–18.00

12. září  9.00–13.00

24. září 14.00–18.00

Tachovské nám. u tunelu

 2. září 15.00–19.00

12. září 10.00–14.00

24. září 15.00–19.00

Na Vrcholu/V Domově

 3. září 14.00–18.00

15. září 14.00–18.00

25. září 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11

 3. září 15.00–19.00

15. září 15.00–19.00

25. září 15.00–19.00

nám. Barikád u školy

 4. září 14.00–18.00

16. září 14.00–18.00

26. září  9.00–13.00

Kostnické nám./Blahníkova

 4. září 15.00–19.00

16. září 15.00–19.00

26. září 10.00–14.00

Buková/Pod Lipami

 5. září  9.00–13.00

17. září 14.00–18.00

29. září 14.00–18.00

Jeseniova 143

 5. září 10.00–14.00

17. září 15.00–19.00

29. září 15.00–19.00

Orlická/Přemyslovská

 8. září 14.00–18.00

18. září 14.00–18.00

30. září 14.00–18.00

Sudoměřská/Křištanova

 8. září 15.00–19.00

18. září 15.00–19.00

30. září 15.00–19.00

Křivá 15
 9. září 14.00–18.00

19. září  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská 
 9. září 15.00–19.00

19. září 10.00–14.00

U Rajské zahrady/Vlkova
10. září 14.00–18.00

22. září 14.00–18.00

V Zahrádkách/Květinková
10. září 15.00–19.00

22. září 15.00–19.00

Senioři mohou 

stále žádat 

o zavedení tísňové 

péče AREÍON 

Zájemci o  zavedení služby tísňové 

péče, která funguje nonstop a díky 

níž jsou v  nepřetržitém kontaktu 

s operátorkami zajišťujícími potřeb-

nou pomoc v  případě nouze, se 

mohou obracet na: oddělení soci-

álních služeb ÚMČ Praha 3, Seifer-

tova 51 (2. patro), Zdena Hošková, 

tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@

praha3.cz.

Městská část poskytne klientovi 

zdarma přístroj, jeho instalaci a SIM 

se zvýhodněným telefonním tarifem 

s  neomezenými hlasovými služba-

mi. Služba, na níž lze uplatnit navíc 

poskytovaný příspěvek na péči, při-

jde klienta na  400 korun měsíčně, 

tyto peníze jdou za  poskytovanou 

nonstop 24hodinovou monitorující 

službu organizaci Život  90. Projed-

nání a schválení žádosti trvá přibliž-

ně 2 měsíce od jejího podání. 

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 roz-

mezí od února 2014 do července 2014, ozvěte se, prosím, laskavě a uveďte: 

jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a příjmení rodi-

čů; telefonicky: 222 116 349 – Ivana Kvapilová, poštou: Odbor kultury, k rukám 

I. Kvapilové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3, e-mailem: ivanak@praha3.cz. 

Na Jarově čekají na řidiče od září 

dopravní omezení

Od září do konce letošního roku budou probíhat práce na opravách komunikací 

v oblasti Jarova a v přilehlé části MČ Praha 10. Půjde především o rekonstruk-

ci dvou úseků komunikace Malešická (jeden v úseku U nákladového nádraží – 

Za Vackovem a druhý v Praze 10) a  dále o dopravně bezpečnostní úpravu kři-

žovatky Na Jarově x Pod Lipami. V této souvislosti bude v této lokalitě  docházet 

k dopravním omezením. O jejich konkrétní podobě, stejně jako o přesných termí-

nech, se v době uzávěrky Radničních novin ještě jednalo. Jakmile budou detailní 

informace známy, budou zveřejněny na webu www.praha3.cz. 
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„Žižkov je sám o sobě takové divoké ticho,“ říká Ondřej Fencl z kapely Hromosvod

Pražská folkrocková hudební formace 

Hromosvod nedávno oslavila dvacetiny. 

Po pěti letech od předchozího alba vydá-

vá další, v pořadí čtvrté CD Divoký ticho 
Žižkova. Od založení na pražské Základ-

ní škole Horáčkova ušla kapela kolem 

známého hudebníka Ondřeje Fencla (též 

Marsyas, 5P Luboše Pospíšila, Vladimír 

Merta trio…) kus cesty.

Vaše nové album má nezvyklý název. Lze 

si ho vyložit všelijak.

Vracel jsem se jednou časně ráno z hos-
pody a vnímal ztichlé žižkovské ulice, to 
zvláštní tajemno někde pod pokličkou. 
Zrovna jsem míjel vysílač, když mě napadl 
slogan „divoký ticho Žižkova“. V podsta-
tě vzápětí mi naskočil celý text písničky 
a potažmo název a podhoubí celého alba. 
Žižkov, jak ho vnímám, je totiž velice spe-
cifi cké prostředí.

Chcete říct, že máte k  Žižkovu vřelý 

vztah…

Bydlím v Bořivojovce, rušné ulici plné 
hospod. Cvrkot za oknem, ticho nad 

ránem, šumivé noci, to je velká inspirace. 
Takže ano, je to vřelý vztah.

Natrvalo se k Žižkovu upírat nelze, ale 
jako materiál pro jedno album je to pas-
tva. Okno do ulice mám pořád otevřené, 
tak uvidíme, jestli bude někdy druhý díl.

Jak vnímáte Žižkov po kulturní stránce?

Trochu mi občas vadí hluk z baru Bu-
kowski a hospody Nad Viktorkou, kde 
to návštěvníci často dokážou táhnout až 
do svítání. Ale to k Žižkovu taky patří. 
Mám rád starý, špinavý, tajemný Žižkov 
jak ho představuje neodolatelný fi lm Fe-

šák Hubert, tu poezii dávna. Ale stejně tak 
se mi líbí, jak tato městská čtvrť v posled-
ních letech kvete, čistí se a barví. Přitom 
neztrácí svoji specifi čnost.

Pro nezávislou folkrockovou hudební 

formaci musí být fi nančně náročné nato-

čit jakékoliv album…

Nebýt různých dobrodinců, asi bychom si 
museli vzít hypotéku. Nutno proto podě-
kovat i městské části Praha 3 za sponzor-
ský dar, v němž se angažoval místostarosta 

Alexander Bellu. Obal alba Divoký ticho 

Žižkova po výtvarné stránce zaštítila právě 
žižkovská radnice. 

Jaká je nyní atmosféra v kapele?

Skvělá. Po roce práce máme novou desku, 
která je mimo jiné plná hostů zvučných 
jmen, objevují se Kamil Střihavka, Petr 
Janda nebo Vladimír Merta. Máme nád-
herný žižkovský fotografi cký obal zpod 
rukou Maťo Mišíka. Máme čtrnáct nových 
písniček a chuť je naživo předvést. Album 
jsme pokřtili 30. července na Sázavafestu 
ve Světlé nad Sázavou, kmotry byli Radim 
Hladík a Vladimír Mišík.

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Rad-

ničních novin?

Přijďte se podívat na některý z našich 
koncertů, seznam najdete na www.hro-
mosvod.cz. Pořiďte si naše nové CD, dali 
jsme do něj srdce a kus života. Budeme 
moc rádi, když rozezní žižkovské uli-
ce. Vždyť jsem ho skoro celé napsal tady 
za rohem. 

Petr Štrompf 

Dny žižkovského kulturního dědictví přinesou hudbu, 

výstavy a odborné debaty

Letošní 7. ročník Dnů žižkovského 

kulturního dědictví se bude konat 

od 1. do 30. září a vzpomene nejen 

na spisovatele Jaroslava Seiferta, 

ale nabídne i odborné debaty o his-

torickém dědictví Prahy 3.

Multižánrový program opět předsta-
ví movité kulturní dědictví Prahy 3 
v pestrém provedení. Pozornost si 
určitě zaslouží lokalita Nákladového 
nádraží Žižkov, kde se konají akce 
s úmyslem upozornit na budoucí vy-
užití této významné kulturní památ-
ky – do 27. září tu proběhne výstava 

Industriální topografi e/ Architek-
tura konverzí ve vztahu k Praze 3, 
23. září se zde uskuteční odborná 
debata, která se bude týkat součas-
nosti a budoucnosti industriálního 
dědictví. 

Řada aktivit se koná v hospodě 
U Vystřelenýho oka. Již tradičně se 
koná 1. září První školní den, kdy 
pobaví nejmenší návštěvníky hudeb-
ní soubor Pískomil se vrací. Proces 
vzniku sochy předvede 9. září So-
chařské sympozium 7, pocta básní-
kovi Magorovi se uskuteční 10. září 
za účasti undergroundové legendy 

� e Plastic People Of � e Universe. 
Z hospůdky bude též 24. září smě-
řovat putování za Jaroslavem Seifer-
tem do míst, kde se odehrává dějství 
jeho knížky Všecky krásy světa.

Na divadelní představení pro děti 
může každý vyrazit 13. září do Ve-
nuše na Švehlovce, kde také 27. září 
proběhne čtení známých a méně zná-
mých žižkovských autorů. Na nakla-
dovém nádraží se program „žižkod-
nů“ uzavře 30. září inscenací 20 000 
mil pod mořem. Podrobný program 
naleznete na straně 15. -ham-

Nekonvenční žižkovský podzim 

začíná

Pod záštitou městské části Praha 3 

se po devatenácté koná od 23. září 

do 12. listopadu mezinárodní hu-

dební festival Nekonvenční žižkov-

ský podzim.

Na čtrnácti místech Prahy 3 proběh-
ne čtrnáct koncertů, které mimo jiné 
vzpomenou na výročí mistra Jana 
Husa, Johanna Sebastiana Bacha 
a Jakuba Jana Ryby. Festival láká jak 
na klasický repertoár vážné hudby, 
tak i na svoji již charizmatickou dra-
maturgii. Vedle poslechu violonce-
llových sonát od J. S. Bacha zaznějí 

na Žižkovské věži Saxofony nad Žiž-
kovem, je připravený koncert a di-
vadlo na lodi Cecílie k 105. jubileu 
Pražské paroplavby, nebude chybět 
ani závěrečný symfonický koncert 
Pražské symfonie ve Vencovského 
aule VŠE. 

Předprodej vstupenek a pro-
gramové brožury zajišťuje výhrad-
ně trafi ka v ulici Táboritská 26, 
Praha 3, tel.: 734 478 438 u stanice 
tramvaje č. 5, 9, 26 na Olšanském 
náměstí. Více informací naleznete 
na www.zizkov.cz/festival. 

-ham-

Ondřej Fencl, frontman hudební formace Hromosvod

Dan Bárta s kapelou Illustratosphere 
předvede na vinobraní jazzovou show
V sobotu 12. září se jako headliner na Vinohradském vinobraní představí mnohonásobný držitel 
hudebních cen Anděl Dan Bárta.

Společně s kapelou Illustra-
tosphere zahrají nejen no-
vinky z aktuálního alba Ma -

ratonika, ale i starší skladby 
v nových úpravách. Diváci se mo-
hou těšit na průřez celou tvorbou 
Dana Bárty, který působí v dalších 
kapelách jako J.A.R. nebo znovu 
založené skupině Alice, s níž dobý-
val svoje první úspěchy a opět s ní 
po letech vystupuje. Doprovodná 
kapela se pyšní prvotřídními hu-
debníky – Filip Jelínek – klávesy, 
Robert Balzar – kontrabas a basa, 
Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček 
– bicí. Hudební zážitek slibují šlág-
ry z dílny Sexy Dancers, autentic-
ké předělávky rockových velikánů 
od AC/DC, � e Cult, ale také Björk 
či Simply Red, které po svém pře-
dělal s Robert Balzar Trio do jazz o-
vého aranžmá.

Dan Bárta patří k nestorům čes-
ké hudební scény. Mnohonásobný 
držitel ceny Anděl se zapsal do pod-
vědomí nejdříve svým účinkováním 
Jidáše v muzikálu Jesus Christ Su-
perstar a jako frontman rockové 
Alice. Jeho jméno je úzce spojeno 
s J.A.R. anebo Sexy Dancers, vlast-
ním projektem, kde nahrál kriti-
kou ceněné album Butcher´s On 	 e 

Road. Nazpíval i rádiový šlágr k fi l-
mu Snowborďáci. V posledních le-
tech se věnuje především projektům 
Illustratosphere nebo Robert Bal-
zar Trio, s nimiž točí posluchačsky 
náročné, ale zcela ojedinělé desky, 
kde energicky propojuje nevšední 
aranže baladického jazzu s rocko-
vou přímočarostí a jazzovou emo-
cionalitou s prvky šansoniérského 
humoru. 

Martin HošnaDan Bárta & Illustratospehere zahrají skladby z alba Maratonika i známé hity v nových úpravách

foto: Kamil Voděra
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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

16. st 19.30 Trio Cantabile – 30 let 
(„Za vším hledej ženu“ – 
G. F. Händel, M.– Theresia 
von Paradis a další)

19. so 15.00 Mariia Mikhailova – 
fl étna, Libor Janeček – kytara 
(J. S. Bach, F. Molino, B. Bar-
tók, A. Piazzolla, A. Barrios) 

21. po 19.30 Marta Töpferová 
& Milokraj

23. st 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

29. út 19.30 Orbis trio (B. Martinů, 
W. A. Mozart, M. Reger)

30. st 19.30 Art duo J. Subbotina 
a F. Subbotin – klavír 
(J. Brahms, E. Grieg, 
P. I. Čajkovskij)

VÝSTAVY

10. 9. – 8. 10.
 Petr Bareš – obrazy a pastely

Junior klub,Kubelíkova 27,
Praha 3, Palác Akropolis

16. st 19.00 Vzpomínka 
na Petra Kalandru – 
20 let za nebeskou bránou

17. čt 19.30 Znouzectnost 
+ Zuby nehty

18. pá 19.30 Kim Churchill
22. út 19.30 Radůza

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

17. 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.

