
Vážení a milí spoluobčané,

jsou to zastupitelé a radní, kte-
ří nesou zodpovědnost za bu-
doucnost městské části Praha 3. 
Jsem si vědoma, že v době, 
kdy slovo zodpovědnost jako-
by nic neznamená, jakoby niko-
ho k ničemu nezavazuje, nebu-
de lehké vás přesvědčit, že nové 
vedení radnice vezme zodpo-
vědnost do svých rukou. Přesto 
se o to chceme pokusit, chceme 
usilovat o vaši důvěru v toto 
nové vedení. Přikládám mimo-
řádný význam tomu, abychom 
byli jako zastupitelé vnímavější 
k potřebám a zájmům obyvatel 
Prahy 3, aby se názor veřejnosti 
promítal do každodenního roz-
hodování na žižkovské radnici. 
Já osobně udělám maximum 
pro to, aby se našla otevřenější 
cesta směrem k vám, občanům, 
a začalo se o důležitých krocích 
a rozhodnutích radnice veřejně 
komunikovat. 

Nově vzniklou koalici 
TOP 09, ČSSD a ŽnS na naší 
radnici vnímám jako seskupe-
ní tří politických subjektů, kte-
ré si jsou vědomy, že se zkrátka 
šetřit musí a plánování in-
vestic musí probíhat s rozva-
hou. Možná to bude znít jako 
fráze, ale nemůžeme se sou-
středit pouze na jedno voleb-
ní období. Je důležité myslet 
na budoucí generace. Již žád-
né „Po nás potopa“, nastou-
pit musí opravdová rozpočtová 
odpovědnost. 

Od nové koalice očekávám 
především konstruktivní spo-
lupráci všech koaličních part-
nerů. Ona totiž regionální po-
litika není pravicová nebo 
levicová. Je to především po-
ctivá práce pro lidi, snaha 
kvalitně a efektivně spravovat 
záležitosti obce.

Nové vedení na žižkovské 
radnici nám dává velkou šanci 
na změnu. Jsem přesvědčená, 
milí spoluobčané, že to spolu 
dokážeme. �

Nová Rada městské části Praha 3 (zleva): Vladimír Říha, Miroslav Poche, Miroslava Oubrechtová, Josef Heller, starostka 
Vladislava Hujová, Matěj Stropnický, Bohuslav Nigrin, Jan Vokál a Ondřej Rut

Praha 3 má novou koaliční vládu 
složenou z TOP 09, České stra-
ny sociálně demokratické a koa-
lice Žižkov (nejen) sobě. Novou 
devítičlennou radu zvolilo mi-
mořádné zastupitelstvo v úterý 
12. června poté, co odvolalo stá-
vající radu složenou z TOP 09 

a ODS. Do čela radnice byla zvo-
lena staronová starostka Vladisla-
va Hujová. Zastupovat ji bude 
pět místostarostů – Josef Hel-
ler (TOP 09), Bohuslav Nigrin 
(ČSSD), Miroslava Oubrechtová 
(ČSSD), Ondřej Rut (ŽnS) a Ma-
těj Stropnický (ŽnS). Radu dopl-

ní tři neuvolnění členové z koalič-
ních stran – Jan Vokál (TOP 09), 
Miroslav Poche (ČSSD) a Vladi-
mír Říha (ŽnS). �

 -jas-

Programové cíle a představení členů 
nové rady městské části na str. 2 a 3

Zastupitelstvo zvolilo novou vládu 
z koalice TOP 09, ČSSD a ŽnS
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Zdeněk Troška
nejen o novém 

filmu Babovřesky
strana 8 a 9

Soutěž o Pohár 
starosty Hartiga

Vědomostní a sportovní klání škol  
třetí městské části je u konce. 
Výsledky jsou sečteny a Pohár 
starosty Hartiga má svého držite-
le. Jaké školy byly v letošním ro-
ce mezi nejlepšími?

Více na str. 10

Den otců 
na Parukářce

Oslavy Dne otců se letos na Pa-
rukářce konaly poprvé a měly ne-
čekaný úspěch. Jaký program 
tady byl nejen pro táty a děti 
v neděli 17. června připraven?

Více na str. 6

150 let Sokola
– výstava 

na Vítkově
strana 13

VLADISLAVA
HUJOVÁ
starostka

Prodalo se téměř 9600 třetin-
kových sklenic, ze kterých ná-
vštěvníci ochutnávali nabídku tří 
desítek pivovarských domů. Žiž-
kovská radnice pivní oslavy od 
počátku koncipovala jako inte-

lektuální festival, kde místo dosti-
hů v pití piva půjde o ochutnáv-
ky jednotlivých piv a atmosféra 
bude přívětivá i rodinným návště-
vám. Navíc koncepce pivobraní 
měla stejně jako farmářské tržiš-

tě na Jiřáku podporovat spojení 
české metropole s malými český-
mi producenty, kteří jsou alter-
nativou průmyslových pivovarů. 
Minipivovary, jež jsou převážně 
restauračními pivovary, zažívají 

v Česku v poslední době ohrom-
ný boom. V současnosti jich je asi 
140, téměř každý týden se však 
otevírá další takovýto podnik.

Dokončení na str. 7

Žižkovské pivobraní strhalo návštěvnické rekordy
Mimořádný zájem i vynikající ohlasy skli-
dila premiéra „jiných pivních oslav“ Žiž-
kovského pivobraní, která proběhla druhý 
červnový víkend na Parukářce a kde se 
náv štěvníkům představilo přes 70 pivních 
speciálů. Degustační festival minipivovarů 
a malých pivovarů, který pamatoval svým 
programem i na rodiny s dětmi, přilákal 
během tří červnových dnů minimálně 
14 tisíc návštěvníků.

RN_12_0708_01.indd   1RN_12_0708_01.indd   1 27.6.2012   20:17:1927.6.2012   20:17:19



radniradničníní  novinynoviny  �-��-�  | | ��������      zprávy z radnicezprávy z radnice www.prahawww.praha�.cz.cz2 

Nová koalice na žiž-
kovské radnici, složená 
z TOP 09, České strany 
sociálně demokratic-
ké a koalice Žižkov (ne-
jen) sobě, uzavřela v úte-
rý 26. června koaliční 
smlouvu. Koaliční do-
hoda deklaruje „politiku 
otevřenosti, informova-
nosti a spolupráce, jejímž 
cílem je zajištění prospe-
rity MČ Praha 3 a růst ži-
votní úrovně občanů“.

Strany se dohodly na těchto programo-
vých bodech:

Otevřenost radnice
� Zveřejníme všechny zápisy, jmenovité 

hlasování, informace o průběhu jednání
a všechna usnesení včetně příloh ze ZMČ, 
RMČ, Výborů ZMČ a Komisí RMČ, vy-
jma případů daných zákonem (např. 
z důvodů ochrany osobních údajů).
� Provedeme revizi plánovaných investič-

ních akcí od 20 mil. Kč výše.
� Změníme koncepci Radničních novin, 

zavedeme rubriku pro názory opozice 
a občanů.
� Zlepšíme funkčnost a přehlednost inter-

netových stránek MČ Praha 3 a zjedno-
dušíme komunikaci občana s úřadem.
� Strategické záměry rozvoje MČ Praha 3 

předložíme vždy k veřejné diskusi.
� Umožníme zastoupení opozice nejen 

ve Výborech ZMČ a Komisích RMČ 
zřizovaných jako trvalých, ale rovněž 
v komisích hodnoticích a výběrových. 
Přizveme občany do komisí, které bu-
dou projednávat rekonstrukce domů, 
ve kterých občané bydlí.
� Prověříme možnost elektronizace veřej-

né správy.
� Snížíme náklady na investice i pomocí 

transparentních výběrových řízení.
� Posoudíme možnost využití elektronic-

kých aukcí a elektronického tržiště.
� Prověříme možnost sestavování ales-

poň části rozpočtu participativně.
� Při řízení úřadu a nákupu kancelářské-

ho vybavení budeme uplatňovat princi-
py šetrnosti.

Privatizace bytového fondu 
a bytová politika
� Pokračujeme v privatizaci stávajícího 

bytového fondu.
� Prověříme možnost privatizace druž-

stvům nájemníků; nebytové prostory 
ponecháme v majetku obce; byty nepro-
dané v privatizaci a volné byty si pone-
cháme v majetku MČ Praha 3 – vytvoří 
základ bytového fondu obce pro potře-
by obyvatel MČ Praha 3.
� Prověříme možnost úpravy pravidel pri-

vatizace (harmonogram, možnost slevy 
na základě nepřevedení bytu třetí osobě).
� Z výnosů privatizace zajistíme nové ma-

lometrážní obecní byty a byty s pečova-
telskou službou.

� Vytvoříme transparentní systém pro při-
dělování obecních bytů.

� Nevyužijeme maximálního možného zvý-
šení nájemného.

Majetek, finance, investice
� Zodpovědným hospodařením nezadlu-

žíme budoucí generace, ale naopak vy-
tvoříme rezervy pro budoucí rozvoj MČ 
Praha 3.

� Naším cílem je vyrovnaný a transpa-
rentní rozpočet MČ Praha 3.

� Naplníme Fond obnovy a rozvoje, roz-
šíříme systém půjček a darů na opravy 
bytových domů na území MČ Praha 3.

� Finanční prostředky získané z privati-
zace budou zejména investovány zpět 
do nemovitého majetku, který zůstane 
ve vlastnictví MČ Praha 3.

� Připravíme střednědobý a dlouhodobý 
plán investic, plán oprav a udržování 
majetku MČ Praha 3.

� Budeme investovat do rekonstrukcí 
chodníků a dopravně bezpečnostních 
opatření na území MČ Praha 3.

� Zabezpečíme efektivní správu pohledávek.
� V maximální možné míře zabezpečí-

me zpracování žádostí o dotační zdro-
je z programů EU a z jiných zdrojů.

Vedlejší hospodářská činnost, akciové 
společnosti 
� V rámci efektivity řízení provedeme ra-

cionalizaci systému (sloučení) akcio-
vých společností v přímém i nepřímém 
vlastnictví MČ Praha 3. 

� Oddělíme manažerské pozice od kon-
trolních funkcí v orgánech a.s., dbáme 
na to, aby nedocházelo ke střetu zájmů 
– konkurenční doložky smluv.

� Provedeme revizi plánovaných inves-
tičních akcí, nebudeme realizovat kom-
plexní revitalizace panelových domů 
zařazených do privatizace. Soustředí-
me se pouze na opravy opláštění.

� Provedeme a zveřejníme kompletní fi-
nanční rozbor rekonstrukce domů v Lu-
páčově ulici.

� Investice do bytových domů budou re-
alizovány z vybraných nájmů z bytů 
a nebytových prostor.

� Investice do rekonstrukcí kotelen bu-
dou realizovány prostřednictvím roz-
počtu MČ Praha 3.

Územní rozvoj a doprava
� Území vrchu Vítkova, Parukářky, sv. Kří-

že, Na Krejcárku, zahrádkových osad 
Na Balkáně a Židovských pecí stabilizu-
jeme tak, aby vznikla ucelená území pro 
sportovní a kulturní využití, odpočinek 
a volnočasové aktivity.

� Podporujeme rozvoj zeleně a rekreač-
ních ploch a zastavíme změnu účelu vy-
užití pozemků ze zeleně na stavební.

� Podporujeme rozšíření parkovacích zón 
na oblast Jarova.

� V rámci revitalizace Nákladového ná-
draží Žižkov prosazujeme takové řeše-
ní, které bude přínosem pro obyvatele 
MČ Praha 3, upustíme od prosazování 
konceptu Jarovské spojky v ose Olšan-
ské ulice v územním plánu prostřednic-
tvím stažení připomínek k územnímu 
plánu.

� Zabezpečíme studie nástupů na Vítkov 
z ulice Koněvova a Husitská a podpo-
říme jejich realizaci.

� Jsme proti snížení objemu veřejné do-
pravy na území MČ Praha 3. 
� Stále prosazujeme trasu metra přes úze-

mí MČ Praha 3 – Basilejské náměstí, 
Balkán.
� Podpoříme projekty na zvýšení bezpeč-

nosti chodců a zklidňování dopravy.
� Podpoříme neziskové organizace v pro-

jektech bezpečných cest do škol.
� Podpoříme rozvoj cyklistické dopravy. 

Na vhodných místech rozmístíme cyk-
listické stojany.
� Zlepšíme informovanost občanů o chys-

taných rozsáhlých stavebních akcích na 
území MČ Praha 3. Rozvojové studie 
připravované MČ Praha 3 budeme pra-
videlně zveřejňovat s cílem zapojit ve-
řejnost do diskuse a rozhodování. 

Životní prostředí
� Prosazujeme důsledné dodržování vy-

hlášek, týkajících se čistoty veřejných 
prostranství.
� Vysadíme nové stromy na území MČ 

Praha 3 pro snížení prašnosti a hluku 
v ulicích.
� Vyhodnotíme koncepci výstavby pod-

zemních kontejnerů na tříděný odpad. 
Navrhneme řešení příznivější z hledis-
ka dostupnosti a komfortu recyklace. 
Zajistíme pravidelný odvoz recyklova-
ného odpadu včetně organického.
� V rámci investic upřednostníme níz-

koenergetická řešení s využitím obno-
vitelných zdrojů energie tam, kde to jde 
a má to ekonomický smysl.
� Při rekonstrukcích/revitalizacích par-

ků a zelených ploch se vyhneme ná-
kladným řešením a upřednostníme spí-
še přírodě blízká řešení.
� Prověříme možnosti komunitního kom-

postování a podpoříme jeho pilotní 
projekty.

Bezpečnost 
� Zajistíme přítomnost strážníků v problé-

mových lokalitách, v okolí heren a zasta-
váren, v parcích a v okolí škol.
� Pokračujeme v tzv. nulové toleranci ha-

zardu a provozovny heren budeme ru-
šit v souladu s platnou legislativou.

Sociální oblast a zdravotnictví
� Podpoříme terénní sociální práci a služ-

by občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve 
složité sociální či zdravotní situaci.
� Zabezpečíme rozšíření kapacity Ošet-

řovatelského domu a vybudujeme den-
ní stacionář pro seniory.
� Zajistíme dostupnou podporu pro ob-

čany v tíživé sociální situaci, bydlící ve 
všech formách vlastnictví bytu.
� Usilujeme o převod objektu Poliklinika 

Vinohradská do majetku MČ Praha 3.

Školství a volný čas
� V případě potřeby zvýšíme kapacitu 

míst v předškolních zařízeních, a to vy-
budováním mateřských škol v nevyuží-
vaných prostorách základních škol.
� Zajistíme flexibilní provozní dobu před-

školních zařízení a školních družin.
� Podpoříme projekty spojené s mimo-

školní aktivitou dětí a mládeže, zamě-
řené na aktivní využívání volného času, 
organizované sportovní, vědomostní 
a umělecké aktivity, jako prevenci soci-
álně patologických jevů.

