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Občané upozorňují: Volný 
pohyb psů vyžaduje řešení
Praha 3 se rozhodla reagovat na množící se stížnosti občanů, 
kterým vadí volně pobíhající psi v parcích a zeleni, o které se 
městská část stará. Jejich pohyb by proto chtěla do budoucna na 
některých místech upravit. Na to, jak by případné změny měly 
vypadat, se chce ale nejdřív zeptat místních obyvatel.
Nastavení jasných pravidel vol
ného pohybů psů, které by po
mohlo předejít případným kon
fliktům mezi jejich majiteli 
a těmi, jimž volně pobíhající zví
řata vadí. To by měl být podle 
žižkovské radnice výsledek dis
kuse, kterou chce vést s občany 
o tom, zda přistoupit ke změnám 
volného pohybu psů v měst
ských parcích a zeleni a jak by 
měla tato regulace vypadat. 

„Současný stav, tak jak je nasta-
ven, rozhodně není v pořádku, vel-
kým deficitem je dodnes dostupnost 
a srozumitelnost informací o pra-
vidlech pro volný pohyb psů. Dů-
sledkem jsou konflikty mezi pejskaři 
a  nepejskaři a množící se stížnosti 
na volný pohyb psů. Městská část 

chce tuto situaci řešit,“ uvedl zá
stupce starostky Ondřej Rut. 
Jeho slova potvrzují také sta
tistiky, které si v Praze 3 vede 
městská policie. Podle nich sice 
strážníci na území městské čás
ti v posledních dvou letech řeši
li pouze dva případy vážnějšího 
ohrožení člověka psem, stížnos
tí na jejich volný pohyb ale na 
stolech strážníků v poslední 
době přibývá. „Od začátku letoš-
ního roku jsme řešili 90 případů, 
přičemž nejčastěji si lidé stěžovali 
na volně pobíhající psy v parcích 
na Parukářce a Židovských pecích 
a na náměstích Jiřího z Poděbrad 
a Jiřího z Lobkovic,“ konstatoval 
ředitel městské policie v Praze 3 
Dušan Machoň.

Dva výše zmíněné parky, 
v nichž dnes volný pohyb psů 
nijak regulován není, a konflikty 
jsou zde nejčastější, vnímají jako 
klíčové lokality také politici. Žiž
kovská radnice chce proto pro
střednictvím ankety zjistit, kde 
lidem pobíhající zvířata vadí nej
víc. „Rádi bychom znali názor ve-
řejnosti, zda by se v těchto dvou par-
cích měl volný pohyb psů omezit,“ 
uvedl místostarosta Rut, pod
le kterého zároveň hodlá radni
ce zvýšit informovanost o tom, 
v kterých lokalitách na území 
třetí městské části je dnes volný 
pohyb psů povolen (viz anketa 
na straně 6 a mapa na straně 7).

Zapojte se do 
projednávání 
věcí veřejných

Veřejnost se může zapojit do 
rozhodování, radnice naslouchá 
a pomáhá svým občanům. Zní 
to jako klišé, od toho tu přece je. 
Aby pomoc nebyla jen formální, 
neefektivní nebo vyhýbavá, to 
stojí úsilí a práci. 

Podněty dostáváme každý 
den, tu je díra v silnici nebo 
chod níku, hlučí auta nebo opilci 
na ulici, tu někdo špatně parku-
je, někde chybí koš či přechod pro 
chodce. Věnovat se každému pod-
nětu je náročné, stejně jako vy-
světlovat co radnice může a kam 
už její kompetence nesahají. Na 
lepším způsobu komunikace s ve-
řejností je potřeba stále pracovat, 
je co zlepšovat. 

Aby se veřejnost nemusela čas-
to ptát, chceme nabídnout lepší 
informační servis. V srpnu byly 
zprovozněny nové webové strán-
ky radnice. Najdete tam mimo 
jiné nový mapový portál s infor-
macemi o možnostech parkování 
(aut i kol), umístění a vybavení 
dětských hřišť nebo odpadkových 
košů. Všechny významné inves-
tiční akce dostanou přehledný 
informační list, první z nich už 
visí na webu. 

Do rozhodování chceme zapo-
jit i veřejnost. V červnu proběh-
lo veřejné projednání o budoucí 
podobě Komenského náměstí, 
srpnové zastupitelstvo se věnova-
lo budoucí podobě náměstí Jiří-
ho z Poděbrad. V září nás čekají 
besedy o záměru úpravy náměstí 
Jiřího z Lobkovic nebo nové po-
doby občerstvení na Parukářce. 
V tomto čísle Radničních novin 
najdete rozsáhlou anketu k vol-
nému pohybu psů. 

To vše jsme připravili, aby Váš 
hlas mohl být slyšet a neztratil 
se ani v šumu blížící se volební 
kampaně.
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Nejvíce stížností na psy bez vodítka přichází od návštěvníků parků Parukářka a Židovské pece

Nová mateřská škola 
už slouží dětem
Na druhý zářijový den přichystala 
městská část Praha 3 slavnostní 
otevření nové mateřské školy. 
Zbrusu nová mateřinka byla 
zřízena při Základní škole 
Chmelnice na Jarově a vše 
potřebné tu najde 48 dětí. Na 
území třetí městské části tak 
dnes i s novým zařízením fungu
je 18 mateřských škol s celkovou 
kapacitou 1863 dětí. Další školku 
plánuje žižkovská radnice vybu
dovat v areálu ZŠ V Zahrádkách 
během příštího roku. n

Zažít město jinak 
můžete i na Žižkově
Už poosmé promění celou Prahu 
pouliční festival Zažít město ji
nak. Kavárnami a bary pod širým 
nebem, pódii pro hudební, diva
delní i taneční vystoupení, spor
tovními a uměleckými aktivitami 
pro děti i dospělé ožijí v sobo
tu 21. září také některá místa na 
Žižkově. Přijďte si užít soused
skou slavnost do Bořivojovy uli
ce, na Tachovské náměstí nebo 
do ulic před kinem Aero. n



www.praha3.cz2 9 2013 zpravodajství

PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zastupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na 
webu městské části www.praha3.cz.

„S kapacitou předškolních zařízení jsme na tom dobře,“

říká Helena Benýšková, předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání, orgánu, který 
funguje jako expertní sbor pro oblast předškolního a školního vzdělávání.

Oblast výchovy a vzdělávání je 
dost široká. Čím konkrétně se 
komise, jíž předsedáte, zabývá?
Komise pro výchovu a vzdělá
vání je poradním orgánem rady 
městské části. V rámci své čin
nosti projednává podněty a pod
klady předkládané radou nebo 
příslušným odborem městské 
části. Ty se týkají např. počtů 
dětí v základních a mateřských 
školách nebo investičních akcí 
ve školních budovách. 

Komise se od minulého roku 
podílí také na hodnocení granto
vých žádostí v oblasti vzdělává
ní. Průběžně se zabýváme i pod
něty občanů, zpravidla rodičů 
žáků, které se týkají např. slučo
vání tříd, kvality výuky či zápisů 
do mateřských škol.

Kdo v komisi zasedá?
V komisi zasedají reprezentanti 
všech politických stran zastou
pených v Zastupitelstvu městské 
části Praha 3. Často mají k ob
lasti vzdělávání profesní vztah. 
Komise si dále ke svému jednání 
zve odborníky i další politické 
zástupce podle konkrétních úko
lů, které řeší. 

Jak často se s kolegy scházíte 
a jaké jsou konkrétní výstupy 
z takových zasedání?
Komise se schází přibližně jed
nou za dva měsíce, a to v souvis
losti s aktuálními podněty a udá
lostmi, jako jsou např. zápisy do 
škol, příprava rozpočtu nebo 
grantové řízení. Výstupem za
sedání je zápis, který je dostup
ný na internetu. Komise nemá 
rozhodovací pravomoc a může 
vydávat pouze doporučující sta
noviska směřovaná primárně na 
radu městské části. 

Jak se promítá činnost komise 
do běžného života v městské 
části Praha 3?
Činnost komise se do běžného 
života občanů Prahy 3 promítne 
tehdy, pokud rada městské čás
ti rozhodne v souladu s našimi 

doporučeními. Konkrétně se to 
může týkat např. finanční pod
pory projektů vzdělávacích insti
tucí a organizací, jako jsou třeba 
mateřská centra či organizace za
jišťující letní příměstské tábory. 

Co bude komise řešit v novém 
školním roce, který před pár 
dny začal?
Kromě běžné agendy popsané 
výše je před námi i několik kon
krétních úkolů. Připravili jsme 
návrh na zřízení nového fondu 
pro financování projektů škol 
primárně zaměřených na rozvoj 
kompetencí školských pracovní
ků, např. v oblasti komunikač
ních dovedností nebo inkluziv
ního vzdělávání. Doufáme, že 
tento záměr bude schválen a pro
jeví se také v rozpočtu na rok 
2014. Dále chceme navázat pra
videlnou spolupráci se zástupci 
zřizovatele ve školských radách.

Co považujete v Praze 3 z hle-
diska výchovy a vzdělávání 
za nejpalčivější problém? 
A máte představu o tom, jak jej 
vyřešit?
Mnoho problémů v oblasti škol
ství souvisí zejména s nedo
statečným financováním škol 
ze státního rozpočtu. Městská 
část finanční prostředky školám 
částečně dokrývá, ale řešit tyto 
problémy je možné pouze na 
celostátní úrovni. S kapacitou 
předškolních zařízení je na tom 
Praha 3 oproti jiným městským 
částem dobře, přesto ale považu
ji nabídku služeb v této oblasti 
za nedostatečnou a byla bych 
ráda, kdyby městská část více 
podporovala také alternativní 
předškolní zařízení, jako jsou 
dětské skupiny nebo lesní škol
ky, které jsou vhodné i pro děti 
mladší tří let. n
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Komise pro výchovu a vzdělávání
Předsedkyně: Mgr. Helena Benýšková
Místopředseda: Mgr. Ladislav Kolář
Členové: Ing. Bohuslav Nigrin, Mgr. Jiří Matušek, 
Mgr. Alena Hronová, Mgr. Rebeka Vadasová, David Gregor
Tajemník: Mgr. Přemysl Hrabě, tel.: 222 116 357

Praha 3 otevřela novou školku v základní škole
Od 2. září slouží rodičům a jejich potomkům nová školka pro 48 dětí zřízená při ZŠ 
Chmelnice. Praha 3 také jejím prostřednictvím letos mohla nabídnout místo všem rodi
čům z třetí městské části, jejichž tříleté děti čekaly na umístění do mateřských škol. 
Necelé tři měsíce od zasedání, na 
němž rada městské části rozhod
la o zřízení nové školky, zača
lo toto zařízení sloužit rodičům 
a jejich potomkům z Prahy 3. 
Žižkovská radnice tak reagovala 
na rostoucí poptávku rodičů, je
jichž děti starší tří let čekaly na 
umístění do některé ze zdejších 
mateřinek. 

„Jsem ráda, že třetí městská část 
dokázala uspokojit zájem rodičů 
tříletých dětí z Prahy 3 žádajících 
o umístění dítěte do mateřské ško-
ly. Vím, že ne všude se to daří. Jsem 
proto velmi potěšena, že nám se to 
podařilo i přes to, že zájem rodičů 
byl letos oproti minulým letům 
podstatně vyšší,“ uvedla zástupky
ně starostky pro oblast školství 
Miroslava Oubrechtová

V nové mateřské škole, vybu
dované v 1. nadzemním podlaží 
školní budovy, jsou děti rozděle
ny do dvou tříd, přičemž každou 
třídu tvoří dvě místnosti o rozloze 
více než 100 m2, které slouží jako 
herna a ložnice. O děti se zde sta
rají čtyři kvalifikované učitelky. 
Jednotlivé třídy pak mají v pří
zemí budovy k dispozici vlastní 
šatny. Součástí areálu ZŠ je také 

zahrada s dostatkem zelených 
ploch, sportovišť a herních prvků. 
Vzhledem ke svému umístění sice 
není školka vybavena vlastní ku
chyní, stravování dětí ale zabez
pečuje kuchyně základní školy. 
„To, že si paní kuchařky umí poradit 
se zajištěním stravování dětí předškol-
ního věku, prokázaly už před dvěma 
lety, kdy škola poskytla azyl v té době 

rekonstruované mateřské škole Jeseni-
ova,“ uvedl  vedoucí odboru škol
ství a zdravotnictví úřadu městské 
části Přemysl Hrabě s tím, že sou
částí školky je také vlastní jídelna, 
která zaručuje, že se děti budou 
stravovat v klidném a kultivova
ném prostředí.

Otevřením nového zařízení, 
které vyšlo městkou část na 

necelý 1 milion korun, se počet 
školek na území Prahy 3 zvýšil 
na 18 a jejich kapacita na celkem 
1863 dětí. Vedení Prahy 3 už ale 
z důvodu zvyšující se poptávky 
připravuje výstavbu další mate
řinky s kapacitou až 112 dětí. Ta 
by měla vyrůst v areálu ZŠ V Za
hrádkách během příštího roku. n
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Ještě před jejím otevřením provedl místostarostku Miroslavu Oubrechtovou interiérem školky ředitel Václav Havelka

RADA MČ PRAHA 3 
– 17. 7. 2013

Rada schválila prodej 
bytových domů
Rada městské části schválila 
záměr prodeje bytových domů 
a pozemků v ulicích Roháčova 
107, Koněvova 108, 184 a 194. 
Prodeje bytových domů podle 
zákona č. 72/1994 se uskuteční 
podle schváleného Souboru pra
videl prodeje nemovitého majet
ku městské části Praha 3. 

Lidé dostanou byty v Domě 
s pečovatelskou službou
Radní Prahy 3 schválili uzavření 
devíti smluv o nájmu bytů v Do
mech s pečovatelskou službou 
v Krásově a Roháčově ulici. 
Žadatelé o přidělení bytů byli 
doporučeni sociální a zdravotní 
komisí. 

RADA MČ PRAHA 3 
– 7. 8. 2013

Obnovu Havlíčkova náměstí 
zaplatí peníze z Evropské unie
Na revitalizaci Havlíčkova ná
městí půjdou peníze z EU. Radní 
schválili smlouvu o financování 
projektu v rámci Operačního 
projektu Praha – Konkurence
schopnost. Finanční pomoc 
z evropských fondů a rozpočtu 
hl. m. bude 14,9 milionu korun.

Rychlý grant podpoří 
mistrovství ČR v aerobiku
Dar z grantového a podpůrné
ho fondu podpoří uspořádání 
mezinárodního mistrovství České 
republiky v gymnastickém ae
robiku Prague Open Aerobic na 
území Prahy 3. Radní schválili 
poskytnutí grantu ve výši 20 tisíc 
korun občanskému sdružení Pro 
Fitness Praha.

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3 – 15. 8. 2013

Zastupitelé projednali petici 
za záchranu kašny a výduchu 
z metra
Zastupitelstvo městské části 
Praha 3 projednalo na základě 
žádosti občanů petici, která 
vyjadřovala nesouhlas s odstra
něním, přesunem či jinou formou 
znehodnocení kašny a výduchu 
z metra na náměstí Jiřího z Po
děbrad. Zastupitelé se s předmě
tem petice většinově neztotožnili.

RADA MČ PRAHA 3 
– 28. 8. 2013

Rada doporučila odprodej akcií 
RMČ doporučila využít možnosti 
garantované ceny svého akciové
ho podílu ve společnosti Viktoria 
Žižkov, a. s. a nabídla ostatním 
akcionářům akcie městské části 
za cenu 93,5 mil. Kč. Tento návrh 
bude projednán na ZMČ 25. září.
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Zastupitelé schválili postup aktualizace 
strategického plánu 
Do podoby Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3 
se bude moci do budoucna zapojovat i veřejnost.
Strategický plán rozvoje (SPR) 
je dlouhodobý, koncepční a roz
vojový dokument, který vychází 
z analýz současného stavu pod
mínek spravovaného území. 

„Pomocí strategického plánu za-
jišťuje obec společenskou dohodu 
na rozvoji městské části, a proto se 
snaží o co největší zapojení obča-
nů. Ústředním bodem strategického 
plánu je vize rozvoje, stručná defi-
nice priorit a úkolů, na něž se obec 
chce v dlouhodobém horizontu sou-
středit,“ uvedl zástupce starostky 
Ondřej Rut.

Na přípravě své rozvojové 
strategie začala Praha 3 praco
vat již v roce 2005. Proces stra
tegického plánování byl ale poté 

kritizován pro svou formálnost, 
chybějící vazbu na rozpočet a ne
dostatečné zapojení veřejnosti. 
Rada městské části proto v pro
sinci 2012 rozhodla o aktualizaci 
SPR a lepším nastavení procesů 
strategického plánování, včetně 
zapojení veřejnosti. 

V rámci projektu Efektivní 
Úřad městské části, který byl 
podpořen z Operačního progra
mu Lidské zdroje a zaměstna
nost, bylo možné zadat aktuali
zaci SPR externí firmě. Okruhy 
problémů začala radnice shro
mažďovat od občanů letos na 
jaře prostřednictvím ankety na 
webu, ve spolupráci se školami 
a dotazováním veřejnosti. 

Výsledky průzkumů, jichž se 
účastnilo 707 občanů, ukazu
jí, že jako největší problém vní
mají místní obyvatelé problé
my s bezdomovci a narkomany 
a na druhém místě uvádějí her
ny a kasina. S malým odstu
pem se na dalších místech obje
vují čistota veřejného prostoru 
a problémy s parkováním. Po
drobnější výsledky ankety a in
formace o postupu aktualizace 
SPR jsou k dispozici na webo
vých stránkách www.praha3.cz, 
případně u koordinátorky stra
tegického plánování Michaely 
Valentové, odbor územního roz
voje, michaelav@praha3.cz, tel.:  
222 116 318. n

Jak na Šmejdy ukáže Aero
Dokument o drsném pozadí předvádě
cích akcí mohou senioři zdarma zhlédnout 
ve dvou promítacích časech ve čtvrtek 
26. září v kině Aero v Biskupcově ulici. 
Syrový dokument ukazuje ma
nipulaci, ponižování a nátlak, 
které se skrývají za zavřenými 
dveřmi „předváděcích zájezdů 
pro seniory.“ „Podvodné a násilné 
praktiky, kterých se prodejci na seni-
orech dopouští, bohužel stále nemizí. 
I přes otřesné zkušenosti senioři na 
zájezdy vyrážejí opakovaně. Možná 
proto, aby se vymanili z osamělosti, 

nebo proto, že neumějí říct nabíd-
kám ne. Jedná se o velmi aktuál-
ní téma a já věřím, že na projekci 
si najde čas mnoho návštěvníků ne-
jen z řad seniorů,“ vysvětluje zá
stupkyně starostky pro sociální 
oblast Miroslava Oubrechtová. 
Film Šmejdi se bude promítat ve 
čtvrtek 26. září v 13.00 a 16.00 
hodin. n

Radnice spustila nový web
Od počátku srpna jsou v provozu aktua
lizované internetové stránky, jejichž pro
střednictvím chce městská část občanům 
usnadnit hledání důležitých informací 
a nabídnout více zpráv o dění v Praze 3.
Na první pohled patrné změny 
webových stránek městské části 
si mohl všimnout každý, kdo od 
1. srpna do internetového vyhle
davače zadal adresu www.pra
ha3.cz. Úpravy se přitom dotkly 
nejen domovské stránky, nově 
rozdělené do tří hlavních částí – 
Úřad městské části, Samospráva 
a Radniční noviny – ale také ob
sahu těchto sekcí.