  7. po 16.00  T. Pratchett: Muži 
ve zbrani aneb Celá Země-
ploch jest jevištěm! (Divadlo 
AQUALUNG)

  8. út T. Pratchett: Muži ve zbrani 
aneb Celá Zeměploch jest je-
vištěm! (Divadlo AQUALUNG)

  9. st M. Gavran: Smích zakázán 
(3D company)

10. čt Lijavec
13. ne Vražda v salónním coupé
15. út Afrika
16. st Blaník
17. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy 

(zadáno)
18. pá K. Hanzlík, B. Stoker: Reloa-

ded (Divadlo AQUALUNG)
19. so The Stand In (Cimrman Eng-

lish Studio)
20. ne 16.00 a 19.00 České nebe
21. po N. Simon: Drobečky z perníku 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
22. út Cimrman v říši hudby 
23. st Záskok 
24. čt Němý Bobeš 
25. pá G. Montero: Frida K. (3D com-

pany)
26. so M. Gavran: Smích zakázán 

(3D company)
27. ne Dlouhý, široký a krátkozraký 
28. po I. Lausund: Případ zborcené 

páteře (3D company)
29. út Švestka 
30. st Dobytí severního pólu 

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

Rezervace vstupenek na www.
kinoaero.cz a každý všední 

den po–pá 10–17 na tel. čísle: 
608 330 088, on-line na www.ki-
noaero.cz. Pro uživatele chytrých 

telefonů je zdarma ke stažení 
aplikace s aktuálním programem 

KINOKLUB.

 Kino Aero doporučuje 

ze zářijového programu: 

  1. út 20.30 Filmjukebox | Amy
  9. st 20.30 Premiéra fi lmu Na Hra-

ně/ Řezník
10. čt 20.30 National Theatre Live | 

Everyman
15. út Slavnostní premiéra fi lmu 

Love
19. so 12.00 Zažít město jinak před 

Aerem
23. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 45
24. čt Aero Stand-Up Night
26. so 48 Hour Film Project
29. út 19.30 Rogers Waters The Wall
30. st 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory 

– každé úterý od 10.00

  1. Schmitke
  8. A my
15. Pride
22. Cesta vzhůru
29. Marguerite

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
ŽIŽKOV SOBĚ
1. – 30. 9. – 17. MEZINÁRODNÍ 

VÝTVARNÉ SYMPOZIUM – 
VE VÍRU ŽIVOTA – IM WIR-
BEL DES LEBENS – pořádá 
SUKUS za podpory ČNFB

20. ne 20.00 Just! Impro
23. st 18.00 Euroconnections: Euro-

connections festival – Bokka 
+ Sea+Air + Sun Glitters + 
Frequency + The Devil´s tra

27. ne 20.00 Squadra Sua – 
Handicops

28. po 19.30 Respect plus: Basse-
kou Koyate & Ngoni Ba 

Sdružení 

výtvarníků ČR

Korunní 119

10. čt 17. 00 vernisáž výstavy – 
Mgr. Renáta Růžičková v Ko-
runní 119 

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

  1. út 17.00 První školní den - 
Pískomil se vrací, výtvarná 
soutěž, běh cyklostezkou 
do nového školního roku

  3. čt 19.30 Russian doctors
  9. st 10.00 Sochařské sympozi-

um 7 na Žižkovské stezce, 
19.00 Five rivers, Oskar Petr 
band

10. čt 19.00 Mezi proudy – „Pocta 
Magorovi“ (The Plastic People 
of the Universe, promítání, 
čtení, překvapení)

15. út 19.30 Phil Shöenfelt
16. st 19.30 Radek Lehkoživ – poe-

zie, autorské čtení
17. čt 19.00 Benefi ce pro Sluneční 

školu Surya v Himalajích – 
Visací zámek, promítání

24. čt 17.00 Putování za Seifertem 
– „Žižkov ve vzpomínkách 
Jaroslava Seiferta nosite-
le Nobelovy ceny“ (Arturo 
Soriano band, čtení, prohlídka 
žižkovských vnitrobloků)

30. st 19.00 Zlatoválky – autorské 
čtení Sylva a Ester Fisherová

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

  7. po 19.30 Miloš Knor: Knorektně
  8. út 10.00 + 17.00 Hanka Strejčko-

vá: Mezi námi
15. út 20.00 Edhem Jesenković: 

M.E.N 
16. st 18.00 park Vítkov | Opening 

15. sezony: Nadar Rosano: 
DOGTOWN

16. st 20.00 Opening 15. sezony: 
Michal Záhora / NANOHACH: 
DEVOID (premiéra)

16. st 21.30 Opening 15. sezony: 
B4 koncert

17. čt 18.00 park Vítkov / Opening 
15. sezony: CreWcollective: 
Volná zastavení po Praze 3  

17. čt 20.00 Opening 15. sezony: 
Improvizační večer IQ + 
CreWcollective

17. 9. 21.00 Opening 15. sezony: 
Kyklos Galaktikos koncert  

18. pá 21.00 Opening 15. sezony: 
SILENT_NIGHT#2 

20. ne 20.00 Opening 15. sezony: 
Jiří Havelka / VerTeDance / 
Clarinet Factory: KOREKCE

21. po 20.00 Opening 15. sezony: 
Spitfi re Company: 
Sniper‘s Lake

22. út 20.00 Opening 15. sezony: 
Spitfi re Company: 
Animal Exitus 

23. st 20.00 Opening 15. sezony: 
Farma v jeskyni: Divadlo

24. čt 20.00 Opening 15. sezo-
ny: Veronika Švábová / 
NANOHACH: Move on

25. pá 20.00 Opening 15. sezony: 
Michal Záhora / NANOHACH: 
Diptych

26. so 20.00 Opening 15. sezony: 
Postelové kino 

27. ne 20.00 Opening 15. sezony: 
Lenka Vagnerová & Company: 
La Loba

29. út 20.00 Opening 15. sezony: 
Jozef Fruček a Linda Ka-
petanea (RootLessRoot) / 
DOT504): COLLECTIVE LOSS 
of MEMORY

30. st 20.00 Opening 15. sezony: 
Jozef Fruček a Linda Ka-
petanea (RootLessRoot) / 
DOT504): COLLECTIVE LOSS 
of MEMORY

30. st 21.30 Opening 15. sezony: 
OTK koncert

Národní památník 

na Vítkově 

U Památníku 1900, 
Praha 3

16. 9.– 31. 12. Ivan Medek. Nesmlou-
vavě přímý gentleman – 
panelová výstava k příležitosti 
90. výročí narození známého 
novináře

do 31. 3. 2016 Slavné pohřby 
– expozice

Sborové studio Zvoneček Praha přivezlo z Německa 

tři zlaté medaile

Sborové studio Zvoneček Pra-

ha přijalo na závěr další koncert-

ní sezony výzvu zúčastnit se vý-

znamné mezinárodní soutěže 

Grand Prix of Nations v Magde-

burgu a z Německa přivezly jeho 

sbory tři zlaté medaile.

Koncertní sbor Zvonky si pod vede-
ním sbormistryně Jarmily Noven-
kové vyzpíval zlato v kategoriích 
mladé sbory a folklor. Dívčí komor-
ní sbor Abbellimento, další součást 
studia, přidalo zlatou medaili v ka-
tegorii komorních sborů. Úspěš-
ným vystoupením v Magdeburgu 
navázal Zvoneček na řadu podob-
ných ocenění z dalších mezinárod-
ních soutěží, například ve Štýrském 
Hradci, v Cincinnati nebo loni 
v britském Llangollenu. 

-red- Jarmila Novenková vede sborové studio od jeho založení
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rozhovor

„Chci, aby moje hudba přinášela pohlazení, 
poznání a poselství,“ říká Jiří Pavlica
Na letošním Vinohradském vinobraní vystoupí v pátek 11. září alternativní cimbálovka Hra-
dišťan. Kapelník a umělecký vedoucí Jiří Pavlica se rozpovídal pro Radniční noviny nejen o své 
domovské kapele, ale i o současném světu, v němž vládnou nové technologie, které v jeho hudbě 
nemají žádnou moc.

Jak se Hradišťanu hraje na  měst-

ských slavnostech, jako je Vinohrad-

ské vinobraní? Liší se váš repertoár 

podle toho, kde zrovna vystupujete? 

Repertoár vždy přizpůsobuji místu, 
ročnímu období a charakteru kaž-
dé konkrétní akce. A nejinak tomu 
bude i tentokrát na vinobraní. Zazní 
písně o víně, o lásce a obecně o eko-
logii přírody a lidské duši. Ono to 
všechno spolu souvisí.

Hradišťan je proslulý svým cross-

overem a nezaměnitelnou atmosfé-

rou – máte ještě před sebou nějaký 

cíl, kterého byste chtěli po hudební 

stránce dosáhnout?

Cíle musíme mít stále, doufám, že 
z těch osobních si v nadcházející se-
zóně některé splním. Tři z nich se 
dokonce týkají Prahy, jsou to pre-
miéry mých skladeb – adventní kan-
táty pro sbor chrámu sv. Víta v roce 
2015, suity Svatojánské vigilie pro 
Symfonický orchestr FOK v červnu 
2016 a v neposlední řadě také autor-
ský večer v Rudolfi nu 25. listopadu 
v provedení sólistů, sboru a orches-
tru Národního divadla v Praze. No 
a s Hradišťanem je to řada akcí, kro-
mě jiného plánujeme v příštím roce 
další koncerty s Vlastou Redlem 
a  jeho skupinou.

Přestože éra komunismu zne-

hodnotila folklór a  lidovou tvorbu 

ve  svůj prospěch, vy jste překva-

pivě tehdy zařadili do  své tvorby 

řadu protestsongů. Jak to měl Hra-

dišťan těžké v 70. a 80. letech? 

To by bylo na dlouhé povídání, pro-
šli jsme si vším – od zákazu v 70. le-
tech, přes povolení a první expe-
rimenty v letech osmdesátých, až 
po časté zahraniční cesty v desetile-
tích následujících a s tím i spojený-
mi dialogy všemi směry – mezi hu-
debními žánry, různými kulturami… 

Album Byla vojna u  Slavkova se 

stalo vaším prvním zlomovým oka-

mžikem – odkud přišel prvotní ná-

pad napříč křížit protichůdné hu-

dební žánry? Dávno dřív, než když 

s rockovým feelingem přišel nyněj-

ší Čechomor?

Toto album bylo prvním vymaně-
ním se z obvyklého vnímání lido-
vých písní v tehdejší době. Vyšlo 
v roce 1982 a působilo ve svém žánru 
asi dost revolučně. Někteří mě za to 
měli rádi, jiní zase ne. Ale ke skuteč-
nému crossoveru došlo až o pár let 
později, kdy jsem se snažil spolupra-
cí s hudebníky jiných žánrů vytvá-
řet něco, čemu se u nás ještě vůbec 
neříkalo world music. Vše to začalo 
někde na Portách v Plzni s Pavlem 

Lohonkou a dalšími kamarády, po-
kračovalo dlouholetou spoluprací 
s Komorním orchestrem Leoše Ja-
náčka z Ostravy, Emilem Viklickým 
nebo Vlastou Redlem. Vyústěním 
těchto snah byla pak naše společná 
CD v devadesátých letech. 

Dlouho bylo nemyslitelné, aby se 

lidová tvorba – stejně jako vážná 

hudba – transformovala do  jiných 

konstant. Setkali jste se také s ně-

jakou negativní reakcí na  to, co 

děláte?

Jistěže začátky nebyly jednoduché 
a byly přijímány různě, ale já jsem 
byl o své cestě přesvědčen. Dnes 
hrajeme téměř 100 % mé autorské 
tvorby, kterou interpretujeme v růz-
ném obsazení. V okamžiku, kdy se 

zakotvíme v obsazení tradiční cim-
bálové muziky, je logické, že čas-
to je vnímána jako lidová hudba. 
V okamžiku, kdy je interpretována 
v jiném nástrojovém obsazení, je 
vnímána jako crossover nebo jako 
něco nezařaditelného. Pro mě je 
nejdůležitější obsah a sdělení těchto 
skladeb, jejich zařazení do škatulek 
nebo jiné formální hodnocení není 
důležité. 

Když zhudebňujete dávné příběhy 

z historie, jakou přípravu na to mu-

síte vynaložit? 

To je různé, pokud jde o zhudebně-
ní krátkého, např. staroslověnské-
ho textu pro Hradišťan, je to něco 
jiného, než když jde o celovečerní 
oratorium pro sólisty, sbor a sym-
fonický orchestr, navíc třeba latin-
sky, německy, polsky a česky, jako 
je tomu v oratoriu Brána poutníků, 
které vzniklo pro mezinárodní těle-
so Europera.

Z poslechu vaší hudby jako by po-

stupně mizel stres ze současného 

světa, v němž prim hrají nové tech-

nologie. Jak to děláte?