Příspěvkové organizace a granty
� Dále zkvalitníme proces rozdělování 

grantů na kulturu, životní prostředí, so-
ciální služby, předškolní výchovu a vol-
nočasové aktivity dětí a mládeže.
� Podpoříme mateřská centra, centra so-

ciální péče a nízkoprahové kluby.
� Vyhodnotíme hospodaření a kvalitu po-

skytovaných služeb příspěvkových orga-
nizací v oblasti kultury.

Kultura 
� Zajistíme transparentní systém rozdělo-

vání grantů MČ Praha 3.
� Podpoříme nové i stávající umělecké 

projekty v Praze 3. Uspořádáme výsta-
vy a prezentace umělců.
� Učiníme kroky, které jsou nezbytné pro 

zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Pá-
ně na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi 
památky UNESCO.

Principy koaliční spolupráce 
Koaliční strany se dohodly, že budou jed-
nat konsenzuálním způsobem k dosažení 
přijatelného řešení. Do 31. srpna chce ko-
alice zpracovat zásady zastupování měst-
ské části v akciových společnostech, a to 
včetně systému odměňování. Na jedná-
ní rady městské části má podle koaliční 
smlouvy každá ze stran právo veta na ja-
kékoliv hlasování.

Koaliční smlouva také stanovuje struk-
turu a působnost jednotlivých výbo-
rů a komisí, včetně zásad politického za-
stoupení. Zřízeny budou: Komise pro 
byty a nebytové prostory, Kulturní ko-
mise, Komise sociální a zdravotní, Ko-
mise pro výchovu a vzdělávání, Komise 
finanční, investiční a dopravní, Komise 
pro privatizaci bytového fondu, Komise 
pro životní prostředí, Komise pro ved-
lejší hospodářskou činnost, Komise pro 
transparentnost a legislativu, Redakč-
ní rada, Výbor finanční, Výbor pro ma-
jetek, Výbor pro územní rozvoj, Výbor 
pro správu grantového a podpůrného 
fondu, Výbor kontrolní. Výbory i komi-
se budou sedmičlenné, pět z nich včetně 
předsedů a místopředsedů vždy nominu-
je koalice a dva opozice. Naopak ve Vý-
boru kontrolním bude mít opozice čtyř-
člennou převahu proti třem koaličním 
zástupcům. Do komisí i výborů navíc mo-
hou politické strany nominovat i odbor-
nou veřejnost a občany. �

Nová koalice se dohodla na otevřené radnici, pokračování 
privatizace i racionalizaci fungování městských společností
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Ing. Vladislava Hujová
starostka
kompetence:
�  zastupování a prezentace městské části 

Praha 3 ve vztahu k veřejnosti
�  koordinace činností směřujících k naplnění 

programových cílů RMČ
� koordinace činností zástupců starosty 
� krizové řízení a bezpečnost 
� kontrolní oblast 
� zahraniční vztahy 
� vnější vztahy a Radniční noviny 
� informatika

Ing. Josef Heller, MBA
zástupce starostky
kompetence:
� finance (včetně pohledávek)
� majetek  
� řešení státních podniků v likvidaci

Ing. Jan Vokál
radní

Ing. Bohuslav Nigrin 
zástupce starostky
kompetence:
� investice
� financování vedlejší hospodářské činnosti
� otevřenost procesů

Miroslava Oubrechtová
zástupkyně starostky
kompetence:
� sociální záležitosti a zdravotnictví
� školství a volný čas dětí a mládeže
� národnostní menšiny
� spolková činnost a neziskové organizace

Ing. Mgr. Miroslav Poche
radní
kompetence:
� sportovní činnost

Bc. Matěj Stropnický
zástupce starostky
kompetence:
� bytová politika
� hospodaření s byty a nebytovými prostory
� privatizace domů 
� kultura a oblast turistického ruchu
� ochrana památek 

Mgr. Ondřej Rut
zástupce starostky
kompetence:
� územní rozvoj
� doprava a parkování
� životní prostředí 

MUDr. Vladimír Říha
radní
kompetence:
� drogová problematika
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Nová Rada městské části Praha 3
a rozdělení kompetencí
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RADA MČ PRAHA 3
Radní zrušili 
kritizovanou zakázku 
� Den po svém zvolení na zastu-
pitelstvu zrušila nová rada třetí 
městské části koncesní řízení na 
nového vydavatele Radničních 
novin Prahy 3. Tendr v minulosti 
sklidil kritiku opozice i nevládních 
organizací. 

Rada odvolala komise 
i redakční radu
� Radní odvolali na červnovém 
zasedání také redakční radu Rad-
ničních novin Prahy 3 a komise 
Rady městské části. Nově by podle 
návrhu rady měly být v nejbližších 
dnech obsazeny také výbory za-
stupitelstva. Personální obsazení 
komisí, výborů i redakční rady chce 
koalice řešit v nejbližších dnech.

Závěrečný účet 
za minulý rok
� Bez výhrad prošel radou měst-
ské části Závěrečný účet městské 
části za rok 2011. Vyúčtování 
hospodaření Prahy 3 v uplynulém 
kalendářním roce doporučili radní 
ke schválení zastupitelstvu. 

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ jsou pro občany Pra-
hy 3 k nahlédnutí na Odboru občan-
sko správním, oddělení rady a zatu-
pitelstva, Havlíčkovo nám. 9.

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid stanovišť zajis-

tí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912, další informace 222 116 383, 222 116 30 a 222 116 387.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 23. července
Koněvova/V Jezerách 23. července
Soběslavská/Hollarovo nám. 23. července
Tachovské nám. (u tunelu) 23. července
Na vrcholu/V domově 9. července
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 9. července
náměstí Barikád 9. července
Kostnické nám./Blahníkova 9. července
Buková/Pod Lipami 54 16. července
Jeseniova 143 16. července
Přemyslovská/Orlická 16. července
Křišťanova/Sudoměřská 16. července
Křivá 15 2. července
Přemyslovská/Sudoměřská 2. července
U Rajské zahrady/Vlkova 2. července
V Zahrádkách/Květinková 2. července

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Úplná uzavírka v Jičínské a rekonstrukce 
tramvajové trati na Vinohradské
V letních měsících bude pokračovat dopravní omezení v Jičínské uli-
ci a nově bude rozšířené o ulici Vinohradskou. Omezení by mělo pro-
bíhat ve dvou etapách.

Od 30. 6. do 7. 8. by měla být nadále úplně uzavřena Jičínská v úse-
ku Lucemburská – Vinohradská. Objízdná trasa pro individuální auto-
mobilovou dopravu bude od Olšanského nám. po Vinohradskou vede-
na obousměrně (Olšanská – Jana Želivského – Vinohradská). Objízdná 
trasa pro MHD povede obousměrně Lucemburskou a Baranovou. Vjezd 
do garáží Atrium Flora bude provizorně zachován, příjezd bude možný 
pouze od křižovatky Jičínská x Lucemburská. Bude také částečně ome-
zen provoz na Vinohradské v úseku Boleslavská – nám. Jiřího z Lobko-
vic. V tomto termínu by také měla proběhnout výluka tramvajového pro-
vozu, a to v ulicích Jičínská (Olšanské náměstí – Flóra), Vinohradská
(Radhošťská – Želivského) a Korunní (Náměstí Míru – Flóra). V úseku 
Radhošťská – Želivského bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Od 8. 8. do 12. 9. by měl být částečně omezen provoz na Vinohradské 
v úseku Čáslavská – Jičínská. V Jičínské bude v tomto termínu uzavřen 
úsek Korunní – Vinohradská. Tramvajový provoz bude vyloučen v úseku 
Náměstí Míru – Flóra.

Do uzávěrky nebylo k dispozici rozhodnutí Odboru dopravních agend 
Magistrátu hl. města Prahy, výše uvedené termíny jsou pouze orientační. 
Aktuální informace a případná upřesnění naleznete na www.praha3.cz. �

Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 3

Velkoobjemové kontejnery pro ob-
čany, které jsou hrazeny z finan-
cí hl. m. Prahy, budou přistaveny 
nejdříve v srpnu 2012 a za zce-
la nových podmínek. VOK budou 
přistavovány v pracovní dny pou-
ze po dobu 4 hodin v odpoledních 
hodinách a o víkendech ve stej-
ném režimu dopoledne. Po dobu 
přistavení VOK bude přítomna ob-
sluha, která zajistí správné ukládá-
ní objemného odpadu a bude do-
hlížet, aby nedošlo ke zneužívání 
přistavených kontejnerů živnostní-
ky a firmami. Žádáme občany, aby 

respektovali nové podmínky a ne-
odkládali odpad na místě přistave-
ní mimo dobu k tomu určenou. 

Vzhledem k tomu, že bližší ter-
míny nebyly ještě zpracovány, 
doporučujeme během prázdni-

nových měsíců sledovat webové 
stránky městské části Praha 3, 
kde by měly být podrobnosti 
uveřejněny.

Na červenec zajistila městská 
část Praha 3 v omezené míře při-
stavení kontejnerů z vlastních fi-
nančních zdrojů, žádáme obča-
ny, aby zbytečně nepřeplňovali 
tyto kontejnery nebo neponechá-
vali odpad v jejich okolí. Děkuje-
me za pochopení.�

Odbor technické správy majetku 
a investic Úřadu MČ Praha 3

Nové podmínky v přistavování velkoobjemových kontejnerů

Letní provozní doba poboček Městské knihovny 

Městská část Praha 3 otevírá od července do pro-
since 2012 bezplatné kurzy češtiny pro cizince 
dlouhodobě pobývající v ČR. Jednotlivé lekce bu-
dou tematicky zaměřeny na běžné životní situa-
ce, jako jednání na úřadech, pracovní pohovor a ta-
ké na seznámení s legislativním rámcem různých 
oblastí života (podnikatelská činnost, pobyt cizin-
ce na území ČR apod.). Kurzy budou probíhat ve 
dvou úrovních, pro začátečníky a pro pokročilé, a ve 

dvou po sobě následujících tříměsíčních cyklech. 
Zájemci se mohou informovat na telefonním čís-
le 222 116 456 nebo na e-mailu: ivanas@praha3.cz, 
kapacita kurzů je omezená. Výuka bude zajištěna 
prostřednictvím občanského sdružení Centrum pro 
integraci cizinců v rámci emergentního projektu na 
podporu integrace cizinců Ministerstva vnitra ČR. �

VLADIMÍR BERAN,
odd. sociální prevence Úřadu MČ Praha 3

Bezplatné kurzy češtiny pro cizince

Pokud někomu 
nevyhovuje jízda 
autem nebo MHD, 
může zvolit i alter-
nativnější cestu po 
Praze: jízdu na kole. 
Jako vhodného prů-
vodce můžete využít 
Cyklomapu Prahy, 
kterou získáte zdar-
ma také na žižkov-
ské radnici.

Modernizovaná Cyklomapa Pra-
hy přináší nejkvalitnější a nej-
aktuálnější výběr praktic-
kých tras pro jízdu na 
kole, které rozšiřují stá-
vající síť značených 
cest o rozmanitý vý-
běr vedlejších uliček, 
parkových cest, nepo-
užívaných chodníků nebo 
jiných zkratek. Specializu-
je se na vyznačení cykloste-
zek a cyklopruhů, doporuču-
je prověřené cyklotrasy těm, kdo 
chtějí jednak ušetřit čas strávený 
v MHD, anebo si mají chuť pro-
hlédnout Prahu a její okolí po své 

vlastní ose. Přehledná a praktická 
cyklomapa nabízí téměř jakouko-
li vhodnou cestu po městě, ať už 

se to týká tras skrze centrum 
Prahy, anebo její okrajové 

části.
Cyklomapa Prahy je 

zdarma k vyzvednutí 
na adrese: Radniční no-

viny Prahy 3, Lipanská 7, 
Praha 3 (zast. tram. 5, 9, 26 

Lipanská), a to v pondělí bě-
hem otevíracích hodin od 9.00 
do 16.00 hodin, ostatní dny ve 
stejných hodinách po zaklepání. 
K dispozici je ovšem zatím pou-
ze limitovaný počet kusů, zájem-
ci si tedy s vyzvednutím musí 
pospíšit. �

-jas-

Novou cyklomapu metropole dostanete na žižkovské radnici

Změny pokladních 
a návštěvních hodin
Živnostenského 
odboru ÚMČ Praha 3
Pokladní hodiny a návštěv-
ní dny: po a st 8.00 –12.00, 
13.00 –17.30 hod. Klienti s vět-
ším počtem žádostí než 10 ks 
budou odbaveni nejpozději 
v 16.30 hodin. �

Praha 3 rozkvetla mnoha barvami
Na konci května se na řadě míst v Praze 3 opět objevily nově vysaze-
né květiny. Letničkové záhony ozdobily skoro všechny významnější  
parky a jiná veřejná prostranství. Celkem bylo vysazeno 45 000 rostlin 
různých druhů letniček. �

Provozní doba poboček v Praze 3 v srpnu:
Žižkov, Husitská 70 st 12.00 –19.00

pá 9.00 –16.00 
Chmelnice, Koněvova 217 út 9.00 –16.00

čt 12.00 –19.00

Od 9. do 29. července budou uzavřeny 
všechny pobočky knihovny kromě Ústřední 
knihovny, která bude uzavřena od 23. čer-
vence do 12. srpna. V době uzavření pobo-

ček bude možné vracet výpůjčky v letních 
provozních hodinách Ústřední knihovny 
a do biblioboxu pobočky Opatov, kam je 
možné knihy k vrácení odkládat nonstop. 
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Palečkova předškolka od září v novém
Městská část Pra-
ha 3 spolu s Ro-
dinným centrem 
Paleček nabídla 
rodičům unikátní 
školku pro děti od 
dvou a půl roku. 
Nově opravená 
školka v tiché ulici 
vedle parku Paru-
kářka bude i nadále 
sloužit dětem.

V letošním roce v nově zrekon-
struované školce U Zásobní za-
hrady našly přechodný azyl dě-
ti z mateřské školy Jeseniova, od 
září tu bude fungovat Palečkova 
předškolka. Učitelky a zdravotní 
sestry se zde budou starat o čty-
ři desítky dětí už od dvou a půl 
roku. Nabídne se tak pomoc ro-
dičům, jejichž děti se – nejčastě-
ji právě z důvodu, že jim ještě ne-
byly tři roky – nedostaly do běžné 
školky.