Kromě praktických informací 
o tom co, kde a jak mohou obča
né na úřadě vyřídit, tak například 
návštěvníci webových stránek 
nově v části věnované samosprá
vě, v rubrice Kompetence členů 
RMČ a pod ní přirazené sek
ci Územní rozvoj, najdou kom
pletní přehled všech městskou 
částí plánovaných investičních 
akcí včetně jejich popisu a obra
zového doprovodu. Novinkou 
je také zprovoznění mapové
ho portálu, který rovněž v čás
ti vyhrazené samosprávě přináší 

zájemcům prostřednictvím inter
aktivní mapy podrobný přehled 
o zónách placeného stání, roz
místění košů a kontejnerů na 
sběr odpadu nebo sběrných dvo
rů, dětských hřišť a ploch veřejné 
zeleně v Praze 3.

„Uvědomujeme si, že změna webo-
vých stránek městské části je poměrně 
zásadní a budeme proto rádi, když 
nám jejich návštěvníci sdělí své ná-
měty a ohlasy na jejich fungování na 
adresu: web@praha3.cz,“ uvedl To
máš Čekal, vedoucí odboru vněj
ších vztahů a komunikace, který 
zprovoznění webových stránek 
zajišťoval. O transformaci měst
ského webu rozhodla radnice 
loni v létě, samotná realizace pak 
trvala necelé tři měsíce. Nové ře
šení se řídí zásadami přístupnos
ti dle zákona č. 365/2000 Sb. 
a dodržuje metodiku pro tvorbu 
„Blind Friendly“ webové prezen
tace přístupné pro spoluobčany 
se zrakovým postižením. n

Praha 3 se stala partnerem 
mezinárodního projektu
Městská část podpoří svou účastí v projek
tu TriNet Global propojení podnikatelské
ho sektoru, vědy a veřejné správy.
O zapojení do projektu TriNet 
Global: Local Authorities, Business 
Sector and Universities as Agents for 
Change rozhodla rada městské 
části na svém zasedání 17. čer
vence. S nabídkou účasti oslovi
la žižkovskou radnici Ekumenic
ká akademie Praha, která projekt 
v ČR organizuje.

Cílem projektu je rozvoj pově
domí občanů EU o otázkách glo
bálního rozvoje a podpory spra
vedlivých a udržitelných způsobů 
života. K tomu by mělo napomá
hat právě navazování kontaktů 
mezi neziskovými organizacemi, 

samosprávami, vědeckými orga
nizacemi a podnikatelským sek
torem. Projekt TriNet Glogal tak 
už dříve získal podporu Evropské 
komise.

Jako partner projektu bude 
městská část Praha 3 pro jeho 
potřeby poskytovat přednáško
vé prostory a umožní rovněž pre
zentaci fair trade v prostorách 
žižkovské radnice. O jednotli
vých akcích probíhajících v rám
ci projektu pak bude občany in
formovat prostřednictvím webu 
městské části a Radničních no
vin. n

Trvalý pobyt přináší mnoho výhod
Řada lidí bydlících v nájmu podléhá mýtu, že bez souhlasu 
vlastníka nemá nárok na to, aby se přihlásila k trvalému pobytu.

Podle zákona se však k němu 
může přihlásit každý, kdo má 
uzavřenou řádnou nájemní 
smlouvu. Být přihlášený k trva
lému pobytu je přitom v Praze 3 
výhodné.

„Podle zákona 133/2000 Sb. 
o evidenci obyvatel se k trvalému 
pobytu může přihlásit každý, kdo 
je vlastníkem objektu nebo má uza-
vřenou řádnou nájemní smlouvu,“ 
říká vedoucí občansko správní
ho odboru Eva Cihelková. Sou
hlas vlastníka bytu pro získání 
trvalého pobytu je tedy potřeb
ný jen tehdy, když lidé bydlí bez 
nájemní smlouvy.

Trvalý pobyt v Praze 3 přináší 
řadu výhod. Například možnost 
parkovat v rezidenčních zónách 
za 700 korun ročně, možnost 
získat ve výběrovém řízení kry
té parkovací stání či umístit děti 
v městských mateřských školách.

„Také jen lidé s trvalým poby-
tem v Praze 3 mohou mít možnost 

přidělení bytu v domě s pečovatel-
skou službou či umístění seniorů 
v ošetřovatelském domě na Jaro-
vě. Další výhodou trvalého pobytu 
v Praze 3 je, že majitelé domů, kde 
je více než 75 procent trvale byd-
lících nájemníků, mohou žádat 
o dar od městské části do 500 tisíc 
korun na opravu exteriéru domu,“ 

upřesňuje místostarosta Prahy 3 
Matěj Stropnický.

Informace o tom, jak se přihlá
sit k trvalému pobytu v Praze 3, 
mohou lidé získat na odděle
ní osobních dokladů a eviden
ce obyvatel úřadu městské části 
v Seifertově 51. n

-sak-

Domácnosti v Praze 3 ušetří v 1. kole 
e-Aukce přes 35 % ceny za energie
První kolo elektronické aukce energií pro občany Prahy 3, 
kterého se zúčastnilo 331 domácností, skončilo úspěchem. 

Domácnosti v Praze 3 uspoří cel
kově na elektrické energii 43,39 % 
a na zemním plynu 29,36 %. Z cel
kového objemu přes 7,4 milionu 
korun ušetří domácnosti Prahy 3 
více než 2,6 milionu, což předsta
vuje průměrnou úsporu 35,69 %. 
Žádná z domácností přitom ne
skončila bez úspory.

„Jsem ráda, že se i v Praze 3 potvr-
dila výhodnost elektronických aukcí 
energií. Kromě výhodnějších cen lidé 

získají i spolehlivý administrativní 
servis, díky němuž se nemusejí obá-
vat pro ně nevýhodných podmínek,“ 
zhodnotila první kolo eAukce sta
rostka Vladislava Hujová.

 Elektronická aukce patří mezi 
nejtransparentnější způsoby výbě
ru dodavatelů zboží a služeb. Do
davatelé soutěží o zakázku v pří
mém souboji a mohou na internetu 
vidět nabídky konkurence. Bě
hem soutěže tak mohou snižovat 

nabízenou cenu, aby byla nižší než 
u jejich soupeřů. Vítězem se nako
nec stane ten, kdo nabídne zboží či 
služby za nejnižší cenu.

„Zapojil jsem se do podobné akce 
již na Praze 6 a vyplatilo se to. Zku-
sil jsem nejdříve elektřinu, kde úspora 
činila 33 %, a u plynu aktuálně 9 % 
oproti mému původnímu dodavate-
li,“ vysvětlil Michal Drbout, který 
se zapojil do aukce v Praze 3. n

-sak-

K trvalému pobytu v Praze 3 se lze přihlásit na úřadu městské části v Seifertově 51

-red-

-mpa-
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-mot-
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„Chceme handicapované vylákat ven,“ říká handbiker Roman Strnad
Že Romanovi Strnadovi sport není cizí, je jasné na první pohled. Ale že je handicapovaný, prozradí až hůl, 
o kterou se při chůzi opírá. O nohu přišel v 11 letech. „Vždycky jsem se snažil věnovat tomu, co mě bavilo,“ říká 
vicemistr Českého poháru 2012, když vypráví o tom, jak se k cyklistice na speciálním kole dostal.
Jak handbike vypadá?
Handbike je ruční kolo pro han
dicapované, které umožňuje 
vyjet do přírody a sportovat. Je 
určeno osobám, které mají ochr
nutou spodní část těla nebo jsou 
po amputacích nohou, ale mají 
zdravé ruce. Každé kolo vypadá 
trochu jinak. Některá jsou uzpů
sobená pro jízdu po silnici, jiná 
jsou vhodná do terénu. Mnoho 
handicapovaných o něm stále 
neví a my bychom rádi tento 
sport mezi nimi zpropagovali, 
aby se dozvěděli, že tahle skvělá 
možnost seberealizace existuje. 
Bezvadné je, že na tomhle kole 
můžete vyjet sám, bez pomo
ci druhého se můžete dostat do 
přírody. Chceme handicapované 
vylákat ven, aby nezůstali za
vření doma, nemysleli pořád na 
svoje postižení a neuzavírali se 
v sobě a v sebelítosti. Čím víc 
lidí bude na kole jezdit, tím víc 
se budou mezi sebou stýkat a ko
munikovat. 

Jaká byla vaše cesta k handbiku?
Shoda okolností. Chodil jsem 
do posilovny a manželka mě 
přesvědčila, abych zkusil soutěž 

v bench pressu. Hledala někoho, 
kdo by nám poradil, jak se do sou
těže přihlásit. A náhodou padla 
na Tomáše Mošničku, také han
dicapovaného mistra republiky 
ve vzpírání. Tomáš nás pozval na 
závody handbike do Loun, kde 
jsme si měli promluvit. Tenkrát 
jsem vůbec netušil, co je handbi
ke a na jaké závody jedu. V Lou
nech jsem je viděl poprvé. Hned 

mě napadlo, že by mě to bavilo 
víc než zvedat činky v posilovně. 
Manželka viděla, jak jsem nadše
ný a začala zjišťovat, kde bychom 
mohli kolo získat. Dozvěděla 
se o neziskové organizaci Čer
ní koně, která handicapovaným 
handbiky půjčuje na vyzkoušení, 
protože jsou docela drahé. Řada 
lidí – a handicapovaní zvlášť – si 
tohle kolo nemůže dovolit. 

Musel jste využít nějakou 
finanční podporu?
Pořízení handbiku se neobejde 
bez sponzorů a mecenášů, kte
ří lidem pomáhají, aby si kolo 
mohli koupit. I starší kolo je 
pořád hodně drahé. Když to 
člověka chytne a začne závodit, 
tak si nechá postavit vlastní kolo 
na míru, aby vyhovovalo přesně 
jeho potřebám. 

Manželka se do toho obula, za
čala shánět peníze. Samozřejmě, 
že i z vlastních zdrojů jsme museli 
nějaké peníze ušetřit. A v nepo
slední řadě se nám podařilo úspěš
ně zažádat o finanční podporu 
z Fondu sociálního a zdravotního 
městské části Praha 3 na podporu 
zviditelnění sportovních aktivit 
handicapovaných, za což bych 
rád poděkoval i zástupkyni sta
rostky Miroslavě Oubrechtové.

Jaké byly vaše pocity z první 
jízdy na handbiku?
Ihned jsem mu propadl, bylo 
hrozně příjemné dostat se do 
přírody, jezdit venku a vidět lidi, 
jak vám fandí, zvednou palec – 
jako že jste dobrej, to vás potěší 
a povzbudí. 

Jezdíte tady na cyklostezce 
i v Praze 3 na Vítkově?
Jezdím, ale málo, protože je pro 
mě krátká. Kvůli tréninku potře
buji dlouhé trasy. Určitě si na ní 
ale zajedu, když si chci jen tak 
trochu vyjet. 

Jaké jsou vaše sportovní úspě-
chy a co vás čeká v nejbližší 
době?
Plnohodnotnou sezonu jsem jel 
loni, která dopadla docela úspěš
ně. Stal jsem se vicemistrem Čes
kého poháru. A na mistrovství 
republiky v časovce jsem se stal 
druhým vicemistrem ČR.

V nejbližší době by mě če
kaly závody, ale protože lékaři 
zjistili, že mám srdeční zánět, 
tak v současné době procházím 
léčbou a nesmím trénovat a zá
vodit, musím být v naprostém 
klidu. Tenhle výpadek bude ur
čitě znát. Ale chtěl bych se ještě 
letos nějakých závodů zúčastnit. 
Když to dobře dopadne a doktor 
mi povolí trénovat, budu v září 
každý víkend závodit Doufám, 
že do některých závodů se mi 
ještě podaří zasáhnout. n

-mot-

Na Komenského náměstí chtějí lidé 
především stromy a klid
Anketa, kterou uspořádala městská část Praha 3, ukázala, jak si 
místní obyvatelé představují budoucnost Komenského náměstí. 
Jejich názory radnice zohlední při dalším rozhodování o koneč
né podobě prostoru.

Od konce května do poloviny 
července měli obyvatelé Prahy 3 
možnost vyslovit se k budoucí 
podobě Komenského náměstí. 
Radnice nejdříve na webu měst
ské části představila veřejnosti 
tři studie nové podoby náměs
tí, o nichž pak v červnu s jejich 
autory uspořádala veřejnou de
batu. Ze setkání veřejnosti se 
zástupci architektonických ate
liérů a z internetové ankety pak 
vyplynulo, jak by si lidé budou
cí podobu Komenského náměstí 
představovali.

„V anketě odpovědělo 118 obča-
nů a na veřejnou debatu jich kvůli 
velkým vedrům přišlo jen 13. Přes-
to je ale možné shrnout, že občané 
si přejí především klidné místo s ví-
ceúčelovými travnatými plochami 
a spoustou stromů,“ komentovala 
výsledky ankety a debaty Micha
ela Valentová z Odboru územní
ho rozvoje Úřadu městské části 
Praha 3. 

Přibližně třetina všech respon
dentů, kteří se ankety zúčastni
li, podle ní očekává na náměstí 
zdroj pitné vody, lavičky i jiné 

prvky a plochy k sezení a také 
květinové záhony.

Názory občanů hodlá radnice 
promítnout do konečné podoby 
náměstí. „O výběru varianty roz-
hodne rada městské část na podkladě 
vyhodnocení názorů veřejnosti a sta-
noviska komise životního prostředí 
a výboru pro územní rozvoj. Vítězný 
záměr bude možné modifikovat pod-
le názorů občanů a věřím, že začátku 
revitalizace náměstí se můžeme do-
čkat na podzim příštího roku,“ uve
dl zástupce starostky pro územní 
rozvoj Ondřej Rut. n

Nejvíce hlasů v anketě získal (zleva) návrh ateliéru Lewis and Hickey 35 %, za ním skončily návrhy ateliérů MCA Atelier 
s 32 % a A05 s Projektil architekti s 20 %. Zbylých 13 % respondentů na danou otázku neodpovědělo.

Hřiště v ZŠ Chelčického 
prošlo rekonstrukcí
Žáci mateřské a základní školy v Žerotín
ově ulici měli letos dvojnásobný důvod 
těšit se do školy. Kromě kamarádů, které 
celé prázdniny neviděli, je tu totiž čekala 
také nová hřiště, jejichž opravu napláno
vala radnice na dvouměsíční volno.

Zcela novou tvář dostalo během 
července a srpna sportovní a dět
ské hřiště v areálu ZŠ a MŠ Chel
čického v Žerotínově ulici. Do
sluhující povrch, položený před 
dvanácti lety na betonových des
kách, které začal nadzvedávat ko
řenový systém kolem vysazených 
stromů, tak byl nahrazen mo
derním povrchem z gumového 
granulátu a polyuretanového 
pojiva. „Sportoviště už po rekon-
strukci přímo volalo. Dosavadní 
stav naprosto nevyhovoval bezpeč-
nostním požadavkům. Teď budou 
moci děti na hřišti trávit každé do-
poledne,“ uvedla místostarostka 
Miroslava Oubrechtová, která 
má na žižkovské radnici oblast 
školství na starosti.

Zrekonstruované sportovní 
hřiště o rozměrech 22,7×13 me
trů je určeno zejména k provo
zování míčových her, jako jsou 
kopaná, volejbal a basketbal. 
Sousední dětské hřiště o velikos
ti 15,5×5,65 metru, jehož součástí 
jsou také herní prvky, pak bude 

sloužit pro potřeby dětí z míst
ní mateřské školy. Kromě rekon
strukce herních ploch byla v are
álu provedena také celá řada 
dalších úprav. Obnovou tak pro
šel například chodník anglické
ho otevřeného dvorku, omítky 
přilehlých zdí a ochranné mří
že sklepních oken a oken vedle 
vstupu na hřiště. 

Kompletní rekonstrukce, kte
rá vyšla městskou část Praha 3 na 
2,9 mil. Kč, podle představitelů 
školy zásadně zlepší možnosti 
sportovního vyžití dětí v rámci 
předškolní i školní výuky. „Nově 
zrekonstruované hřiště nabídne větší 
komfort a větší možnosti pro sportov-
ní vyžití jak dětem z mateřské školy, 
tak z prvního stupně základní ško-
ly,“ uvedl zástupce ředitele ZŠ 
a MŠ Chelčického Ladislav Čáp, 
podle kterého navíc škola bude 
moci areál, který splňuje všech
ny potřebné technické paramet
ry, nově také pronajímat ke spor
tovním aktivitám veřejnosti. n

-mpa-
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Ocenění práce ředitelky 
mateřské školy Marty 
Vrabcové
Dlouholetá ředitelka Mateřské školy Milí
čův dům Marta Vrabcová připojila 31. čer
vence svůj podpis do Knihy cti Prahy 3. 

Marta Vrabcová začala v Praze 3 
působit jako učitelka v mateřské 
škole v roce 1983. Od roku 1984 
pracovala jako ředitelka mateř
ské školy Vinohradská a od roku 
1996 vede mateřskou školu Milí
čův dům.

„Mateřská škola Milíčův dům je 
čtyřtřídní školou, která ve dvou mik-
rotřídách poskytuje péči dětem se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. 
Paní ředitelka Vrabcová se této pro-
blematice věnuje dlouhodobě a prá-
vě za její výbornou pedagogickou 

práci bychom ji chtěli poděkovat 
a vážíme si toho, že její podpis ozdo-
bí Knihu cti,“ podotkla starostka 
Hujová. Koncepce školky vychá
zí z myšlenek a odkazu Přemys
la Pittera, pedagoga a humanis
ty. „V práci s dětmi klademe důraz 
na toleranci a otevřenost. Vzhledem 
k tomu mají rodiče o umístění dětí 
v naší školce velký zájem,“ doda
la Marta Vrabcová, která ale již 
končí své pedagogické působení 
a odchází do důchodu. n

-mot-

Na pořádek v Praze 3 bude 
dohlížet více strážníků
Až 13 nových strážníků by mohlo od 
1. září letošního roku posílit řady městské 
policie v Praze 3. Pozitivním dopadem na
výšení by pak mělo být zvýšení pořádku 
a bezpečnosti na území městské části.
Městská policie v Praze 3 měla 
až donedávna 94 systemizova
ných míst, už od 1. září se ale její 
řady rozrostou o 13 nových po
zic. Celkový stav strážníků na 
Obvodním ředitelství městské 
policie Praha 3 se tak zvýší na 
107. Navýšení umožnila reorga
nizace městské policie, v rámci 
níž dochází k rušení některých 
celoměstských útvarů i adminis
trativních pozic. Takto uvolnění 
pracovníci jsou pak přidělováni 
k obvodním útvarům.

„Nejedná se o žádné navyšová-
ní administrativních pozic. Všech-
no jsou to strážníci, kteří budou 
v přímém výkonu služby na funkci 
strážník specialista hlídkové služby 

a strážník specialista okrskář. Tedy 
strážníci, které občané potkávají 
v ulicích městské části,“ upřesnil 
ředitel Obvodního ředitelství 
městské policie Praha 3 Dušan 
Machoň.