Myslím, že to je vlastním obsahem 
skladeb, jejich sdělením, kterému 
jsou podřízeny hudební výrazo-
vé prostředky, jak už jsem to zmí-
nil. Chci, aby moje hudba přinášela 

pohlazení, poznání a poselství … 
Možná to dnešní svět potřebuje. Po-
kud se mi to alespoň částečně daří, 
pak jsem spokojen. 

Pomáhají vám nové technologie 

během nahrávání?

Otázkou je, co jsou nové technolo-
gie. Technický vývoj jde rychle do-
předu. Samozřejmě točíme ve stu-
diích, kde tyto možnosti jsou, ale 
já zastávám názor, že prvotní je 
smysl skladby, kterému mají všech-
ny technické studiové možnosti 
sloužit a pomáhat, nemají překážet 
nebo se stát dokonce prvořadými. 
Za důležitější považuji vědět CO 
sdělovat, než JAK a s jakými efekty 
sdělovat.

Co vy a současný trend sociálních 

sítí?

Já osobně si soukromí chráním co 
nejvíce, kontakt skrze sociální sítě 
udržují kolegové z kapely a já to zce-
la nechávám na nich.

Hodně jste cestoval – narazil jste 

někdy na  hudební kulturu, která 

na vás hluboce zapůsobila?

Mnohokrát. A také jsem s mnohými 
představiteli této kulturní jinakosti 
rád spolupracoval – Alistair Ander-
son z Anglie, Yas Kaz z Japonska, 
Dizu Plaatjies z Jižní Afriky, ali-
kvotní zpěváci z Mongolska a Altaje 
a další. 
 
Jakou hudbu aktuálně posloucháte?

V podstatě vše, co souvisí s mými 
nejbližšími plány v oblasti vážné 
hudby, a taky to, co poslouchají 
moje děti, a to bez rozdílu žánrů. 

Jaké jsou nejbližší plány Hradišťa-

nu a Jiřího Pavlici?

Po posledním písňovém albu Vteři-

ny křehké se chci věnovat spíše váž-
né hudbě, což samozřejmě nevylu-
čuje koncertování s Hradišťanem. 
V září nás mimo jiné čeká Velko-
moravský koncert v místech památ-
ného Veligradu, v říjnu společný 
koncert se Slováckým komorním 
orchestrem v Brně pro dětskou on-
kologii v Brně, v listopadu natáčení 
vánočního pořadu pro ČT a pak sa-
mozřejmě období adventních a vá-
nočních koncertů. V Praze jsme 6. 
a 7. října a pak ještě od 16. do 18. 
října jako hosté v Lucerně na kon-
certech k pětapadesátinám Spiritu-
ál kvintetu, dále pak 26. listopadu 
v městské knihovně a v prosinci pak 
kromě jiného v Lucerně na koncertu 
k 70. narozeninám kytaristy Štěpá-
na Raka. 

Martin Hošna

JIŘÍ PAVLICA (nar. 1953) je 
houslista, zpěvák a skladatel 
vážné a lidové hudby, zná-
mý především jako umělecký 
vedoucí cimbálové kapely 
Hradišťan. Vystudoval Střední 
ekonomickou školu v Uherském 
Hradišti a následně i hudební 
vědu a teorii kultury na Filozofi c-
ké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, housle na brněnské 
konzervatoři a skladbu na JAMU 
v Brně. Pod jeho působením se 
původně folklorní kapela promě-
nila po dramaturgické stránce 
v alternativní hudební těleso, 
které se nebojí křížit protichůdné 
hudební žánry jako bigbít nebo 
soudobou vážnou hudbu. Po-
znávacím znamením jsou intimní 
a silně emocionální skladby, 
v nichž se mísí majestátnost 
lidové hudby oproti současnému 
přetechnizovanému světu.

 Zazní písně 
o víně, o lásce 
a obecně 
o ekologii 
přírody a lidské 
duše

foto: www.hradistan.cz
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inzerce

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

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, od-
vezu. Tel.: 286 891 400.

 Malířské a lakýr. práce+úklid, levně 

kvalitně, p. Sus Tel.: 603 505 927.

 VODA – PLYN – TOPENÍ mon-
táž a oprava rozvodů plynu, vody, ka-
nalizace a topení. Vladimír Tymeš, 
w w w . v o d a - p l y n - t y m e s . c z ,
telefon: 603 937 032.

 Kancelář 24 m2 k  pronájmu, Ondříč-
kova 48, Praha  3, cena 5000 Kč/měs. 
Kontakt: milan.martinik@sups.cz, tel. 
222 728 257.

 Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. 
Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší 3–4+1. 
Platba hotově. Dluhy vyplatím, možné 
i před privatizací. Na stěhování nespě-
chám, lze i na dožití. Tel.: 608 661 664.

 HODINOVÝ MANŽEL – profe sionál ní 

pomocník pro opravy, montáže, údrž-
bu a další pomoc ve vaší domácnosti, 
na zahradě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 
736 140 942.

 Koupím lidový kroj. Tel.: 274 814 448.
 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garný-

že, šití záclon, markýzy, čalounění dveří, 
shrnovací dveře, renovace 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 snad-
no vytáhne ke stropu a nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel.: 602 273 584.

 !! Odvoz starého nábytku na skládku. 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěho-

vání všeho druhu. Tel.: 773 484 05.

 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji v domácnos-
tech i fi rmách. Ručně čistíme kožený ná-
bytek, myjeme okna. Zbavíme Vás špíny, 
prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

 Koupím byt v Praze 3, přímo od maji-
tele, tel.: 604 617 788.

 Koupím loutky, hračky do r. 1970, bet-
lémy, pohlednice. Tel.: 274 814 448.

 Dětský koutek CULÍK pro děti 

do  5  let, hlídání zajištěno pedagog. 

MŠ, P3 Koněvova 212, tel. 604 916 616, 

www.kadernictvijarov.cz.

 Kadeřnictví – kosmetika – manikúra 
– pedikúra + dětský koutek, Koně-
vova 212, Praha 3, tel. 284 860 223, 
732 324 342, www.kadernictvijarov.cz 
(Dříve Koněvova 210).

 Garáž dlouhodobě pronajmu, Chel-
čického 966, pod dvojím uzamčením. 
Tel.: 602 181 582.

 Sebeobrana po – st, od 19 hod., P3, 
Na Balkáně 812. Tel.: 604 725 657.

 RETRO BAZÁREK U  NATALI

Jagellonská 15, nabízíme a vykupujeme 
starožitné sklo, porcelán, obrazy a mno-
ho jiného. Přijedeme, vykoupíme pro vás 
nepotřebné předměty. Likvidujeme celé 
pozůstalosti. Tel.: 608 884 148

 Zdravotní cvičení pro seniory – čtvrtek 
od 10 hod. Tel. 604 725 657.

 OPRAVY STŘECH, KLEMPÍŘI, 

POKRÝVAČI, NÁTĚRY. Tel.: 605 350 665 

www.strechyjarov.cz

 STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

stěhujeme, vyklízíme, likvidujeme pozůs-
talosti za  velmi příznivé ceny, i  o  víke-
dech a svátcích. Volejte: 775 520 155. 

Objednávky inzerce 

do Radničních novin 

zasílejte do 15. 9. 2015

na e-mail: RN.inzerce@praha3.cz.
Hledáme kadeřnici a manikérku do zrekon-

struovaného salonu s dlouholetou tradicí 

na Praze 3, ul Koněvova (Pražačka). Nabí-

zíme rychlé získání klientely a práci na ŽL. 

Tel.: 775 949 454. 

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR

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

PRACUJ
PRO METROPOLI

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

W
W
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRPP AA

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

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

LETNÍ MENU

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

www.pizzadali.cz

nové  



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2015

1. 9. První školní den Pískomil se vrací, 
výtvarná soutěž, běh cyklostezkou 
do nového školního roku, 
U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, 
v 17 hod., vstup zdarma

1. 9. – 27. 9. Industriální topografie/ 
Architektura konverzí ve vztahu 
k Praze 3 Výstava se koná v rámci 
Landscape festivalu Praha 2015, pořádá 
Výzkumné centrum průmyslového 
dědictví FA ČVUT, Galerie Jaroslava Fragnera, 
Nákladové nádraží Žižkov, vstup zdarma

4. 9. Pocta válečným veteránům 
Vystoupení VUS Ondráš a setkání 
s válečnými veterány, výstava Stejnokroje 
a výstroj Čs. legií v  zahraničí, nám. Jiřího 
z Poděbrad, v 16 hod.

9. 9.  Sochařské sympozium 7 Proces 
vzniku sochy v přímém procesu, sochaři 
sochají svá díla na Žižkovské stezce, 
od 10 hod, koncert Five rivers v 19.30 hod., 
U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, 
vstup zdarma

10. 9.  „Mezi proudy“, pocta „Magorovi“ 
The Plastic people of the Universe, 
promítání, čtení,  
U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, 
v 19 hod., vstup zdarma

13. 9. DIVADELNÍ DEN Venuše 
ve Švehlovce otevře svou náruč 
jak milovníkům divadelního umění, 
tak architektury a památek. Divadelní 

představení pro děti, večerní pro všechny 
a noční pro fajnšmekry. Komentovaná 
prohlídka prostoru, která ukáže odvrácenou 
stranu Venuše. Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 
22, od 15 hod., vstup zdarma

16. 9. Historické dědictví vrchu Vítkov 
Debata s politiky a odborníky o budoucím 
využití významné krajinářské lokality 
v centru Prahy čekající na rehabilitaci 
svého potenciálu veřejného prostoru 
pro širokou veřejnost. Pozvaní účastnící 
debaty: Vladislava Hujová, Jan Materna, 
Pavla Melková, Ivan Vavřík, Matěj 
Stropnický, Jana Caldrová, Petr Kratochvíl, 
Konsorcium Karlín, Mikoláš Vavřín, Jana 
Plamínková, Klára Salzmann. Nákladové 
nádraží Žižkov, v 18 hod.

23. 9. Industriální topografie na Praze 3 
Debata s odborníky o současnosti 
a budoucnosti industriálního dědictví 
na Praze 3 v rámci výstavy Industriální 
topografie  - architektura konverzí, 
připravenou VCPD FA ČVUT. Účastníci: 
Alexander Bellu, Benjamin Fragner, Lukáš 
Beran, Zdeněk Lukeš, Ivan Vavřík, Ondřej 
Šefců. Nákladové nádraží Žižkov od 14 hod.
V 19 hod. vystoupí JUSTIN LAVASH (UK)
a JAMIE MARSHALL & AMPLIFIED ACOUSTIC
BAND (UK/CZ)

24. 9. TROJANOVO TRIO „Památky 
v hudbě znovuzrozené“ Pavel HŮLA – 
housle, Petr PAULŮ – kytara, Ladislav 
HORÁK – akordeon, SUPŠ Žižkovo nám. 1, 
18 hod., vstup zdarma

24. 9. Putování za Seifertem  „Žižkov 
ve vzpomínkách Jaroslava Seiferta, 
nositele Nobelovy ceny“, po stopách 
jeho dětství na Žižkově a s pomocí jeho 
knihy vzpomínek Všecky krásy světa, 
kde jsou Žižkov a postavy, které ho 
oživovaly poeticky popsány, projdeme 
ulicemi a nahlédneme pavlačovými 
domy do pitoreskních vnitrobloků, kde 
na nás dýchne závan počátku 20. století.  
Doprovázeno četbou Seifertova díla. 
Začátek v 17 hod. U Vystřelenýho oka, 
předpokládaný konec 20 hod. 

27. 9. ŽIŽKOVSKÉ ČTENÍ Čtení známých 
i méně známých žižkovských autorů 
a osobností (Seifert, Hašek, Nezval, 
Havlová), doplněné pravým žižkovským 
piknikem a hudbou. Odpoledne pro malé 
i velké. Venuše ve Švehlovce, od 20 hod., 
vstup zdarma

30. 9. Inscenace 20 000 mil pod mořem 
Inscenace Divadlo letí – Autorská adaptace 
dobrodružného románu Julese Verna 
20 000 mil pod mořem. Inscenace pro celou 
rodinu kombinuje živého herce s loutkou 
a dnešnímu mladému, ale i dospělému 
divákovi, zprostředkuje jeden z pilířů 
dobrodružné literatury. Nákladové nádraží 
Žižkov, v 19 hodin, vstup zdarma

Alexander Bellu, zástupce starostky MČ Praha 3 zve na 
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ze života Prahy 


Školní kuchyně v Praze 3 

budou připraveny vařit dietní stravu

Od letošního roku umožňu-

je vyhláška č. 107/2005 Sb. 

o školním stravování škol-

ním jídelnám připravovat di-

etní stravu. Podle radní pro 

školství Jaroslavy Sukové 

připravila radnice ve spolu-

práci s registrovaným nutrič-

ním terapeutem pro školní 

kuchyně směrnici o dietním 

vaření a seminář o dietním 

stravování tak, aby byly jídel-

ny na tuto situaci připraveny. 

Účastníci dvoudenního ško-
lení pracovníků školních jíde-
len z Prahy 3 prošli teoretickou 

částí o dietách a naučili se zá-
klady přípravy diet, zejména 
bezlepkové a šetřící. Školily 
je profesorky z Vyšší odborné 
školy zdravotnické a Střední 
zdravotnické školy 5. května 
v Praze 4. Podle Aleny Stro-
sserové, nutriční specialistky 
Odboru školství a zdravotnic-
tví, byla tato škola oslovena 
proto, že jako jediná v Pra-
ze poskytuje vzdělání v obo-
ru nutriční asistent a nutrič-
ní terapeut, takže pracovníci 
školních jídelen budou svěře-
ni odborníkům. Seminář se 
konal v posledním srpnovém 

týdnu v kuchyni Základní ško-
ly Chelčického. 