Předškolka dosud sídlila v zá-
kladní škole na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, tady ale měla k dispozici 
pouze jednu učebnu, která již ka-
pacitně nedostačovala. Přestěhová-

ní do nových prostor umožnilo Pa-
lečkově předškolce přijmout více 
dětí.  „Přijali jsme čtyřicet dětí, dalších 
deset dětí je na čekací listině,“ upřes-
nila ředitelka Rodinného centra 
Paleček Jana Lišková. Palečkova 
předškolka nabízí jazykové kurzy 
i tvořivé dílny pro děti, zajištěny 
jsou také obědy v biokvalitě.

„Jsme žižkovské radnici vděční, že 
nám umožnila nájem budovy v ti-
chém a klidném prostředí u Parukář-
ky. Prostory jsou krásné a inspirativ-
ní, vedle kroužků pro děti zde chceme 
nabídnout také kurzy a akce pro do-
spělé,“ nastínila budoucí plány Ja-
na Lišková. �

-mot-

Úspěšná benefice završila celoroční program 
charitativního projektu jarovských školáků 
Na velké zahradní slavnosti Základní školy Jarov se v neděli 27. května sešlo více než 
240 hostů a podařilo se vybrat 23 600 korun na charitativní účely. Peníze, které dě-
ti utržily za prodej dárků a tombolu, budou rozděleny na pět dílů a poputují za matkami 
s dětmi do azylového Kolpingova domu, na výcvik speciálních psů organizace Helppes 
nebo do domova pro postižené děti Kaňka v Táboře. Peníze ale pomohou prostřednic-
tvím Humanistického hnutí také ve vzdálené Africe a děti nezapomněly ani na senio-
ry v domově Sue Ryder. Benefice se zúčastnili i zástupci všech partnerských organiza-
cí, kteří informovali o své činnosti. Každý tak mohl získat přesnou představu o tom, kam 
peníze poputují a jak pomohou. �

Dva přechody v Jeseniově ulici čekají úpravy

Zvyšování bezpečnosti doprav-
ního provozu věnuje městská 
část Praha 3 již dlouhodobě vel-
kou pozornost, na úpravách cest 
pro chodce v tomto směru spolu-

pracuje s veřejností i neziskový-
mi organizacemi, jako jsou Praž-
ské matky. 

Při úpravách vychází žižkov-
ská radnice nadále z odborné 
bezpečnostní studie, která po-
suzovala více než 170 přechodů 

v Praze 3, prioritu však přiděluje 
těm z nich, které preferují v an-
ketách radnice i neziskového 
sektoru sami občané.

Tentokrát se změny budou tý-
kat přechodů v Jeseniově ulici. 
K vysazení chodníkových ploch 

a zřízení stavebního zpomalova-
cího prahu dojde před Základní 
školou Jeseniova, stejných úprav 
se dočká další přechod pro chod-
ce v ulici Jeseniova, a to u křižo-
vatky s ulicí Strážní. Stavební 
úpravy si vyžádají celkem 3 mi-

liony korun. O uvolnění těchto 
finančních prostředků na pově-
řeného správce komunikací, kte-
rým je Technická správa komuni-
kací hl. m. Prahy, rozhodli radní 
na svém květnovém zasedání. �

-mot-

Školáci z Prahy 3 zabodovali v dopravní soutěži
Hned dvě stříbrné medaile si z krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklis-
tů přivezla družstva ZŠ Jarov a ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic. Celopražské 
měření dopravních znalostí a dovedností, které pořádá BESIP společně s pražský-
mi městskými částmi, proběhlo 6. června na dopravním hřišti Prahy 2. Mladí cyklis-
té z celé metropole měřili své schopnosti ve znalostech pravidel silničního provo-
zu, v praktických jízdách, v poskytování první pomoci a také při jízdě zručnosti. To 
vše zvládli školáci z Prahy 3 nadmíru dobře a v  konkurenci 14 družstev obsadili dvě 
krásná druhá místa. K metě nejvyšší přitom měly obě školy jen krůček. Týmu ze ZŠ 
a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic chybělo k 1. místu v kategorii 7.– 9. tříd jen 13 bo-
dů a družstvu z jarovské ZŠ, které soutěžilo v kategorii 5.– 6. tříd, uteklo zlato o pou-
hých 12 bodů. �

www.prahawww.praha�.cz
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Také v letošním roce 
pokračuje třetí měst-
ská část v investicích 
zaměřených na zvy-
šování bezpečnosti 
přechodů pro chodce, 
a to v obdobném roz-
sahu jako v minulých 
letech. Investice ve 
výši 3 milionů korun 
tentokrát zamíří na 
úpravy dvou přecho-
dů v Jeseniově ulici.
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Jahodové léto konečně vypuklo naplno
Čerstvé české jahody 
a jiné dobré pochu-
tiny byly k dostání 
v červnu na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. 
Široká nabídka mouč-
níků, koktejlů z bio-
mléka, zmrzlin nebo 
špízů jasně signali-
zovala, že prázdniny 
jsou již za dveřmi.
Jako na zavolanou dorazilo ko-
nečně to pravé tropické léto do 
naší metropole. A zrovna to by-
lo v sobotu 16. června, kdy si řa-
da návštěvníků oblečena do stylo-

vě jahodové barvy zchladila žáhu 
nabídkou lahodných koktejlů, 
zmrzlin, koláčů, dortů, mojit ne-
bo sangrií.

Pro děti byla vyhledávanou 
atrakcí čokoládová fontána na ja-
hodové fondue, pro ty nejmen-
ší byla připravena kreativní dílna 
Rodinného a kulturního cent-
ra Nová Trojka, kde všichni pil-
ně vymalovávali jahody různých 
tvarů, nebo divadelní představe-
ní Bananatrip. Kdo měl zájem, 
mohl si jako upomínku z akce 
odnést jahodový hrnek ze smal-
tovací dílny Smaltum.cz a poko-
chat se přitom tanečními kreace-
mi pohybového studia Dancer´s 
club, které rozproudilo krev všem 
přítomným přehlídkou latinsko-
amerických tanců.

Čerstvě sklizené jahody mě-
ly úspěch. A dobrá zpráva nako-
nec: v letních měsících budou na 
Jiřáku k dostání další šťavnaté po-

chutiny. Více na www.farmarske-
trziste.cz a www.facebook.com/
�praha. �

-ham-

Borůvky, maliny, 
ostružiny, houby 
a další dary lesa se 
v sobotu 14. července 
objeví na stáncích tr-
hovců na farmářském 
tržišti na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad. 

V nabídce ale nebudou chybět 
ani borůvkové koláče, houbo-
vá polévka, malinový páj nebo 
osvěžující borůvkový koktejl.  
Děti si budou moci v rukoděl-
né dílně vyrobit něco pěkného 
na památku a připraveno pro 
ně bude také divadelní předsta-
vení. Atmosféru trhů podtrh-
ne i živá muzika a jako specia-
lita letošních slavností lesních 
plodů se představí špičkový ku-

chař, který uvaří přímo na trhu 
borůvkové knedlíky. Provozní 
doba farmářského tržiště na ná-
městí Jiřího z Poděbrad zůstává 
stejná i během prázdninových 
měsíců, tržní dny jsou ve středu 
a v pátek od 8.00 do 18.00 ho-
din a v sobotu od 8.00 do 
14.00 hodin. Více na stránkách 
www.farmarsketrziste.cz. �

-mot-

Slavnosti lesních plodů na farmářském tržišti Jiřák

Návštěvníci vzali oslavy Dne otců na Parukářce doslova útokem

Jak správně zatlouct hřebík, vyvr-
tat díru nebo třeba jak si z gumič-
ky a kousku drátku vyrobit pravý 
„skobičák“, který bez problému 
prostřelí nafukovací balónek. I ta-
kové praktické dovednosti pře-
dávali tátové svým potomkům 
v rámci hravých kutilských dílen 
na nedělním Tátafestu.

O zábavu ale bylo postaráno 
i pro méně zručné návštěvníky. 
Kdo chtěl, popustil uzdu fanta-
zii v LEGO stanu nebo hudební 
bubenické dílně, soutěživější dě-
ti pak prověřily rodičovskou ob-
ratnost při partičce pétanque. Ži-
vo bylo i před hudebním pódiem, 
na kterém vystoupily kapela Pa-

paband, pěvecký soubor Canti-
na nebo dechový orchestr Žižkov-
ská smršť a kde se konalo i závě-
rečné vyhlášení tomboly. „Byli jsme 
velmi překvapení vysokou návštěv-
ností. Zpětně si říkáme, že počet stán-
ků a nabídka aktivit mohly být klidně 
i větší,“ komentovala nečekaně vy-
soký počet příchozích Hana He-
merková z Rodinného a kulturní-
ho centra Nová Trojka, které fes-
tival spoluorganizovalo. Podle ní 
šlo ale o překvapení příjemné, kte-
ré by se mohlo zhodnotit už v ně-
kterém z příštích ročníků akce.

Tento záměr potvrzuje také 
Michal Jára z Ligy otevřených 
mužů, která Tátafest dlouhodobě 

pořádá. „Parukářka se ukázala jako 
ideální místo, na které si najdou cestu 
lidé z celé Prahy. Pokud nám radnice 
znovu vyjde vstříc, rádi bychom z to-
ho udělali tradici a pořádali tu i dal-
ší ročníky Tátafestu,“ řekl Jára s tím, 
že akce byla až doposud v Praze 
plánována jako putovní a konala 
se tak pokaždé na jiném místě.

Neformální oslavy Dne otců se 
v ČR pod názvem Tátafest kona-
jí od roku 2007. Letos se tátové, 
jejich děti, rodiny i přátelé kromě 
Prahy sešli také na podobných 
akcích v Ostravě, Bohumíně, No-
vém Boru nebo třeba v Ústí nad 
Orlicí. �

-mpa-

Tátové, taťkové, fotříci i otcové předči-
li svým zájmem o neformální oslavy Dne 
otců, které proběhly v neděli 17. června 
na Parukářce, všechna očekávání organi-
zátorů. Zajímavý program a hezké poča-
sí totiž do oblíbeného žižkovského par-
ku přilákaly kolem 700 návštěvníků ze 
všech koutů metropole. Pořadatelé pro-
to uvažují o tom, že by se akce, která 
proběhla za finanční podpory třetí měst-
ské části, konala na tomto místě i v dal-
ších letech.
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Dokončení ze str. 1

Do tří let by podle prezidenta Čes-
komoravského svazu minipivovarů 
Jana Šuráně mohlo být podobných 
podniků po celé České republice 
až 220. „Pro Čechy se blýská na lep-
ší časy. Malých pivovarů přibývá a vě-
řím, že bude přibývat i takových ak-
cí, jako je Žižkovské pivobraní,“ řekl 
ministr zemědělství Petr Bendl,
který akci slavnostně zahájil.

Návštěvníci pivobraní tak mě-
li mimořádnou příležitost ochut-
nat přes sedmdesát speciálních 
piv, mezi nimi mimo jiné znač-
ky s názvy Plzeňský pašák, Slepý 
krtek nebo i Podskalskou kozu. 
Součástí programu bylo i ná-
vštěvnické hlasování, ve kterém 
s přehledem zvítězil právě Plzeň-
ský pašák.

Vedle toho na oslavách na Pa-
rukářce běžel po oba dva dny 

souběžný festivalový program. 
Dětem patřil prostor ve spodní 
části parku, kde v blízkosti mo-
derního dětského hřiště probíhal 
celodenní program s divadlem, 
písničkami a říkankami. Na hlav-
ním pódiu pak převládal hudeb-
ní program, který táhly mimo jiné 
skupiny Vltava, Blue Effect, Char-
lie Straight či písničkář Xindl X. 
Závěr hlavního programu patřil 
v sobotu večer Hudbě Praha.

Koncept decentních pivních 
oslav pro fajnšmekry bez stohů 
umělohmotných kelímků a dosti-
hů v pití levného piva, kde se de-
gustují speciály malých výrob-
ců, sklidil pozitivní ohlasy mezi 
návštěvníky i pivovarníky. Na 
druhou stranu se objevilo i ně-
kolik výhrad – především k dlou-
hým frontám a hlasitosti produk-
ce. „Počítáme s tím, že se z pivobraní 
stane vedle Žižkovského masopustu 

a Vinohradského vinobraní třetí vel-
ká akce městské části. Uděláme maxi-
mum, aby se nám do příště podařilo 
vychytat organizační nedostatky,“ do-
dala starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová. �

-jas-
Vítězové ankety návštěvníků 
o nejlepší pivo
� Plzeňský pašák
� Klášterní pivovar Strahov
� Pivovarský dvůr Zvíkov

Žižkovské pivobraní strhalo návštěvnické rekordy

Foto: J. Dostál
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Zdeněk Troška: Babky mají nebe jisté
Pro mnohé je Zde-
něk Troška zatra-
cován pro jeho sla-
boduché komedie, 
jimiž slaví úspěchy 
bezmála třicet let. 
Úspěšný režisér si 
z toho ale vůbec nic 
nedělá. Pro něj má 
kinematografie hlav-
ní smysl v tom, aby 
bavila lidi, a ne aby 
moralizovala nebo 
poučovala. Ostat-
ně o tom pojednává 
i nová komedie Babo-
vřesky, natáčená opět 
v jižních Čechách, 
od níž mnozí oče-
kávají, že naváže na 
úspěch trilogie Slun-
ce, seno… A aby to-
ho nebylo málo, do 
rolí drben obsadil re-
žisér členky divadel-
ního souboru Pro-
měna ze Žižkova. 
O komerčním úspě-
chu tedy nemůžeme 
pochybovat.

Bydlíte na Žižkově. Máte k této 
čtvrti nějaký osobní vztah?
Bydlím vlastně ještě na Vinohra-
dech, naše ulice je hranicí me-
zi Vinohrady a Žižkovem, takže 
náš chodník je ještě vinohradský, 
ten protější už žižkovský. Krás-
né klidné místo, před okny ze-
leň, takže veliká spokojenost. Už 
32 let…

Do svého nového filmu, který 
právě natáčíte, jste si vybral za 
drbny členky divadelního spol-
ku Proměna ze Žižkova. Čím 
vás tak zaujaly?
Zcela náhodou jsem otevřel Rad-
niční noviny a našel v nich člá-
nek a fotky skvělých členek toho-
to souboru. Hned jsem se spojil 
s paní šéfovou Helenkou Kubů 
a ta mě pozvala na jejich před-
stavení do Divadla Na Zábrad-
lí. Byl jsem nadšený jak samot-
nou hrou, tak poté i seznámením 
s dámami. Z nich jsem pak vy-
bral několik typů. Bezvadné jsou 
ale všechny a já věřím, že si je ob-
sadím i do dalšího filmu. 

Které role jimi obsadíte? Může-
me se těšit na další Kelišovou?
Jsou to místní, tedy babovřeské 
drbny, zbožné ženy v čele s Ja-

nou Synkovou z divadla Ypsilon. 
Pak dvě z nich hrají opozici, tedy 
babky komunistky. Všechny hrají 
skvěle! A všechny jsou Kelišky!