Větší počet strážníků pak pod
le představitelů městské policie 
umožní jednak zvýšit jejich po
čet v ulicích Prahy 3, jednak tak 
budou moci být posíleny počty 
strážníků okrskářů. „Každý z osmi 
okrsků, na něž je městská část rozdě-
lena, tak bude obsazen čtyřiadvacet 
hodin denně strážníkem okrskářem, 
jejichž práci až donedávna kvůli 
podstavu suplovala hlídková služ-
ba,“ doplnil ředitel Machoň. n

-mpa-

Rekonstrukci náměstí Jiřího z Lobkovic 
chce radnice prodiskutovat s občany
O tom, jak by měla vypadat budoucí podoba tohoto městského 
prostoru, se chce žižkovská radnice poradit s občany Prahy 3. 
Jejich náměty pak zapracuje do zadání, se kterým osloví vybraná 
architektonická studia.

Náměstí plné překážek, tak hod
notí náměstí Jiřího z Lobkovic 
nejen experti, ale také obyvatelé 
přilehlých ulic. Žižkovská radni
ce se proto rozhodla tento veřej
ný prostor změnit. Na to, jak by 
mělo náměstí do budoucna vy
padat, se ale nejdříve hodlá ze
ptat lidí, kteří v Praze 3 žijí. 

„Na setkání s občany, které se 
uskuteční 24. září od 18 hodin 
v prostorách základní školy na ná-
městí Jiřího z Lobkovic, si chceme 
vyslechnout názory na to, co by mělo 
nebo mohlo být v zadání, s nímž pak 
následně oslovíme tři různá archi-
tektonická studia,“ uvedl zástupce 

starostky Ondřej Rut, do jehož 
kompetence územní rozvoj patří.

Veřejná debata je tedy pod
le představitelů radnice prvním 
krokem v procesu, na jehož kon
ci by mělo stát náměstí odpovída
jící požadavkům 21. století a na 
němž se lidé budou cítit dobře. 
Právě tato kritéria dnes prostor 
podle odborníků nesplňuje. 

Jako největší problém vnímá 
radnice úpravu prostoru před zá
kladní školou, kde zvažuje začle
nění místní komunikace do těla 
náměstí. „Řešit bychom chtěli také 
smyčku tramvají, která na náměstí 
tvoří velkou překážku při pohybu dětí 

z blízké školy. Ovšem bariér je v pro-
storu celá řada, ať už jde o zastáv-
ku tramvaje na Vinohradské ulici, ze 
které děti musejí přecházet vozovku 
nebo výstupní stanici v místě obrati-
ště,“ popsala největší nedostatky 
náměstí Ing. Martina Brzoboha
tá z odboru územního rozvoje 
Prahy 3. Úředníci navíc podle 
ní registrují celou řadu podnětů 
týkajících se pohybu psů v této 
oblasti. „Na rozdíl od psů, kteří se 
přes zákaz často pohybují volně, je 
pro děti vymezen poměrně malý pro-
stor za plotem. To lidem vadí,“ do
dala Brzobohatá. n

-mpa-

Současnou podobu náměstí Jiřího z Lobkovic plánuje radnice do budoucna změnit

Marta Vrabcová připojila svůj podpis do Knihy cti Prahy 3

Festival na Parukářce spojí národnosti
„Poznejme se, sousedé“ je název akce, která se odehraje v sobotu 
14. září od 13 hodin na Parukářce. Druhý ročník festivalu má uká
zat to pozitivní ze společného soužití lidí různých národností. 
Na akci, kterou pořádá Praha 3 
ve spolupráci s o. s. Klub Hanoi, 
Ukrajinskou iniciativou a agen
turou Tamaris vystoupí ukrajin
ská kapela Ignis spolu s taneční 
skupinou Džerelo. Parukářkou 
zazní také vietnamské písně 
i ruské melodie. Na návštěvníky 
čeká přehlídka tradičních i no
vodobých oděvů z Ruska, Ukra
jiny a Vietnamu. Nejen kultur
ní, ale i gastronomický zážitek 
nabídne odpolední Parukářka, 
návštěvníci budou mít výjimeč
nou možnost ochutnat speciali
ty vietnamské, ruské, gruzínské, 
ukrajinské a běloruské kuchyně. 
Ohňostroj chutí vyvrcholí při 
kuchařské show, která umožní 
nahlédnout pod pokličku pří
prav jedné z cizokrajných ku
chyní. Program nezapomíná ani 
na dětské návštěvníky, pro kte
ré je připraven soutěžní kvíz, 

balónková dílna nebo vystoupe
ní žongléra. 

„Na Žižkově vedle sebe žijí Češi, Ro-
mové, Ukrajinci, Vietnamci i Rusové. 
Chceme naší akcí dosáhnout odstra-
nění předsudků, které se mezi jednotli-
vými národnostmi objevují. Prostřed-
nictvím kultury, umění ale i dobrého 
jídla chceme vybídnout k vzájemné-
mu setkání a poznávání různých ná-
rodností. Ukázat, že pozitivní soused-
ské soužití je důležitou hodnotou,“ 
přiblížila cíl akce místostarostka 
Miroslava Oubrechtová. 

V průběhu odpoledne budou 
na Parukářce prezentovat svou 
činnost také neziskové organiza
ce, které pracují s migranty. „Fes-
tival je součástí projektu „Praha 3 
– společné soužití“, který se zamě-
řuje na podporu integrace cizinců 
a je financován Ministerstvem vni-
tra ČR,“ upřesňuje Ivana Parob
ková, poradce pro národnostní 

menšiny a cizince úřadu třetí 
městské části. V rámci tohoto pro
jektu bude od září 2013 probíhat 
na základních školách doučová
ní češtiny pro děticizince. Do 
projektu se zapojí ZŠ Jeseniova, 
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic. 

Kromě toho na ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad probíhají od červen
ce bezplatné kurzy češtiny pro 
cizince. Nový běh kurzů začne 
23. září a je možné se do nich re
gistrovat na tel.: 222 116 456 nebo 
emailem: ivanap@praha3.cz. Na
dále budou také probíhat v pro
storách organizace Centrum pro 
integraci cizinců na Karlínském 
náměstí 7 v Praze 8 nízkopraho
vé kurzy češtiny. „Na nízkopraho-
vé kurzy není třeba pravidelně do-
cházet a ani se nikam registrovat, 
stačí pouze přijít na vybranou lek-
ci,“ uzavírá Parobková. n -mot-
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Na Židovské pece chodím
se psem
s dítětem na hřiště
na procházku
sportovat
nechodím

(zde lze zaškrtnout více možností)

Jsem občan Prahy 3

ANO  NE

Mám psa

ANO  NE

téma měsíce

Volné pobíhání psů omezuje 
všechny, kteří oba parky využívají, 
nebo by je rádi využívali jinak než 
pejskaři. Momentálně jsou omezo
váni znečištěním parků a nebezpe
čím napadení. 

Volný pohyb psů by měl být vy
mezen prostorem psí louky, která 
by měla být součástí každého vět
šího parku. Druhé dvě třetiny plo
chy by měly být rozděleny mezi část pro 
volnočasové aktivity a část pro odpočinek 
a pikniky. Existuje ve Vaší blízkosti kousek 
zeleně, kde si děti můžou zahrát na schov
ku nebo si pohrát s balónem? Kde by si 
důchodci rozestavěli stoličky a zahráli pé
tanque? Kde si člověk jen tak udělá pohod
lí a lehne si na jaře na trávu na sluníčko? 

Kultura pejskařství je sympatická. Po
važuji za nehumánní vzít psům ve městě 
všechnu svobodu a odsoudit je k životu 
na vodítku. Nicméně město v centru Evro
py, kde se děti tísní na malých oplocených 
prostorech a pejsci pobíhají volně, parky 
a chodníky jsou poseté psími exkrementy 

a zem čpí jejich močí, není ani kul
turní, ani humánní. Je to středo
věk. Snad se mnou budete souhla
sit, když si dovolím tvrdit, že naše 
děti potřebují volný pohyb v ze
leni stejně jako naši psi. A mají na 
něj právo i dospělí obyvatelé měs
ta a důchodci. Dnes jsou na tom psi 
rozhodně ze všech nejlíp. Proslulý 
bosý Američan v obleku z Hyde 

Parku by u nás doslova nepochodil.
Věčný boj pejskařů a těch ostatních 

se blíží ke konci. Současná situace není 
dlouhodobě udržitelná. Teď je na zástup
cích znepřátelených táborů, aby našli co 
možná nejlepší řešení. Doufejme, že si 
k jednáním přizvou odborného kynologa 
a s jeho pomocí přizpůsobí oblasti s ome
zeným pohybem psů jejich potřebám. Je 
hezké, že máme na náměstí Jiřího z Lob
kovic záchody pro psy, ale pokud na nich 
nebude místo kamení písek, psi je využí
vat nebudou. n

VERONIKA ŠALAMOUNOVÁ
Občanské sdružení Tříkolka

ANO

Pokud slovo „regulovat“ chápu ve 
smyslu „změnit vyhláškou stávají
cí situaci a omezit nebo zakázat“, 
říkám NE. 

Se psem chodím na Parukářku 
téměř denně asi 16 let. Podle mě 
změna není nutná, současný stav 
je vyhovující pro většinu pravi
delných návštěvníků, právě proto 
tam přece mnozí chodí. Po kop
ci pobíhají v naprosté většině psi socia
lizovaní, takoví jsou právě proto, že měli 
možnost poznat jiné psy a lidi bez stresu 
vodítka. Myslím i na řadu maminek s dět
mi, často kromě potomka v kočárku vi
dím i jejich pobíhajícího psíka.

Chápu mnohé argumenty protistrany. 
Na dětském hřišti nemá pes co dělat. Vadí 
mi nesebrané psí exkrementy. To, že bude 
pes na vodítku, ale nezaručí, že „výtvor“ 
bude uklizen. Pomoci může jen represe. 

Uvítal bych, aby městská policie po
kutovala ty, kteří nedodržují základ
ní pravidla, nejen zmiňovaný sběr psích 
výkalů. V prosincovém období se po 

kopci z různých míst rozléhají 
rány z  petard, přestože vyhláš
ka MHMP o používání zábavní 
pyrotechniky říká něco jiného, 
odpadkové koše také nerozhá
zí nebo nepodpálí pes. Mnozí si 
přinesou občerstvení a prázdné 
obaly jen tak pohodí.

Vím, že s jarním sluníčkem při
cházejí na kopec spousty těch, 

kteří nepatří mezi pravidelné návštěvníky 
parku. Já se snažím o jakousi autoregula
ci, když je kopec „přelidněn“, jdu zkrát
ka jinam. Ale od října do dubna je Paru
kářka téměř liduprázdná.

Většinu zainteresovaných by uklidni
lo, kdybychom se my, pejskaři, více vyhý
bali davům a kdyby si ti, kterým psi tak 
moc vadí, uvědomili, že v Praze 3 je jen 
málo míst, kde je volný pohyb psů povo
len a naopak řada lokalit, kde na psa bez 
vodítka narazit nemají. n

MICHAL VÁŇA
předseda Občanského sdružení 

Parukářka

Měl by být v parcích Parukářka a Židovské pece nějakým 
způsobem regulován volný pohyb psů?

NE

Občané 
upozorňují...

Na území hl. m. Prahy reguluje vol
ný pohyb psů obecně závazná vyhláška 
č. 6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné ze
leně, která umožňuje městským částem, 
aby samy rozhodly, kde volný pohyb psů 
povolí. Na jejím základě definovala před 
dvanácti lety lokality pro volný pohyb psů 
také Praha 3. Dnes se ale podle vedení rad
nice toto vymezení ukazuje jako nefunkční 
a mělo by proto dojít k jeho úpravě. 

Jestliže pro volný pohyb psů je dnes 
v Praze 3 vyčleněno celkem 7 lokalit (viz 
mapa na protější straně), radnice nově na
vrhuje rozšířit jejich počet na 9. „Navrhova-
né změny byly připravovány tak, aby odpoví-
daly současnému stavu a vyhovovaly potřebám 
obyvatel,“ uvedla Jana Bosáková z oddělení 
správy zeleně na žižkovské radnici.

V největších parcích, jako jsou Paru
kářka a Židovské pece, chce radnice ome
zit volný pohyb psů pouze na určitá mís
ta. Na to, jaké lokality by to měly přesně 
být, se zeptá v anketě místních obyvatel. 
„V případě Parukářky jsme park rozdělili na 
tři části a chceme se lidí zeptat, v které části 
by podle jejich mínění byl volný pohyb psů nej-
vhodnější. Totéž platí i pro park Židovské pece. 
Zvolit přitom lidé mohou buď jednu nebo více 
z nabízených ploch,“ vysvětlil místostaros
ta Rut s tím, že obyvatelé Prahy 3 budou 
moci vyjádřit svůj názor nejen prostřed
nictvím ankety v Radničních novinách 
(na této straně), ale také na webu Prahy 3. 
Její výsledky pak městská část zohlední 
při rozhodování o budoucím rozvržení 
ploch vyhrazených pro volný pohyb psů 
v dotčených oblastech. 

O tom, zda a kde bude nakonec volný 
pohyb psů regulován, chce radnice roz
hodnout do konce roku, opatření by pak 
mohla vejít v platnost na jaře 2014. „Rozhod-
ně nepůjde o nějaká oplocená území, ale nanej-
výš o informační tabule či piktogramy vymezu-
jící plochy, kde bude volný pohyb psů povolen, 
na dodržování pravidel bude dbát městská poli-
cie,“ dodal místostarosta Rut. n

pokračování ze str. 1
ANKETNÍ LÍSTEK

V jaké oblasti parků Parukářka 
a Židovské pece by měl být 

volný pohyb psů? Zaškrtněte 
jedno nebo více čísel označují

cích oblasti.

Parukářka

-mpa-

Anketa k regulaci volného pohybu psů v parcích

Parukářka – mapa navrhovaných oblastí volného pohybu psů

Židovské pece – mapa navrhovaných oblastí volného pohybu psů

Vyplněné a vystřižené hlasovací 
lístky můžete odevzdávat do 

hlasovací schránky umístěné ve 
vestibulu radnice na Havlíčko
vě náměstí 9 do 31. 10. 2013.

1  2   3

1  2   3

Na Parukářku chodím
se psem
s dítětem na hřiště
na procházku
sportovat
na pivo
na kulturní akce
nechodím

(zde lze zaškrtnout více možností)

Židovské pece

"
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Lokality v Praze 3, kde je povolen volný pohyb psů
Lokality s povolenou výjimkou ze zákazu volného pobí-
hání psů ve smyslu ustanovení  obecně závazné vyhláš-
ky hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné 
zeleně

vrch sv. Kříže – k. ú. Žižkov, parcela č. 1780/1
Hollarovo náměstí – k. ú. Vinohrady, parcela č. 3796
Židovské pece – k. ú. Žižkov, parcely č. 3566/1, 3566/12
park Pražačka – k. ú. Žižkov, parcela č. 2200
vnitrobloky Koněvova – plocha ohraničená domy Koněvova 103–101, 

Nad Ohradou 2 a prodejnou Pražačka (nyní LIDL), k. ú. Žižkov, 
parcela č. 2183/37

park U Kněžské louky – k. ú. Žižkov, parcela č. 2639/172
Kněžská luka – k. ú. Žižkov, parcely č. 2764/1, 2799/1, 2799/3, 2799/5, 

2799/7, 2799/9, 2799/11, 2799/12, 2799/13, 2799/14, 2799/16, 
2799/18

Luční/Křivá – k. ú. Žižkov, parcela č. 2832/1
sídliště Jarov – k. ú. Žižkov, parcely č. 2922/1, 2931/4, 2931/18, 

2931/24, 2931/46, 2931/62, 2931/66, 2931/79, 2931/102,  
2931/132, 2931/133, 2931/135,  2931/138,  2931/149, 2931/152, 
2931/174, 2931/179, 2931/184, 2931/186, 2931/190, 2931/194, 
2931/198, 2931/203, 2931/206, 2931/210, 2931/214, 2931/221, 
2931/226, 2931/229, 2931/239

sídliště Habrová – k. ú. Žižkov, parcely č. 2922/18, 2922/20, 2922/22, 
2922/27, 2922/29, 2922/32.

Lokality v Praze 3, kde je povolen volný pohyb psů

1

12

2

33
sídliště Jarov, sídliště Habrová, Kněžská luka

Hollarovo náměstí

vnitrobloky Koněvova, park Pražačka
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Domácí mazlíčci se sejdou na Jiřáku
Milovníci psů ale i dalších domácích zvířat by si neměli v sobotu 
5. října nechat ujít Den domácích mazlíčků, které pro ně připra
vila ve spolupráci s městskou policií městská část Praha 3.
Každoročně 4. října se slaví svě
tový den zvířat jako připomenu
tí svátku jejich patrona, svatého 
Františka z Assisi. „Svátkem si při-
pomínáme laskavý přístup svatého 
Františka ke všem nemocným a opuš-
těným zvířatům, kterými se patron 
po celý život obklopoval,“ vysvětluje 
starostka Vladislava Hujová.

V sobotu 5. října si světový den 
zvířat můžeme od 10 do 14 hodin 
připomenout také na náměstí Jiří
ho z Poděbrad. Na programu bu
dou ukázky výcviku služebních 
psů a koní městské policie. 

Majitelé psů mohou využít 
služeb veterináře, který pora
dí v zdravotních a výživových 
otázkách týkajících se čtyřnožců. 
Zájemci si tu mohou nechat své 
psy očkovat. Zejména dětské ná
vštěvníky potěší expozice zvířat 
z trojského útulku, ale dovádět 
mohou také na skákacím hradě 
nebo trampolíně. 

Na náměstí bude možné na
vštívit i fotografický ateliér. Pro
fesionální fotograf na přání 
majitelů vyfotí jejich svěřence. 
Zájemci pak můžou využít na
bídky na zhotovení samolepek 
s fotografiemi svých psů, kte
ré budou zdobit zásobníky sáč
ků na psí exkrementy v Praze 3. 
„Této možnosti mohou využít ale 
jen majitelé řádně přihlášených psů 

v Praze 3. A můžou si potom i vy-
brat, který zásobník bude jejich pej-
sek „hlídat“. Třeba v místě, kam ho 
chodí denně venčit,“ upřesňuje 
předsedkyně Komise životního 
prostředí Světlana Škapová. 

Den domácích mazlíčků je den, 
který můžeme využít k tomu, aby
chom udělali něco dobrého pro 

zvířata. „Lidé mohou přispět finanč-
ní částkou na útulek přímo na mís-
tě nebo mohou peníze poslat na účet 
útulku. Přispět mohou také nákupem 
pamlsků pro psy na náměstí nebo je 
mohou sami donést,“ vypočítává 
formy pomoci starostka Vladisla
va Hujová. n

-mot-

Trasa velká podzimní cyklojízdy povede přes Žižkov. V sobotu 
14. září se uskuteční další ročník tradiční cyklistické akce, jejímž té
matem tentokrát bude protest proti snižování výdajů metropole na 
neautomobilovou dopravu. Velká podzimní cyklojízda vyrazí v sobotu 
14. září v 15 hodin z Václavského náměstí a přes Žižkov, Libeň a Ho
lešovice by po třinácti kilometrech měla skončit na Malé Straně. n

Přijďte zažít Žižkov jinak
Obyvatelé Prahy 3 budou moci na jeden den poznat svou čtvrť 
v jiném světle. V sobotu 21. září se v rámci sousedských slavností 
Zažít město jinak některé žižkovské ulice otevřou různorodým 
aktivitám místních.