Zákonný zástupce musí 
školní jídelně předložit do-
poručení ošetřujícího lékaře, 
že je dítěti, vzhledem k jeho 
zdravotnímu stavu, indikova-
ná konkrétní dieta. Bez tohoto 
doporučení jídelna nemůže vy-
jít strávníkovi vstříc. Dle meto-
dického doporučení MŠMT se 
v současné době vaří dieta bez-
lepková a šetřící. U ostatních 
indikací musí rodiče možnost 
dietního stravování konzulto-
vat s vedoucí školní jídelny. 

-pšt-

V MŠ Přibyslavská vznikly další dvě třídy

V Mateřské škole v Přibyslav-

ské ulici, která je součástí ZŠ 

a MŠ Jaroslava Seiferta, se 

v srpnu dokončí rekonstruk-

ce interiéru. Vzniknou dvě no-

vé, prostorné třídy pro 56 dě-

tí, kompletně vybavené novým 

nábytkem, pomůckami a hrač-

kami. Kapacita je tak nyní na-

výšena ze 75 na 131 míst.

Součástí úprav je také terasa, 
určená jen pro činnost před-
školních dětí. Jak sdělila Pet-
ra Umeh, zástupce pro mateř-
skou školu, na terasu budou 
položeny povrch podobný 
tartanu a mobilní herní prv-
ky. Jaroslava Suková, radní 

pro školství, dodala, že bylo 
nutné vybudovat schodiště, 
určené jen pro předškolní děti 
včetně dvou zábradlí ve výšce 
pro malé děti a pro dospělé.

První školní den pro před-
školní děti začne 15. září, kdy 
budou nové třídy uvedeny 
do provozu. 

-pšt-

Městská část ocenila nejlepší učitele  
Koncertní a výstavní síň Atrium na Žižkově v Čajkovského ulici byla vskutku opět důstojným mís-
tem k setkání pedagogů. Právě zde se konal už devátý ročník Diploma Comenianum u příležitosti 
ukončení školního roku 2014/2015, tedy ocenění nejlepších učitelů městské části Praha 3. 

Ocenění převzali ti učitelé, 
kteří se během končící-
ho školního roku podí-
leli na činnostech, které 

přinesly jejich škole úspěchy a byly 
vykonávány nad rámec pracovních 
povinností. To byla nejen úvod-
ní slova moderátora této význam-
né události Romana Víška. Zmínění 
kantoři totiž svým přičiněním při-
spěli k úspěchu žáků na soutěžích 
i jiných mimoškolních aktivitách, 
nebo se zasloužili o šíření věhla-
su školy na mezinárodním poli, či 
se zapojili do nejrůznějších projek-
tů pro zkvalitnění práce ve školách. 
Pak už šlo vše jak na drátku – zce-
la zaplněný sál přivítal zástupce sta-
rostky Jana Maternu, který se zhostil 
role gratulanta a předával vyvoláva-
ným jménům diplom včetně krásné 
květiny. Předání diplomů je spojeno 
i s fi nanční odměnou.

Na tvářích učitelů byla při vstupu 
na jeviště patrná menší tréma spo-
jená s výrazem uspokojení. Nebylo 
divu, přítomnost řady kolegů z růz-
ných škol a jednoho z nejvyšších 

představitelů žižkovské radnice zřej-
mě udělaly své. Nicméně o jisté vtip-
né odlehčení slavnostního aktu se 
vždy pohotově postaral moderá-
tor Roman Víšek. Atmosféra zapl-
něného Atria tak dostala v tu chvíli 

sympatický rozměr bezprostřednos-
ti s odleskem nefalšovaných úsměvů 
na tvářích pedagogického auditoria. 

O hudební vložku se mezi série-
mi četných gratulací postarala umě-
lecky nadaná mládež – smyčcový 

kvartet z Gymnázia a Hudební ško-
ly hlavního města Prahy. Tedy školy, 
která sídlí na Komenského náměstí 
v Praze 3. Nutno dodat, že za svou 
snahu sklidila upřímný potlesk. 

Petr Štrompf 

Nejlepší z nejlep-

ších. Tak by se 

dalo nazvat spo-

lečenské setkání 

nejlepších peda-

gogů na území 

městské části 

Praha 3 s osob-

nostmi žižkovské 

radnice. Zá-

stupce starost-

ky Jan Materna 

všem oceněným 

kantorům předal 

na akci Diplo-

ma Comenia-

num v síni Atrium 

diplomy.

Finální úpravy nových tříd jsou v těchto dnech v plném proudu

Z našich škol

Bez grantové podpory žižkovské radnice si výuku lze jen s obtížemi představit,“ říká 

Bohumír Gemrot, ředitel Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara

Už to není žádná mladice. Tak hod-

notil letošní 95leté výročí vzniku Vyš-

ší odborné školy a Střední umělecké 

školy Václava Hollara v Praze 3 její 

ředitel, akademický malíř Bohumír 

Gemrot. Sám kdysi na škole, jejímž 

zřizovatelem je MHMP, studoval.

Která životní etapa vás přivedla 

do školy na ředitelskou židli?

Prostě jsem v roce 1992 dostal na-
bídku, abych na této škole učil. Ně-
kolik let jsem tak činil, a pak jsem 
odešel na volnou nohu. Vrátil jsem 
se v roce 1998 a postupem času mě 
udělali ředitelem.

Liší se nějak zásadně současná 

generace studentů od té vaší?

Dnešní generace je sebevědomější. 
V mojí generaci výtvarníků jsme se 
spíše učili jeden od druhého, než 
od svých profesorů.

Domníváte se, že vztah k  umění 

se postupem doby u  mladých lidí 

mění?

Je víceméně stejný. Současná gene-
race má větší výběr výtvarných škol, 
ale to neznamená, že přijímáme 
kaž dého. Uchazečů se k nám pravi-
delně hlásí více než stovka. Přijme-
me jich však dvaatřicet, v ročníku 

převládají dívky. Chlapci to ale v ži-
votě většinou dotáhnou dál.

Čím si to vysvětlujete?

Výtvarné umění je hlavně o poko-
ře. Hodně se toho budoucím uměl-
cům nejdřív nepovede. Takže je to 
o čase, invenci a vůli po nezdarech 
vydržet.

Co byste chtěl na  škole v  novém 

školním roce prosadit osobně?

Chceme v rámci výuky dořešit 
novou technologii. Samozřejmě 
je těch požadavků o trochu víc. 
Zde je proto na místě poděkovat 

za spolupráci s městskou částí 
Praha 3, která se o chod naší ško-
ly zajímá. Bez grantové podpory 
žižkovské radnice si výuku lze jen 
s obtížemi představit.

Škola letos oslaví pětadevadesát 

let od svého vzniku. Historie je vždy 

pro ředitele trochu zavazující…

Samozřejmě, že si to uvědomuji. 
Škola vychovala řadu umělců, zrov-
na tak zde působila i řada význam-
ných osobností. Budu se pochopitel-
ně snažit, aby krédo školy bylo stále 
velmi vysoké. 

Petr Štrompf

Ocenění pedagogové 

pro školní rok 2014/2015

 Pavel Bily – ZŠ Cimburkova 

 Mgr. Jitka Horová a Bc. Běla 

Vacková – ZŠ a MŠ Chelčického 

 Mgr. Danuše Vicherková –

 ZŠ Jeseniova 

 Mgr. Františka Fialková a Eva 

Pávková – ZŠ a MŠ Chmelnice 

 Mgr. Iva Hauftová – ZŠ Lupáčova 

 Eva Těšínská – ZŠ Pražačka 

 Mgr. Martina Korešová – ZŠ 

a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic 

 Mgr. Šárka Ješinová – 

ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad 

 Mgr. Hana Kramešová 

a Mgr. Petra Umeh – 

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 

 Mgr. Jana Kaňková – 

ZŠ a MŠ Jarov 

 Ivana Netušilová – MŠ Buková 

 Michaela Jíňová – Waldorfská MŠ 

 Alena Kopalová – MŠ Milíčův dům 

 Mgr. Marie Raušerová 

– MŠ Na Vrcholu 

 Mgr. Petra Vaňková –

ZŠ Lupáčova
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Slovo trenéra

ze života Prahy 


119. ročník běhu Běchovice-Praha přinese účastníkům řadu novinek

Řadu vylepšení přinese letoš-

ní 119. ročník běžeckého závo-

du Běchovice-Praha, který se 

koná poslední zářijovou neděli 

27. 9. Tradiční závod, jehož se 

zúčastňují přes dvě tisícovky 

běžců a běžkyň, například le-

tos rozšířil limit počtu startu-

jících na 3333. Jednodušší by 

mělo být i vydávání startovních 

čísel, změnou projde také pro-

stor cíle, kde se stánky partne-

rů a podium přesunou na školní 

dvůr ZŠ Pražačka.

Účastníci závodu, jehož partne-
ry jsou také městská část Praha 3 
a hl. m. Praha, se také mohou těšit 

na lepší značení kilometrů na tra-
ti a vyšší kvalitu fotogalerie a fo-
toslužby. Stejně jako v minulém 
ročníku je čeká například funkční 
triko Nike, vodiče pro všechny ka-
tegorie, vylepšená občerstvovačka 

na 5. kilometru, volitelná jména, 
nebo příjmení na startovním čísle 
a tradiční účastnický odznak.

I letos bude mít čest předávat 
ceny nejúspěšnějším běžcům to-
hoto tradičního závodu starostka 

městské části Praha 3 Vladislava 
Hujová.

Výše startovného byla stanove-
no na 600 Kč, pokud bude volná 
kapacita, přijde běžce či běžkyni 
na místě na 800 Kč. 

Muži nad 70 let a ženy nad 
65 let startovné nově neplatí, 
podmínkou však je standardně se 
registrovat prostřednictvím webu 
a prokázat se při výdeji startovní-
ho čísla platným dokladem s da-
tem narození.

Přihlásit se do závodu a další 
informace můžete najít na webo-
vých stránkách silničního běhu 
www.bechovice-praha.cz.  

Stanislav Kněnický

„Handicapovaní mě nabíjí pozitivní energií,“ říká David Krumpolc, 

spoluzakladatel SK FlowSchool v Praze 3

Parta nadšenců, absolventů Fa-

kulty tělovýchovy a sportu Univer-

zity Karlovy si před pěti lety řekla, 

že bude pomáhat svým handica-

povaným kamarádům. Tedy umož-

nit jim prožívat sportovně adrena-

linové aktivity, které sama velmi 

ráda provozuje. A nejen kamará-

dům – do svého programu zkva-

litnění života zmínění nadšenci 

zařadili i seniory. V městské části 

Praha 3 se tak zrodil Sportovní klub 

FlowSchool.

Vše nové zpočátku budí nedůvě-
ru nebo i třeba vyložený nezájem. 
Nadšenci se při počátečním rozjez-
du zřejmě rovněž museli vydat ces-
tou možných potíží. „Klub byl založen 

na základě podpory handicapovaných 

spoluobčanů, cvičení se seniory přiby-

lo později. Pravdou je, že si lidé o našem 

klubu říkají mezi sebou a noví členové 

přijdou většinou na doporučení. Takže 

pořád pomalu rosteme,“ uvedl David 
Krumpolc, spoluzakladatel klubu. 
Na první pohled ideální stav, jenom-
že počáteční nadšení klientely se 
může změnit v nedůvěru v sama sebe. 
Tedy pokles sebevědomí z důvo-
du svého handicapu či pokročilému 
věku, kdy už si dotyčný tolik nevěří. 
„Možná na první lekci si nevěří, ale kdo si 

věří na první lekci? Pracuji i se zdravými 

a mladými lidmi, a ti se vymlouvají a ne-

chodí na tréninky daleko častěji než senio-

ři nebo handicapovaní sportovci. Myslím 

si, že tito lidé si váží práce, kterou děláme, 

a odměnou pro nás je, že pravidelně chodí 

cvičit a přijdou třeba i ve špatné náladě. 

Což se samozřejmě někdy stane. Jenomže 

pak odcházejí vždy s úsměvem,“ popisuje 
David Krumpolc. 

SK FlowSchool má za dobu 
své pětileté existence už rozsáhlý 

rejstřík různých sportovních čin-
ností. Vyvstává tak logická úvaha, 
zda se v případě velkého zájmu dají 
s početnými klienty vůbec všechny 
stihnout. „Určitě ano, akce jsou vypsá-

ny dopředu a počet míst je omezen, takže 

kdo dřív přijde, ten se zúčastní. Dnes už 

máme akce zčásti placené klienty. Dříve 

jsme je dělali úplně zdarma, ale to nedě-

lalo dobrotu, lidé si toho nevážili a brali 

to na lehkou váhu. Jednou se nám do-

konce stalo, že na lyžařskou akci s těles-

ně postiženými bylo přihlášeno dvanáct 

handicapovaných osob s doprovodem. 