Jaký je váš osobní vztah k „dr-
bání“? Nevadí vám taková lid-
ská vlastnost?
Takové to vesnické nevinné dr-
bání, které nikomu neškodí a ni-
koho nešpiní, je docela zábavné. 
Nesrovnatelně horší je drbání 
v bulvárech, kdy se o drbání ani 
nedá mluvit. Jde většinou o útoč-
né, podlé, lživé podrazy, vědomé 
špinění a ponižování lidí. Mys-
lím, že by náš zákon měl vymezit 
jasné hranice, kdy jde o drbání 
a kdy o cílevědomý útok na čest 
člověka, zvlášť když jde o smyš-
lenou záležitost. Jinak pomluvy 
a podrazy neberu!

Babky mají role pobožných sta-
řen. Přitom Češi jsou zaškatul-
kováni jako silní ateisté. Necítí-
te, že i u těch starších generací 
mizí láska ke kostelu a vytrácí 
se tak typický ráz venkova, kde 
akorát církevní stavby chátra-
jí nebo se přilehlé farnosti roz-
prodávají?
Máte pravdu. Jedna věc je víra, 
druhá církev, což je vlastně or-
ganizace a je jen o lidech, mar-
ná sláva. Jednou z chyb je to, že 
sem zvou polské kněží. Češi mají 
jiný naturel než Poláci, kteří ma-
jí k náboženství zcela jiný vztah 
než my Češi a mnohdy se tak 
jejich úsilí míjí účinkem. Mla-
dí moc na „svaté řečnění“ neda-
jí a kostely se tak zvolna stáva-
jí vlastně muzei obcí. Vidím to 
u nás v Hošticích, kde do koste-
la chodí už jen čtyři babky. A ty 
až nebudou, kostel se bude uka-
zovat jen jako kulturní památ-
ka. Babky v našem filmu chodí 
do kostela vlastně jen ze zvyku, 
hlavně proto, aby si přede mší či 
po ní řekly všechny drby, co kde, 
jak a proč. Žijí přece podle kate-

chizmu, tudíž už mají nebe jis-
té… (smích) A pak – Bůh stejně 
miluje ateisty, protože ho neob-
těžují svými problémy… 

Nový film Babovřesky by měl být 
volným pokračováním úspěšné 
trilogie Slunce, seno… V čem na 
slavné komedie naváže?
To je mylná informace, nevím, 
kdo ji roztrousil. Nejsou po-
kračováním Sluncí, sena…, po-
dobají se jim pouze svou letní, 
jihočeskou, sluncesenovskou at-
mosférou. Jsou tam babky, mla-
dý farář, typické vesnické po-

stavy nahlížené v lehké nadsázce 
prázdninové komedie. Opět se 
snažím vycházet z pravdivého 
jednání českých lidiček a už pod-
le prvních reakcí si myslím, že 
jsme se nemýlili.

Objeví se některé postavy ze 
Slunce, seno… v novém filmu?
Obsadil jsem jen jednoho – Pav-
la Kikinčuka, kdysi studenta Ši-
mona Pláničku. Dnes hraje sta-
rostu Babovřesk a skvěle mu 
sekunduje Verunka Žilková ja-
ko jeho manželka. Taková Ivana 
Trumpová z Babovřesk, jak sa-
ma říká.

Když jste před lety točil slavnou 
trilogii, tušil jste, že to budou 
jedny z divácky nejúspěšnějších 
komedií vůbec? V čem tkví pod-
le vás jejich jádro úspěchu?
Vůbec jsem to netušil. Niko-
ho z nás ani ve snu nenapadlo, 
že budou mít „jahody“ takový 
ohlas u lidí. A že budou nako-
nec tři díly, to teprve ne. Lidi si 
je oblíbili, protože se v nich po-

znali. Je to o nás, typicky české 
realitě, byť nahlížené s humo-
rem obyčejných lidí a ze živo-
ta, jak sami dodávají. Dodnes 
se v Hošticích zastavují davy li-
dí a procházejí místy, kde se film 
natáčel. Příští rok uplyne neuvě-
řitelných 30 let od natočení prv-
ního dílu. „Facky“ pak od června 
do konce roku 1989 i s revolu-
cí vidělo na 4 400 000 diváků, 
což je v československé kinema-
tografii rekordní návštěvnost za 
určitý čas. Kdyby film lidi neo-
slovil, dneska by se o něm mož-
ná ani nevědělo… 

Před vámi se pokusili natočit ko-
medii o venkovském životě i ji-
ní režiséři. Např. Miloš Forman 
ale se svým snímkem Hoří, má 
panenko narazil nejen u komu-
nistů, ale i u zahraniční kritiky, 
neb si podle nich dělal posměch 
z obyčejného člověka. Neočeká-
val jste podobné reakce?
Jistě, a byl jsem překvapen, že se 
tak nestalo. Pominu-li naše kriti-
ky, kteří film okamžitě odepsali, 

přišly jen dva dopisy od nespo-
kojených diváků. Ten první po-
slal železničář – důchodce, který 
nás upozornil, že podle jízdní-
ho řádu musí všechny vlaky za-
stavovat na předepsaných stani-
cích, tudíž že tam máme chybu 
(smích), a druhý poslala nějaká 
ochránkyně zvířat z Brna, která 
se nemohla smířit s tím, že Rů-
žičková zabila čtyři králíky a ješ-
tě je tam stahuje. Vynadala mi do 
sadistů a žádala soudruha ředite-
le Barrandova, aby mě vyhnal…

V osmdesátých letech jste točil 
i vážnější dramata. Neláká vás 
zaměřit se i na jiný žánr, než 
jsou bláznivé komedie nebo po-
hádky?
A věříte, že ne? Mám, pravda, 
nachystané dramatické příbě-
hy k natočení, ale když vidím, 
co všechno se kolem nás děje, ří-
kám si – není větší drámo než te-
levizní noviny. Ať je točí ti druzí, 
já chci lidi aspoň trošku potě-
šit a pobavit. Buď srandou nebo 
hezkou českou pohádkou.

Zlatý fond filmových pohádek je 
pevně zakotvený v minulých de-
setiletích za vlády komunistů. 
Proč se podle vás nedaří ostat-
ním filmařům navázat na takové 
fenomény, jako Tři oříšky pro Po-
pelku nebo S čerty nejsou žerty? 
Jako by se vytratil civilní humor 
a elegance časů minulých…
Všechno sebou nese doba. A ta se 
tak rychle mění, že je to až k ne-
víře. A vkus diváka s ní. Zahlcený 
filmový trh americkými thrillery, 
krváky a omračujícími velkofil-
my s úžasnou trikovou stránkou 
působí na děti i dospělé okamži-
tě, takže líbeznost českých pohá-
dek ocení ti starší nebo pamět-
níci. Zarážející je zjištění, že se 
mladí nechtějí dívat na „černé“ 
filmy, jak říkají černobílým sním-
kům. Nudí je rozvleklé vyprávě-
ní, protože jsou odkojeni klipy, 
zkratkovitým stylem vyprávě-
ní. Stěžoval si mně šéf filmových 
klubů, že když pustili mládeži 
Markétu Lazarovou, po rozsví-
cení sedělo v sále jen osm divá-
ků! Totéž se stalo s filmy Berg-
mana, Viscontiho, francouzské 
Nové vlny a jinými. Prostě ryt-
mus života se změnil. Ve všem. 

Náš zákon měl vymezit jasné 
hranice, kdy jde o drbání 
a kdy o cílevědomý útok 
na čest člověka.

Foto: facebook.com/Babovresky

Foto: facebook.com/Babovresky
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Ví se o vás, že máte v oblibě spi-
sovatele Aloise Jiráska, jehož 
odkaz byl v 50. letech svým způ-
sobem zneužitý. Je podle vás 
šance, jak by se mohl tento ve-
likán přiblížit mladším genera-
cím skrze film?
Opět mylná informace. Mým 
nejoblíbenějším českým spisova-
telem je Julius Zeyer, jehož češti-
nu považuju za nejkrásnější vů-
bec, za zázrak plný barev a vůně. 
Jiráska jsem notně upravil při 
adaptaci jeho novely Poklad. Jak 
jsem si zjišťoval, mladí sotva co 

vědí o střetu tmářství a osvícen-
ství, proto jsem musel osvětlit 
věci, o kterých Jirásek píše sa-
mozřejmě, protože v jeho době 
to tak samozřejmé bylo. Všich-
ni chodili do kostela a na nábo-
ženství, takže věděli, o čem je 
řeč. Dnešní mladý divák nejen-
že neví, ale je mu to zcela šum 
a fuk. Tudíž jsem musel posílit 
dramatičnost příběhu a vyprávět 
ve dvou rovinách. Pro ty nezna-
lé skrze napínavý příběh hledá-
ní pokladu pod zříceninou, pro 
ty bádavější střetem dvou světů, 

odcházejícího baroka a nastu-
pující nové doby francouzského 
volnomyšlenkářství. 

Cítíte nějaký rozdíl mezi na-
táčením v osmdesátých letech 
a dneškem?
Všechno je o penězích. Tenkrát je 
přiděloval Barrandov a jakmile 
dal film do výroby, bylo vyhráno. 
Dnes se peníze shánějí po sponzo-
rech, mecenáších, podnikatelích, 
velkých firmách a mnohdy si při-
padám jako studentík z FAMU,
který jde žebrat o finance na svůj 
první film… Bez ohledu na své 
jméno a filmy, které jsem udělal. 
Mnozí preferují sport a politiky, 
než aby dali peníze do českého 
filmu. To, že se nakonec film na-
točí, považuju za zázrak. 

Sledujete ještě současnou kine-
matografii? Kterého snímku si 
v poslední době nejvíce ceníte?
Fandím všem svým kolegům, 
kterým se poštěstí sehnat peníze 
na film, natočit ho a když pak na 
něj přijdou lidi, raduju se spolu 
s nimi. Je jedno, jestli jde o drá-
mo nebo komedii, tleskám kaž-
dému českému filmu, který za-
boduje v americké konkurenci. 

Habermannův mlýn, Lidice, Hlí-
dač č. 47, Líbáš jako bůh i ďábel, 
Okresní přebor. Prostě je mnoho 
hezkých filmů českých.

Jak se stavíte k pirátskému sta-
hování filmů? 
Jestli má můj film stát 390 Kč 
a zůstat tak ležet na pultech, tak 
se vůbec nedivím, že si ho lidi 
stáhnou. Film má mít svého divá-
ka, a proto jsem rád, že je k mání 
za 49 Kč. I kdyby stál pětikoru-
nu, nevadilo by mi to. Samozřej-
mě, peníze z prodeje pomůžou 
k natočení dalšího filmu, což ko-
pírování filmů neumožňuje. Ale 
pokud bude máslo stát padesát 
korun a chleba skoro třicet, pak 
se nedivme…

Zakončeme to oddychovou otáz-
kou. Jak tráví prázdninovou po-
hodu Zdeněk Troška?
Natáčením, prací ve střižně, odpo-
činkem u řeky Volyňky, procház-
kami po lesích, miluju totiž houby,
četbou krásných knih a posle-
chem hudby. A hlavně společ-
ností bezvadných lidí, kteří se 
ještě nezapomněli smát. �

MARTIN HOŠNA

Co se týče rozmarů počasí, i čer-
ven umí být pěkně vrtkavý. Zatím-
co zajímavé sportovní a kulturní 
akce pro děti se nesly ve znamení 
slunečného a mnohdy příjemného 
počasí, koncerty hudebních for-
mací Chancers, Pub Animals, Cha-
otic, Bonuse nebo Dub Pistols pro-
běhly ve znamení tak podmrače-
ného a deštivého nebe, že nakonec 
posledně zmiňovaní, skapunkoví 

hosté z Anglie, odehráli svůj kon-
cert v prostorách Paláce Akropo-
lis místo na Parukářce. Nadšenou 
odezvu měla vystoupení taneč-
ních souborů – především němec-
ký spolek Bängditos přijel s vizu-
ální show nazvanou Überfluss, 
která rozzářila noční oblohu trys-
kající světelnou fontánou. Mnoho 
diváků přilákal Světový den žong-
lování, jenž se uskutečnil na Vrchu 

sv. Kříže. Příznivci artistické tech-
niky se tu sešli, aby na vlastní oči 
viděli nevídané akrobatické kous-
ky účinkujících, kteří žonglova-
li opravdu se vším, co jim padlo 
pod ruku. Kromě klasických dia-
bol, efektních poiek, míčků a ty-
čí se těšil velkému zájmu obří koš 
s pomeranči, jichž se ve finále cho-
pili všichni soutěžící a překoná-
vali se, kdo z nich vydrží žonglo-

vat nejdéle. Pouliční kejkle Traffic 
Dance v čele se starým vehiklem 
se staly již poznávacím znamením 
akce Žižkov sobě. Symbolickou 
tečkou na závěr bylo vystoupení 
Traffic Dance: Show CZ, které si 
vzalo tentokráte do svého umělec-
kého hledáčku texty Baracka Oba-
my a Allena Ginsberga, představi-
tele Beat Generation. �

-ham-

Žižkov sobě 2012: Počasí přálo spíše tanci, divadlu a žonglování

Zdeněk Troška 
(nar. 18. 5. 1953) 
Český film nemá výraznější po-
stavu, než je režisér a scenáris-
ta Zdeněk Troška. Rodák z již-
ních Čech, které se staly pomalu 
charakteristickým ateliérem jeho 
děl, vystudoval režii na pražské 
FAMU a kromě toho i na fran-
couzském Lycée Carnot v Dijo-
nu. V 80. letech debutoval sním-
kem Bota jménem Melichar, 
z jeho „vážnějších“ filmových 
zpracování jmenujme Poklad hra-
běte Chamaré na motivy Jirásko-
va Pokladu. Jeho doménou jsou 
ale komedie a pohádky. Trilogie 
Slunce, seno… je stále vyhledá-
vanou senzací, stejně tak sága 
Kameňáků, strhaná českou fil-
movou kritikou. Jako jeden z má-
la dokázal navázat na tradiční 
českou pohádku. Natočil oblíbe-
nou Princeznu ze Mlejna, Z pekla 
štěstí nebo zatím poslední Čerto-
vu nevěstu aj. Režíroval neúspěš-
né historické drama Andělská 
tvář v produkci Jiřího Pomeje-
ho, které zcela divácky propadlo. 
V současnosti natáčí bláznivou 
venkovskou komedii Babovřesky, 
která by měla mít premiéru za-
čátkem příštího roku. �

Foto: V. Resler

Foto: D. Šťastný Foto: D. Šťastný

Foto: D. ŠťastnýFoto: D. ŠťastnýFoto: D. Šťastný
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Evropští učitelé se školili na Lupáčovce v informačních technologiích

Malí indiáni z Lobkovičáku
V Mateřské škole náměstí Jiřího z Lobkovic slavili Den 
dětí po indiánsku. Děti se setkaly s indiánem Čikalou, 
prohlédly si týpí, zazpívaly indiánské písně a zatančily 
indiánské tance. Oslavou plnou her a soutěží zakonči-
ly celoroční projekt „Hrajeme si na indiány“. �

Do celkového skóre celoroční-
ho školního klání se započítáva-
jí výsledky z uměleckých soutěží 
– z Pražského poetického setkání 
a Pražské snítky. Děti soutěží i ve 
sportovních disciplínách, kde  
kromě Poháru rozhlasu získá-
vají i body z přespolního běhu, 
plavání, stolního tenisu, minifot-
balu, florbalu, basketbalu, volej-
balu nebo přehazované. Svoji ka-
tegorii mají i žáci prvního stupně 
základních škol, kteří soutěží 
v běhu, plavání, florbalu, fotbalu 
a atletickém trojboji. Dále se do 
finálního bodování počítají také 
umístění z matematické olympiá-
dy, divadelní přehlídky a doprav-
ní soutěže. 