Na třech místech na Žižkově bu
dou moci příchozí nasát sou
sedskou atmosféru, ochutnat 
pochoutky z místních kuchyní 
a seznámit se s ostatními návštěv
níky. Kromě Bořivojovy ulice se 
chodcům a cyklistům otevře také 
Tachovské náměstí a křižovatka 
ulic Biskupcova a Ambrožova 
u kina Aero.

Bohatý kulturní program 
bude připraven v Bořivojově 
ulici – na dvou pódiích budou 
probíhat divadelní a taneční 

představení a koncerty. Vedle 
toho zde vyroste slalomová drá
ha, kde si budou návštěvníci 
moci zazávodit na čemkoliv, co 
bude po ruce. 

Na Tachovském náměstí se zá
jemci můžou podrobně seznámit 
s místní sokolovnou, naplánová
ny jsou tu prohlídky s historikem 
po této druhé nejstarší tělocvičně 
v Praze. V tělocvičně pod otevře
ným nebem pak sportuchtiví mo
hou protáhnout svaly nebo do
konce předvést své gymnastické 

dovednosti. Děti pak mohou vy
bít svoji energii a procvičit šikov
nost na „ničící dílně“ – blízké 
komunitní centrum Bajkazyl po
skytne staré bicykly a nářadí na 
jejich rozebrání. 

Před kinem Aero organizátoři 
připraví workshop pro začínající 
DJe a na pódiu budou probíhat 
taneční a jiná představení. Ar
chitekti zde představí prezentaci 
na téma revitalizace Biskupcovy 
ulice.

Sousedské slavnosti Zažít 
město jinak vycházejí z myšlen
ky Dne bez aut, který se slaví po 
celém světě vždy 21. září a uli
ce se otevírají chodcům a cyk
listům. Slavnost se letos v září 
koná už poosmé. „Loni proběhla 
slavnost Zažít město jinak na neu-
věřitelných 23 místech v Praze a zú-
častnilo se jí přes 15 000 návštěvní-
ků, letos evidujeme dokonce již přes 
30 lokalit od Prahy 1 po Prahu 10,“ 
říká Tereza Vohryzková ze zašti
ťující iniciativy Auto*Mat. Více 
na http://zazitmestojinak.cz. n

-mot-

Městská část Praha 3 Vás zve
na veřejnou debatu 

HOSPODA NA PARUKÁŘCE NANOVO
Radnice třetí městské části se chystá zpracovat nový projekt 
občerstvení na Parukářce. Rádi bychom do procesu již na za

čátku zapojili návštěvníky současné hospody i celého parku Pa
rukářka. Současná podoba zařízení vyžaduje změnu. Představy 
o tom, jak by měla vypadat, jsou však odlišné, stejně jako oče

kávání návštěvníků Parukářky. 
Přijďte o tom debatovat se zástupci radnice, architektem 

a dalšími návštěvníky parku!
KDY: 26. 9. 17.30 KDE: Parukářka ve stanu u hospody

Pořádá MČ Praha 3 ve spolupráci s Agora CE

Jedním z míst, kde se také uskuteční sousedská slavnost, je opět Bořivojka
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Koaliční program zůstal cárem papíru
Říká se, že papír snese vše, a také 
se každý den setkáváme s tím, že 
se líbivé slogany a krásná slova 
ne vždy naplňují v praxi. Také 
program „nové koalice“ pod ve
dením TOP 09 v Praze 3 for
mulovaný v koaliční dohodě byl 
plný pěkných frází – a protože 
má koalice za sebou již 14 mě
síců fungování, je načase tato 
slova připomenout a podívat 
se, zda jsou reálně naplňována. 
Uvedené příklady dokazují, že 
program „nové koalice“ jsou jen 
hesla na papíře. 

Za první programový bod 
si koalice vytkla „otevřenost 

radnice“, a jako by tím naznačo
vala, že minulá vedení Prahy 3 
nebyla dostatečně transparentní. 
Nyní je to jiné – tedy především 
v tom, že mám jako opoziční 
zastupitel možnost oslovit ob
čany našeho obvodu v Radnič
ních novinách. To je ale žalost
ně málo. Důležitá rozhodnutí se 
na radnici odehrávají bez účasti 
opozice – ať již jde o nakládá
ní s obchodními společnostmi 
ve vlastnictví Prahy 3 nebo tře
ba zcela chybějící širší diskusi 
nad problematikou FK Vikto
ria Žižkov. To jsou přitom téma
ta, která dalece přesahují rámec 

jednoho volebního období nebo 
jedné koalice.

Další závazek koalice se týkal 
privatizace bytového fondu, ta 
ale prakticky nenastala. Pokud 
jde o byty určené pro nájemní 
bydlení, tam se proces přidělo
vání volných bytů zastavil úplně. 
Praha 3 má dnes k dispozici na tři 
stovky volných nájemních bytů, 
které leží bez užitku – přitom 
řada občanů dlouhodobě čeká 
na „přidělení“ obecního bytu. 

V souvislosti s prodejem obec
ních bytů je také třeba připome
nout populární slevy pro občany 
Prahy 3, kteří si byt od městské 

části koupili. Tedy – „populární“ 
jsou tyto slevy jen pro ty, kteří 
měli to štěstí a přišli k bytu za vý
razně nižší cenu, než je jeho reál
ná hodnota. I když je tato sleva 
spojena se závazkem, že byt ne
bude po určitou dobu dále pře
prodán, znamená pro všechny 
ostatní občany našeho obvodu 
výraznou finanční ztrátu. Odha
dem jde o 150 až 200 milionů ko
run, které budou v rozpočtu chy
bět na projekty k užitku obyvatel 
Žižkova. Inu, asi jde o „zodpo
vědné hospodaření“, ke kterému 
se koalice ve svém programu rov
něž zavázala.

Po přečtení obsahu Koalič
ní dohody mezi TOP 09, ČSSD 
a Klubem zastupitelů Žižkov 
nejen sobě musí mít většina čte
nářů dojem, že v červnu minu
lého roku začala na radnici MČ 
Praha 3 nová éra politiky. Praxe 
ovšem na konkrétních kauzách 
a stylu koaličního vládnutí uká
zala, že jejich politika není prů
zračně čistá a transparentní a už 
vůbec ne otevřená. n

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ KOALIČNÍHO ZASTUPITELE

SVĚTLANA
ŠKAPOVÁ

předsedkyně komise pro 
životní prostředí (TOP 09)

MAREK 
ZEMAN

předseda klubu 
zastupitelů ODS

Paní starostko, vážím si Vaší 
iniciativy
Vážená paní starostko, velmi Vám 
děkuji za zveřejnění informace 
o Kamenech zmizelých v dubnových 
Radničních novinách a za velkory-
sou nabídku úhrady.

Požádala jsem o instalaci Kame-
ne na paměť své babičky paní Aloisie 
Vesecké narozené v roce 1859, která 
bydlela s mými rodiči v Ondříčkově 
ulici 30, Praha 3. V roce 1942 byla 
odvlečena do Terezína, kde na pod-
zim 1944 zemřela. Kámen byl polo-
žen minulý týden.

Milá paní starostko, velmi si vá-
žím Vaší iniciativy na této skvělé 
akci. V dnešní době, kdy se každou 
chvíli dozvídáme o aktivitách neo-
nacistů a jim podobných, je velice 
důležité připomínat – zvláště mla-
dým lidem, kteří nic nepamatují – 
jaké hrůzy se za nacistické okupace 
děly a že se všichni musíme přiči-
nit, aby se nic takového už nikdy 
neopakovalo.

Prosím, přijměte můj obdiv za 
Vaši práci a můj upřímný dík.

V úctě 
Eva Vesecká, 

vnučka zavražděné babičky

Za publikaci „Praha 3 známá 
neznámá“ je třeba vzdát díky
Známá neznámá – to je podtitulek 
publikace o Praze 3, který je oprav-
du výstižný. Občan této význam-
né části Prahy, mající k 30. září 

loňského roku 71 145 obyvatel, se též 
dozví, že v roce 1961 zde žilo v 2579 
domech dokonce 124 035 obyvatel. 
V šedesátých letech nastaly poměr-
ně vysoké populační úbytky, avšak 
s oživením bytové výstavby přicháze-
jí do Prahy 3 noví občané. 

Každopádně patří díky za vlíd-
nou podporu Úřadu městské čás-
ti Praha 3, že tato všestranně zají-
mavá publikace odhaluje záhady 
a ovlivňuje blíže poznatky, se který-
mi se denně setkáváme.

Pozornost upoutává hned v úvo-
du knihy tympanon nad vchodem 
do kostela sv. Prokopa, který je dílem 
Josefa Pekárka, dále dobové pohled-
nice ze sbírky Romana Kučery nebo 
453 fotografií od 14 fotografů na 167 

stránkách této přitažlivé publikace. 
K tomu je třeba vzdát díky za „Editi-
on: Pavel Augusta a Dagmar Bron-
cová a Milpo Media, s. r. o.“

Starostka MČ Praha 3 Ing. Vla-
dislava Hujová svým inspirativním 
úvodem zajisté uvede čtenáře do vní-
mání – poznat Prahu 3 v jejím dří-
vějším a nynějším stavu s pohledem 
na architekturu, bytový fond, příro-
du, kulturu a společenský život.

Víte, že například Žižkov, Jarov, 
Vinohrady měly svoje viničné a hos-
podářské usedlosti? Stával zde kdysi 
cukrovar, existovaly vinohrady, stro-
mořadí a jiné skutečnosti.

Významná pozornost je věnová-
na architektuře dávných století. Na-
příklad ze 17. a 18. století se dodnes 

dochovaly dva kostely: sv. Rocha 
a Povýšení sv. Kříže. Zmínky jsou 
o výstavbě žižkovské radnice, o no-
vorenesančních a secesních do-
mech, o školách, kostelích, kaplích, 
chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně, 
o moderních stavbách jako napří-
klad Strojimport, SUDOP, hotel 
Don Giovanni a jiných. Pozornost 
je věnována mimo jiné i Historic-
kému ústavu Armády České repub-
liky, Vysoké škole ekonomické, Vino-
hradské vodárně, hotelům Vítkov, 
Flora, dále Národnímu domu, ale 
i kupodivu hospodám! Zvláštní po-
zornost je upřena na televizní vy-
sílač, který svou výškou 251 metrů 
je nejvyšší stavbou v Praze. Na 19 
stránkách se čtenář seznámí s názvy 

ulic, pojmenovaných po význam-
ných osobnostech, které nejen český 
národ, ale i svět uctívají – tímto jim 
MČ Praha 3 vzdává svůj hold.

Na závěr je možno se s nadějí tě-
šit, že slíbené příští vydání této ob-
sahově nápadité a inspirativní pu-
blikace bude obohacovat vědomosti 
čtenářů nejen z Prahy 3, ale i ty, 
kteří rádi poznávají různé hodnoty 
ZNÁMÉ a NEZNÁMÉ.

P. S.: V příštím vydání by bylo za-
jímavé zmínit například originální 
výstavbu rodinných domků „V Do-
mově“ z 20. let minulého století dle 
anglického vzoru, úspěšné lékaře, 
vynálezce a také činnost radnice 
Prahy 3, kterou si zvolily význam-
né osobnosti k uzavření manželství 
(první prezident České republiky 
Václav Havel).

Jarmila Šteffková 

Rychlé jednání na úřadě
Dobrý den,
právě jsem si pomocí rezervačního 
systému podal žádost o nový cestov-
ní pas. Rád bych pochválil samot-
ný rezervační systém a aplikaci na 
zadávání údajů, fotografie a otisky 
prstů. Hlavně bych pochválil samot-
ného úředníka za přepážkou. Ne-
znám jeho jméno, ale byl jsem tam 
dne 8. 7. 2013 v 11.30. Rychle, věc-
ně, se znalostí věci a navíc příjemně. 
Tak jen abyste měli i kladné ohlasy. 
Děkuji.

S pozdravem RNDr. Igor Čihák

Revitalizace vnitrobloků pomáhá zlepšovat životní prostředí v Praze 3
Milujeme své město. Kouzlo Vi
nohrad, nezaměnitelnou atmo
sféru Žižkova. Se všemi klady 
a i přes jejich zjevné nedostatky. 
Některé jsou pozůstatkem doby 
socialismu, jiné bujné výstavby 
kanceláří a obytných čtvrtí v době 
nedávné. Obojí má za následek 
úbytek zelených ploch.  Ne náho
dou se tak Praha spolu s Římem 
a Barcelonou řadí mezi města 
nejvíce ohrožená polétavým pra
chem. To vše i přes zjevný fakt, že 
jsou vynakládány nemalé finanč
ní prostředky na zlepšení život
ního prostředí. Na péči a správu 
městské veřejné zeleně, jež se vý
znamně podílí na kvalitě ovzdu
ší. Zachycuje prach, snižuje hluk, 

odvádí dešťovou vodu, poskytuje 
úkryt pro drobné živočichy a stín 
v horkých dnech.

Veliký potenciál zelených 
ploch na našem území předsta
vují vnitrobloky a sídlištní ze
leň. Pravidelná údržba u těchto 
nerekonstruovaných ploch ale 
nestačí zajistit jejich aktivní vy
užití coby venkovního obytné
ho prostoru. Některé plní funk
ci provizorních parkovišť, jiné 
jsou v převážně betonové podo
bě, ostatní neatraktivní. Zde je 
bezpochyby nutná jejich revita
lizace, aby se naplnil jejich účel. 
Prostor pro oddych, sport, za
hradničení, podporu sociálních 
vztahů.

V současné době lze využít pro 
zakládání a revitalizaci sídelní ze
leně finanční prostředky z ope
račního programu Evropské unie 
– prioritní osa 6. Získat část fi
nančních prostředků pro revita
lizaci posledního nerekonstruo
vaného vnitrobloku mezi ulicemi 
Vinohradská, Jičínská, Slezská 
a Čáslavská by rozhodně stálo za 
to. Jedná se o jednu z mála veřej
ně přístupných zelených ploch 
s herními prvky pro děti v této 
části města; bohužel však trpí ne
vyhovujícím funkčním zatížením 
– dopravou. Vnitroblok je veden 
jako účelová komunikace a záro
veň jako veřejné prostranství. Po
hybují se v něm občané i vozidla, 

některá zde mají přímo parkovací 
stání. Tato situace vede k problé
mům, mezi které patří konflikty 
mezi platícími a neplatícími ři
diči. Neplatící řidiči totiž leckdy 
brání ostatním v užívání jejich 
zaplaceného parkovacího stání. 
Dalším problémem je odstavová
ní vozidel mimo vymezené par
kovací plochy, kdy se následně 
vnitroblok stává neprůjezdným. 
A co víc, z ekonomického hle
diska je pronájem parkovacích 
ploch pro správce, tedy měst
kou část Praha 3, neefektivní. 
Nájemné je značně nižší oproti 
alternativním nabídkám, pokrý
vá pouze správu a opravy zniče
ných parkovacích sloupků, které 

vymezují parkovací stání. Sou
časné řešení dopravní obsluhy se 
tedy jeví jako neuspokojivé pro 
všechny. Řešení, které by vedlo 
k posílení oddychové funkce vni
trobloku a zároveň respektova
lo potřebnou dopravní obsluhu, 
bude tedy nutné hledat ve spolu
práci s obyvateli zmíněného vni
trobloku, popřípadě také s Vino
hradským psychocentrem, jehož 
klientela narušuje klidový režim 
tohoto prostoru. n

ilustrační foto
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky 
a firmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a od
pad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ odpadové 

hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, další 
informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. n

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá dvakrát do roka oslavy jubilejních svateb – zlatých, sma
ragdových, diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let trvání manželského svazku). 
Pokud i vy toto jubileum oslavíte, ozvěte se prosím na tel.: 222 116 349 (Marta Valen
tová) nebo písemně emailem na: martav@praha3.cz nebo na adresu ÚMČ Praha 3 – 
Odbor kultury, Lipanská 14, 130 85 Praha 3. n

Radnice pokračuje ve slavnostech uvítání svých 
nejmladších občánků
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost využívat 
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 bydliště. 

Vzhledem k tomu, že slavnost „vítání dětí ” má v třetí městské části dlouholetou 
tradici a byla rodiči dětí vždy velmi pozitivně hodnocena, radnice by ji ráda zacho
vala. Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto obřadu a narodily se vám děti v rozme
zí od března do srpna 2013, ozvěte se prosím laskavě a uveďte: jméno a příjme-
ní dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a příjmení rodičů telefonicky: 
222 116 349 – Marta Valentová, poštou: Odbor kultury k rukám M. Valentové, 
Lipanská 14, 130 00, Praha 3, emailem: martav@praha3.cz. n

Změna volebních míst
Se snížením počtu volebních okrsků z 80 na 51 v Praze 3 dochází také ke změně 

umístění některých volebních místností:

Volební místo v ZUŠ Štítného se ruší a volit se bude v ZŠ Lupáčova a ZŠ a MŠ 
Jaroslava Seiferta. 

Volební místo v ZŠ Havlíčkovo náměstí se ruší a volit se bude v ZŠ Lupáčova, 
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ Chelčického.

Volební místo v ZŠ Perunova se ruší a volit se bude v ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic.

Přesný seznam volebních okrsků, včetně umístění volebních místností najdou 
občané ve volební vyhlášce, která bude zveřejněna v příštím čísle Radničních novin 
a také na internetových stránkách www.praha3.cz. Adresa volební místnosti bude 

též vytištěna na obálce, v níž občané obdrží hlasovací lístky. 