Klub pro ně opatřil dvanáct mono ski 

a stejný počet instruktorů. Nakonec při-

šli zájemci dva! Ostatní se ani neomlu-

vili,“ konstatoval David Krumpolc.
Myšlení člověka je podle klasika 

přelétavé, jak pták ve větvích. Pla-
tí to nepochybně i u handicapova-
ného člověka. Nabízí se tak otáz-
ka, zda se snaží o zlepšení fyzické 
kondice, nebo je to pro něj pouze 
vítaná kratochvíle. „Obojí najednou. 

Kondice je totiž velmi široký pojem. 

Můžu brát fyzickou kondici, jakože 

uběhnu maratón, nebo že mě nebudou 

bolet záda a já budu opět schopný dě-

lat věci jako dřív. Nebo aspoň částeč-

ně jako dřív. Skupinové cvičení je vždy 

lehce kulturní záležitost, takže s krato-

chvílemi se počítá. Je spousty míst, kde 

se můžou lidé sejít a jedno z nich je i tě-

locvična, což je super,“ míní spoluza-
kladatel SK FlowSchool. 

Nicméně i mezi handicapovaný-
mi se najde jedinec, který například 
nepodlehne sebelítosti a takříkajíc 
na sobě „pořádně maká“. Příkla-
dů by se ve sportovní historii na-
šlo nepochybně hodně. „Myslím si, 

že každý handicapovaný občan, zvlášť 

po úraze, to má hodně těžké. Musí se vy-

rovnat s tím, co se mu stalo, a to může 

trvat i dlouho. Pokud ale přijde na to, 

jak žít plnohodnotný život, hodně se mu 

uleví. V tom se snažíme pomáhat. Po-

kud s námi začnou pracovat, sebelítost 

z nich necítím. Ba naopak, vždycky jsem 

po hodině s nimi maximálně nabitý po-

zitivní energií,“ říká David Krumpolc 
s tím, že to může to být i proto, že 
ještě nepracoval s člověkem přímo 
po úraze. „To musí být těžké. Samozřej-

mě se po vzájemném poznávání se svými 

svěřenci bavím o tom, co se stalo a jak se 

to přihodilo. Není to někdy jednoduché 

poslouchat osud člověka, který byl zdra-

vý a najednou je na vozíku. Najednou si 

uvědomíte, že nemáte vůbec žádné pro-

blémy. Oni totiž neřeší banality jako my, 

zdraví. Dokonce si myslím, že spousta 

z nich žije plnohodnotnější život,“ uza-
vřel David Krumpolc. 

Petr Štrompf

Na Viktorce změřily své síly 

týmy Sparty Praha a brazilského 

Fluminense SC

Ve středu 29. července se na sta-

dionu v Seifertově ulici konal zá-

pas, který nabídl parádní ukázku 

umění mladých fotbalových nadě-

jí. Ve fi nále fotbalového turnaje Ge-

nerali CEE Cup hráčů do 19 let se 

utkaly týmy Sparty Praha a brazil-

ského Fluminense SC. Pohár pro 

vítěznou Spartu Praha, která po ne-

rozhodném výsledku 1:1 zvítězila 

v penaltovém rozstřelu, předal zá-

stupce starostky Alexander Bellu.

V nastávajícím deštivém podvečeru 
se zaplnily tribuny diváky, kteří si ne-
nechali ujít šťavnatý duel fi nálového 
utkání. Oba týmy se předvedly v pl-
ném nasazení, ba dalo by se až říct, 

že jejich síly byly po celou dobu zá-
pasu takřka vyrovnané.

Přestože začátek sliboval spíše 
zdlouhavé oťukávání, odveta nene-
chala na sebe dlouho čekat a druhá 
půle utkání nabídla rychlý spád plný 
přesných přihrávek i tvrdých faulů. 
Sparťané přežili, byť ne zcela jedno-
značně až do dramatického penalto-
vého rozstřelu, kdy zvítězili 7:6. 

-ham- 

Cyklozvonění v Praze 3 

startuje z Tachovského 

náměstí

Letošní ročník Pražského cyklozvonění se bude 
konat v sobotu 12. září. V Praze 3 budou moci 
cyklisté odstartovat z Tachovského náměstí 
na Žižkově, sraz je v 9.30 hod. před restaurací 
U Slovanské lípy. Na místě srazu budou účast-
níci vybaveni mapami a budou moci vyrazit 
na téměř sedmikilometrovou trasu. Odjezd je 
v 10.00 hod. a jede se na Smíchovskou náplav-
ku – Hořejší nábřeží, kde proběhne zábavní 
odpoledne s programem zaměřeným především 
na rodiny s dětmi. Akci Pražské cyklozvonění 
fi nančně podpořila MČ Praha 3, loni se k ní 
připojilo celkem 16 městských částí. 

-sak- 

Program zkvalitnění života nabízí handicapovaným osobám SK FlowSchool v Praze 3

Nejstarší 

nepřerušený 

silniční závod 

na světě se 

poběží v ne-

děli 27. září

Historicky první zápas ve  volejbalu mezi komunálními politiky městské části Prahy 3 se ve čtvrtek 13. srpna odehrál 

ve sportovním areálu Pražačka.  Sport je ale sport a vítěz je vždy jenom jeden – jen těsným výsledkem 3:2 na sety ve vo-

lejbalovém klání zvítězila opozice. 

foto: FlowSchool
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ze života Prahy 


Galaxie plánuje pro školáky netradiční zážitkové hry

Pionýrská skupina Galaxie reaguje 

na vzrůstající počet dětí v 1. třídách. 

Od září, tedy od nového školního roku, 

otevře oddíl pro 6–7leté děti ve své klu-

bovně v Ježkově ulici. 

„Jsme si vědomi skutečnosti, že se děti z mateř-

ských škol dostávají do základních škol,“ po-
tvrdil Jakub Naděje, statutární zástupce 

této neziskové organizace.Mimo jiné do-
dal, že Pionýrská skupina Galaxie plánu-
je pro prvňáky a druháky pestrou činnost 
od netradičních zážitkových her, přes vý-
tvarné činnosti ke sportovním. Nebude 
prý chybět ani zálesácká tématika, akti-
vity na rozvoj prostorové představivosti 
a logického myšlení. V chladných měsí-
cích budou děti sportovat v tělocvičně.

Galaxie se dětem věnuje celoročně. 
A to nejen v pravidelné činnosti v podobě 
oddílů, ale pořádá příležitostné akce, pří-
městské i pobytové tábory. O její nabíd-
ce se zájemci mohou informovat v průbě-
hu veletrhu Volný čas na Trojce ve středu 
2. září na nám. Jiřího z Poděbrad. Z pes-
tré nabídky si podle Galaxie může vybrat 
doslova každý. -red-

Zástupce starostky navštívil letní tábor 

organizovaný kluby Beztíže a Husita

Jak se dětem na táboře asi 

líbí, zjišťovali přímo v Nuzici 

u Bechyně zástupce starost-

ky David Gregor a Vladimír 

Beran, vedoucí odboru soci-

álních věcí. Právě v Nuzici si 

léto užívalo 24 dětí ze sociál-

ně slabších rodin z Prahy 3, 

na jejichž týdenním pobytu 

se fi nančně podílí i žižkovská 

radnice spolu s Magistrátem 

hl. m. Prahy. 

Letní tábor Pohoda zarámo-
vaný do lesů v těsném sou-
sedství řeky Lužnice je adek-
vátním prostředím, kde se 
například v podobě nejrůz-
nějších her může spoluvy-
tvářet osobnostní vývoj dětí 
ve věku od 11 do 16 let. Těm 
se věnuje devět sociálních 

pracovníků v čele s Davidem 
Odstrčilem, hlavním vedou-
cím tábora. 

Zmíněný pobytový tábor 
organizuje nízkoprahový klub 
Beztíže a NPK Husita spo-
lu s Kluby pro Žižkov. David 
Odstrčil seznámil návštěvníky 
nejen s tamním prostředím, 

ale i s táborovým denním pro-
gramem. Podle hlavního ve-
doucího děti bydlí v chatkách 
po čtyřech a program se kon-
cipoval již v únoru letošní-
ho roku. Jak hlavní vedoucí 
poznamenal, věk táborníků 
má totiž svůj účel. Aspoň prý 
nehrozí nebezpečí bojkotu 

od starších jedinců, kteří 
na dětské hry už nemají ani 
pomyšlení a program by tak 
narušovali.

Zástupci radnice se tak 
na vlastní oči mohli přesvěd-
čit, že i malí školáci mají v tá-
borových podmínkách smysl 
pro pořádek. V chatkách jed-
noduše vládla čistota. 

Na první pohled u dětí 
převládala pohoda, což pro-
jevovaly ve společné debatě 
u táborového ohně. Zda se 
na dobré náladě podepisuje 
i místní strava bylo zbytečné 
zjišťovat. Výraz spokojenos-
ti totiž vyzařoval u malých 
strávníků právě v táborové jí-
delně. Kemp Pohoda tak plně 
dostál svému názvu. 

 -pšt-

„Důležité je, aby v dětech převládal vztah 
k druhým lidem,“ říká vedoucí skautů 
Žižkovští skauti se rozhodně nenudí, ať jsou prázdniny nebo ne. Podle Pavla Coufala, 
statutárního zástupce skautského oddílu pro Prahu 3, například letní táborové pobyty malým 
skautům nabízejí pestrou škálu různého vyžití. Pavel Coufal si proto pochvaluje spolupráci 
s městskou částí Praha 3, která fi nančním příspěvkem rovněž umožňuje zachování existence 
oddílu Junák – 4. přístav vodních skautů Jana Nerudy v Pitterově ulici na Žižkově.

Ani návrat do školních la-
vic malé skauty nemusí 
příliš rmoutit. Pro žižkov-
ský oddíl bude o zajímavý 

program opět postaráno. Jak Pavel 
Coufal poznamenal, vodní skautský 
oddíl se minimálně osmkrát za půl 
roku schází ke společným výletům. 
Takřečení vodáci prý nezahálejí ani 
v zimě. „Spravují lodě nebo provozují ji-

nou zájmovou činnost, například speleolo-

gii či horolezectví na zdejší stěně,“ sdělil 
Pavel Coufal s tím, že skauting zejmé-
na v pražských podmínkách je na vze-
stupu. Má to údajně svá úskalí. „Hned 

se pozná, kteří rodiče ke skautingu tíhnou 

a k tomu své děti také vedou. Existují i vý-

jimky, že skautský oddíl by pro některé rodi-

če mohl fungovat jako takzvaná úschovna 

dětí. Jenomže ti zde dlouho pochopitelně 

nevydrží,“ poznamenal Pavel Coufal. 
Podle něj se jistá tradice oprav-

dového skautingu udrží jen teh-
dy, když současná generace skautů 
k tomu povede i své děti. „Musíme 

vzít v potaz, že dnešní děti vnímají tech-

nické vymoženosti jako samozřejmost. 

Naše generace, když si chtěla třeba pro-

mítnout ve skautské klubovně fi lm, těšila 

se na promítačku jako na malý technic-

ký zázrak. V dnešní době videí a mobi-

lů je motivace dětí jiná,“ glosoval Pa-
vel Coufal s tím, že děti mají vztah 
k přírodě takový, jaký ho mají jejich 
rodiče.

Rozdíly ve vnímání řečeného jsou 
prý vždy patrné. „Důležité je, aby v dě-

tech pořád převládal smysl pro pořádek, 

vztah k druhým lidem a smysl pro povin-

nost,“ upřesnil Pavel Coufal.
Možnost skautských výletů je pro 

děti přitažlivým okamžikem. Jenom-
že pro některé rodiče podle Pavla 
Coufala rovněž prubířským kame-
nem. Jinými slovy, někdy přesahují 
rodinné fi nanční možnosti. „Ano, jsou 

závislé na fi nancích té které rodiny. Samo-

zřejmě, že nerealizujeme příliš nákladné 

výlety. Mnohdy nám stačí třeba výprava 

do Prokopského údolí. Jindy děláme vý-

lety po celých Čechách s dobrou doprav-

ní dostupností,“ vysvětloval Pavel Cou-
fal a doplnil, že klubovnu v Pitterově 
ulici 1 pomáhali stavět i členové od-
dílu. „Z toho mám stále velkou radost. 

Menší mám z jistého nedostatku vedou-

cích oddílu nad 18 let věku,“ řekl. Těm 
prý současní zaměstnavatelé jen vzác-
ně poskytují dovolenou na tři týdny 
v kuse. Podle statutárního zástupce 

pro Prahu 3 tento personální nedosta-
tek chod žižkovských vodních skau-
tů prý neohrozí. „Skautingu se věnuji 

od svých čtrnácti let a jistě vyřešíme i ten-

to problém,“ uzavřel Pavel Coufal.
Nutno také dodat, že se blíží osla-

vy 95 let založení 4. oddílu vodních 
skautů. Veselice se koná v sobotu 5. 9. 
2015 odpoledne a večer  v klubovně 
v Pitterově 1 v Praze 3. 