Slavnostního vyhlášení na žiž-
kovské radnici se v úterý 12. červ-
na zúčastnily děti ze všech škol, 
převzaly zde také diplomy a ce-
ny za umístění v individuálních 
soutěžích. Vyhodnocena byla ta-
ké soutěž Za kapkou rosy, ze kte-

ré si odnesla ocenění hned desít-
ka úspěšných řešitelů.

Školáci z Lupáčovky měli le-
tos opravdu úspěšnou sezonu, 
z pěti možných pohárů si jich 

z Obřadní síně žižkovské rad-
nice odnesli čtyři, první místo 
v uměleckých soutěžích vybojo-
vala Základní škola náměstí Jiří-
ho z Poděbrad. Společně s pohá-

rem pojmenovaným po prvním 
žižkovském starostovi si vítěz-
ná škola odnesla také šek na 
50 000 korun, za umístění na stří-
brné příčce patří školákům z Jiřá-

ku 30 000 korun a do Jesenij-
ky putovalo 20 000 korun. Kom-
pletní výsledky na www.ulita.cz/
souteze-pro-skoly/bodovani. ���

-mot-

Pohár Hartiga zůstává v Lupáčovce
V celoroční soutěži 
škol v Praze 3 o Po-
hár starosty Harti-
ga obhájili loňské 
prvenství žáci ze ZŠ 
Lupáčova, druhé 
místo patří ZŠ Jiří-
ho z Poděbrad a na 
třetí příčce se umís-
tily děti z Jesenijky.

Pohár starosty Hartiga
1. ZŠ Lupáčova
2. ZŠ Jiřího z Poděbrad
3. ZŠ Jeseniova

Znalostní a dovednostní soutěže
1. ZŠ Lupáčova
2. ZŠ Jiřího z Poděbrad
3. ZŠ Jeseniova

Sportovní soutěže
1. ZŠ Lupáčova
2. ZŠ Jeseniova
3.  Gymnázium 

Sladkovského nám.

Soutěže pro I. stupeň ZŠ
1. ZŠ Lupáčova
2. ZŠ Jiřího z Poděbrad
3. ZŠ Jeseniova

Umělecké soutěže
1. ZŠ Jiřího z Poděbrad
2. ZŠ Lupáčova
3. ZŠ Jeseniova

 
17. ročník Za kapkou rosy
1.  Jan Němec (ZŠ Chmelnice)
2.  Lukáš Bárta (ZŠ Chmelnice)
3.  Daria Kvasová 

(ZŠ Jiřího z Poděbrad)

Vítězové celoroční soutěže škol v Praze 3 o putovní Pohár starosty Hartiga – žáci Základní školy Lupáčova 

Druhé místo vybojovala ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad... ... a pro bronz si na radnici Prahy 3 přišli žáci ZŠ Jeseniova

Sborové studio Zvoneček-Praha sídlící na Komenského náměstí na Žižko-
vě, které loni na mistrovství světa ve sborovém zpěvu World Choir Cham-
pionships ve Štýrském Hradci získalo hned tři zlaté medaile, se pokusí 
na tento velký úspěch navázat v další prestižní soutěži. Umělecké těle-
so z Prahy 3 pod vedením Jarmily Novenkové odcestvalo na konci června 
do USA, kde se v Cincinnati uskuteční soutěž World Choir Games.

Generálkou před odletem do zámoří byl pro členky a členy sbo-
ru v pořadí již šestnáctý koncert v kostele sv. Šimona a Judy na Starém 
Městě, kde představili svůj široký repertoár. Na koncertě kromě jiných 
skladeb zazněly písně z díla Ilji Hurníka, který letos oslaví významné ži-
votní jubileum. Kromě nového repertoáru nabídl soubor i zajímavou po-
dívanou: Diváci měli možnost premiérově zhlédnout novou kolekci folk-
lorních kostýmů. �

Zvoneček míří na světovou soutěž do USA

Na 20 kantorů z 10 zemí převážně východní Evropy 
se sešlo na týdenním semináři Intel Teach Essential 
Course, který proběhl na přelomu května a června za 
podpory třetí městské části v učebnách Základní ško-
ly Lupáčova. Během pětidenního programu se účast-
níci semináře naučili nejen pracovat s moderními vý-
ukovými technologiemi, které jim výrazně usnadní 
plánování a hodnocení studentských projektů, ale se-
známili se také s profilem jednotlivých žižkovských 
škol a s tuzemským školským systémem jako cel-
kem. „Učitelé navštěvovali také jednotlivé hodiny výu-
ky a s českými kolegy se podělili o své zkušenosti v té-
to oblasti. Vysoce ocenili především atmosféru školy 
a smysluplnou integraci technologií,“ uvedl ředitel ZŠ 
Lupáčova Milan Hausner s tím, že uvedený seminář je 
prvním krokem k další spolupráci učitelů v oblasti in-
formačních technologií a sociálních sítí. �
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Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

 
Bootcamp
po 19.00–20.00 a čt 7.00–8.00 
Intenzivní cvičení v přírodě, pro ženy i mu-
že všech věkových kategorií. Vyráží se 
vždy od Nové Trojky, rezervace nutná na 
tel.: 774 416 744, cena 100 Kč/lekce (mož-
nost zakoupení permanentky 800 Kč/
10 lekcí), první trénink zdarma.
Bodystyling út 18.30–19.30
Dynamické cvičení na hudbu, jednoduché 
krokové sestavy, posilování celého těla 
a závěrečný strečink, cena 100 Kč/lekce 
nebo předplatné 800 Kč/10 lekcí (vztahuje 
se na všechny aktivity programu Sportov-
ní léto, je platné do 31. 10. 2012).
Pilates čt 18.30–19.30 
Rehabilitačně-kondiční cvičení zaměřené 
na posílení, protažení a uvolnění svalů ce-

lého těla, cena 100 Kč/lekce nebo před-
platné 800 Kč/10 lekcí (vztahuje se na 
všechny aktivity programu Sportovní léto, 
je platné do 31. 10. 2012).
Šperky z drátků a korálků
30. po – 2. čt od 19.00
po – přívěsek ve tvaru kapky; út – „per-
ly v kleci“; st – motýl, květina; čt – drátek 
a kámen. Cena (včetně materiálu) celý kurz 
600 Kč/osoba, jednorázově 200 Kč/osoba, 
rezervace a informace na tel.: 603 416 724
 
Již nyní je možné si rezervovat místa v kur-
zech na školní rok 2012/13. Kompletní na-
bídku kurzů najdete na www.nova-trojka.cz.
Novinka: Angličtina hrou s rodilou mluvčí.
Doporučujeme: Školička, hlídání dětí 
s programem, Páni kluci, Dramaťáček, 
Dramaťák, Odpoledne s dědou Petrem.
Pohybové kurzy: Sportovní školička, Po-
hybové hry, Výrazový tanec.
Výtvarné kurzy: Výtvarná dílnička, Dívčí 
výtvarná dílna, Keramika.
Hudební kurzy: Muzikantská přípravka, 
Malí muzikanti.
Individuální kurzy: Flétna, Klavír, Kytara, 
Akordeon.
Pro dospělé: Keramika, Pilates, Bodysty-
ling, Výroba šperků a drátování.

Novinkou a hitem trojkových ma-
minek a tatínků je bootcamp – in-
tenzivní cvičení, které pochází 
z amerického armádního výcvi-
ku, cvičí se venku a je vhodné pro 

všechny. Start je vždy před sídlem 
Nové Trojky v Jeseniově ulici, cvi-
čení trvá hodinu a cvičí se vždy 
v pondělí od 19.00 a ve čtvrtek od 
7.00 hodin. Rezervace je nutná. 

Každé prázdninové úterý od 
18.30 hodin mohou ženy navští-
vit bodystyling, dynamické cviče-
ní a posilování celého těla s využi-
tím činek, gymballů a overballů. 

Ve čtvrtek se v Nové Trojce za-
se mohou věnovat cvičení pila-
tes, které je zaměřené na posíle-
ní a protažení  svalů celého těla, 
zvýšení ohebnosti, správné dý-
chání a zlepšení držení těla. 

Na všechny sportovní kurzy 
je možné zaplatit jednorázový 
vstup nebo si pořídit zvýhodně-
né předplatné.

Nejen maminkám, ale všem 
majitelkám a majitelům šikov-
ných rukou je určen šperkař-
ský kurz, od pondělí 30. červen-
ce do čtvrtka 2. srpna je možné 
se po čtyři večery naučit výrobě 
šperků z drátků a korálků. Za-
číná se vždy v 19.00 hodin a je 
možné se přihlásit na jeden den 
i na celý kurz. �

-mot-

Od července vypukne v Nové Trojce Sportovní léto

Dům dětí a mlá-
deže Ulita nabízí 
i o prázdninách bo-
hatý program pro 
děti a teenagery. 
Mimo tradičních let-
ních táborů ještě ta-
ké tábory příměstské 
a několik zajímavých 
jednodenních akcí. 

Po celé léto se ve Žloukovicích 
u Berounky budou střídat čtr-
náctidenní tábory s různým za-
měřením, všechny ale slibují pes-
trý a nabitý program. Nebudou 
chybět oblíbené noční hry, výle-
ty ani sportovní aktivity – k dis-
pozici jsou dvě sportovní hřiště, 

několik ping-pongových stolů 
a hlavně okolní lesy. Sportovní 
a další program zde budou mít 
na starosti zkušení a kvalifiko-
vaní vedoucí, kteří i mimo let-
ní prázdniny pracují v dětských 
kroužcích a kurzech.

Zajímavou akci nabízí týden-
ní projekt nazvaný Vzít nohy na ra-
mena, který se bude konat ve smí-
chovské MeetFactory. Program 
bude zaměřený na pohyb, tanec, 

tvorbu a současné umění a své vý-
sledky budou děti prezentovat na 
závěrečném představení. 

Mladším dětem, které zůstávají 
v Praze, je určeno Léto pražských 
dětí, které nabídne program na 
každý všední den. Prázdninové 
putování Prahou a okolím plné 
her, soutěží a pěších i vlakových 
výletů startuje ráno z Ulity. Děti 
se mohou přihlásit na týden, ale 
i na jeden den.

Třinácti až šestnáctileté zve 
Ulita na speciální týdenní praž-
ské programy – pro mládež, letos 
na téma Space Cleaners a Lidský 
život.

„Na většině akcí máme ještě volná 
místa,“ upozorňuje Eva Němcová, 
zástupkyně ředitele Ulity. „Doporu-
čuji se ale přihlásit co nejdříve. Podívej-
te se na www.ulita.cz, anebo se přijďte 
přihlásit přímo do Ulity, “ dodává. �

-mot-

Nevíte, kam na prázdniny? Poraďte se v Ulitě

Největší rodičov-
ské centrum v Pra-
ze 3 bude mít otevře-
no i v době letních 
prázdnin. Zatímco 
programy pro před-
školní děti jsou bez-
nadějně plné, na akce 
pro dospělé se ještě 
můžete přihlásit. 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2886/17a

info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Léto pražských dětí: 
Nabídka příměstských táborů, do kterých 
se můžete přihlásit osobně nebo telefo-
nicky v recepci Ulity.

2.– 4. 7. Třídenní výletní program – vy-
jížďky do přírody i mimo Prahu zahrnu-
jí jízdu vlakem i přívozem a hledání roz-
hledny. Věk: 6 – 12 let. Cena: 570 Kč.
9. – 13. 7. a 30. 7. – 3. 8. Teens 1 Space 
Cleaners – dobrodružná mise se sci-fi 
tematikou, jejímž úkolem je sestavit tým 
vesmírných agentů, kteří zachrání plane-
tu Zemi. Věk: 13 – 16 let. Cena 950 Kč.
9. – 13. 7. Prázdninové putování – výle-
ty za zábavou i poznáním Prahou a jejím 
okolím. Věk: 6 – 12 let. Cena: 950 Kč.

16.– 20. 7. a 23.– 27. 7. Teens 2 Život 
– dobrodružství života v pěti dnech: od 
narození, přes výběr jména, hledání za-
městnání, zakládání rodiny, stárnutí až po 
odchod ze života. Vše formou her, impro-
vizace a rozhovorů. Věk: 13 – 16 let. Cena: 
950 Kč.
16. – 20. 7. Pestré léto – program posklá-
daný z výletů, her a dílen. Věk: 6 – 12 let. 
Cena: 950 Kč.
23. – 27. 7. RecykloArt – jiný pohled na 
plasty, papír a staré věci zahrnující ná-
vštěvu galerií, exkurzi v Malešické spalov-
ně, samotnou tvorbu a výstavu dětských 
artefaktů. Věk: 6 – 12 let. Cena: 950 Kč.
30. 7. – 3. 8. Ze světa zvířat – program 
s výletem do ZOO Praha, za medvě-
dy do Berouna nebo do Mořského světa 
a se zapojením do výtvarných, hudebních 
a tanečních dílen. Věk: 6 – 12 let. Cena: 
950 Kč.

Letní pobytové tábory – Žloukovice: 
Přihlášky můžete podávat osobně nebo 
telefonicky v recepci Ulity.
Termíny: 14. 7. – 28. 7., 28. 7. – 11. 8., 
11. 8. – 25. 8. a 25. 8. – 1. 9.

Pozn.: Ceny zahrnují program, oběd a lektory.