Svoz listí napadeného klíněnkou
I v letošním roce městská část Praha 3 zajistí distribuci a svoz pytlů s listím jírovce ma
ďalu. Pytle na listí napadené klíněnkou budou k dispozici na vrátnicích MČ a v ekocen
tru Koniklec. Kontakt:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Seifertova 51 a Lipanská 9
po–pá: 8.00–15.00; tel.: 222 116 300
Ekocentrum Koniklec, Chvalova 11 
út: 9.00–17.00, st, čt: 13.00–17.00; tel.: 605 083 484 (Tereza Sedláčková)
email: info@ekocentrumkoniklec.cz
Pytle naplněné listím z jírovce mohou občané odkládat max. v 5 ks ke sběrným ná

dobám na směsný odpad. Akce probíhá od 16. 9. 2013 do 30. 11. 2013. n

Další etapa komplexní údržby komunikací od října
Prahu 3 čeká další kolo údržby komunikací. Během této akce bude probíhat úklid ko
munikací, vysprávky lokálních závad povrchů a čištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný 
průběh úklidu je třeba zajistit uvolnění ulic od parkujících vozidel. Komplexní úklid ko
munikací proběhne od 3. do 25. října. Přehled konkrétních termínů čištění jednotlivých 
bloků najdete na www.praha3.cz i v příštím vydání Radničních novin. n

umístění termíny přistavení

Přemyslovská/Sudoměřská

 4. září 15.00–19.00

 7. září 10.00–14.00

 2. říjen 15.00–19.00

 3. říjen 14.00–18.00

 4. říjen 14.00–18.00

U Rajské zahrady/Vlkova

 4. září 14.00–18.00

 5. září 14.00–18.00

 6. září 15.00–19.00

 1. říjen 14.00–18.00

 3. říjen 15.00–19.00

 5. říjen  9.00–13.00

Křivá 15

 3. září 14.00–18.00

 7. září  9.00–13.00

 1. říjen 15.00–19.00

 2. říjen 15.00–19.00

 4. říjen 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková

 4. září 15.00–19.00

 5. září 15.00–19.00

 6. září 14.00–18.00

 3. říjen 15.00–19.00

 4. říjen 13.00–17.00

 5. říjen 10.00–14.00

Na Vrcholu/V Domově

 5. září 15.00–19.00

12. září 15.00–19.00

13. září 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11

 9. září 14.00–18.00

12. září 14.00–18.00

13. září 15.00–19.00

nám. Barikád
10. září 14.00–18.00

14. září 10.00–14.00

Kostnické nám./Blahníkova

11. září 15.00–19.00

13. září 13.00–17.00

14. září 9.00–13.00

Buková/Pod Lipami 54
17. září 15.00–19.00

21. září 10.00–14.00

Jeseniova 143

16. září 14.00–18.00

18. září 15.00–19.00

21. září  9.00–13.00

Přemyslovská/Orlická

19. září 14.00–18.00

20. září 15.00–19.00

23. září 14.00–18.00

Křišťanova/Sudoměřská
19. září 15.00–19.00

20. září 14.00–18.00

Ambrožova/Malešická

26. září 14.00–18.00

27. září 15.00–19.00

30. září 13.00–17.00

Koněvova/V Jezerách
26. září 15.00–19.00

27. září 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
24. září 15.00–19.00

28. září 10.00–14.00

Tachovské nám. u tunelu
25. září 15.00–19.00

27. září 13.00–17.00

28. září  9.00–13.00

Arnika nabízí služby ekoporadny i právní servis
Nejen obyvatelé Prahy 3 se mohou s dotazy na téma ochrany ovzduší, toxických lá
tek a odpadů, ochrany stromů, územního plánu nebo se spotřebitelskými dotazy obrá
tit na ekoporadu sdružení Arnika. Bohatá databáze informací je dostupná na stránkách 
www.arnika.org/ekoporadna. Se složitějšími dotazy se obraťte na: poradna@arnika.org. n

umístění termíny přistavení
Květinková/V Zahrádkách 28. září 13.00–16.00
Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 28. září  9.00–12.00
Pod Vrcholem/Na Balkáně  5. října  9.00–12.00

Kontejnery na bioodpad

Do kontejnerů pro bioodpad lze odkládat větvě, trávu, listí, neznečištěnou zeminu a jiný 
rostlinný odpad ze zahrad a dvorků. Žádáme občany, aby maximálně využili této mož
nosti a všechen rostlinný odpad odkládali do těchto kontejnerů. Sběrný dvůr, Malešic
ká 74 přijímá od občanů Prahy 3 i bioodpad: po–pá 8.30–17.00 a so 8.30–15.00 hodin. n
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Biskucova 31, P3, tel.: 271 771 349

Aktuální program kina najdete na 
www.kinoaero.cz

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, P3

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

 5. čt 19.30 Trio cantabile  
(Humor v hudbě) 

 8. ne 16.00 Dny žižkovského 
kulturního dědictví 2013: 
Židovské zvyky 

16. po 19.30 P. Maceček – hou
sle, P. Voráček – klavír 
(A. Dvořák, L. van Beetho
ven, J. Brahms)

18. st 19.00 ... a to na varhany, 
jak se na ně hraje? 
(Radek Rejšek – varhany, 
průvodní slovo)

19. čt 19.30 Bardolino (melodie 
Keltů, klezmeru a sefard
ských židů)

21. so 15.00 J. Vonášková Nová
ková – housle, Irina Kond
ratěnko – klavír (Houslové 
sonáty J. Brahmse)

23. po 19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus, dirigent 
M. Macourek (Slavné 
maličkosti)

24. út 19.30 E. Pospíšilová 
– klarinet, M. Levický 
– klavír (R. Schumann, 
B. Smetana a další)

25. st 19.30 Setkání se soubo
rem Musica Bohemica

30. po 19.30 Fengyűn Song – 
zpěv a jazzová kapela Trio 
PUO (Milostné písně z Číny 
a z Asie v jazzové, blues
ové, a šansonové úpravě)

VÝSTAVY
12. 9. – 11. 10. – Malby, grafika 

i sochy

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

* program v produkci Junior klubu

Výstava ve foyeru: 2. 9. – 6. 10. 
– 15. Mezinárodní výtvar
né symposium Kontext, 
pořádá SUKUS o.s.

 5. čt 19.30 Respect Plus: 
Bombino

10. út 19.30 The Legacy Of Gil 
Scott Heron And Brian 
Jackson The Forefathers 
Of Social Conscious Rap

12. čt 19.30 FutureFirstLine: 
My 10planets *

14. so 18.30 Folimanka Blues
15. ne 19.30 FutureLine: Alobal*
16. po 20.00 Necesér: Žena, 

kůže, píseň, kost (a dost?) 
– premiéra (dVA)

17. út 20.00 7 pádů Honzy Děd
ka (dVA)

18. st 18.00 Festival romské 
hudby*

19. čt 19.30 EuroConnections: 
lle (křest CD) + It´s A Mu
sical

20. pá 19.30 Prouza (křest CD)
22. ne 19.30 Kabaret Caligula: 

PanzerFaust – 1. premiéra 
(dVA)

23. po 19.30 Kabaret Caligula: 
PanzerFaust – 2. premiéra 
(dVA)

24. út 19.30 Smrt v růžovém 
(dVA)

25. st 19.30 Vertigo – Hithit tour 
2013, host Ankrau*

26. čt 19.30 EuroConnections: 
Never Sol (křest alba) 
+ Hilde Marie Kjersem

 21.00 Autobus před PA: 
Divadlo Bufet: Řidič (dVA)

27. pá 19.30 Music Infinity: Flica 
+ Hior CHronik  
– Showcase labelumü
nest/kitchen

21.00 Autobus před PA: Divadlo 
Bufet: Prasečinky (dVA)

28. so 19.30 Respect Plus: 
Lo Cór De La Plana

29. ne 19.30 FutureLine: VSPH 
– Volné sdružení přátel 
hudby*

30. po 20.00 Lonely Cirkus: 
Fall Fell Fallen (dVA)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 2. po 17.00 První školní den 
– výtvarná soutěž, běh 
cyklostezkou do nového 
školního roku, Kašpárek 
v rohlíku 

10. út 17.00 workshop „Propo
jení odpočinkových zele
ných koridorů s kulturou 
a výtvarnem“, The Plastic 
People Of The Universe

12. čt 19.00 Benefice pro Slu
neční školu v Himalájích, 
L. Pospíšil, Sto zvířat

19. čt 19.00 4. Sochařské sym
pozium, Tata Bojs

24. út 17.00 festival začínajících 
kapel „The Future Line“

26. čt 20.00 The GoHo Hobos

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

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

10. út České nebe
11. st České nebe
12. čt Vyšetřování ztráty třídní 

knihy

15. ne Vražda v salónním coupé
17. út Posel z Liptákova
18. st Blaník
19. čt Hospoda Na mýtince
22. ne Cimrman v říši hudby
24. út Němý Bobeš (zadáno)
25. st Švestka
26. čt Záskok
27. pá Záskok (zadáno)
29. ne 16.00, 19.00 Dlouhý, širo

ký a krátkozraký

Hosté ŽDJC
 9. po W. Allen: Central Park 

West (3D Company)
13. pá B. Van Zandt, J. Milmo

re: Máte jednu špatnou 
(3D Company)

16. po W. Adler: Válka Roseo
vých (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

20. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo A. Dvo
řáka Příbram)

23. po Z. Jirotka: Saturnin (Diva
dlo A. Dvořáka Příbram)

30. po N. Brixy: Čtyři vraždy sta
čí, drahoušku 
(Divadlo Aqualung)

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně 
postižené na vybraná představení

16. po 20.00 VerTeDance & Zrní: 
Kolik váží Vaše touha?

17. út 20.00 DOT504/J. Fru
ček & L. Kapetanea: 
100 Wounded Tears

18. st 20.00 Pražský komorní 
balet/JiEun Lee: Podmín
ka zániku

19. čt 20.00 NANOHACH 
& M. Záhora/L. Bartůňko
vá: Orbis pictus

22. ne 20.00 L. Vagnerová 
& Company: Jezdci

23. po + 24. 20.00 L. Vagnerová 
& Company: La Loba

 26. Pražský komorní 
balet/H. Polanská Tu
rečková: Kdo je na světě 
nejmocnější?

27. pá 20.00 DOT504/L. Vágne
rová: Perfektní Den aneb 
Mr Gluteus Maximus

30. po 20.00 NANOHACH 
/L. Švejdová: Písečná 
žena/Suna No Onna, 
VerTeDance/Charlotta 
Öfverholm: Found & Lost

Sdružení výtvarníků ČR
Korunní 119

12. 9. 17.00 vernisáž výstavy 
Ing. Jaroslava Paslera 

Nekonvenční žižkovský 
podzim 2013 připomene 
francouzský šanson
Multižánrový festival Nekonven
ční žižkovský podzim se letos 
koná již po sedmnácté a připo
mene několik výročí vztahujících 
se nejen k Žižkovu – tím nejdů
ležitějším je 130 let od narození 
a 90 let od úmrtí bohéma a spi
sovatele Jaroslava Haška, který 
prožil část svého života na Žiž
kově a vepsal se do dějin charak
teristickou postavou Švejka. 

Další významné výročí se vzta
huje k francouzskému umění 
a Paříži – přesně 50 let uplynu
lo od úmrtí slavné šansoniérky 
Edith Piaf, jíž je program dra
maturgicky věnován. Připomene 
se i letošní skon britské politič
ky Margaret Thatcherové, která 
odhalila sochu Winstona Chur
chilla na Žižkově před Vysokou 

školou ekonomickou v Praze, jež 
slaví výročí 60 let od svého za
ložení. Nekonvenční žižkovský 
podzim se koná v různých kou
tech Prahy 3, Vinohrad i na území 
Prahy 1. 24. září zazní v kostele 
sv. Rocha na Olšanském náměstí 
Meditace na chorál Svatý Václave, 
o den později se uskuteční Dosta-
veníčko na věži, kde kromě sólo
vého koncertu na harfu čeká na 
návštěvníky projekce filmového 
dokumentu Žižkovská věž (2013). 
Patnáct koncertů bude probíhat 
až do poloviny listopadu i v ne
tradičních prostorách – např. 
v Salonu Honda Auto Jarov, Ná
rodním památníku na Vítkově či 
v Obřadní síni na Novém židov
ském hřbitově. Více o programu 
na www.zizkov.cz. n

Ozvěny biblických textů 
v Galerii Josipa Plečnika
V prostorách podzemní kryp
ty kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně, navržené slovinským ar
chitektem Josipem Plečnikem, se 
od 20. 9. do 20. 10. koná výstava 
tušových kreseb Luďka Filipov
ského nazvaná Ozvěny biblických 
textů. Návštěvníci mohou zhléd
nout poutavá intimní díla vytvo
řená originální technikou, která 
zahrnuje kresbu skalpelem, ubí
rání a přidávání vrstev papíru, 
malbu barevnými tušemi a akva
relem na vlastnoručně litém pa
píře. Vstup na akci je zdarma. n

-ham-

PanzerFaust 
Kabaretu Caligula

V Paláci Akropolis se vrací na 
prkna humorný divadelní sou
bor Kabaret Caligula, který 
tentokráte spojil svoje síly s he
rečkou Klárou Issovou. V origi
nálním a hlavně vtipném pojetí 
známého faustovského příběhu 
se setkáte nejen s Faustem, Mar
kétkou a Mefistem, ale dokonce 

i s Viktorem Frankensteinem. 
PanzerFaust Kabaretu Caligula 
nabídne opět svérázný humor, 
v němž nebudou chybět jinotaj
né slovní hříčky, odvážné scénic
ké triky a spousta nápaditých hu
debních pasáží. Premiéry: Palác 
Akropolis 22. a 23. září v 19.30. n

-ham-

-ham-

foto: www.artium-os.cz

foto: Palác Akropolis
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Tradiční Dny žižkovského kulturního dědictví připomenou movité 
kulturní památky na území třetí městské části
Pátý ročník Dnů žižkovského kulturního dědictví s podtitulem „Památky v novém“ představí pestrý pro
gram, který se koná v různých částech třetí městské části. Každoročně hojně navštěvovaná akce začne 2. září 
a potrvá až do 22. října. 
„Památky v novém“ můžeme inter-
pretovat dvěma způsoby: hmotné 
památky a jejich nové využití a „pa-
mátky“ jako paměti přenesené v čase 
formou vzpomínek, tradic a osudů,“ 
vysvětlila vedoucí odboru kul
tury Eva Hájková, koordinátor
ka Dnů žižkovského kulturního 
dědictví.

Takovou „památkou v novém“ 
je například Nákladové nádraží 
Žižkov, o němž se v rámci Žiž
kodnů chystá výstava Kdyby ne-
bylo to, co bylo o žižkovské MHD, 
včetně modelů vláčků a jiných 
dopravních prostředků z minu
lých desetiletí i současnosti, kte
rá proběhne od 4. září do 1. října 
v nově otevřeném kulturním cen
tru Tapatan – ostrovu čtení a her 
v Seifertově ulici č. 35. 

„Přímo v prostorách náklado-
vého nádraží se chystají další zají-
mavé akce, které unikátní funkci-
onalistickou budovu připomenou 
prostřednictvím divadelních her, 
přednášek, městských slavností či 
workshopů – 25. září zde proběhne 
Atelier NNŽ!, prezentace teoretic-
kých a praktických výstupů na téma 
transformování bývalých industriál-
ních prostor se zcela jiným využitím, 
17. října zažije poprvé divadelní pre-
miéru Hra o Nádraží, pásmo diva-
delních miniinscenací, 30. září Ve-
čírek nezávislého divadla vol. 2, ve 
dnech 19. a 20. října multižánrový 
program Nádraží letí, díky němuž si 
malí i  velcí návštěvníci užijí pravou 
městskou bojovku, jízdu rikšami, 
hudbu i divadlo,“ upřesnil zástup
ce starostky Matěj Stropnický.

Tím ale Žižkodny zdaleka ne
končí. První školní den 2. září 
mohou děti prožít tradičně v hos
podě U vystřelenýho oka, kde 
na ně čeká kulturní a sportov
ní den, soutěže v malování, live 
show Kašpárka v rohlíku či běh 
cyklostezkou včetně lákavých 
výher. V prostorách kultovního 
výčepu ostatně můžete navštívit 
i jiné akce – 10. září se zde usku
teční workshop na téma Propoje-
ní odpočinkových zelených koridorů 
s kulturou a výtvarnem ve spolu
práci se SUPŠ a AVU, zakonče
ný koncertem skupiny The Platic 
People Of The Universe, 19. září 
už od 10 hodin je naplánováno 
Sochařské sympozium 4, které 
vyvrcholí od 19 hodin vystoupe
ním Tata Bojs. 

Zmiňovaný Ostrov her a čte
ní Tapatan nabídne 16. a 23. září 
povídání na téma Pojďte dál – Co 
skrývají a netají útroby funkciona-
listického domu v památkové zóně 
Žižkov, 3. října se můžete zúčast
nit vernisáže Narodil se ostrov – 
výstavy prací studentů VOŠUP 
Žižkov.

Jako každý rok nebudou chy
bět ani komentované vycházky, 
tentokráte na Novém Židovském 
hřbitově a na Židovském hřbito
vě (8. 9. a 6. 10.). 

O židovských zvycích se bu
dete moci dozvědět více 8. září 
ve výstavní a koncertní síni Atri
um, v níž se uskuteční přednáška 
s promítáním a koncerty umělec
kých souborů Jidiš ve třech a Ži
dovský folklór. 22. října zde též 
proběhne přednáška, která se
známí veřejnost s nominací kos
tela Nejsvětějšího Srdce Páně na 
zápis do Seznamu kulturního 
dědictví Unesco. Podrobnější 
program Žižkodnů naleznete na 
straně 13. n

kultura

StreetCulture – nová platforma mediálního vzdělávání
V březnu roku 2011 začalo vysílat internetové hudební rádio StreetCulture, které si vzalo za cíl podporovat 
specifické komunity a subkultury. Funguje na bázi DIY, čili Do It Yourself.

V ulici Štítného lze nalézt pro
stor, který je zajímavou alter
nativou kulturní scény Paláce 
Akropolis nebo hospody U vy
střelenýho oka. StreetCulture je 
především internetové rádio, kte
ré se může pyšnit tím, že není ni
jak virtuální, ale naopak je ote
vřené veřejnosti. Není pouhým 
playlistovým produktem, přede
vším klade důraz na originální 
obsah, navíc se každý posluchač 
může na místě seznámit s fungo
váním rádia nebo navštívit vy
sílací studio. Atypický kulturní 
prostor nabízí spoustu různých 
aktivit – konají se zde workshopy 

na mediální témata, koncerty, li
terární čtení či debaty z oblasti 
mediálního prostředí. S trochou 
štěstí zde lze natrefit na zajímavé 
tváře současné alternativní scé
ny, ať už hudebníky nebo zkuše
né žurnalisty. Do budoucna má 
StreetCulture ještě ambicióznější 
plány. „Po dvou a půl letech fungo-
vání se chceme vrátit k původní myš-
lence tohoto projektu, a to ke vzdělá-
vání. Na podzim chceme dát prostor 
studentům médií, aby mohli získat 
profesní zkušenosti, ale ne formou 
klasických přednášek. Pod dohledem 
erudovaných profesionálů budou 
mít možnost vlastní sebeprezentace 

se všemi klady a zápory, které fungo-
vání rádia obnáší,“ vysvětluje spo
luzakladatel StreetCulture Jirka 
Malina. 

Výhledově jsou naplánovány 
semináře, které budou tematic
ky zaměřené na vydávání tištěné
ho časopisu, historie interneto
vých rádií a jejich poslechovosti, 
trendy v nezávislém hudebním 
průmyslu nebo režii a produk
ci v tradičních médiích. O akti
vitách rádia StreetCulture, které 
chce spolupracovat i s třetí měst
skou částí, se dozvíte více na 
www.streetculture.cz. n

-ham-Graffiti ve Štítného ulici pořádalo StreetCulture během akce Zažít město jinak

Novou inscenaci slibuje Divadlo Letí v prostorách Nákladového nádraží Žižkov

foto: Divadlo Letí

foto: StreetCulture

U Vystřelenýho oka vystoupí kapela The Plastic People Of The Universe

-ham-
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V. ročník

Na všechny uvedené akce je vstup zdarma – Rezervace na: michalk@praha3.cz, www.praha3.cz

� 2. 9. První školní den – Vítkov očima dětí – pestrý kulturní 
a sportovní den pro děti, Kašpárek v rohlíku, Hospoda U Vystřelenýho 
oka, U Božích bojovníků 3, začátek 17 hod.