Petr  Štrompf

Malí skauti 

v objektu, 

který si postavili 

svépomocí. Pro 

žižkovský oddíl 

je v něm vždy 

postaráno o zají-

mavý program 

Slovo z církví

A zase ta mládež…

Mezi všemi, kteří dovršili sedmý rok života, bychom asi marně hle-

dali někoho, kdo by neměl první září spojené se začátkem školní-

ho roku. Aspoň v našich zeměpisných šířkách ne. S přibývajícím 

věkem se jen liší intenzita prožívání tohoto dne. Děti se více nebo 

méně na školu (ne)těší, u rodičů to bývá různé, pro všechny začne 

běžný provoz. Dětí, které byly často přes prázdniny mimo město, je 

najednou vidět více i v něm. Na ulicích, v dopravních prostředcích, 

všude. To vedle radosti, že zde pořád jsou, s sebou nese i určité 

starosti. Děti se třeba nechovají, jak bychom si my dospělí před-

stavovali, a tak někdy máme vůči jejich projevům větší či menší vý-

hrady. Leckdy dokonce zazní z našich úst i určité postesky, jaká že 

to je dnes mládež, a podobně… Jistě by bylo zajímavé zjistit, kdy 

a nakolik jsou tyto stesky oprávněné. Možná by však bylo užitečněj-

ší si položit otázku, proč se děti a mládež chovají někdy tak, že se to 

opravdu nedá nazvat chováním dobrým. Odpověď je jednoduchá: 

protože jsme je takto vychovali. Jako jednotlivci i jako společnost. 

I přestože Rousseau nemá ve svém Emilovi pravdu, že člověk by se 

rodil zcela čistý a jen jeho okolí z něj udělalo člověka pokřiveného, 

přesto společnost dospělých má na svůj dorost obrovský vliv. To ví 

samozřejmě každý, ale ne každý si přizná, že na tom má svůj podíl. 

Ať už má své vlastní děti anebo ne. Nikdo z nás sice nezmění svět 

jako celek, ale každý může cosi změnit ve svém vlastním jednání. 

Což ovšem bez Boží pomoci lze jen těžko… 

Jan Houkal

Jan Houkal

farář Římskokatolické farnosti u kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně

Letní tábor 

Pohoda zcela 

naplnil vý-

znam svého 

názvu. Děti 

z Prahy 3 

se zde cítily 

spokojeně.
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Praha 3 včera a dnes

Křižovatka Želivského

Místo, kde se ulice Jana Želivského setká-
vá s ulicí Vinohradskou se nachází na po-
zemcích bývalé viniční usedlosti Horní 
Stromka. Tuto usedlost koupila v roce 1895 
Vinohradská záložna. Po parcelaci jí pak 
prodávala jako stavební pozemky. Tak se 
stalo, že Olšanské hřbitovy byly sice součás-
tí Žižkova, ale nově vznikající ulice Votická 
byla již na Královských Vinohradech. Toto 
rozdělení platilo do roku 1960, kdy se tato 
část Prahy 12 – Královské Vinohrady sta-
la součástí Prahy 3 – Žižkova. Křižovatka 

měla v průběhu let různé názvy od Horní 
Stromky až po název Krematorium, podle 
stanice el. dráhy. Tento název vznikl v roce 
1921 v souvislosti s adaptací Obřadní síně 
na Olšanských hřbitovech na krematorium 
a název trval až do roku 1932. Budova kre-
matoria, tak jak ji známe v současnosti, byla 
postavena v letech 1929–1932 podle návrhu 
architekta Aloise Mezery na území Strašnic. 
První velkou stavbou na rohu ulice Vino-
hradské a Votické byla továrna na papíro-
vé zboží, kterou v roce 1912 nechal postavit 
továrník Hynek Fuchs podle návrhu archi-
tekta Bruno Baura, nyní Fitcentrum BBC 
(Beck Box Club).

Postupně byly na křižovatce postaveny 
provizorní objekty, které sloužily převážně 
zahradníkům a kameníkům pro jejich živ-
nosti. Z této doby pocházejí dva pavilony 

stojící před vchodem do hřbitovů, kde pro-
dával své květiny zahradník pan Spilka.

Začátkem 50. let 20. století byla na jižní 
straně Vinohradské ulice postavena provozní 
budova „Výzkumného ústavu farmacie a bio-
chemie“. Hlavní budova ústavu se nacháze-
la v Kouřimské ulici a projektoval ji archi-
tekt Kozák. V roce 2003 byla tato provizorní 
budova odstraněna a na jejím místě vzniklo 
parkoviště. V letech 1968–1971 byla postave-
na nová dominanta křižovatky – šestnácti-
podlažní budova s výškou téměř 68 m, dneš-
ní Casablanca, architektů Z. Zuny, Z. Stupky 
a kolektivu.

Potvrzením, že místní název křižovatky 
Želivského platí, bylo otevření stanice me-
tra trasy II.A, která byla uvedena do provo-
zu 19. 12. 1980.

Jan Schütz, Klub přátel Žižkova

Tajemství ukrytá v temnotách

Svaté pole končí

Na Huberově ortogonálním plánu 
Prahy z roku 1769 je kostel Povýše-
ní sv. Kříže vyobrazen ještě s věží 
pro dva zvonky a obehnaný obdél-
níkovou zdí. (Zbytek severní zdi se 
dochoval až do 50. let 20. století.) 
Hřbitovní ohrada z lomového zdi-
va byla 45 metrů široká a 110 metrů 
dlouhá. Na severozápadní straně se 
nacházel vjezd pro povozy, na straně 
jižní branka pro pěší. Západní stra-
nu novoměstského hřbitova dělilo 
od východní (a dodnes za domem čp. 
1277/19 v Ondříčkově ulici existující) 
zdi židovského pohřebiště, pouhých 
pár metrů široké půdy.

Z toho vyplývá, že novoměstské 
svaté pole sahalo napříč přes tehdy 

ještě neexistující Čajkovského ulici 
a přes až ve vzdálené budoucnosti 
teprve zastavěný půdorys domů čp. 
2421/15, 1423/13 a 1904/11, včetně je-
jich dvorků.

Tím, že funkci novoměstského 
pohřebiště převzal centrální hřbitov 
u kostela sv. Rocha v Olšanech, nek-
ropole u kostela Povýšení sv. Kříže 
ztratila význam. Nové hroby již ne-
přibývaly a biologicky znečistěný 
areál zvolna zpustl. Již za Josefa II. 
byla zrušena zdejší poustevna a za-
čátkem čtyřicátých let devatenácté-
ho století i kostel, předtím za sed-
mileté války vydrancovaný pruskou 
soldateskou. Protože i pomocná 
kaple Bolestné Panny Marie stála 

přímo v ose projektované příští uli-
ce Tomkově (dnešní Čajkovského), 
byla v roce 1892 zbořena. Defi nitiv-
ní konec zdejšího hřbitova nastal 
na začátku 20. století výstavbou 
nové komunikace a výše jmenova-
ných domů, a v roce 1912 odvezením 
kosterních pozůstatků na Olšanské 
hřbitovy.

Závěrečná fáze přišla až ve dru-
hé polovině 20. století. Z ruiny kos-
tela sv. Kříže vyvstala reprezentač-
ní Hudební síň Atrium a na místě 
zdevastované fary vyrostlo výstavní 
křídlo.

Avšak nikdo až dosud nevyřešil 
poslední tajemství! 

Miroslav Čvančara

… nejbližší okolí 

křižovatky Želivského 

proměnila nová 

výstavba

Na Huberově 

ortogonálním 

plánu Prahy z roku 

1769, situovaném 

od jihovýchodu 

směrem 

k severozápadu, 

je zobrazen 

novoměstský 

morový hřbitov 

s kostelem 

Povýšení sv. Kříže, 

a s vedle stojící 

kaplí Bolestné 

Panny Marie. 

Nad křesťanským 

hřbitovem je 

hřbitov židovský, 

s lazaretem.

Historie v čase symbolizovaná pěticípou 

rudou hvězdou… foto: KPŽ

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

Nešťastné uherské tažení Prokop od-
stonal, musil ulehnout v Hrádku 
v  Kutné Hoře (či na nějakém hrádku 
poblíž Kutné Hory, s největší pravdě-
podobností se ale nejednalo o Rohá-
čův Sion). Když si nechal poslat pro 
lékaře do Prahy, Pražané zpupně od-
pověděli, že mu raději pošlou kata. 
Prokop na to zatím nijak nereagoval 
a klidu na lůžku jistě využíval k pro-
mýšlení diplomatického postupu 
na koncilu v Basileji, který se scházel 
již od léta 1431. Jelikož ale po basilej-
ském koncilu máme pojmenováno 
náměstí, tuto problematiku prozatím 
přeskočíme. 

Zemský sněm byl svolán na Nový 
rok 1432 do Prahy, zájem byl ale zpo-
čátku minimální. Nejvíce se dostavilo 
sirotků, kteří na Novoměstské radnici 
vyjednávali se Staroměstskými a nako-
nec spolu uzavřeli dohodu o 15 člán-
cích, skrytě namířenou proti táborům. 
To už ale Prokop nemohl přehlížet, 
rychle vstal a v čele táborského voj-
ska vytáhl proti Praze. Vojsko nechal 
stát u Benešova a ohlásil nový sněm 
na 10. února. Sněm, tentokrát obesla-
ný mnohem početněji, se protáhl až 
do konce měsíce a byla na něm opět 
nastolena jednota (podrobnější pro-
tokoly se ale bohužel nedochovaly). 

Rozhodnuto bylo vyslat mírovou de-
legaci k jednáním s koncilem do Che-
bu a zároveň na manifestaci jednoty 
a síly opět vyrazit se spojeným voj-
skem na sever. Táborsko-sirotčí vojsko 
pod velením Prokopa, Prokůpka, Otí-
ka z Lozy a Jana Čapka ze Sán obešlo 
těžce opevněný Zhořelec, důkladně 
poplenilo okolí a zamířilo do Brani-
borska. Dva útoky na Frankfurt nad 
Odrou ale vyzněly naprázdno, na-
opak prý na 400 husitů upadlo do za-
jetí a bylo v městečku Müllrose upá-
leno, Bernau se sice rovněž ubránilo, 
ale české vojsko již stálo před hradba-
mi Berlína! Na jeho dobývání ovšem 

nebyly síly ani prostředky, a tak husiti 
obsadili alespoň menší města v okolí 
– Lubus, Müncheberg, Straussberg 
a Alt Landsberg. Na severu pronik-
li až k Angermünde. Braniborskému 
markrabětí Jiřímu se podařilo shro-
máždit zemskou hotovost až 3. květ-
na, to už ale byli táboři i sirotci na ces-
tě k domovu.

Nepřítomnosti vojska ale bryskně 
využili ve Slezsku – spojená hotovost 
vratislavských a niských přepadla 6. 6. 
zásobovací konvoj pro onu neustále 
smůlou pronásledovanou husitskou 
posádku v Němčí a všech 18 vozů po-
brala a odvezla do Nisy a Střelína. 

Takovou drzost se rozhodli ztres-
tat Jan Čapek ze Sán a Otík z Lozy, 
za jediný den a noc přitáhli z Moravy 
a 14. 6. oblehli Střelín, který již 16. 6. 
v poledne kapituloval a na 350 jízd-
ních včetně čtyř vratislavských kon-
šelů upadlo do zajetí. Sirotci a táboři 
táhli dále do Lehnického knížectví až 
ke Stínavě, kde Slezané obsadili a sil-
ně opevnili jediný most přes Odru. 
Husité však nedaleko objevili brod, 
jenž v noci na 29. 6. s pomocí jízdních 
překonali i pěší, kteří se přivěšovali 
na koně, ráno pak nečekaně zaútočili 
zezadu a rozpoutalo se krveprolití. 

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Zemřel kaskadér 

a čestný občan Prahy 3 

Jaroslav Tomsa

V 85 letech odešla legenda českého kaskadér-
ství Jaroslav Tomsa, který proslul pracemi na fi l-
mech Limonádový Joe, Rozmarné léto nebo Já-

chyme, hoď ho do stroje. Čestný občan Prahy 3 se 
výrazně zapsal do desítek fi lmů československé 
kinematografi e.

Jaroslav Tomsa už od dětství aktivně sporto-
val, hrál hokej a boxoval. Oba sporty provozoval 
na vrcholové úrovni. V roce 1951 se utkal v boxer-
ském duelu s olympijským vítězem Tormou a ně-
kolik let hrál v nejvyšší československé hokejové 
lize za klub I. ČLTK (později Motorlet Praha). 
Slibnou sportovní kariéru ukončila vážná zraně-
ní ruky a nohy a těžké operace.

V posledních letech se díky akademickému 
malíři, sochaři a grafi kovi Jiřímu Sozanskému 
dostal ke grafi ce a věnoval se i olejomalbě. 

-red-
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Informační centrum Praha 3 zve v září na autorské čtení Petra Borkovce

Po prázdninách nabízí Infocentrum 

Prahy 3 opět zajímavý a poutavý 

program, v němž nechybějí autor-

ská čtení, vlastivědné procházky 

nebo fi lmové projekce. Nově bude 

uveden cyklus přednášek zaměře-

ný na problematiku migrace a inte-

grace cizinců včetně jejich kultur.

Již 8. září se koná od 18 hodin au-
torské čtení básníka a prozaika Pet-
ra Borkovce, který pracoval jako 
redaktor beletrie v Nakladatelství 
Lidové noviny (1995–97), vedl tý-
denní přílohu deníku Lidové noviny 
Umění a kritika (1998–99), praco-
val jako redaktor Literárních novin 
(2000–1). Je redaktorem naklada-
telství Fra, dramaturgem kavárny 
Fra. Vydal básnické sbírky Prostírání 

do tichého (1990); Poustevna, věštírna, 

loutkárna (1991); Ochoz (1994); Mezi 

oknem, stolem a postelí (1996); Pol-

ní práce (1998); Needle-Book (2003). 
Kniha krátkých próz a pozná-
mek Berlínský sešit/Zápisky ze Saint-

-Nazaire vyšla v roce 2008 (Fra; 
druhé doplněné vydání pod ná-
zvem Zlodějíček, 2014). V součas-
né době dokončuje knihu kratších 
i delších próz s názvem Lido di Dan-

te, která by měla vyjít na konci roku 
2015 v nakladatelství Fra.