Nízkoprahové 
kluby pro děti 
a mládež v Praze 3
Klub Beztíže
Dům dětí a mládeže P3 – Ulita, 
Na Balkáně 2866/17a, 
www.ulita.cz
Prázdninový provoz: každý všed-
ní den 14.00 – 19.00 hod.
Věková skupina: 11 – 21 let 
Program: zdarma PC, fotbálek, 
sportovní hřiště, pomoc a pora-
denství při řešení problémů

Centrum dětí a mládeže 
Teen Challenge Int.
Chlumova 15, www.cdmpraha.cz
Prázdninový provoz: 2. – 27. 7. 
zavřeno, v srpnu otevřeno:
Předškolní děti (3–6 let): 

st, pá 14.00 – 17.30 hod.
Školní děti (6 – 10): 

st, pá 14.00 – 17.30 hod.
Mládež (10 – 16 let): 

út, čt 14.00 – 17.30 hod.
Teenageři (10 – 18 let): 

út 17.30 – 19.30 hod.

Klub R-Mosty
Havlíčkovo náměstí 300
www.r-mosty.cz
Prázdninový provoz: 

út, st, čt 14.00 – 19.00 hod.
Věková skupina: 10 – 18 let
Program: v ulicích Žižkova, kaž-
dou středu 50% slevy ze vstup-
ného na koupaliště Pražačka

Klub Husita
náměstí Barikád 1
www.npkhusita.husitskecentrum.cz
Prázdninový provoz: 

po – čt 14.00 – 18.00 hod. 
Věková skupina: do 6 let (Husát-

ko), 6 – 18 let (Husita)
Program: každé út program Hu-
sátko, každý čt doučování a kari-
érní poradenství v programu Kaj 
džas, každý týden: fotbalový tré-
nink a taneční workshop
25. 7. SchoolBreak – preventivní 
program Když chceš, tak to doká-
žeš s hosty (Gipsy aj.)
29. 8. dvoudenní výlet do Jílového
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Do programu výkonu alternativ-
ních trestů se třetí městská část 
zapojila jako jedna z prvních 
v metropoli už v roce 1996, kdy 
vstoupil v platnost zákon, který 
soudům umožňuje udělovat od-
souzeným i tresty obecně prospěš-
ných prací.  Díky tomu mají zdej-
ší úředníci se zapojováním takto 
odsouzených bohaté zkušenosti. 

„Spolupráce s městskou částí Praha 3 
je dlouhodobě výborná. Dokonce bych 
se nebála říct, že ve srovnání s ostat-
ními pražskými městskými částmi vů-
bec nejlepší,“ říká Kateřina Smolo-
vá z Probační a mediační služby 
ČR, která koordinuje práci s od-
souzenými od přidělení trestu až 
po jeho odčinění. „Počet těch, kte-
ří k trestu obecně prospěšných prací 
nejen nastoupí, ale také ho dokončí, 
se v Praze 3 blíží k 50 %. Oproti mi-
nulosti se navíc tento stav spíše zlep-
šuje,“ upozorňuje Smolová s tím, 
že dobré výsledky jsou dány také 
vhodnou nabídkou pracovních 
pozic, na které jsou odsouzení 
v třetí městské části umísťováni.

Odsouzení většinou uklízejí
Provinění, která si odsouzení 
na území Prahy 3 odpracováva-
jí, spadají výhradně do tzv. baga-
telní trestné činnosti, kde horní 
sazba odnětí svobody dosahuje 
maximálně 5 let. Jde tedy o leh-
čí trestné činy, jako je maření vý-
konu úředního rozhodnutí, řízení 
pod vlivem alkoholu nebo třeba 
zanedbání vyživovací povinnosti. 
Posledně jmenovaný prohřešek si 
v ulicích třetí městské části odpra-
covává pro firmu Pražské služby 
i pan Milan, který dostal trest ve 
výši 300 hodin. „Jsem rád, že to mů-
žu vyřešit takhle. Rozhodně lepší, než 
jít do kriminálu. Po odpracování mi 
navíc trest vymažou z trestního rejstří-
ku,“ podotýká s tím, že k ukonče-
ní trestu mu už zbývá odpracovat 
pouhých několik dní.

Podobné zápisy jako pan Mi-
lan má v rejstříku trestů i dalších 
24 odsouzených, kteří v letošním 
roce docházejí k výkonu trestu do 
některé z pěti organizací v Pra-
ze 3. Jednou z nich jsou už jme-
nované Pražské služby, které pro 
žižkovskou radnici zajišťují úklid 
ulic. „Když jsou odsouzení zařaze-
ni k našim stálým zaměstnancům, 
je jejich práce bez problémů. Uklíze-
jí komunikace, pomáhají se sběrem 
odpadu a provádějí běžné úklidové 
práce,“ říká Lukáš Pařízek, který 
má v Pražských službách na sta-
rosti koordinaci celkem 8 odsou-
zených. Podobné zkušenosti mají 

i v další firmě, která výkon obec-
ně prospěšných prací umožňu-
je. „Občas sice bývá problém dostat 
je, jak se říká, na plac. Když ale do-
razí, svoji práci odvedou k všeobecné 
spokojenosti,“ hodnotí spolupráci 
Ladislav Sukovatý ze společnos-
ti Gartensta, kde 6 odsouzených 
pomáhá s úklidem parků a s péčí 
o městskou zeleň. 

Práce prospěšné všem
Podle úředníků žižkovské rad-
nice, kteří mají program obecně 
prospěšných prací na starosti, se 
postupně mění i celkový pohled 
veřejnosti na alternativní tresty. Li-

dé si tak prý dnes více uvědomují, 
že tato forma trestu šetří třetí měst-
ské části i státu finanční prostřed-
ky a nepřidělává starosti již tak 
dost zatíženému vězeňskému sys-
tému (viz anketa na této straně).

Od roku 1996 do konce loňské-
ho roku absolvovalo trest obecně 
prospěšných prací na území třetí 
městské části celkem 1098 odsou-
zených. Jen v letech 2010 – 2011 
to bylo 66 osob, které zde během 
dvou roků jako trest za překroče-
ní zákona odpracovaly v souhrnu 
15 297 hodin.�

-mpa-

Praha 3 umožňuje odsouzeným 
smazat vinu obecně prospěšnou prací

Otázka pro obyvatele Prahy 3: Má podle vás trest obecně prospěšných prací smysl?
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RADOSLAV KVAPIL (78)
„Je to báječná věc, ze dvou důvodů. Zapr-
vé proto, že máme přeplněné věznice. Zadru-
hé proto, že vězení hraje negativní roli a ve-
lice často jsou z těch lidí zločinci, když se 
vrátí z kriminálu. Takhle dostanou smysl živo-
ta a jsou užiteční i společnosti.“ 

RŮŽENA HOLUBOVÁ (69)
„Smysl to určitě má. Věznice jsou plné, což stojí 
stát a vlastně i lidi spoustu peněz. Já myslím, 
že je to přiměřený trest, když nejde o žádný zá-
važný zločin.“

DAVID KOLÁŘ (33)
„Všichni víme, že kriminály jsou plné a obecně 
prospěšné práce jsou alternativa. Navíc jde ko-
likrát o malé přestupky, za které podle mě není 
třeba trestat ty lidi hned vězením. Já myslím, 
že tohle řešení je v pohodě.“

MICHAELA WEBEROVÁ (37)
„Nějaký smysl to určitě má, jde ale taky hodně 
o to, jakou práci ti lidé vykonávají. Prospěšné 
to je už jenom proto, že dělají práci, která by 
se jinak nestihla udělat nebo by se za ní muse-
lo platit. Z tohohle pohledu mi to připadá jako 
dobrá alternativa.“

Co jsou obecně 
prospěšné práce
� Alternativní trest, udělovaný 

pachatelům úmyslných nebo 
nedbalostních trestných činů 
s horní hranicí max. 5 let od-
nětí svobody. 
� Soud může uložit dospělému 

trest v rozmezí 50 – 300 ho-
din a mladistvému pachateli 
50 – 150 hodin.
� Trest musí odsouzený od-

pracovat do dvou let (před 
1. 12. 2011 do jednoho roku), 
jinak mu hrozí odnětí svobody.

� Obecně prospěšné práce mu-
sí odsouzený odpracovat 
osobně, bezplatně a ve svém 
volném čase.
� Po vykonání trestu dochází 

k vymazání záznamu odsou-
zeného z trestního rejstříku.

Obecně prospěšné 
práce vykonávají na 
území třetí městské 
části ročně desít-
ky odsouzených. 
V rámci svých trestů 
pomáhají s úklidem 
ulic a pečují také 
o městskou zeleň či 
mobiliář. Pro Pra-
hu 3 tak bezplatně 
odpracují tisíce ho-
din, které by jinak 
musely být hrazeny 
z městské pokladny. 
Takto ušetřené pe-
níze pak žižkovská 
radnice může pou-
žít na jiné užitečné 
účely.

Úspěch amatérského filmu studentů z Prahy 3
Film False step pětičlenné tvůr-
čí skupiny MěloToBýtSciFi group 
z Gymnázia Na Pražačce získal vý-
borné třetí místo v kategorii Žá-
ci II. stupně základních škol a stu-
denti nižších ročníků víceletých 
gymnázií v celopražském finále 
pátého ročníku amatérské filmové 
soutěže „AntifetFest aneb Jde to i ji-

nak!“, kterou ve spolupráci s měst-
skými částmi pořádá hl. m. Praha. 

Úkolem pro soutěžící bylo na-
točit film s tematikou prevence ri-
zikového chování, jako je drogová 
závislost, kriminalita, šikana, ra-
sismus, záškoláctví, gambling, do-
mácí násilí apod. Slavnostní pro-
jekce proběhla 20. června v kině 

Světozor a nad celou akcí převzal 
záštitu náměstek primátora hlav-
ního města Prahy Ivan Kabický. 
Celopražského finálového kola se 
účastnilo celkem 17 snímků, které 
postoupily z lokálních kol v jed-
notlivých městských částech. 

Film z Gymnázia Na Pražačce 
se zabýval tematikou kyberšika-

ny, tedy šikany využívající inter-
netu a dalších multimédií. Tvůrčí 
tým ve složení Bětka Hradecká, 
Klára Sůvová, Matěj Hožvár, 
Jan Vráblík a Míša Chitovová se 
inspiroval skutečným příběhem 
mladé americké studentky, která 
spáchala pod tlakem kyberšikany 
sebevraždu.  

Celkovým vítězem této katego-
rie se stal film Groteska aneb udě-
lejme radost prckům skupiny An-
gel crew. V kategorii středních 
škol a odborných učilišť vyhrál 
snímek Věčnost skupiny V3. �

VLADIMÍR BERAN
odd. sociální prevence ÚMČ Praha 3
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Kírti návštěvníkům představí 
klasický indický chrámový ta-
nec Bharatanatyam, jehož pů-

vod sahá až do 5. stol. n. l. V ta-
nečních kreacích spojuje prvky 
jógy, výrazového divadla a slo-

žitých rytmů. Umělkyně je zná-
má především ve své vlasti, s je-
jímž prostředím je neoddělitelně 
spjata. Vystupuje však i v Ev-
ropě a USA. Českou republiku 
navštěvuje letos poprvé.

„Vidět Kírti na vlastní oči je nejen 
nádherným estetickým zážitkem, ale 
i cestou do vlastního nitra,“ nechala 
se slyšet Gabriela Markovičová 
z taneční školy Bharatanatyam, 
která celou akci organizuje. 

Představení a následný semi-
nář tance Bharatanatyam, jenž se 
uskuteční ve dnech 16. – 19. srpna, 
jsou organizovány taneční školou 

Bharatanatyam v Praze. Tato in-
stituce byla založena v roce 2006 
indickým učitelem Ujwalem Bho-
le. Tanečnice pražské školy Bha-
ratanatyam letos vystoupily na 
radnici MČ Praha 3 při příležitos-
ti akce „Den pro Tibet“. 

Představení se koná ve spo-
lupráci s divadlem Ponec, indic-
kou ambasádou a pod zášti-
tou MČ Praha 3. Vstupenky je 
možné rezervovat na e-mailové 
adrese: bharatanatyam@email.cz.
Více informací o semináři na strán-
kách http://bharatanatyam.cz/. �

-ham-

Indická tanečnice Kírti Rámgópal roztančí divadlo Ponec

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

Pražské filmové léto 1. – 31. 7.
vstupné na všechny filmy od 
17.00, 17.45 nebo 18.00 hod. 
za pouhých 30 Kč

ČERVENEC
  1. ne 18.00 Temné stíny

20.30 Diktátor
  2. po 18.00 Nebezpečná 

metoda
20.30 Stud (FK)

  3. út 18.00 Královská aféra
20.45 Urbanized

  4. st 18.00 Mechanický 
pomeranč (FK)
20.45 Filmjukebox: 
Nedotknutelní 
www.filmjukebox.cz

  5. čt 18.00 Don´t Stop 
20.30 Prometheus

6. pá 18.00 Máme papeže!
20.15 Konfident
22.30 Shortbus

7. so – 15. ne – Oficiální ozvěny 
MFF Karlovy Vary 2012

13. pá 18.30  Aertěk 2012 
(premiéra)

16. po 18.00 Železná lady 
20.30 Konfident

17. út 18.00 Amarcord (FK)
20.30 Zjizvená tvář (FK)

18. st 18.00 Iron Sky 
20.30  Kung-fu v srdci 
Evropy (premiéra)

19. čt 18.00 Nedotknutelní 
20.30 Polski Film

20. pá 18.00 Don´t Stop 
20.15 Do Říma s láskou
22.30 The Doors: 
When You´re Strange

21. so 18.00 Polski Film 
20.15 Prometheus
22.45 Diktátor

22. ne 18.00 Královská aféra 
20.45 Iron Sky

23. po 18.00 Sedmikrásky (FK)
20.30 Tomorrow Will 
Be Better

24. út 18.00 Urbanized
20.30 Aero naslepo

25. st 18.00  Polski Film 
20.30 Do Říma s láskou

26. čt 18.00 Temné stíny 
20.30 Andělský podíl

27. pá  18.30  Aertěk 2012 
20.45 Temný rytíř povstal

28. so  18.00 Jeden musí 
z kola ven 
20.45 Do Říma s láskou
23.00 Trainspotting

29. ne 18.00 Andělský podíl 
20.30 Nedotknutelní

30. po 18.00 Prometheus 
20.30 Polski Film

31. út 18.00 Do Říma s láskou 
20.30 Andělský podíl

Filmy pro seniory
  3. út 10.00 Ahoj! Jak se máš?
10. út 10.00 Vrtěti ženou
17. út 10.00 Něžnost
24. út 10.00 Víla
31. út 10.00 Konfident

Reprezentativní výstava je rozděle-
na do sedmi částí, jež dokumentu-
jí nejen jednotlivé etapy v historii 
Sokola, ale i to, jak byla tato orga-
nizace od samých počátků pevně 

provázána se společenským a poli-
tickým vývojem naší země. Na po-
myslné časové ose tak návštěvníci 
nejprve projdou zrodem sokolské 
myšlenky a seznámí se se zaklada-
teli spolku Jindřichem Fügnerem 
a Miroslavem Tyršem, aby pak ná-
sledně se Sokoly prošli strastipl-
nou pouť 1. světovou válkou a zú-
častnili se vzniku samostatného 
Československa, v němž členové 
sportovní organizace plnili např. 
roli policie nebo hradní stráže. 