� 3. 9. O Mordechaji Maiselovi a tajemném pokladu – 
divadelní spolek Feigele, představení pro děti
kino Aero, Biskupcova 31, začátek 15:30 hod.

� 4. 9. – 1. 10. Kdyby nebylo to, co bylo – výstava fotografi í 
nejen Nákladového nádraží Žižkov; dokumentace žižkovské MHD, 
výstava modelů vláčků a dopravních prostředků, soutěže pro děti 
Ostrov her a čtení TAPATAN, Seifertova 35, 17.9. a 26.9 od 18 hod.

� 5. 9. Žižkovu zdar! Výstava obrazů a fotografi í věnovaná Žižkovu
Kavárna Mezzoforte, Roháčova 26, začátek 18 hod.

� 6. 9. Pocta válečným veteránům – vystoupení VUS Ondráš 
a setkání s válečnými veterány, výstava 
MO ČR, nám. Jiřího z Poděbrad, začátek 16 hod.

� 8. 9., 6. 10. Komentované prohlídky na Novém židovském 
hřbitově, Izraelská ul. - prohlídka s průvodcem (2 hodiny, čas 
prohlídek v 10, 11, 13, 14, 15 hod.). Nutná rezervace!

� 8. 9., 6. 10. Komentované prohlídky na Židovském 
hřbitově, Fibichova ul. - prohlídka s průvodcem (1 hod., čas 
prohlídek v 10 ,11, 13, 14, 15, 16 hod.). Nutná rezervace!

� 8.9. Židovské zvyky – přednáška s promítáním a koncertem 
„Jidiš VE TŘECH“; „Židovský folklór“ 
Atrium, Čajkovského 12, začátek 16 hod.

� 10. 9. „Propojení odpočinkových zelených koridorů 
s kulturou a výtvarnem“ workshop, přednáškový cyklus 
zahájení 17 hod., koncert skupiny The Plastic People of the Universe 
od 19 hod.
Hospoda U vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3

� 13. 9. Komentovaná vycházka z cyklu „Žižkov známý 
i neznámý“ František Vahala: Ústřední škola bytového 
průmyslu v Praze, 1924-27
Sraz: Žižkovo náměstí 1 v 17 hod.

� 16. 9., 23. 9. Pojďte dál – Co skrývají a netají útroby 
funkcionalistického domu v památkové zóně Žižkov, povídání s I. 
Šmoldasem a P. Vránou 
Ostrov her a čtení TAPATAN Seifertova 35, začátek 16.9. v 11 a 17 
hod., 23.9. v 11 hod.

� 19 .9. Sochařské sympozium 4 – Sochání do ytongu 
U Vystřelenýho oka - tradiční akce, začátek 10 hod., zakončené 
koncertem skupiny Tatabojs od 19 hod.
Hospoda U vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3

� 24.9. Duo Brikcius – Koncert k 170. výročí narození českého 
violoncellisty a skladatele Davida Poppera, 
SUPŠ, Žižkovo nám. 1, začátek 18 hod.

� 25. 9. Atelier NNŽ! – Vyvrcholení třídenního soustředění, 
prezentace teoretických a praktických výstupů ateliéru. 
Nákladové nádraží Žižkov, začátek 17 hod.

� 30. 9. Večírek nezávislého divadla vol. 2 – networkingové 
setkání pražské nezávislé divadelní scény, diskuse
Nákladové nádraží Žižkov, začátek 19 hod.

� 3. 10. Narodil se ostrov – vernisáž výstavy prací studentů 
VOŠUP Žižkov - interiérový design; beseda se studenty a profesory, 
hrátky s papírem
Ostrov her a čtení TAPATAN, Seifertova 35, začátek 17 hod.

6. 10. Slavnostní koncert židovského folklóru v Atriu, pod 
záštitou pana F. Bányaie, „Jidiš VE TŘECH“ 
� Atrium, Čajkovského 12, začátek 19 hod.

17. 10. Hra o Nádraží - Pásmo divadelních miniinscenací 
a scénických skic na téma „Památky v novém“ psané na míru Žižkovu. 
Nákladové nádraží Žižkov, začátek 18 hod.

� 19. – 20. 10. Nádraží LETÍ
Zakončení Dnů žižkovského kulturního dědictví na Nákladovém 
nádraží Žižkov, multižánrový program pro celou rodinu. 
Nákladové nádraží Žižkov, začátek 10 hod.

� 22. 10. Management plán Kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně na Vinohradech
Přednáška Ing. arch. Ivana Vavříka – příprava nominace kostela 
na zápis do Seznamu kulturního dědictví UNESCO
Atrium, Čajkovského 12, začátek 18 hod.

zizkov_plakat_280x360.indd   1 23.08.13   14:47
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Hudba bez hranic v experimentálním provedení Vivaldianna
Že nejde spojit hudbu minulosti se současnou? O takový crossover se pokusili houslový virtuos Jaroslav Svě
cený a člen legendární skupiny Lucie Michal Dvořák, kteří dohromady předvedou svoje umění na letošním 
ročníku Vinohradského vinobraní. O hudbě bez hranic, cestě kolem světa i do rockové minulosti promluvil 
otevřeně druhý zmiňovaný aktér projektu Vivaldianno.

Kombinace vážné hudby, rocku, didge-
ridoo, brazilské batukády – je něco, co 
byste za žádnou cenu nezkombinovali?
Vždy je to otázka vkusu, způsobu použití 
a výsledného efektu. Při cestě kolem svě
ta s Expedicí Pandurango jsem poznal, 
že kombinovat lze všechno. A že téměř 
všechno je hudba! V chudých částech 
zeměkoule lidé hrají například na Koru, 
která má struny ze šňůry na prádlo, a vy
luzují na ni tak neskutečné virtuózní a li
bozvučné kreace, že zůstává rozum stát. 
Tak je to třeba i s takovými nástroji, jako 
jsou dřevěná africká marimba nebo steal 
drum. Měl jsem nápad zapojit do Vivaldi
anna i hru na pilu, ale to už by bylo moc 
experimentů najednou.

Jak vypadá konkrétně spolupráce 
s Jaroslavem Svěceným – věnuje se jen 
virtuózní hře na housle, nebo se také 
zajímá o produkci a aranže?
Dá se říci, že já jsem autorem a producen
tem projektu Vivaldianno a Jaroslav Svě
cený je skvělým hudebním sparingpartne
rem v tom nejlepším slova smyslu. Podílí 
se na výběru skladeb, dramaturgii kon
certu a v neposlední řadě je to skvělý člo
věk a kamarád! Ale svůj zásadní podíl na 
podobě Vivaldianna mají všichni hosté. 
Především Jiří Janouch a Radim Hladík.

Poznávacím znamením Vivaldianna je 
na první poslech absence vokálu nebo 
tradiční české lidové hudby. Nevydáte 
se přece jen v budoucnu tímto směrem?
S absencí vokálu nemohu úplně souhla
sit. Viz Chatterbox, Confutatis nebo na DVD 
z Hybernie 2009 – skladba One World – One 
Music, kde zpívá Lenka Nová, Carmen
Sista a raper Henry D. Také bolivijská li
dovka Wawitai nebo Yurai Tikita, které na 
našich koncertech zaznívají, jsou zpívané. 
Česká lidovka je u nás dostatečně známá, 
a tak mne moc neláká jakkoliv ji zpraco
vávat. Radši přibližuji českým poslucha
čům hudbu, se kterou se mohou setkat 
jen sporadicky, nebo kterou slyší poprvé.

Bořit a zároveň posouvat hudební hra-
nice – je to krédo vašeho projektu?
Určitě bořit! Hranice v hudbě neexistu
jí. Hranice tvoří rádoby hudební exper
ti a omezení hudební novináři a kritici. 
(smích)

O crossover vážné a moderní hudby 
se pokusilo mnoho jiných před vámi. 
Inspiroval vás někdo v tomto směru?
Vážím si tria Emerson Lake a Palmer a je
jich zpracování Mussorgského Obrázků 
z výstavy. Ale je mnoho šikovných pokusů 
z této oblasti. Zároveň ale i dost příšer
ných, odfláknutých a totálně nenápadi
tých pokusů na vlně zájmu o tento směr.

Vivaldianno vzniklo na základě tehdejší 
spolupráce v Lucii... 
… Vivaldianno nevzniklo v Lucii ani omy
lem! Díky projektu Lucie v opeře jsem se 
seznámil s Jaroslavem Svěceným. Vival
dianno jsem začal komponovat až po 
odchodu ze skupiny Lucie a vznikalo 
téměř pět let. Zásadně ho ovlivnila i má 
cesta kolem světa. Z původně artrockové
ho projektu se stal díky zážitkům z exo
tických hudebních zemí multižánrový 
a multikulturní projekt.

Odnesl jste si z cesty kolem světa s Ex-
pedicí Pandurango krom hudebních 
zkušeností i jiné zážitky? Třeba že kaž-
dý Čech bručí nad tím, co nemá, zato 
jinde jsou na tom sociálně daleko hůř?
Jednoznačně. Cesta kolem světa mě zá
sadně ovlivnila a „dovzdělala“. Za ty dva 
roky jsem politicky, sociálně i filozoficky 
dospěl, nebo dalo by se říct, zásadně se 
posunul. Ano, máte pravdu, žijeme na 10–
15 % nejluxusnější části planety. Jaký bla
hobyt a skvělé životní podmínky máme 
v Evropě, Severní Americe, přes všech
ny velké sociální rozdíly a disproporce, 
nám závidí propastně vzdálený zbytek 
světa! Všechny hospodské remcaly, ale 
i 90 % politiků bych poslal na rok do In
die, Kambodže, kamkoliv do Afriky, ale 

i klidně do Austrálie mimo velká města, 
a byl by klid. Určitě by to pohnulo spo
lečností tím správným směrem. Televize, 
hospody a politici nás tu drží v nesmyslné 
a bláhové iluzi, že se tu u nás něco zásad
ního stále děje. Opak je pravdou. I ty nej
chudší vrstvy se u nás mají v celosvětovém 
kontextu „skvěle“! A ti movitější si žijí jak 
„prasata v žitě“. Nemoci, hladomor, ma
lárie a občas šílené epidemie. To jsou pro 
nás vzdálené termíny z cestopisů Emila 
Holuba…

 “ Je pravda, že s více 
jak 40 000 kusy pro-
daných nosičů Vival-
dianna se mohu smát 
dvojnásob!

Když se roku 2004 Lucie rozpadla, 
je známo, že to pro vás nebyl rozchod 
zrovna příjemný. Zvlášť na vaši adresu 
padala od vašich kolegů dost nelichoti-
vá kritika ohledně komponování. Není 
to dnes s odstupem času pro vás jistá 
satisfakce, že se Vivaldianno setkalo 
s takovým úspěchem?
Dnes se tomu musím smát. Z Lucie jsem 
odcházel jako autor hudby k několika 
celovečerním filmům, producent tří de
sek skupiny Chinaski, desky Lenky Nové 
a mnoho jiných, a samozřejmě autor 
a spoluautor mnoha hitů skupiny Lucie. 
Ale tenkrát padlo spoustu zlých slov. Je 

pravda, že s více jak 40 000 kusy proda
ných nosičů Vivaldianna se mohu smát 
dvojnásob! 

Na co jste vy sám nejvíce hrdý za po-
sledních 10 let, co měla Lucie pauzu?
Na to, že mám kolem sebe skvělé lidi 
a neskutečně šikovné hudebníky. Že jsem 
dokázal zorganizovat a zaplatit hudeb
ní cestu kolem světa. Měl jsem taky to 
obrovské štěstí, že jsem spolupracoval 
s Peterem Gabrielem, Hansem Zimmer
manem a Carlem Coxem. Že jsem to ve 
zdraví přežil a především, že mám skvě
lou rodinu.

Vaší partnerkou je uznávaná DJ Lu-
cca – má na vás nějaký vliv, co se týče 
hudby?
Vždycky jsem sledoval nejmodernější hu
dební technologie, ať už v oblasti nahrá
vání nebo klávesových a jiných nástrojů 
a pořád mě zajímají i nově vznikající elek
tronické nástroje a „krabičky“. V DJingu 
a technohudbě jich je opravdu hodně. 
Mnohé hudební technoprvky jsou i ve Vi
valdiannu. Já jsem dokonce technohudbu 
použil ve svých skladbách pro film. Na
příklad ve snímku Mrtvej brouk.

Vraťme se ještě k Lucii. Po odehraných 
koncertech je jasné, že to mezi vámi po 
hudební stránce stoprocentně funguje. 
Jak je to ale po té lidské?
To je dlouhodobý proces, je to stále těžké 
a složité. Přece jenom jsme spolu strávili 
tolik času, asi jako dvacet celoživotních 
manželství, a to ve čtyřech. Taky jsme vel
mi odlišní lidé, jak emočně tak hudebně. 
Možná to je ale ta pravá magická směs 
hudebního koření, co posluchače tolik 
baví a zajímá.

Na příští rok je naplánované velké halo-
vé turné. Budou i nové písničky?
Neuvažujeme o tom.

Lucie se nikdy nebála reagovat na 
tehdejší establishment, např. písní 
Oheň. Uměla by to i v dnešní ultrarychlé 
korupční době?
Určitě! Navíc myslím, že zrovna Oheň je 
dnes aktuální stejně jako tehdy!

Nebojíte se, že se komunisté po volbách 
dostanou opět k moci?
A jak! Lidé jsou nepoučitelní, ale doufám, 
že takový extrém snad už nenastane. Po
kud ano, já u toho nebudu. Míst na zemi, 
kde se dá krásně žít a pracovat, je naštěstí 
ještě hodně. Předtím však udělám všech
no proto, aby k tomu nedošlo! n

MARTIN HOŠNA

Michal Dvořák (nar. 1965)
se zapsal do povědomí široké veřejnosti jako zakládají
cí člen kapely Lucie, se kterou natočil desítky známých 
rádiových hitů, ceněných i hudební kritikou. Je autorem 
scénické a filmové hudby, vymyslel a zrealizoval projekt 
Pandurango – hudební cestu kolem světa, která se pro
mítla i do Vivaldianna, v němž působí houslista Jaroslav 
Svěcený. V současné době se připravuje na comebac
kové turné skupiny Lucie.

foto: www.vivaldianno.cz
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Letní klub R-mostů projížděl Žižkovem
Nízkoprahový Klub Rmosty fungoval v době prázdnin také 
v terénní formě Letního klubu. 
Na Kostnickém náměstí par
koval skříňový automobil, kte
rý ukrýval pojízdnou klubov
nu vybavenou na boj s nudou. 
Děti v ní mohly využívat počíta
če s připojením na internet, hrát 
stolní fotbálek  nebo sledovat fil
my. Společnost mládeži zde dě
lali tři kontaktní pracovníci, kte
ří, tak jako v běžném celoročním 
provozu, nabízeli dětem kro
mě zábavy i užitečné informace 
a pomoc při řešení různých pro
blémů. „Tato terénní  forma  pře-
nesla služby nízkoprahového klubu 
přímo do přirozeného prostředí mla-
dých lidí a zároveň umožnila uká-
zat obyvatelům naší městské části 
jeho praktické dopady,“ upřesnil 
vedoucí nízkoprahového klubu 
Tomáš Rezek.

„Na pracovníky Letního klubu 
se mohli obrátit i ostatní obyvatelé 
a informovat se například o sociál-
ních službách, které poskytuje měst-
ská část Praha 3,“ doplňuje zá
stupkyně starostky pro sociální 
oblast Miroslava Oubrechtová.

Nízkoprahové kluby jsou je
dinečným druhem sociální služ
by pro děti a mládež, který vy
plňuje prostor mezi společností 
a dospívajícími. Kluby jsou jed
nak alternativou volnočasových 
kroužků, ale zejména prosto
rem pro mladé, kde mohou vyře
šit své problémy. Díky kontaktu 
s pracovníky mohou nalézt své 

místo ve společnosti a zažít bez
pečný kontakt s dospělými, kte
rý je v době dospívání oslabený.

Klub Rmosty se zaměřuje na 
mladé lidi z městské části Pra
hy 3 ve věku od 10 do 18 let, kte
ří nevědí, co se svým volným ča
sem, hledají podporu a pomoc, 
rozhovor a blízkost. n

-mot-

Prima tábor může být i v hlavním městě 
Příměstský tábor pro děti z pěstounských rodin pořádaly ve spolu
práci s třetí městskou částí rodinná centra Nová Trojka a Paleček.
V červenci pro děti vyčarova
la kouzelný ostrov Nová Troj
ka. Pro děti žijící v péči pěstou
nů lektorky připravily program 
inspirovaný pohádkovým svě
tem. Už od rána se děti scházely 
v centru v Jeseniově ulici a těšily 
se na hry, písničky, cvičení i tvo
ření. Program, který probíhal od 
pondělí do pátku, končil až od
poledne a děti se při odchodu tě
šily už na další den.

„Příměstský tábor poskytuje pro 
pěstouny odlehčovací službu, děti 
ze sociálně slabších rodin tady zase 
zažijí něco, co ze svého každodenní-
ho života vůbec neznají. Alespoň po 
nějakou dobu o prázdninách mají 
smysluplný program a netráví celé 
léto jen bezcílně na ulici,“ popisu
je Martina Minhová, vedoucí 
Oddělení sociálně právní ochra
ny dětí. 

Samozřejmostí bylo zajiště
ní obědů, svačin i pití pro děti. 

„Lektorky si pochvalují, jak děti vý-
borně jedí a všechno jim chutná,“ 
usmívá se Martina Minhová. 
„Děti jsou tu nadšené, do všech akti-
vit se pouští s velkým elánem a chutí,“ 
upřesňuje koordinátorka tábora 
Jolana Kurzweilová. „A i během 
školního roku zde těmto dětem umož-
ňujeme, aby navštěvovaly kroužky, 

které v Nové Trojce organizujeme,“ 
dodává Jolana Kurzweilová.

Na děti z pěstounských rodin 
a sociálně znevýhodněného pro
středí nezapomíná ani rodinné 
centrum Paleček, které pro ně ve 
spolupráci s městskou částí uspo
řádalo příměstský tábor ve dvou 
srpnových termínech. n

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

Kurzy pro rodiče s dětmi od 0–6 let 
věku dítěte – přehled a registrace 
na: www.rcpalecek.webooker.eu.
Více na www.rcpalecek.cz.

Semináře pro dospělé v září:
2. po 18.00 Úvodní Montessori 

seminář ke kurzům – zdarma

7. so 10.00–14.00 Úspěšný vstup 
do mateřské školy

21. so 10.00–14.00 Praktický život 
v Montessori pedagogice

od 23. 9. série seminářů Respekto
vat a být respektován

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

Od 2. září zápis na šk. rok 2013/14 
telefonicky nebo osobně v recepci 
Ulity 9.00–19.00 hod. Možnost jed
né ukázkové hodiny zdarma.

1. ne 14.00 – 19.00 a 2. po 
9.00 – 18.00 „Po škole!“ 
1. pražský veletrh kroužků 
a volného času na Karlově nám.