Filmová projekce Philomena 10. 
září od 18 hodin pojednává o pozo-
ruhodné cestě dvou velice odlišných 
lidí za tajemstvím, které bylo skryté 
půl století. Martin Sixmith (Steve 
Coogan) je bývalý zahraniční kore-
spondent BBC, který přišel o práci. 
Shodou náhod se mu do rukou do-
stává možnost odhalit příběh, který 
by mohl být jeho životní reportáží. 
Jeho klientkou se stává sedmdesáti-
letá svérázná a osobitá irská dáma 
Philomena Lee (Judi Dench), která 
v 50. letech jako náctiletá otěhotněla 
a porodila syna Anthonyho. Aby ho 
mohla vídat alespoň hodinu denně, 
žila a pracovala v klášteře pro „pad-
lé ženy“. Když byly Anthonymu 3 
roky, byl Philomeně násilím ode-
brán, dán jeptiškami k adopci a po-
slán do Ameriky. Philomena strávi-
la 50 let marným hledáním svého 
dítěte. Philomena a Martin se spo-
lečně vydávají na neobyčejný výlet. 
Při hledání Philomenina ztraceného 
syna se od sebe navzájem učí, kon-
frontují své rozdílné názory a jeden 
druhému otevírají nový a jiný po-
hled na život.

Vlastivědná procházka 15. září, 
22. září, stejně jako Žižkovské ko-
čárkování od 10 hodin si vezme 
za cíl seznámit veřejnost s výtvarnou 

výzdobou náhrobků, tentokráte 
především významných hrobek Ju-
lia Grégra nebo rodiny Hrdličkovy. 
Sraz je na Flóře u brány na hřbitov 
vedle tram a metro zastávek.

Přednáškový projekt „Využijte 
svého práva na preventivní prohlíd-
ky“, který 16. září představí od 17 ho-
din Mamma Help, bude informovat 
o výskytu, prevenci a možnostech 
léčby rakoviny prsu. Posluchačky se 
mohou také naučit na modelu samo-
vyšetření prsů.

Přírodní krásy Vietnamu a po-
hled na jeho kulturu přiblíží 23. září 
od 17 hodin přednáška „Praha 3 – 
Společné soužití 2015 – Vietnam“.

Dokumentární fi lm Hledání Vivi-

an Maier, který se v infocentru bude 
promítat 24. září od 18 hodin, při-
blíží osud tajuplné fotogra� y Vivi-
an Maier. Mozaika jejího fascinující-
ho života se postupně skládá z dříve 
nepublikovaných fotografi í, fi lmů 
a rozhovorů s desítkami lidí, kteří 
si mysleli, že ji dobře znali.„Česko 
a migrace aneb Kdo k nám přichá-
zí a kam odcházejí Češi“ představí 
přednáška 30. září od 17 hodin „Pra-
ha 3 – Společné soužití 2015“. Veške-
rý program informačního centra je 
ZDARMA. 

-red-

Letošní Vinohradské vinobraní 
představí třicet vinařství
Tradiční akce městské části Praha 3 se koná ve dnech 11. a 12. září na náměstí Jiřího z Poděbrad 
a kromě bohatého kulturního programu nabídne sortiment 30 vinařství. 

Degustovat mohou ná-
vštěvníci víno jak z osvěd-
čených vinařství, tak i ro-
dinných malých podniků, 

kde se výrobci zaměřují na specifi c-
kou chuť. Gurmáni si tak mohou vy-
chutnat řadu značek, které budou 
mezi sebou pomyslně soutěžit v ja-
kosti, inkoustové nebo zlatavé bar-
vě, opulentní chuti a v jemném ko-
ření. Nebudou chybět bílá, růžová, 
červená vína, fajnšmekři si přijdou 
na své i v katalogu exkluzivních vín. 
Pochopitelně bude k dostání na Vi-
nohradském vinobraní také tradiční 
burčák. Podle starostky Vladislavy 
Hujové nebude kromě nejlepších vý-
sledků českých a moravských vinařů 
také nouze o dobré jídlo a návštěv-
níci se mohou těšit na příjemnou zá-
bavu včetně četných aktivit pro děti.

V pátek 11. září zahraje k posle-
chu harmonikář Wichterle, které-
ho vystřídá alternativní akustic-
ká kapela BraAgas zaměřující se 
na world music. Tradiční evropské 
písně pod aranžmá BraAgas nesou 
stopy autentické lidovosti, židov-
ské melodiky a poutavé harmonie. 

Vrcholem prvního dne bude vystou-
pení špičky tuzemské world music 
– Hradišťanu a Jiřího Pavlici (roz-
hovor s ním naleznete na straně 13).

Sobotní program odstartuje vý-
znamný objev folkové scény Jana-
nas. Drnčivé akustické skladby s prv-
ky rockabilly upoutají pozornost 

slovními hříčkami a vlastními charis-
matickými texty. Do světa tradičního 
blues vtáhnou Marcel Flemr Band 
a přichystají půdu Danu Bártovi 

a jeho Illustratosphere, jež po svém 
předvedou nadupanou jazzovou 
podívanou. 

Martin Hošna

PROGRAM INFORMA NÍHO CENTRA PRAHA 3 

 září
  8. září  18.00 hod. |  Autorské čtení – básník a prozaik Petr Borkovec

 10. září 18.00 hod. | Filmová projekce – Philomena*

15. září  10.00 hod. |  Vlastivědná procházka – Olšanské hřbitovy IV*

16. září  17.00 hod. | Přednáška Mamma HELP

22. září  10.00 hod. |  Vlastivědná procházka – Olšanské hřbitovy IV*

23. září  17.00 hod. |  „Praha 3 – Společné soužití 2015“ – Vietnam

24. září  18.00 hod. |  Filmová projekce – Hledání Vivian Maier *

30. září  10.00 hod. |  Žižkovské kočárkování – Olšanské hřbitovy IV*

30. září  17.00 hod. |  „Praha 3 – Společné soužití 2015“ – 
Česko a migrace

Letošní 

Vinohradské 

vinobraní

se koná již 

podevatenácté
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Volný čas na Trojce nabízí škálu aktivit
Městská část Praha 3 letos pořádá veletrh volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mlá-
dež ve školním roce 2015–2016.  Ten se uskuteční na náměstí Jiřího z Poděbrad ve středu 2. září 
od 14.00 do 17.00 hodin.

Centrum dětí a mlá-

deže Teen Challenge

Havlíčkovo nám. 11 
Praha 3
www.teenchallenge.cz

Obory činnosti: Specifi cká forma pre-

vence ve formě nejkomplexnější péče 

od  hygieny, stravy, oděvů, přes do-

učování, pomoc při psaní úkolů, vol-

nočasové aktivity.

Určeno: dětem a mládeži

Elite Praha

V Zeleni 2000/12
Praha 3
www.elitepraha.cz

Obory činnosti: Florbalový klub pro 

děti a  dospělé s  pořádáním soutěží. 

Vede družstva mužů, žen, juniorů a ju-

niorek, dorostenců a dorostenek, star-

ších a mladších žáků a žákyň, elévek 

a elévů včetně přípravky. 

Určeno: dospělí, děti i mládež

 

Junák, 378. skautský 

oddíl Lumturo 

Orlická 8
Praha 3
www.lumturo.cz

Obory činnosti: Oddíl je veden 

v křesťanském duchu, cílem je vycho-

vávat samostatné odpovědné mladé 

lidi, poskytovat jim možnosti přátel-

ství, seberealizace a poutavých zážit-

ků ve městě i přírodě. Hledat cestu, jak 

přenést skauting do dnešní doby. 

Určeno: dětem a mládeži

ČRS Pha3-Žižkov 
V Zahrádkách 48
Praha 3
www.rybari-zizkov.cz

Obory činnosti:  Pražská rybářská orga-

nizace zabývající se sportovním rybolo-

vem. Organizace pořádá každoročně 

letní tábory a závody ve sportovním rybo-

lovu. Každoročně probíhají mezinárodní 

závody v  lovu ryb udicí mezi nejlepšími 

závodníky družstev Prahy a Budapešti. 

Určeno: dětem a mládeži

Festival Sporťáček, 
z.s.
Levá 29/3 
Praha 4-Podolí
e-mail: andrea.bradle-
rová@sportacek.cz

Obory činnosti: Předávání individu-

álních sportovních zkušeností pro-

střednictvím výběru sportovních aktivit 

na  sérii festivalů. Organizace si klade 

za cíl přivést děti ke sportu a pomoci 

sportovním klubům s jejich náborovou 

strategií. Děti mají jedinečnou možnost 

si vyzkoušet sport dle jejich výběru.

Určeno: pro děti a mládež

Kutil gym 

box club fi tness

Táboritská 24, Praha 3
www.kutilgym.cz

Obory činnosti: Provozování fi tness 

centra s posilovnou a  tělocvičnou pro 

výuku bojových sportů, jako např. thai-

box, kickbox pod vedením profesionál-

ních trenérů. Možnost aktivně strávené-

ho času v multifunkčním prostředí.

Určeno: všechny věkové kategorie

My.Aktivity, o.p.s.

Na Balkáně 2866/17a
Praha 3
www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26

Obory činnosti: Pořádání kulturních 

akcí pro širokou veřejnost, rozvoj 

a podpora rodin v podobě Mateřské-

ho a otcovského centra a jeho progra-

mů pro rodiče a děti. Nabídka vzdělá-

vání pro děti i dospělé a další aktivity. 

Určeno: všechny věkové kategorie

Gaudium z.s.
Lucemburská 39 
Praha 3
e-mail: janvit
@laduvkraj.cz

Obory činnosti: Společnost výtvar-

ných umělců a  hudebníků zabývající 

se historickým a etnografi ckým výzku-

mem. Oživování tradičních národopis-

ných jevů pomocí identifi kace.

Určeno: pro děti a mládež

KNH Spoje Praha

V Domově 22
Praha 3 
www.knhspojepraha.cz

Obory činnosti: Klub národní házené 

Spoje nejen pro mladší žáky. Od nové 

sezóny organizace navíc předpoklá-

dá vznik nového družstva dorostenek. 

Přípravě mládežnických družstev se 

věnuje již řadu let. 

Určeno: dětem a mládeži

Nakladatelství 

Tapatan

Seifertova 563/35, 
Praha 3
www.tapatan.cz

Obory činnosti: Ostrov čtení a  her. 

Místo, které je plné radostné zába-

vy, kde o světě učí povídáním a vese-

lým soutěžením. Nechybí ani pořady 

s  básněmi, rozumováním a  hudbou, 

nebo Noc literatury.

Určeno: pro děti 

Ateliér Kroužek

náměstí Barikád 1
Praha 3
www.atelierkrouzek.cz

Obory činnosti: Individuální přístup 

k originalitě, alternativní způsoby mal-

by nebo akční tvorby. Návštěva ga-

lerií, malování v  parku či na  zahrád-

ce. Obory kresby, malby, objektů 

a designu.

Určeno: pro děti do 4 let

Dětský turistický oddíl 

TOM S.T.A.N. Pha3

V Domově 22 
Praha 3 
www.tomstan.cz

Dětský turistický oddíl

TOM S.T.A.N.

Obory činnosti:  Provozování dětské-

ho turistického oddílu se zaměřením 

na  volnočasovou mimoškolní aktivitu 

ve formě stanování, poznávacích výle-

tů nejen v  české metropoli. Provozu-

je rovněž různé zábavné soutěže nebo 

geocachingové hry. 

Určeno: dětem a mládeži

Cheer Academy

ZŠ Jarov
V Zahrádkách 48 
Praha 3 
www.cheeracademy.cz

Obory činnosti: Koncepčnost, uce-

lenost a  všestrannost pohybové výu-

ky se zaměřením na cheerleading. Or-

ganizace poskytuje pohybové vzdělání 

v  gymnastice a  akrobacii, klasickém 

i moderním tanci. 

Určeno: dospělí i mládež

Kung-Fu škola 

Petry Lorenzové 
Cimburkova 252/19
Praha 3
www.kungfu-praha.com

Obory činnosti: Výuka bojového 

umění Kung-Fu či kontaktního bojo-

vého umění Sanda, Tai-Ti a  lvího tan-

ce. Tréninkové skupiny jsou rozděle-

ny podle věku a pokročilosti. Možnost 

účasti nejrůznějších závodů v  Česku 

i v zahraničí. 

Určeno: pro děti i dospělé

A.F.K. Union Žižkov

Na Balkáně 812
Praha 3
e-mail: 
foukj@seznam.cz

Obory činnosti:  Kopaná s důrazem 

na  rozvoj pohybových schopností, 

psychický a morální vývoj. 

Určeno: dětem a mládeži

Dělej, co tě baví

V Kolkovně 3
Praha 1
www.studentska
-akademie.cz

Obory činnosti: Zajišťuje chod šesti 

Studentských akademií, např. Divadel-

ní, Hudební či Filmovou animaci. Výuka 

pohybu, improvizace a pantomima.