Hlavní část výstavy je pak vě-
nována tzv. zlatému věku Soko-
la, tedy období první republiky, 
kdy sokolská jednota nabývala 
na síle a dosahovala jedinečných 
úspěchů nejen doma, ale i za 
hranicemi. Na tuto část expozi-
ce navazuje etapa 2. světové vál-
ky, během níž se Sokolové zapo-
jili do protinacistického odboje 
a kdy také došlo k úplnému zá-
kazu jednoty. Období krátkého 
znovuzrození sokolské činnosti 

po roce 1945, pokus o jeho obro-
du v roce 1968 a konečně i obno-
vení tělovýchovné a společenské 
činnosti po roce 1989 pak popi-
sují sbírkové předměty a doku-
menty v poslední části expozice, 
kterou se celá výstava uzavírá.

Výstavní projekt, na kterém 
pracovníci Vojenského historic-
kého ústavu Praha (VHÚ) spo-
lupracovali s Ústavem pro studi-
um totalitních režimů, Národním 
muzeem i samotnou Českou obcí

sokolskou, je co do rozsahu i po-
čtu vystavených předmětů zce-
la unikátní. „Pro nás je Pod křídly 
Sokola hlavním výstavním projek-
tem letošního roku,“ prohlásil již 
dříve ředitel odboru muzeí VHÚ 
Praha plukovník Michal Burian. 
Výstava, která je přístupná zdar-
ma denně kromě pondělí od 
10.00 do 18.00 hodin, tedy i z to-
hoto důvodu potrvá až do příští-
ho roku. �
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Sokol rozepjal křídla v armádním muzeu

KinoBus přijede na Jiřák
V posledním prázdninovém týdnu (29. srpna – 1. září) přijede na 
náměstí Jiřího z Poděbrad pojízdné kino – KinoBus. Diváci si tak 
budou moct vychutnat pod širým nebem české filmové klasiky jak 
z posledních let, tak i ze zlatého fondu naší kinematografie.

KinoBus je unikátní mobilní kino, které vzniklo z klasického lin-
kového autobusu. Zcela přebudovaný vnitřek vozidla nabízí plno-
hodnotnou podívanou, jež se může pochlubit nejen profesionálním 
promítacím zázemím, ale zároveň autobus vozí s sebou všechno 
potřebné od promítaček, přes lavičky pro diváky, až po ojedinělou 
nafukovací projekční plochu 8 x 4 m. Pestrý výběr filmů z různých 
žánrů bude každý pátek doplněný o hudební produkci před promítá-
ním. Nebude chybět ani občerstvení. Program:
29. 8. Perfect Days, 30. 8. Tacho, 31. 8. Rebelové, 1. 9. Samotáři
Začátek představení vždy od 20.30. �

Unikátní expozici 
mapující 150 let exis-
tence tělovýchovné 
jednoty Sokol můžou 
od úterý 19. června 
zhlédnout návštěvníci 
Armádního muzea 
Žižkov. Kromě 
tradičních sokolských 
krojů jsou tu k vidění 
také župní prapory, 
plakáty, olympijské 
medaile úspěšných 
sportovců nebo třeba 
činka, se kterou cvičil 
zakladatel Sokola 
Miroslav Tyrš.

V divadle Ponec se v úterý 14. srpna od 
19 hodin uskuteční výjimečné představe-
ní indické tanečnice Kírti Rámgópal. Tato 
umělkyně je nositelkou několika ocenění in-
dické vlády za zachovávání tradičního in-
dického umění. V rodné zemi je považována 
za jednu z nejlepších současných tanečnic 
ve svém oboru, oceněná prestižním titulem 
„lotos z Bengalúru“.

Český rozhlas Regina 92,6 FM 
zve na Karlínské filmové léto
Karlínské filmové léto 2012 nabízí v červenci opět zahradní posezení 
a podívanou na různorodé snímky. Projekce filmů uspokojí příznivce 
novinek i staré dobré klasiky, velký prostor získaly české filmy. Těšit 
se můžete na Labyrint, Muže v naději, Meruňkový ostrov, Dům i Ano-
nym, Signál, Železnou Lady či West Side Story. 

Začátek představení ve 21.30 v letním kině na zahradě Karlínské 
budovy Českého rozhlasu, Hybešova 10, Praha 8. Více naleznete na 
www.regina.rozhlas.cz. �
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Chodíte rádi na lehký oběd 
a sklenku vína do Brasserie Au 
Clocher de Montmartre? Pokud 
nahradíte Rue Lamarck náměs-
tím Jiřího z Poděbrad a výhled 
na Basilique du Sacré-Coeur 
Plečnikovým kostelem Nejsvětěj-
šího Srdce Páně, můžete s trochu 
přimhouřenýma očima zažít ně-
co podobného i na Vinohradech. 
No dobře, musíte ty oči přivřít 
docela hodně, ale stejně.

Le Caveau je velmi příjemná 
kombinace vinného baru, kavár-
ny a obchůdku s vínem, sýry a de-
likatesami. V maličkém interiéru 
najdete jenom pár stolků, ale na 
druhou stranu pak sedíte oprav-
du nadosah stojanů s vínem ne-
bo vitrín s pochutinami. Několik 
málo hostů může posedět také na 
dřevěných špulkách na chodní-
ku a přes sklenku Chablis pozoro-
vat střídavě kostel a procházející 
vinohradské Pařížanky, případ-
ně vyrazit do sesterské vinotéky 
v Husinecké ulici.

Základní nabídka domácích 
croissantů, slaných quiche s ma-
lým salátem nebo gurmet oblo-
žených chlebíčků je skromná, 
ale zato vždy zcela čerstvá a dob-
ře chuťově vyladěná. Pokud má-
te štěstí, přesvědčíte obsluhující 
slečnu i k zapečení baguette s ko-
zím sýrem, nicméně osobně by 
mne zde asi nejvíc potěšilo po-

dávání slavných francouzských 
sendvičů croque madame a croque 
monsieur. Dorty a zákusky skvěle 
doplňuje 100% brazilská arabika 
Santos z italské pražírny Vescovi 
nebo čaj z čerstvého zázvoru.

Z druhé vitríny si pak domů mů-
žete odnést nejrozmanitější druhy 
sýrů, sklenice francouzských ter-
rine, rilletes, moussinette, foie gras, 

octy, oleje, medy, hořčice a další 
dobroty.

Samostatný článek by zaslouži-
la nabídka vín – není úplně nej-
rozsáhlejší, spíš velmi pečlivě se-
stavená a přísně podřízená tomu, 
aby cena odpovídala kvalitě. Za 
rozumný peníz najdete vína z Bor-
deaux apelací Haut-Medoc a Mar-
gaux, vína z Languedocu nebo Vallé 
du Rhône a především celou škálu 
vín z Bourgogne od rodinného vi-
nařství Lamblin & Fils včetně řady 
velkých Chablis Premier Cru či do-
konce Grand Cru (Les Clos a Vaude-
sir). Výběr rozlévaných vín se stá-
le obměňuje a při objednávce 
celé lahve doplácíte k pultové ce-
ně pouze korkovné ve výši 25 % 
– a roztáčet si v horkém odpoled-
ni ve sklence třeba Chablis Premier 
Cru Fourchaume 2010 v krásné ceně 
59 korun za deci a přikusovat napří-
klad kozí Banon Fermier AOC 100 g 
za 89 korun je prostě úžasné. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Le Caveau Wine & Cafe Bar

Začátkem září 1427 v Kolíně 
domlouvají Hynek z Valdštej-
na a na Kolštejně a Jan Smiřic-
ký „vskočení“ do Prahy a osvo-
bození vězněného Zikmunda 
Korybutoviče. Názorově spří-
zněný Vilém Kostka je přizván 
k jednání, pozorně je vyslech-
ne, avšak ihned podává zprávu 
do Prahy Šimonovi od Bílého 
lva. V sobotu 6. září akce vypuk-
ne, Hynek a Jan mají k dispozi-
ci čeleď Jana Městeckého z Opo-
čna a Půty z Častolovic (tito dva 
východočeští výtečníci ale prozí-
ravě zůstanou doma) a dalších 
600 jízdních. S pomocí rychtá-
ře a dalších měšťanů z Nového 
Města, kteří jim otevřeli brány, 
bleskově vjedou do Prahy, Sta-
roměstští jsou na ně ale již při-
praveni. Z pučistů se rázem stá-
vá štvaná zvěř. Kolštejn se ukryje 
na půdě domu U Slonů (na rohu 
Staroměstské náměstí a Dlouhé 
třídy) v hromadě ovsa, je však 
prozrazen, svržen z okna a zabit 

lotrem Janem Makovcem z Mě-
runic (jehož nedávno zachránil 
před staroměstskou šibenicí). Je-
ho nahá mrtvola je pak na Staro-
městském náměstí opřena o pra-
nýř. Smiřický je zajat a uvězněn 
na Staroměstské radnici, po vzo-
ru Václava IV. se mu však s po-
mocí jisté lehké děvy podaří 
uprchnout. Většina jejich čeledi 
je pak pobita či zajata a připra-
vena o koně, zbylí se při pokusu 
o útěk utopí ve Vltavě. Odvetou 
14. září spojená vojska pražanů, 
táborů a sirotků (kteří se právě 
vrátili od Tachova) udeří na Ko-
lín. Kolínští se pod velením své-
ho hejtmana Diviše Bořka z Mi-
letínka (který o komplotu snad 
skutečně nevěděl) srdnatě brání. 
Nakonec ale zaúřaduje nesvor-
nost, část měšťanů přistoupí na 
vyjednávání o kapitulaci se záru-
kou beztrestnosti, pražané však 
smlouvy nedodrží, mnoho star-
ších z Kolína vyženou a zmocní 
se jejich majetku.

Roku 1432 byl Vilém Kost-
ka jmenován hejtmanem kraje 
chrudimského, za své sídlo si vo-
lí opuštěný biskupský hrad v Li-
tomyšli. S Prokopem Holým se 
účastní spanilých jízd (na závěr 
pak dohlíží na rozdělení kořisti), 
stranou ale nenechává ani pole di-
plomatické. 1431 je vyslán do Che-
bu za králem Zikmundem, 5. září 
1432 na koncil do Basileje. U Li-
pan stojí na straně panské jed-
noty jako vrchní hejtman praža-
nů. Že by šípem zastřelil Prokopa 
Holého, je pouhá romantická po-
věst, po bitvě naopak daruje život 
(a o několik dnů později i svo-
bodu) Václavu Korandovi, Pet-
ru Paynovi a třem dalším zajatým 
kněžím, původně odsouzeným 
k utopení. 23. března 1435 je opět 
vyslán za císařem. A tady si udě-
lal onu osudnou kaňku na kádro-
vém profilu. Se Zikmundem se to-
tiž usmířil a ten mu 21. září 1436 
na oplátku zapisuje za 4000 zla-
tých veškeré statky litomyšlského 

biskupství (leda že by v budouc-
nu bylo biskupství obnoveno 
a biskup zástavu vyplatil – což se 
ovšem dodnes nestalo). Nabyté-
ho bohatství si ale dlouho neuži-
je. Aby osvědčil svoji loajalitu, je 
císařem 6. listopadu 1436 vyslán 
obléhat Hradec Králové, který se 
mu odmítá podřídit. Svůj tábor 
rozbije u vsi Vysoké (dnes Vyso-
ká nad Labem), 15. listopadu se 
ale večer do jeho ležení vplíží Zdi-
slav Mnich z Roudnice se svojí 
záškodnickou rotou, zapálí stany, 
splaší koně a v nastalém zmatku 
pana Viléma (a s ním 26 dalších) 
povraždí. Zbytek jeho vojska se 
pak rozprchne. Po Vilému Kost-
kovi zůstala vdova Eliška z Liblic 
a čtyři sirotci – Bohuše, Zdeněk, 
Albrecht a Jan. Časem všichni do-
sáhnou významných hodností ve 
službách krále Jiřího z Poděbrad, 
možná se s nimi ještě setkáme. �

 JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Kostkova (dnes Buchovcova, dokončení)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit 
pro seniory

Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz, www.vstupujte.cz
Od 4. července do 5. září bude 
klub otevřen každou středu od 
9.00 do 18.00 hodin a nabízí tyto 
aktivity: 
Letní rehabilitační cvičení
středy 1. 8., 8. 8., 29. 8.,12. 9., 
26. 9. a 10. 10. vždy od 9.30 
do 10.45 hod. 
Letní angličtina:
úterky od 3. 7. do 28. 8., vždy od 
9.30 do 10.45 hod. 
Do každé z uvedených lekcí je 
nutné se hlásit týden předem. 
V pondělí 10. září od 9.00 hodin 
začíná zápis do kurzů a nových 
programů pro seniory.

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
I o prázdninách má svůj pravidel-
ný provoz. Případné výluky v ote-
vírací době způsobené čerpáním 
dovolených budou vždy v před-
stihu zveřejněny. 

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00

SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3
Hořanská 2
9. – 16. 9. týdenní zájezd Šuma-
va, Lipno 
19. 9. výlet parníkem po Vltavě 
(p. Kalfusová, tel.: 737 204 948)
6. – 10. 10. poznávací zájezd 
na Moravu, přihlášky a více 
informací na tel.: 603 326 641, 
233 545 500 nebo e-mailu: 
kocourkova.alena@seznam.cz
7. 11. jednodenní zájezd – Lázně 
Teplice v Čechách (p. Kalfusová, 
tel.: 737 204 948) 

Informace lze získat také každé 
po 14.00 –16.00 hod. v klubu 
v Hořanské. Dalších aktivity: 
út odpoledne – vycházky Pra-
hou, pá – celodenní pěší vycház-
ky mimo Prahu. 