3. út 14.00 – 18.00 Zahajovací párty 
na zahradě Ulity

20.–22. 9. Kluby pro Žižkov u Be
rounky – výjezdová akce pro 
klienty klubu Beztíže starší 
9 let na táborovou základnu, 
více na: www.beztize.ulita.cz

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

Zápisy na šk. rok 2013/14 od 2. září 
telefonicky nebo osobně v recepci 
Ulity od 9.00–19.00 hod. Možnost 
jedné ukázkové hodiny zdarma. 

17. út 16.00 – 18.00 Žižkovská dět
ská rallye s oslavou narozenin 
klubu Ulitka

Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího z Podě
brad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
www.skolajirak.cz

Rozvrh kroužků naleznete na 
www.skolajirak.cz. Přihlášky 
zasílejte do 16. 9. na email: 
duhoveklubicko@seznam.cz. 

14. so  turistický kroužek – výlet 
do Jičína na festival Jičín 
město pohádek, sraz u školy 
v 8.00 hod., návrat 17.00 hod.

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

4. st 9.00–18.00 Hurá do školy 
a školky v novém oblečení! 
– prodej outletového oblečení

20. pá 16.00–19.00  
Podzimní slavnost – tvořivé 
dílny s podzimními plody

23., 30. po (dále pak 7. a 14. 10.) 
19.00–20.00 Prožitkový semi
nář Magie, energie, intuice – 
s J. Volnou, rezervace Jolana 
tel.: 603 416 724 

Děti se na táboře dobře bavily

Letní klub R-mostů parkoval na Kostnickém náměstí

-mot-

Dobročinný bazar oblečení se uskuteční v září 
na Havlíčkově náměstí
Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko celostátních 
programů a služeb v Praze 3 pořádá v září dva dobročinné bazary oble
čení na Havlíčkově náměstí. Akce se budou konat u sochy K. H. Borov
ského ve dvou dnech – 4. září a 18. září vždy od 10.00 do 16.00 hod. n

Superpohár v žižkovské kuželně
Jedno z vrcholných klání kužel
kářského sportu PRE CUP Su-
perpohár 2013 družstev mužů 
a žen se uskuteční v sobotu 
7. září ve Sportovním centru SK 
Žižkov Praha v Pitterově ulici.

V jedné z nejmodernějších ku
želen v republice se utkají vítězná 
družstva české 1. ligy a Českého 
poháru. Soutěž startuje v 13.00 
hodin a vstup je zdarma. Více 
na www.skzizkov.cz. n

Chůzí proti stárnutí aneb buď fit!
Městská část připravila pro seniory 4 bezplatné ukázkové lek-
ce společenského sportu Nordic Walking, který lze provozovat 
bez jakékoli předešlé zkušenosti. Lekce vždy ve středu od 10 hodin 
18. a 25. září, 2. a 9. října. Sraz vždy v Chelčického ulici, na parkovi
šti před RIAPSem. Více informací na www.holkyvpohybu.cz nebo na 
tel.: 603 852 740 u H. Čepové. n

Pražské cyklozvonění zve na projížďku
Sedmý ročník Pražského cyklozvonění se uskuteční v sobotu 
14. září. Cyklisté z několika míst z Prahy a okolních obcí zamíří do 
cíle cesty u stanice metra Opatov, kde je čeká bohatý program pro 
celou rodinu. Více na www.cyklozvoneni.cz. n

Čekárna na dospělost
U příležitosti Týdne nízkoprahových klubů pořádají Rmosty v pondělí 
23. září od 19.00 veřejné promítání dokumentárního filmu Čekárna 
na dospělost, které proběhne pod širým nebem na Havlíčkově ná
městí. Více na www.rmosty.cz a www.streetwork.cz. n

Plavání a potápění pro veřejnost
Vodní sporty Pražačka otevírají od 17. září hodiny plavání a potápě-
ní pro děti od 4 do 18 let ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka. 
Kontakt tel.: 603 509 293 (J. Richter), 603 833 887 (B. Šimánková). n

Velké Medvědici z Vinohrad je už 40 let
Skautský oddíl Velká Medvědice, který sídlí v ulici U kanálky, slaví 
své 40. narozeniny a připravuje velkolepou oslavu, která se uskuteční 
22. září od 16.00 v klubovně Na Křížku v ulici Pitterova 1. Oddíl nabírá 
členky od 6 let každé září. V případě zájmu pište na email: 67.velka.
medvedice@gmail.com. Více na www.medvedice.skautipraha2.net. n

Kurzy bezpečného chování a sebeobrany zdarma
Kurz je určen pro seniory a ženy od 15 let, občany Prahy 3, začí
ná se ve čtvrtek 5. září, lekce vždy v úterý a čtvrtek od 16.00 do 
17.30 hod. ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka. Přihlášky 
a informace na email: bezpecnostprovsechny@seznam.cz nebo na 
tel.: 606 635 308 (od 9.00 do 15.00 hod.). n

foto: SK Žižkov Praha
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KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory
Táboritská 22, 
tel.: 222 712 940
www.vstupujte.cz, www.remedium.cz
e-mail: senior@remedium.cz
Klub otevřen po–čt 9.00–18.00,  
pá 9.00–16.00 hod.

9. po 9.00 zápis do podzimních kur
zů i do bezplatných programů

V úterý 1. října – Den otevřených 
dveří – 12.30–17.00 hod.: 

13.00 uvítání, představení Klubu, 
programy sociální služby, 13.45  
pohybové a taneční kurzy, 14.30 
počítačové kurzy, trénování paměti 
a ARTE dílny, 15.30 jazykové kurzy, 
Divadelní spolek Proměna, 16.30 
LouDkové divadélko Remedium 
– pohádka Šípková Růženka

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

30. po seminář k problematice 
finanční gramotnosti – v Klubu 
Svazu důchodců 

V pondělí 2. září se obnovuje normál
ní provoz poradny:

po, út a čt 8.30–11.30 pro osobní 
konzultace (bez objednání), po, út 
a čt 12.30–15.30 pro telefonické 
dotazy

Blahopřání seniorům
Všem členům a dalším seniorům, 
kteří oslaví v září narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdraví a osob
ní pohody. Blahopřejeme Vladimíře 
Kalfusové, Janě Jirků, Jaroslavě Ho
lečkové, Věře Marešové, Soně Při
bánové, Marii Radostové, Dagmar 
Jirsové, Ivaně Zivělové, Evě Loukot
kové, Naděždě Routhové, Marii Míš
kové, Pavlu Benovi, Zdeňku Černé
mu a Jiřímu Dědičovi.

Svaz důchodců Praha 3

Svaz důchodců Praha 3
Hořanská 2, tel.: 284 861 961

Svaz důchodců Praha 3 zve své čle
ny, kteří v druhé polovině roku 2013 
oslaví své významné životní jubileum, 
k malému posezení ve čtvrtek 31. říj
na od 14.00 hod. v Klubu důchodců 
v Hořanské 2. Všem oslavencům 
blahopřejeme.

2. října jednodenní výlet – Polsko

7. listopadu jednodenní výlet 
– lázně Poděbrady

Informace každé pondělí od 14.00 
do 16.00 hod. v Klubu.

Svaz diabetiků ČR

4. st vycházka Chvalský zámek – 
sraz 13.30, stanice metra B 
Černý most

20. pá 16.00 zpívání při harmonice – 
DPS Roháčova 26

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2

10. út 16.30 Kafe po prázdninách 
aneb léto na Žižkově 

24. út 16.30 Putování Žižkováka 
světem – Indie 

Seniorfitnes zve zájemce o cvičení i vzdělávání
Ve Sportovním centru hotelu Ol
šanka, Táboritská 23, bude s pod
porou grantu MČ Praha 3 pravidel
ně každou středu 9.00–10.00 hod. 
probíhat cvičení pro seniory. Za
hájení 18. září, cena 40 Kč (v příp. 
permanentky na měsíc), jednot
livá lekce 50 Kč. Cvičení v bazé
nu hotelu Olšanka každou stře

du 10.30–11.30 hod., zahájení 
18. září, cena 40 Kč.

Výuka Aj a Nj – začátečníci až 
pokročilí – po, čt 8.30–10.00 hod., 
50 kč/lekce – centrum Seniorfit
nes, suterén polikliniky ve Stře
šovicích, Stamicova 7, přihlášky 
na: hlavackova.home@seznam.cz 
nebo tel.: 724 707 684 (ponděl

ní lekce) nebo tel.: 739 623 410 
(čtvrteční lekce, volat po 19.00 
hodině).

Kurzy bridže – centrum Se
niorfitnes, přihlášky průběžně na 
tel.: 732 608 268 nebo: lamil@
tiscali.cz. Více informací na strán
kách www.seniorfitnes.cz nebo 
seniorfitnes@seznam.cz. n

Pražské seniorské 
sportovní dny

Organizační výbor sportovních 
seniorských her v Praze Svazu 

důchodců ČR o. s. Praha 
pořádá ve čtvrtek 12. září na 

hřišti ZŠ Botičská 
v Botičské ulici 

II. pražské seniorské 
sportovní dny. 

Prezence 9.00–10.00 hod.

Disciplíny: chůze, běh, hod do 
koše, švihadlo, hod do dál

ky, kuželky, hod na plechovky, 
slalom s pingpongovým míč

kem, hod medicinbalem. Spor
tovní úbor a obuv s sebou. 

Vstup zdarma.

Novinka pro seniory: 
pomoc proti 
konfliktům v rodině

Seniory, kteří zažívají konflikty se 
svými blízkými, dětmi nebo vnu
ky, zve k účasti na pravidelných 
setkáních v podpůrné skupině 
Centrum sociálních služeb Praha. 

Skupina se začne scházet od 
října, 1x za 14 dnů. Účast na 
skupině bude bezplatná. Více 
informací na tel.: 281 911 883. 
Kontaktní osoby: M. Šusterová 
a Z. Chalupa. n

Nový občanský zákoník – k jakým změ-
nám dojde v oblasti nájemního bydlení II
V předchozím vydání RN jsme upozornili na první okruh změn, 
které přinese nový občanský zákoník. V tomto čísle se zaměříme 
na zvyšování a snižování nájemného. 
Od 1. ledna 2013 došlo k přecho
du z jednostranného zvyšování 
nájemného (tzv. regulovaného) 
na smluvní nájemné i ve zbylých 
částech ČR včetně Prahy. Skon
čilo tak období, v němž mohl 
pronajímatel jedenkrát za rok 
zvýšit nájemné v limitech sta
nových legislativou, aniž by to 
nájemce měl možnost ovlivnit. 
Nájemník má také právo pronají
mateli navrhnout snížení nájem
ného. Nová úprava stanovuje, že 
zvýšení či snížení nájemného je 
podmíněno dohodou obou stran 
nebo, pokud k ní nedojde, roz
hodnutím soudu. Na rozdíl od 
dřívějška se poprvé při zvyšo
vání nebo snižování nájemného 

hodnotí kvalita bydlení. Tzn., že 
by se měl brát v potaz např. stav 
bytu, lokalita či třeba vybave
nost domu. Dříve, tj. před 1. led
nem 2013, bylo určující pouze to, 
jakým způsobem je byt vytápěn 
a zda má koupelnu a WC. 

V novém občanském záko
níku se objeví limit pro zvýšení 
nájemného a také možnost zvý
šení nájemného v souvislosti se 
stavebními úpravami. Limit pro 
„běžné“ zvýšení nájemného je 
upraven v § 2249 nového občan
ského zákoníku, dle kterého ne
smí být nájemné zvýšeno o více 
jak 20 % za období předchozích 
tří let. Zvýšení nájemného kvůli 
stavebním úpravám bude možné 

např. při zateplení domu, niko
liv při běžné údržbě. Maximál
ní zvýšení nájemného kvůli sta
vebním úpravám může činit 10 % 
(budouli se zvýšením souhlasit 
2/3 nájemců), nedojdeli k doho
dě, bude možné zvýšit nájemné 
pouze o 3,5 %. Zároveň se před
pokládá existence prováděcího 
předpisu, který stanoví podrob
nosti a postup pro zjištění srov
natelného nájemného obvyklého 
v daném místě. Doposud však 
nebyl vytvořen.

Příště se zaměříme na téma 
přechodu nájmu. n

PETRA SKUHROVÁ, 
KRISTÝNA KRUŠINSKÁ, 

Občanská poradna REMEDIUM

Děti ze žižkovských klubů se vydaly Cestou bojovníků
Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou určeny pravidelné preventivní výjez
dové akce, které již pátým rokem pořádá městská část ve spolupráci s nízkoprahovými 
kluby Beztíže a Husita.
„Jedná se o projekt v rámci prevence 
kriminality s názvem Dětské preven-
tivní výjezdy 2013, na jehož finan-
cování se kromě městské části podílí 
dotací také hl. m. Praha,“ upřesňu
je Anna Novotná z oddělení so
ciální prevence. „Děti budou mít 
možnost se účastnit celkem osmi na 
sobě nezávislých výjezdů. Kromě tý-
denního letního tábora jsou to i tři 
víkendové výjezdy a pět jednoden-
ních výletů,“ vypočítává Anna 
Novotná. 

„Letos jsme s dětmi byli začátkem 
srpna na letním táboře v Nuzicích 
u Tábora,“ popisuje Tomáš Klum
par, vedoucí nízkoprahového 
klubu Beztíže. Ústřední myšlen
kou týdenního tábora s názvem 
„Cestou bojovníků“ bylo hledá
ní svého vnitřního bojovníka. 
Své vnitřní bojovníky a bojovni
ce měly děti ze Žižkova možnost 
hledat prostřednictvím celotá
borové hry. Tematickou a obsa
hovou inspirací pro letošní letní 
tábor žižkovských nízkopraho
vých klubů byly přechodové ri
tuály pro dospívající. 

„Hlavním cílem tábora bylo dě-
tem umožnit reflektovaný, zátěžový 
a rizikový zážitek v bezpečném pro-
středí. Především ale nový kontakt se 

sebou samým a se svými vrstevníky. 
V rámci připravených aktivit jsme 
pracovali na posílení týmové souná-
ležitosti, bourání mýtů či stereotypů 
a na posilování zdravého sebepojetí. 
Účastníkům jsme nabídli možnost 
prožít to, čeho se jim v uzavřeném 
socio-kulturním prostředí žižkov-
ských „betonových“ ulic nedostává,“ 
vysvětluje Tomáš Klumpar. 

Táborem, který je pro mno
hé děti jedinou možností, jak se 
o prázdninách dostat nejen mimo 
Prahu, ale vůbec opustit hra
nice Žižkova, výjezdy nekončí. 

V říjnu děti čeká výstup na horu 
Říp nebo návštěva IQ parku. Za
jímavou zkušenost přinese ná
vštěva věznice na Borech, kde se 
děti seznámí nejen s historií zaří
zení, ale budou se moci seznámit 
i s podmínkami života ve vězení. 
„Pro děti připravujeme ještě dvě ví-
kendové akce. V září se chystáme do 
táborové základny Jitřenka v Žlou-
kovicích u Berouna a v prosinci vy-
razíme na hory na běžky,“ těší se 
Tomáš Klumpar. 

Letní tábor, víkendové akce, 
ale i jednodenní výlety pořádá 

městská část ve spolupráci s níz
koprahovými kluby pro děti 
a mládež od 12 do 18 let. „Jsou 
to většinou děti, které do nízkopra-
hových klubů docházejí pravidelně. 
S kontaktními pracovníky se znají 
a pobytové výjezdy umožňují ještě 
více prohloubit a upevnit vzájem-
né vztahy a díky tomu s dětmi lépe 
pracovat ve smyslu prevence krimi-
nálního chování. A jak jsem se moh-
la přesvědčit na vlastní oči, funguje 
to skvěle. Děti se tu do všech činností 
pouštějí s nadšením a výborně spolu-
pracují,“ přibližuje cíle projektu 
zástupkyně starostky pro sociál
ní oblast Miroslava Oubrechto
vá při své návštěvě tábora 
v Nuzicích. 

Nízkoprahové kluby ze Žiž
kova – Beztíže a Husita se věnu
jí práci s dětmi a mladými lidmi, 
jež jsou ve vyšší míře ohroženi 
sociálně rizikovými faktory. Cí
lem klubů je pomoc v tíživých 
životních situacích, snižování ri
zikového chování a nabídka smy
sluplného trávení volného času. 
Posláním těchto registrovaných 
sociálních služeb je podpora 
mladých lidí v jejich seberealiza
ci, dospívání a zapojení do spo
lečnosti. n

Tábor Kluby pro Žižkov se tentokrát konal v Nuzicích

-mot-

foto: Tomáš Klumpar
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Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360

e-mail: info@suzuki-ters.cz  |  www.suzuki-ters.cz

TERS spol. s r. o. autosalon, který žije SUZUKI
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www.suzuki.cz

Nový Suzuki SWIFT
nyní se zaváděcím bonusem až 40.000 Kč

Již od 199.900 Kč

40.000 Kč

MODELOVÝ ROK 2014JIŽ V PRODEJI

inz_p3_8/13_v1.1.indd   1 09.08.13   11:50

Jste žena a je Vám více než 65 let?