Určeno: pro děti od 10 do 19 let

Junák, 4. přístav

J. Nerudy 

Pitterova 2855/1
Praha 3
www.4pvs.nipax.cz

Obory činnosti: Pořádání nejrůzněj-

ších akcí, jako např. jednodenní i více-

denní výpravy, letní i zimní tábory, vý-

pravy na  vodu, hry lakros, lezení 

po skalách, do jeskyní a poznávání pří-

rody ze všech úhlů.

Určeno: všechny věkové kategorie

League5 Kids 

Futsal Academy

Slovenská 2
Praha 2
www.league5events.
com

Obory činnosti: Víkendová setká-

vání multikulturních rodin, výuka dětí 

k dovednostem, k respektování osob-

nosti a  její utváření ve smyslu zdravá 

mysl, zdravé tělo. Například tréninky 

futsalu malých dětí jsou profesionální-

mi trenéry vedeny převážně zábavnou 

formou. 

Určeno: pro děti od 5 do 14 let

NIDAR – Národní 

institut pro děti 

a rodinu

Velehradská 24, 
Praha 3
www.hyperaktivita.cz

Obory činnosti: V  rámci programu 

péče o  děti předškolního a  školního 

věku provozování klinické práce s dět-

mi. Specializace na péči o děti s vývo-

jovými poruchami, zejména poruchou 

osobnosti s hyperaktivitou.

Určeno: pro děti ve věku 1–2 roky

Rodinám se tak nabízí mimořádná příle-
žitost inspirace, jak s volným časem na-
ložit. Podle radní pro neziskový sektor 
Jaroslavy Sukové chce Praha 3 organi-

zací akce Volný čas na Trojce pomoci nejen rodi-
čům a dětem při výběru vhodné aktivity pro volný 
čas, ale také podpořit propagací neziskové orga-
nizace. Ty mají možnost svoji činnost prezentovat 
a zároveň na místě přijímat děti do svých kroužků.
Na akci Volný čas na Trojce bude rovněž posky-
továno sociální poradenství oddělením sociálně 
právní ochrany dětí městské části Praha 3. 

Petr Štrompf

nekomerční inzerce

147. PS Galaxie 

Ježkova 11/762
Praha 3
www.147.cz

Obory činnosti: Výchovná a  vzdělá-

vací činnost pomocí hry. Víkendové 

akce pro všechny oddíly, týdenní pří-

městský tábor, třítýdenní letní tábor. 

Zaměření na sportovní, rukodělné, vý-

tvarné, či zálesácké činnosti. 

Určeno: děti a mládež

RK Nová Trojka

Jeseniova 519/19
Praha 3
www.nova-trojka.cz

Obory činnosti: Pořádání kultur-

ních akcí pro širokou veřejnost, rozvoj 

a podpora rodin v podobě Mateřského 

a otcovského centra a jeho programů 

pro rodiče a děti. Nabídka vzdělávání 

pro děti i dospělé a další aktivity. 

Určeno: všechny věkové kategorie

Raptor Dojang

Malešická 2450/10
Praha 3
www.raptor.cz

Obory činnosti: Vedeni taekwondo-

vého oddílu či výuka taekwonda. Za-

měřuje se na nácvik zápasu, řízeného 

zápasu, sestav sebeobrany i  nácvik 

praktické sebeobrany proti úderům 

a  útokům. Mimo jiné rozvíjí rychlost 

sílu, odolnost či vytrvalost. 

Určeno: všechny věkové kategorie
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SK ZŠ Jeseniova 
Jeseniova 2400/96 
Praha 3
www.jeseniova.cz

Obory činnosti: Mládežnický atletic-

ký oddíl. Působí při základní škole, ale 

nabírá zájemce z celé Prahy a přileh-

lého okolí. 

Určeno: dětem od  10 let a  mládeži 

do 18 let

Vodní sporty Pražačka

Za žižkovskou vozovnou 2716/19 
Praha 3
www.prazacka.cz

Obory činnosti: Výuka plavání 

pro začátečníky i pokročilé, plou-

tvové plavání, potápění s přístro-

jem, kurzy potápění. Široká šká-

la odpočinkových sportů pro 

dospělé nebo rodiny s  dětmi. 

Provozování vodáckého klubu. 

Určeno: všechny věkové 

kategorie

Skaut Gatagéwa

Husitská 44
Praha 3
www.skautabs.cz/
gatagewa

Obory činnosti: Volnočasové vyžití 

pro rodiče s dětmi. Provoz v klubovně 

Husitská 44, Praha 3 kteroukoliv stře-

du od  16.30 do  18.00 hod. Chlapci 

i děvčata jsou vítáni v oddílech Měsíční 

paprsek a Stopaři v Komunitním cent-

ru Matky Terezy na Jižním Městě. 

Určeno: pro chlapce a  děvčata 

od 5 do 13 let

Sdružení Zvoneček 

-Praha, z.s.

Komenského 
náměstí 9/400 
Praha 3
www.zvonecek.cz

Obory činnosti: Spolek je zaměřen 

pouze na  stejnojmenné sborové stu-

dio. Organizuje kulturní a volnočasové 

aktivity, jichž se účastní děti a mládež 

pěveckých sborů sborového studia 

Zvoneček - Praha působícího při Gym-

náziu a  Hudební škole hl. m. Prahy 

v Praze 3, Komenského nám. 9/400.

Určeno: děti a mládež

ZŠ Chmelnice

K Lučinám 2500/18
Praha 3
www.zschmelnice.cz

Obory činnosti: Nabídka mi-

moškolních aktivit, jako např. ja-

zykové kurzy angličtiny. Možnost 

působení v  hudebních soubo-

rech (fl étna, kytara), vystupování 

na příležitostných akcích. Krouž-

ky zajišťuje DDM hl. m. Prahy 

– Karlínské spektrum. Program 

zahrnuje výlety a soutěže. 

Určeno: pro děti a mládež

TJ Sokol Žižkov

Koněvova 19
Praha 3
e-mail: jpospisil16
@gmail.com

Obory činnosti: Basketbalová 

přípravka pro děti ročníků 2004 

a  mladší. Nabídka začínajícím 

basketbalistům, všechny vý-

konnostní úrovně pro zábavu 

až po vrcholovou soutěž.

Určeno: pro děti cca do 10 let

RK Paleček

Písecká 17
Praha 3
www.rcpalecek.cz

Obory činnosti: Kurzy pro děti od na-

rození do 8 let (včetně kurzů s prvky 

Montessori) nabízí hojně vybavenou 

hernu s  kavárnou a  Wi-fi  připojením 

zdarma. Pořádá semináře, besedy 

a workshopy pro dospělé, realizuje ro-

dinné narozeninové oslavy, tvůrčí dílny 

a Palečkovu letní školku. 

Určeno: rodinám s dětmi

Ulita – Dům dětí 
a mládeže
Na Balkáně 2866/17a
Praha 3 
tel.: 271 771 025–26
www.ulita.cz

Obory činnosti: Kroužky spor-

tovní, výtvarné, hudební, dra-

matické, tvůrčí a další. Pořádá-

ní táborů zimních, letních, pří-

městských. Příležitostné akce, 

otevřený klub, mateřský klub, 

výukové programy pro školy. 

Určeno: od předškolního věku

Tensing Tyjátr
Čajkovského 10 
Praha 3
www.praha.ymca.cz

Obory činnosti: Pěvecký sbor 

doprovázený kapelou a  dalšími 

workshopy (tanec, drama, mi-

nichoir atd.), který se pravidelně 

schází a účastní se různých ak-

cí spolu s ostatními tensingový-

mi skupinami z  Čech a  celého 

světa.

Určeno: dětem a mládeži 

od 10 do 18 let

R-Mosty, z.s

Blahoslavova 230/4 
Praha 3
www.r-mosty.cz

 

Obory činnosti: Práce s  vylouče-

nou romskou komunitou v  Praze 

a  ve  středních Čechách. Etnická pří-

slušnost ale není podmínkou přije-

tí do  služeb. V  roce 1992 byla orga-

nizace založena jako Nadace Mosty, 

od  roku 1996 nese název Občanské 

sdružení R-Mosty. 

Určeno: všechny věkové kategorie

Věda nás baví, o.p.s
ČVUT, Horská 3 
Praha 2
e-mail: sgottfried@
vedanasbavi.cz

Obory činnosti: Společnost, 

jejímž cílem je podpořit u  dětí 

zájem o  vědu a  poznání. Po-

řádání kroužků na  školách 

po  celé ČR. Zábavná forma 

v poznávání tajů vědních obo-

rů, např. fyzika, chemie, astro-

nomie aj.

Určeno: pro děti a mládež

nekomerční inzerce

Zástupce starostky M  Praha 3 David Gregor si vás dovoluje pozvat na

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE

v týdnu od 29. zá í do 2. íjna 2015
SPORTOVNÍ DEN 

na nám stí Ji ího z Pod brad
úterý 29. 9. od 10.00 do 15.00 hodin

 Jazzové a country vystoupení Jitky Vrbové 
Sout ceny v p ti sportovních disciplínách 

M ení tlaku, tuku, cukru a tepu 

SWINGOVÁ TAN ÍRNA 
v Kongresovém sále hotelu Olšanka

st eda 30. 9. od 14.30 do 18.00 hodin
 staré eské swingové písni ky k tanci i americké tane ní skladby 

 ukázka a workshop swingového tance pro seniory

 P EDNÁŠKY v Klubu d chodc , Olšanská 7
st eda 30. 9. od 10.00 hodin  téma: Léky a jejich vedlejší ú inky

tvrtek 1. 10. od 15.00 hodin   

OVÉHO KVINTETA 
 v Atriu, ajkovského 12

tvrtek 1. 10. od 10.00 do 11.30
Klasické a pr vodním slovem 

TNÍKY 
v kin  Aero, Biskupcova 31
st eda 30. 9. od 12.30 hodin  Eva tropí hlouposti

tvrtek 1. 10. od 12.30 hodin  Kristián 

pátek 2. 10. od 10.00 hodin  A

KURZY v Nové Trojce, Jeseniova 19
st eda 30. 9. od 11.00 do 12.00 hodin 

 kurz cvi ení s fyzioterapeutkou

pátek 2. 10. od 12.30 do 14.00 hodin 
 výtvarné dílny

v Komunitním centru 
Armády spásy, Biskupcova 36
tvrtek 1. 10. od 9.30 do 11.00 hodin 
 Slavnostní setkání senior

tvrtek 1. 10. od 12.30 do 15.00 hodin 
 Prezentace innosti a ukázky z program  

Armády spásy

VSTUP NA Zm na programu vyhrazena. Více na www.praha3.cz.
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Praha 3 připravuje kalendáře na rok 2016
Odbor vnějších vztahů a komunikace ve spolupráci s ak. mal. Ivanou Kubíkovou připravil ná-
stěnný kalendář pro rok 2016, v němž formou akvarelů představí typická místa Žižkova a Vino-
hrad. Na dalším stolním kalendáři, který bude k dostání letos na podzim, pracuje uznávaný vý-
tvarník Martin Velíšek. Oba kalendáře se budou prodávat v Informačním centru Prahy 3 na rohu 
ulice Milešovská a náměstí Jiřího z Poděbrad.

Barevné akvarely Ivany Ku-
bíkové upoutají svou leh-
kou barevností a nepodbí-
zivou intimitou. Autorka 

si vybrala za cíl zobrazit nejen do-
minanty Žižkova a Vinohrad, ale 
také dokázala zachytit pouliční at-
mosféru masopustu, zasněžených 

ulic a náměstí, rozkvetlé Parukářky 
nebo zádumčivých Olšan. Nechy-
bí ani jarovské domy, které uklidní 
svou venkovskou ležérností.

Oproti tomu Velíškův kalendář 
zaujme podle starostky Vladisla-
vy Hujové především svým autor-
ským rukopisem. Každý obrázek 

má svůj nezaměnitelný humor, kdy 
pyšné stavby Žižkova nebo známé 
historické postavy podléhají grotes-
ce a loutkovému zpracování, někdy 
odkrývají i méně známá fakta, kdy 
například šibenice na Vrchu sv. Kří-
že hovoří sama za sebe. Kromě Mi-
líčova domu, Pražačky, žižkovské 

radnice, kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně a masopustního čerta na ly-
žích bude v kalendáři plejáda osob-
ností, které jsou spjaty s Prahou 3: 
Jan Kubelík, Karel Hartig, Jaro-
slav Ježek, Olga Havlová či Jaroslav 
Seifert. 

Martin Hošna

Kalendář na rok 

2017 bude 

z fotografi í 

Prahy 3 

zaslaných 

od občanů

Po kalendářích na příští rok, při-
pravených ve spolupráci s výtvar-
níky Ivanou Kubíkovou a Mar-
tinem Velíškem, plánuje třetí 
městská část už nyní na rok 2017 
kalendář fotografi cký. Celoroční 
snímky Prahy 3 by do něj měli 
zasílat sami občané, z jejichž na-
bídky budou vybrány ty nejlepší, 
které by se poté objevily na strán-
kách kalendáře. Konkrétní pra-
vidla a podmínky pro zasílání 
fotografi í budou zveřejněny v ně-
kterém z dalších čísel Radničních 
novin a na webu městské části. 
 -sak-
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Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na akce pořádané radnicí Prahy 3.

VLADISLAVA HUJOVÁ, starostka MČ Praha 3