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a dalším seniorům, kteří oslaví v červen-
ci a srpnu narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdra-
ví a osobní pohody. Blahopřejeme paní Burgrové, Bohato-
vé, Sethalerové, Janíčkové, Hískové, Benadikové, Šimkové, 
Pípalové, Hanůsové, Arlothové, Valešové, Novákové, Hav-
líčkové, Baslerové, Studničkové, Bůžkové, Vlasákové, Rou-
balové, Stříbrné, Schedlbauerové, Janečkové, Chlustinové, 
Cendelínové, Kocourkové, Hofmanové, Polákové, Vosíkové, 
Voděrové, Petržilkové, Hrdličkové a panu Kučerovi, Boja-
novskému, Štěpánkovi, Borovičkovi, Beranovi, Vitiskovi, Ka-
linovi, Tomáškovi, Štěrbitovi a Janáčkovi. �

Svaz důchodců Praha 3
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� Pro koho: Kurzy jsou určeny pro 
ženy a dívky od 15 let a pro ob-
čany v seniorském věku s trvalým 
pobytem v Praze 3.
� Kdy: Kurzy se budou konat od zá-

ří 2012, každé út a čt od 15.00 do 
16.30 hod.
� Kde: Sportovní a rekreační areál 

Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 
19/2716, Praha 3 – Žižkov.
� Jak: Jeden kurz obsahuje 16 výu-

kových hodin, trénink je 2x týdně 

v rozsahu dvou výukových hodin, 
v kombinaci teorie a praxe – sebe-
obranný systém MUSADO.
� Organizace kurzů:
 Zájemci budou do kurzů zapisová-

ni postupně, dle pořadí přihlášení. 
Účastníci si s sebou na kurzy vez-
mou sportovní oděv, ručník, pevné 
odhodlání a dobrou náladu.

Přihlášky a další informace na e-mailu: bezpecnostprovsechny@seznam.cz ne-
bo na tel.: 606 635 308 (od 9.00 do 15.00 hod.). � 

Kurzy bezpečného chování a sebeobrany zdarma 
od září ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka
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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

www.strechy-mares.cz
člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů

Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, vyzdívání ko-
mínů, zateplení střech i budov. 

Tel. 777 858 800

� RE/MAX Invest – RK na Vino-
hradech – přijme obchodníky s ne-
movitostmi s/bez praxe. Odborně 
zaškolíme, dobré pracovní pod-
mínky a provize. Tel. ��� ��� ���
� Koupím staré hračky do r. ����, fi-
gurky indiánů apod. Tel. ��� 	�� ��	
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �	
 	�� ���
� Koupím z pozůstalosti obr. rámy, vá-
noční ozdoby, váhy aj. Tel. ��� 	�� ��	
� Alergologie – imunologie

Koněvova 	��
přijímá nové pacienty

objednání – tel. 	�
 ��� ���

� Občanům po vážném pracovním 
úrazu nebo autonehodě nabízíme 
bepl. konzultaci pro náhradu škod-
dy na zdraví. Tel. ��� ��� ��
. Po-
jekt pomoci – ing. J. Malík
� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��
 ��� ���
� Kopretina – zdravá výživa, nově 
otevřeno! Bezlepka, kozí výrobky, 
dia, nápoje. Sudoměřská 
�, po–pá 
�.��–��, �
–��.��. Tel. ��� ��� �	�
� Revize elektro – instalace, spotře-
biče, práce elektro. Tel. 
�� 	�� ��	
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Kärcher od roku ���	. Domácnosti 
i firmy. Cena od �� Kč/m�, větší plo-
chy dohodou. Doprava po Praze � 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz 
Tel. ��� ��� 	�	
� Nově otevřená HOBBY prodejna
roh Písecké a Vinohradské, metro 
Flora: ruční nářadí, kov, dřevo, le-
pidla, tmely, dětské stavebnice, by-
liny, řetězy, lékovky, vruty, pryže…

� Psací stroje, kalkulačky, skartova-
če – opravy, prodej. Tel. ��� ��� ���, 

�� �	� ��� www.psacistroje.cz
� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění dve-
ří, garnýže, shrnovací dveře, markýzy, 
malování, kompl. renovace oken, sili-
kon. těsnění, stropní sušáky prádla. 
Petříček, tel. 
�
 ��� ���, �	
 		� ���
� VODA – PLYN – TOPENÍ

montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.

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

� !! Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti
sklep či půdu. Tel. ��� ��� 	��
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� 	�� ���, www.stehovanibytu.cz
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, odve-
zeme odpad či nepotřebné věci, 
stěhování, kontejnery. 
Tel. ��� �	� ��	, www.astor-servis.cz
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
�	� 
�� ���, www.dekorpraktik.cz

� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� 
�� 
��, www.cesti-maliri.cz
� Hájek zedník živnostník – pro-
vádím malířské a betonářské práce, 
omítky RD, plovoucí podlahy, rekon-
strukce bytů, domů, nebyt. prostor – 
interiéry i exteriéry. Tel. ��� 
�� ��

� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. ��� ��� �	�
� Stropní sušák prádla. Montáž 
na míru. Tel. 
�� ��� �	�
� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
Tel. ��� 	�� ���, www.nemcina-�	�.cz
� Vyměním byt �+�, Vinohrady, 
I. kategorie, �. patro, výtah, ve vlast-
nictví, za �+kk nebo �+� ve vlastnic-
tví, doplatím. Tel. ��� ��� �	�
� Koupím byt – platba v ho tovosti 
– i s exekucí či jinými práv. spo-
ry. Korektní a rychlé jednání, tel. 
��� ��� ��
, vykupybyt@seznam.cz
� Sháníme dlouhodobý pronájem 
bytu pro � osoby v Praze a okolí do 
velikosti �+� s cenou do �� ��� Kč 
včetně poplatků dle stavu bytu. 
Tel. ��� 	�
 ���, 
�� 	�� �		

� Koupím byt �+� nebo větší v Pra-
ze � v OV nebo družstevní i s nespla-
cenou anuitou. Do � ��� ��� Kč.
Platím hotově! Tel.: �	� ��� ���
� Pronajmu dlouhodobě �+kk, ��m�, 
Biskupcova, �. patro, část. rekonstr., 
		�� Kč + popl. Tel. 
�� ��� 	��
� Vyměním obecní �+kk, �� m�, ul. 
Roháčova, za větší. Tel. ��� 
�� 	��
� Vyměním obecní �+k, �� m�, s lod-
žií, výtahem, v perfektním stavu, na 
Olšanském nám. za větší v P� před 
privatizací. Tel. 
�
 ��� ���
� Prodám 	+kk, OV, 
� m	, �. pa-
tro, výtah, ústř. topení, koupel-
na a WC po rekonstrukci, v pěk-
ném cihlovém domě v Jeseniově 
ul., ��� m od zastávky tram. Cena 
	,
 mil. Kč. Tel. ��	 
�� �
	
� Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze �, �, �, ��, menší �–	+�, větší 
�–
+�, platba hotově, na vystěhová-
ní nespěchám, lze i zadlužený nebo 
před privatizací. Tel. ��� ��� ���
� Nabízíme pronájem sklepního 
prostoru 		 m	 v Baranově ul., P�, 
vhodné jako sklad, ���� Kč/měs. 
Tel. ��� �
� 		�, ��
 ��� ���

Malířské, lakýrnické, podlahářské práce, 
štukování stěn, lakování v dílně
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz Štěpán Mollay

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
pro firmy i fyzické osoby

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO DŮM/SVJ 
založení nového SVJ, změna správce

Kancelář: Na Vrcholu 17, Praha 3
603 711 529 e-mail: act.consulting@tiscali.cz

 Přijímáme 
nové pacienty 
• německé vzdělání 
•  17 let praxe 

v Německu a Švédsku  
•  komplexní péče, akutní bolesti

MUDr. Jana Navrátilová, Dr. med dent

tel.: +420 605 805 589
U Rajské zahrady 4, Praha - Vinohrady

e-mail: info@jananavratilova.cz

www.jananavratilova.cz
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www.johanamk.cz
tel.  608 509 532, 775 551 558, 222 220 195

Koněvova 26/126, Praha 3 Žižkov

Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) Praha s. r. o.
Pernerova 383/29, Praha 8 – Karlín,

tel.: 281 863 044, e-mail: praha@1kspa.cz, web: www.1kspa.cz

� CESTOVNÍ RUCH
� INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
� EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
� PODNIKÁNÍ (nástavbové studium)

Prodáváte, 
kupujete nebo 
pronajímáte 
Vaši nemovitost? 

Potřebujete ji ocenit nebo 
poradit s privatizací a jejím 
financováním? Pomůžu Vám!

Irena Ragasová, MBA
Realitní makléřka

Mobil: 731 618 364
E-mail: irena.ragasova@re-max.cz
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Téměř každý patnáctý občan 
Prahy je majitelem čtyřnohého 
přítele. Mezi majiteli psů a „ne-
pejskaři“ bohužel občas dochází 
ke konfliktům, k nedorozumění 
a ke sporům. Velká většina jich 
ale vzniká jen nedostatkem tole-
rance na obou stranách. Oběma 
skupinám by život usnadnil re-
spekt k sobě navzájem, ale hlav-
ně k pravidlům, která v souvis-
losti se psy stanovují právní 
předpisy.

Povinnosti majitelů psů se dají 
stručně shrnout do pěti bodů:
� Uklízet exkrementy po svém 
psovi (nedodržení této povinnosti je
porušením vyhlášky, za něž může stráž-

ník uložit blokovou pokutu v maxi-
mální výši 1000 Kč nebo přestupek 
oznámit správnímu orgánu).
� Zabránit volnému pobíhání 
psa nebo jeho vstupu tam, kde 
je to zakázáno, například ve ve-
řejné zeleni, na dětských hřištích 
a na pozemní komunikaci (nedo-
držení této povinnosti je opět poruše-
ním vyhlášky o ochraně veřejné zele-
ně a silničního zákona).
� Trvale označit psa staršího šes-
ti měsíců mikročipem nebo teto-
váním a přihlásit ho do evidence 
chovatelů psů na magistrátu.
� Přihlásit se na místně přísluš-
ném úřadu MČ a platit poplatek 
za psa.

� Zajistit, aby pes neobtěžoval 
ostatní lidi ani jejich psy a ne-
způsoboval škody na majetku, 
přírodě a životním prostředí (za 
škody způsobené psem je odpovědný 
jeho majitel).

„V loňském roce strážníci z Prahy 3 
odhalili 114 přestupků znečišťování 
veřejného prostranství neuklizením 
exkrementu po psu. Zdánlivě nízké 
číslo je ale třeba vysvětlit: strážník mu-
sí být schopen přestupek prokázat, ale 
celkem logicky se před ním tohoto pře-
stupku nikdo nedopustí. Na druhou 
stranu takto strážníci působí alespoň 
preventivně,“ řekl Dušan Machoň, 
ředitel strážníků z Prahy 3. �

OKV MP

KDO MĚ CHCE
1) 0760/2012 menší sedmiletý čer-

ný pes s bílou náprsenkou, kříže-
nec špice, milý a hodný. V bytě 
je čistotný, starším lidem bude 
výborným společníkem. Nalezen 
13. dubna v ulici Na Balkáně.

2) 0714/2012 jedenáctiměsíční vět-
ší fenka, hladkosrstý černý kříže-
nec s bílou náprsenkou. Je veli-
ce chytrá a učenlivá a má ráda
procházky. Nalezena 6. dubna na 
rozhraní Prahy 2 a 3.

3) 01086/2012 tříletý bígl trikolor, 
pes standardní velikosti, hodný 
a milý. Do bytu se hodí, je čis-
totný. Nalezen 10. května na 
Žižkově.

4) 01071/2012 roční černá fenka plemene čau-čau standardní velikos-
ti. K dětem ji nelze doporučit. Vhodná pro znalce tohoto plemene. 
Nalezena 28. května na rozhraní Prahy 2 a 3.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

�-�
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

 Soužití „pejskařů“ a „nepejskařů“ 
je o toleranci a ohleduplnosti

Písničky Jaroslava Uh-
líře a vystoupení Mi-
chala Nesvadby udě-
lalo radost dětem na 
oslavách Dne dětí, kte-
ré pro ně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad při-
pravila městská část 
Praha 3 již v předvečer 
ve čtvrtek 31. května.

Bohatý program se soutěžemi, 
hrami a písničkami, který tu 
odpoledne odstartoval, nepro-
bíhal pouze na hlavním jeviš-
ti. Po celém náměstí bylo roz-
místěno dvanáct stanovišť, na 
kterých děti plnily nejrůznější 

úkoly a mohly vyhrát řadu cen 
a dárků. 

Děti si vyzkoušely svoji zruč-
nost v řadě rukodělných dílen, 
ať už při výrobě pečetí a ražbě 
mincí, při skládání ze stavebnice 
nebo při práci s barvami. Moh-

ly navštívit i stánek myslivecké-
ho spolku a prohlédnout si ptačí 
dravce. Modeláři z Hradce Králo-
vé zase předváděli věrné zmenše-
niny vozidel nejrůznějších typů. 
Na koních se předvedla repub-
liková i městská policie, do své-

ho vozu nechali malé návštěvní-
ky nahlédnout i hasiči. Závodilo 
se na koloběžkách a nechybělo 
ani divadelní představení soubo-
ru Romaneto. 

Svými písničkami potěšil děti 
i jejich dospělý doprovod Jaro-

slav Uhlíř a velký potlesk sklidi-
lo vystoupení Michala Nesvadby. 
Odpoledne na Jiřáku věnované 
dětem k jejich svátku vyvrcholilo 
losováním o velké množství zají-
mavých výher. �

-mot-

Uhlíř s Nesvadbou bavili děti z Prahy 3 na Jiřáku

Do Rodinného 
a kulturního centra 
Nová Trojka, které 
sídlí v Jeseniově uli-
ci, si za devět let je-
ho velmi úspěšného 
fungování našlo ces-
tu mnoho spokoje-
ných dětí a rodičů. 
Ve čtvrtek 21. června 
jich do Nové Trojky 
řada z nich zamířila, 
aby společně oslavili 
její narozeniny.

V Nové Trojce se s oslavami za-
čalo již od rána, ale o skutečný 
vrchol se postaral mistr bublinář, 
který si svými kouzly s bublina-
mi získal nejen děti, ale i všech-
ny dospělé. Pak jako na každé 
správné oslavě přišlo na řadu 
krájení narozeninového dortu 
a slavnostní přípitek, kterého se 

ujala ředitelka Nové Trojky Edi-
ta Janečková. „Nové Trojce přeji do 
dalšího života mnoho spokojených 
dětí i rodičů, ale především bych rá-
da poděkovala všem spolupracov-
níkům, lektorům a nemůžu zapo-
menout ani na naše dobrovolníky,“ 
dodala Edita Janečková. �

-mot-

Ulita znovu ožila rodinným festivalem
V pořadí už 3. ročník zahradní slavnosti, která se 9. června kona-
la za podpory žižkovské radnice v areálu DDM Ulita, přilákal přes 
350 vyznavačů rodinné zábavy. Slunečný den pod širým nebem si 
samozřejmě nejvíc užily děti, které si vyzkoušely práci s keramic kou 
hlínou, výrobu placek nebo stříkání přes šablony na staré oděvy. 
O zábavu se staraly také taneční a divadelní soubory z Ulity i známé 
hudební kapely a ohňoví performeři z formace Pa-li-Tchi.�

Devět let s Novou Trojkou 
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