OBJEDNEJTE SE K BEZPLATNÉMU PREVENTIVNÍMU 
VYŠETŘENÍ OSTEOPORÓZY 

Máte-li o toto vyšetření zájem, objednejte se na telefonu:
230230940-1 nebo 725027328 

Nestátní zdravotnické zařízení CCBR Czech Prague s.r.o., Vinohradská 174, Praha 3, 130 00 

OBJEDNEJTE SE K BEZPLATNÉMU PREVENTIVNÍMU
VYŠETŘENÍ HUSTOTY KOSTÍ
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ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

zajišťujeme veškeré druhy úklidových prací včetně 
vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

Jana Navrátilová, Dr. med dent
U Rajské zahrady 4, Praha–Vinohrady

telefon 605 805 589
• Dlouholetá praxe v Německu a Švédsku
• Zkušenosti ze špičkových zubních klinik
• Citlivý a individuální přístup
• Moderní všestranná zubní péče

STOMATOLOGICKÁ PRAXE

VÍTÁME NOVÉ PACIENTY
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 n Rekonstrukce bytů, zednické a malířské 
práce, sádrokartony, štukování panelových 
bytů. Levně, kvalitně. Tel.: 736 699 667

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

 n Renovace parket, broušení, lakování, 
pokládka dřevěné a laminátové podlahy. 
Rychle, kvalitně. Tel.: 606 531 051

 n Elektrikářské práce Erben: světla–zásuvky–
opravy. Tel.: 604 516 344

 n ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, SÍTĚ, 
garnýže, šití záclon, markýzy, čalounění 
dveří, shrnovací dveře, renovace oken, sili-
kon. těsnění – 30% úspora tepla, malování, 
Petříček. Tel.: 606 350 270, 286 884 339

 n Koupím staré bižuterní brože, náramek, ná
ušnice aj. Tel.: 603 410 736

 n Koupím z alpaky: svícen, mísu na ovoce, lžič
ky aj. Tel.: 603 410 736

 n !! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 
sklep. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 227 840

 n Malířské a lakýr. práce + úklid, 
levně/kvalitně p. Sus Tel.: 603 505 927

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

 n VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a opra-
va rozvodů plynu, vody, kanalizace a topení. 
Vladimír Tymeš, telefon: 603 937 032 
www.voda-plyn-tymes.cz

 n Pronájem parkovacího stání: venkovní 
se sklopnou zábranou, Praha 3, Na Jarově. 
Cena 800kč za měsíc. Kontakt: 776 002 089, 
garazevackov@volny.cz

 n SŤEHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, 
čeští pracovníci, specialisté na stěhování bytů, 
so+ne stejné ceny, přistavení vozů + km po 
Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz

 n Stropní sušák prádla. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584

 n Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi stroji Kär
cher  zbavte se prachu a roztočů, které nevidí
te, ale pořád jsou s Vámi. Ryhle, kvalitně a lev
ně. Doprava Praha 3 ZDARMA. Objednávky na 
tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 n Psací stroje, kalkulačky, skartovače – opra
vy, prodej. Tel. 241 412 507, 602 387 427, 
www.psacistroje.cz

 n Pronajmeme sklepní prostor – 20m2, vhod
ný na sklad, v Baranově ulici, Praha 3, nájem 
2000Kč/m tel.: 604 990 589

 n Zveme vás do nového kadeřnictví, stanice 
Strážní, Koněvova 165. Velké slevy pro seniory, 
pedikůra, masáže. tel.: 604 864 106

 n HLEDÁM BYT PŘED PRIVATIZACÍ DO 
100m2, vyměním za obecní bez privatizace, 
tel.: 775 084 998

 n LEVNÁ NOVÁ OBUV Z EU, II. jakost a také 
second-hand oděvů. Nově otevřeno, 
Koněvova 87. Po–Pá 10–18h.

 n Kurzy němčiny s rodilými mluvčími 
www.nemcina-123.cz nebo 731 256 786

 n !!STĚHOVÁNÍ!! stěhování všeho druhu, 
nejen po praze, ale i celé ČR. Odvoz nepotřeb
ných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdar
ma. Vyklízení, autodoprava. Tel.: 777 227 840

 n ELEKTRO – INSTALACE rekonstrukce – 
opravy – revize. Zn. Rychle a kvalitně, 
tel.: 604 511 189
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Mezinárodní mistrovství České republiky
        v gymnastickém, dance & step aerobiku

5. - 6. října

Záštitu převzala starostka Prahy 3 
Ing. Vladislava Hujová   

5. 10. Sobota
 1030   Zahájení MM ČR
 1045   Kvalifikace ml. a st. žáků
 1500   Kvalifikace juniorů a seniorů
 1800   Vyhlášení výsledků

6. 10. Neděle
 1030   Finále ml. a st. žáků
 1400   Finále juniorů a seniorů
 1700 Slavnostní vyhlášení

Vstupné: sobota 80 Kč, neděle 120 Kč

www.pro-fitness.cz           http://gymnastika.cstv.cz

plakat_A4.indd   1 8/16/2013   2:57:55 AM

 n Kadeřnictví a pedikůra v budově odborů 
Churchillovo nám. 2 nabízí služby seniorům 
s velkou slevou. tel.: 604 269 068

 n Hledám spolehlivého průvodce pro pravi
delné podvečerní příp. i odpolední vycházky 
s jezevčíkem. Při dohodě možnost levného 
pronájmu samost. Garáže – oboje u Akropoli
su. Tel.: 776 304 107, 222 952 183

 n Slunná garsonka u metra Flóra, 30m2, ku
chyň. Kout, wc, předsíň, přízemí 1. kategorie. 
Tel.: 732 230 344

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po
mocník pro opravy a údržbu Tel.: 736 140 942

 n Pronajmu dlouhodobě 2+1, Roháčova, 
1. patro, cena dohodou, tel.: 737 511 734

 n Sháním na pronájem menší byt v Pra
ze 3 i jinde pro 2 osoby pár – max 2+kk do 
ceny i s poplatky 11 tis. Děkuji za nabídky, 
tel.: 605 845 088

 n Vyměním malý obecní byt v Praze 3 za větší. 
Ne majitel. Tel.: 725 177 313

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Men
ší byt pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe 3–4+1, 
platba hotově, na vystěhování nespěchám, vy
platím dluhy či exekuce, lze i před přivatizací. 
Tel.: 608 661 664

 n Jazyková škola REZONANCE nabízí kurzy 
„Angličtina všemi smysly“ pro děti 1.–5. třídy 
na ZŠ Chmelnice.Výuka se orientuje na proži
tek spojený s jazykem, úvodní relaxace, reálné 
situace a kvalitní učebnice. Přejete si naučit an
glicky s lehkostí a hravě? Potřebujete pro svou 
práci solidní znalost němčiny? Jazyk Vás naučí
me v příjemné atmosféře a relaxovaném stavu 
na základě typologie Vašeho učebního stylu. 
www.rezonance.cz, pište a volejte na: 
simona@rezonance.cz, tel.: 775 238 245.

Objednávky plošné inzerce zasílejte na 
rn@inzerce.cz. Uzávěrka inzerce pro 

číslo 10/2013 je 15. 9. 2013. 

NEKUŘÁCKÝ BAR SATURNIN 
zve k posezení na točené pivo Březňák, vína z vinařství 

Hruška z Blatničky a lihoviny Žufánek.
Otevřeno denně 16.00–22.00. 

Orebitská 5, Praha 3, www.saturnin.eu

www.plavani-sipka.cz
tel.:  777 90 55 82

Plavecký klub 
ŠIPKA nabízí:

• individuální přístup
• kurzy plavání pro děti
• kondiční plavání
• aqua aerobik

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 OBKLADAČSKÉ PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

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

Štěpán Mollaywww.malirlakyrnik-praha.cz
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Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Přibyslavská
(pokračování)
Začátkem října vyráží na Moravu dvace
titisícová armáda. Tak velkému vojenské
mu uskupení  Žižka (který obvykle dosa
hoval obrovských strategických vítězství 
s minimálními taktickými prostředky) ješ
tě nikdy samostatně nevelel. A nikdy už 
nebude…

Z důvodů snazšího postupu a záso
bování je vojsko rozděleno do tří prou
dů. Na jihu pochodují táboři pod vele
ním Mikuláše Sokola z Lamberka, syna 
Jana Sokola, v jehož oddílu kdysi Žižka 
coby elév bojoval u polského Grunwal
du. Severně postupujícím pražanům velí 
Hynek Kolštejnský z Valdštejna, podstat
ně schopnější Diviš Bořek z Miletínka se 
drží stranou, neboť Žižkovi nezapomněl 
onen podraz v Hradci Králové (k výpravě 
se připojí až po Žižkově smrti). S pražany 
táhne i kníže Zikmund Korybutovič. Nej
silnějšímu centrálnímu proudu velí Žiž
ka osobně, po jeho boku jedou někdejší 
vojevůdce Jana Želivského – Jan Hvěz
da z Vícemilic (řečený Bzdinka), Viktorin 
z Kunštátu (otec budoucího krále Jiřího 
z Poděbrad) a bývalý táborský hejtman 
Kuneš z Bělovic.

Žižkův voj míjí Kutnou Horu, Čáslav, 
Německý Brod. Těsně před moravskými 
hranicemi se ale stáčí a zastavuje u bez
významné Přibyslavi. Proč Žižka takto 
ohrožuje zdar celé výpravy? Vždyť oblé
hání hradu bylo vždy sázkou do loterie. 
Mohlo skončit totálním fiaskem (jako na 
jaře u Hostinného) či se protáhnout do 
neúnosné délky (Lichnice bude obléhána 
celý rok). Navíc šlo o evidentní porušení 
zemského příměří ze Zdic. Hnala Žižku 
nenávist k držiteli hradu Čeňkovi z Rono
va? Ten se 2. 2. 1421 společně s kutnohor
skými podílel na masakru třech stovek tá
boritů v Chotěboři. Jenže tam jich tehdy 
bylo více a Čeněk byl příliš malá ryba… n

JAN ŠKODA, Archiv hl. m. Prahy

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN

TOWER PARK PRAHA – RESTAURACE OBLACA 

Nebýt Aureole Jiřího Krále v pankrácké 
City Tower, mohla by být Oblaca v prv
ním patře Žižkovské televizní věže dost 
možná nejvýše položenou restaurací 
v Praze. Výhled z výšky 66 metrů je vpod
večer okouzlující, při západu slunce před
pisově kýčovitý a nadšenci mohou přímo 
z okna nafotit pár pohlednic.

Profesionální a téměř bezchybný je vý
kon celého personálu – od milé slečny 
přijímající úvodní telefonickou rezervaci 
přes jinou milou slečnu směrující hosty 
v patě věže do správného výtahu, uvaděče 
v patře navádějícího k vybranému stolu 
až po samotné obsluhující číšníky s agent
skými kablíky v uších.

Interiér nevelkého podniku je moder
ně designový a rozdělený na centrální 
zvýšené pódium a sekci stolů podél oken 
– stůl bez výhledu by neměl žádný smysl. 

Stává se relativně často, že restaura
ce disponující zajímavou vyhlídkou tro
chu šetří síly v nějakém jiném směru, ale 
to rozhodně není případ místní kuchy
ně – stručné menu v obřích deskách, ak
tuální denní nabídka, lehká sezónnost 

(chřest v srpnu zkusíme přehlédnout) 
a velmi dobře upravené i prezentované 
pokrmy. Vypíchnutí zaslouží například 
báječně křupavé krevety v panko strou
hance s omáčkou ze smaženého kraba 
nebo úžasně měkké, jemné, rozpadavé 

a na dálku vonící glazované telecí hrudí 
se smaženým brzlíkem a květákovým kré
mem, které doplňuje poctivý silný výpek. 
Špatná volba není ani šťavnatá a nevysu
šená variace pomalu taženého králičího 
stehna s roládou z králičího hřbetu nebo 
pečený candát s artyčoky přelitý voňavým 
řeřichovým máslem.

Nepřehlédnutelným hitem podniku je 
kreativní a vtipný barman a třeba aperi
tivní cocktail Black Ice obsahující mimo 
jiné caprese na párátku, olivový olej, kap
ku balsamica a vulkanickou sůl stojí sko
ro za samostatnou návštěvu.

Kromě samotné restaurace nabízí žiž
kovská věž také příjemnou zahrádku Mi
minoo, kde si můžete dát pstruha z grilu 
a popíjet Aperol Spritz na houpačce nebo 
zapůjčené dece. Ve stejném patře jako re
stauraci najdete ještě Café a Bar s tím zá
bavným barmanem.

A večerním výhledem omámenou dámu 
lze jistě snadno po večeři zlákat ještě o jed
no patro výš a pronajmout si celý jednopo
kojový One Room Hotel. n

MARTIN KUBÁT

Mahlerovy sady 1, Praha 3
www.towerpark.cz
tel.: 210 320 086
e-mail: oblaca@oblaca.cz 
po–ne: 8.00–24.00 hod.

Praha 3 včera a dnes

Žižkovská elektrárna
Městská elektrárna s čp. 650 byla posta
vena  na jižní straně Vítkova a dá se říct, 
že sousedila s dvorními stranami domů na 
začátku nynější Koněvovy ulice. Kancelá
ře elektrárny byly v domě čp. 79 na náro
ží nynější ulice Husitské a Tachovského 
náměstí.

V roce 1889 zakládá město Žižkov svou 
vlastní elektrárnu, kterou můžeme pova
žovat za první veřejnou elektrárnu v Če
chách – první elektrárna v Rakousku 
vznikla v Solnohradu roku 1887. Elektrár
na byla uvedena do provozu 1. 12. 1889 
a vyráběla stejnosměrný proud o napětí 
120 V a 240 V.

Dva parní stroje po 60 k poháněly 
lany čtyři dynama. Dvě dynama dodáva
la proud 600 žárovkám, každé z dalších 
dvou dynam zásobovalo 16 obloukových 
lamp na 11 A. První dynamo sloužilo vět
šinou k osvětlování soukromému. Druhé 
dynamo pak dodávalo proud k osvětle
ní uličnímu do obloukových lamp, které 
byly zavěšeny na provizorních 18 m vyso
kých sloupech a osvětlovaly hlavní ulici. 
Vedlejší ulice byly osvětleny žárovkami.

Přírůstkem konzumentů, jak se uvádí 
v publikaci Město Žižkov z roku 1910 „jevi-
la se potřeba přistavit další stroje a i vedení 
přeměniti“.

Elektrické zařízení dodala firma Kři
žík. Parní kotle po 120 m2 topné plochy 
s Cosiotovým pohonným topením, které 
umožňovalo přikládání uhlí na rošt bez 

otevření dvířek topeniště, dodala firma  
Breitfeld–Daněk, a. s.

Postupem času byly instalovány do 
provozu akumulátorové baterie, jež slou
žily k dodávce proudu v pozdních noč
ních hodinách. Byly o malé kapacitě, a  to 
pro 375 amperhodin při tříhodinovém 
nabíjení. Proud se nedodával spotřebite
lům za dne, stroje se zapínaly dle potřeby 
a roční doby. Teprve koncem roku 1899 se 
proud začal dodávat nepřetržitě, ve dne 
i v noci. V roce 1909 byl počet odběratelů 
elektřiny kolem 1800.

Elektrárna zaměstnávala 7 úředníků 
a 2 výběrčí. Personál se skládal z 8 defini
tivních a 8 prozatímních zřízenců a 14 děl
níků. Proud byl původně tzv. paušálován, 
což bylo v roce 1897 zrušeno a zavedena 
sazba počitadlová.

Dne 12. 10. 1926 byla zastavena výro
ba stejnosměrného proudu v žižkovské 
výrobně a celá žižkovská oblast předá
na přímému zásobování střídavým prou
dem z elektrárny v Holešovicích, uvádí se 
v publikaci Teplo a elektřina pro Prahu au
tora M. Kubína a kol. n

BRONISLAVA SVEJKOVSKÁ
Klub přátel Žižkova... tovární komín zmizel, železniční trať nahradila cyklostezka

Pohled na žižkovskou elektrárnu z vrchu Vítkov...

foto: Jakub Kafan
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ze života Prahy 3

Policejní okénko
V úterý 9. července ve čtvrt na tři 
odpoledne přijala hlídka strážní
ků z Prahy 3 oznámení, že v uli
ci Ondříčkova muž napadá ženu. 
Strážníci na místě spatřili muže, 
který ženu bil údery pěstí do ob
ličeje a házel s ní o zeď domu. 
Hlídka proti muži použila do
nucovací prostředky, aby mu za
bránila v dalším napadání ženy, 
a ten hlídce sdělil, že mu žena 
vzala platební kartu a že je to běž
ný druh jejich hádky. Žena lékař
ské ošetření odmítla, muže si Po
licie ČR převzala. n

Městská policie Praha 3

Teprve výstřel do vzduchu z po
licejní pistole zastavil vykradače 
aut. Vše začalo 19. srpna v po
ledne ve Vinohradské ulici, kde 
dvojice zlodějů vymontovala au
torádio ze zaparkovaného vozu. 
Pachatele i s kořistí pak policis
té zadrželi o pár minut později 
poblíž vstupu do metra Želivské
ho. Jeden z dopadených mužů se 
snažil z místa utéct, nicméně je
den z policistů mu v tom zabrá
nil varovným výstřelem ze slu
žební zbraně. Pachatelům hrozí 
za trestný čin krádeže až pětileté 
vězení. n

Vinohradské vinobraní proběhne opět 
na náměstí Jiřího z Poděbrad
Milovníci burčáku a dobrého vína budou mít opět příležitost vy
chutnat si speciální vína na Vinohradském vinobraní, které se le
tos uskuteční ve dnech 20. a 21. září na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Na sedmnáctém ročníku před
staví svoji nabídku přes 20 vi
nařství – jen namátkou Vinařství 
Krist, Vinařství Líbal, Spielberk, 
Kosík nebo Vinařství Chateau 
Lednice. Nebude chybět tradič
ní burčák a ti, co neholdují vínu, 
můžou ochutnat pivo z pivovarů 
Slepý Krtek a U Stočesů, které 
se staly nejoblíbenějšími pivo
vary letošního Pivobraní, nebo 
vybírat z bohaté nabídky neal
ko nápojů. Jak jinak k degusta
ci vína se bude podávat i něco 

k zakousnutí, což obstará pes
trý sortiment složený ze sýrů, 
klobás, koláčů a jiných dobrot. 
Dětské publikum uvítá předsta
vení divadélka Frydolín nebo 
Buchet a loutek, bude se moci 
vyřádit na skákacích hradech 
nebo se zúčastnit připravených 
workshopů.

Dospělí návštěvníci budou 
moci obdivovat stánky s řemes
ly, k tanci jim zahrají kapely 
Czessband, Ged Maloney & So 
Fine, Bek Ofis, romský ansámbl 

Marcinovci nebo taneční skupi
na Jagory. Hlavními lákadly jsou 
ovšem vystoupení uznávaných 
veličin českého mainstreamu. 
V pátek roztančí náměstí funk
rockovými rytmy kapela Mon
key Business, následující den 
bude patřit projektu Vivaldian
no, v němž působí houslový vir
tuos Jaroslav Svěcený a Michal 
Dvořák, člen legendární Lucie, 
kteří dohromady předvedou uni
kátní crossover vážné a moderní 
hudby. n

Student Cup poradí, 
kam po škole
Mimořádnou příležitost seznámit se se za
městnaneckými profesemi Správy želez
niční a dopravní cesty i možnostmi studia 
technických oborů nabídne žákům 8. a 9. 
tříd základních škol „Student Cup SŽDC“.  
Projekt, nad kterým převza
la záštitu zástupkyně starost
ky pro oblast školství Mirosla
va Oubrechtová, se uskuteční 
26. září ve Sportovním a rekreač
ním areálu Pražačka. 

Formou sportovního a vě
domostního klání se žákům 
představí technické studijní 
obory středních škol a společ
nost SŽDC se svými profesemi 

a možnostmi jejich uplatnění. 
„Projekt je zaměřen především na 
žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodu-
jí o budoucím povolání a z dlouho-
dobého hlediska je koncipován na 
získávání nových zaměstnanců do 
technických oborů u perspektivní-
ho zaměstnavatele,“ vysvětlila cíle 
projektu zástupkyně starostky 
Miroslava Oubrechtová. n

-mot-

-ham-

Festival nabídne speciality 
středomořské diety

Více než 25 italských farmářů 
z jihoitalského regionu Cilento, 
jehož jedinečná přírodní hodno
ta vedla k zapsání tohoto území 
do seznamu UNESCO, přiveze 
své nejlepší potraviny v pátek 
a v sobotu 13. a 14. září na náměs
tí Jiřího z Poděbrad. Na festiva
lu budou představeny především 
potraviny a místní speciality, 
které nemají na českém trhu al
ternativu nebo jsou na něm pou
ze okrajově zastoupeny, a které 

tvoří základ světoznámé „středo
mořské diety“. Ta pochází právě 
z regionu Cilento, jehož potravi
ny ze zdejší čisté přírody zpopu
larizoval v 50. letech minulého 
století Američan Ancel Keys. Zá
kladem diety s příznivým vlivem 
na zdraví jsou až do dnešní doby 
ryby, těstoviny, ovoce a zelenina, 
olivový olej, sýry, chléb a víno, 
a také kuřecí a králičí maso. Prodej 
bude zahájen v 8.00 hod. a ukon
čen ve 21.00 hodin. n 

Policie ČR

-sak-
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