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Discgolf – přijďte si
zahrát Na Krejcárek

Teprve druhé v metropoli a vůbec 
první discgolfové hřiště v třetí 
městské části se otevře veřejnosti 
9. června v lesoparku Na Krejcár-
ku. Novinka pro veřejnost je vý-
sledkem spolupráce třetí městské 
části s nedalekým Domem dětí 
a mládeže v Praze 3 – Ulita. �

Více na str.  8

Žižkovská zahradní 
slavnost v Ulitě
Hudební skupina Polemic, Mi-
chal Hrůza s kapelou Hrůzy 
a efektní ohňová show, kterou 
předvedou dnes již mezinárod-
ně slavní performeři z formace 
Pa-li-Tchi. To jsou hlavní tahá-
ky rodinného festivalu volného 
času Ulitafest, který za podpory 
žižkovské radnice probíhá kaž-
dý rok pod širým nebem v za-
hradě Domu dětí a mládeže Ulita 
v ulici Na Balkáně. Tentokrát se 
uskuteční v sobotu 9. června od 
14.00 do 21.00 hodin. �

Více na str.  11

Farmářský svátek
českých jahod

Začátek jahodové sezóny se 
bude slavit v sobotu 16. června 
na farmatrzích na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. K dostání tu budou 
nejen čerstvé jahody a nejrůz-
nější jahodové speciality, ale 
přichystán je také bohatý dopro-
vodný program s dílnami, diva-
dlem, tancem a hudbou. �

Více na str.  5

Radek Homola zve 
na výstavu klubu 

žižkovských fotografů 
strana 9

Psí příběh: 
Co s ním?
Praha 7 nedávno představila 
projekt, při kterém zvažuje vy-
tvoření databáze DNA čtyřno-
hých miláčků registrovaných 
v této městské části tak, aby na 
základě rozboru genetických in-
formací z exkrementů moh-
ly úřady určit psa, jehož majitel 
po něm neuklidil. Další pražská 
radnice, Praha 12, pak na zá-
kladě stížností občanů rozhod-
la o tvrdé restrikci přístupu psů 
do veřejné zeleně jejím oploco-
váním. Všechna tato opatření 
jsou finančně velmi náročná, ale 
hlavně neřeší samotnou podstatu 
problému. 

Psí problém se samozřejmě do-
týká i Vinohrad a Žižkova a roz-
hodně se nelze smířit s tím, že při 
chůzi je nezbytné neustále sledo-
vat, kam člověk šlape, aniž by 
musel následně podstoupit ne-
chutné čištění obuvi. I proto se 
bude muset žižkovská radnice 
danou problematikou daleko in-
tenzivněji zabývat.

Před tím, než tak učiníme, 
bych ale chtěl oslovit občany Pra-
hy 3, aby se k dané problemati-
ce vyjádřili. A předně, aby vznes-
li své náměty k tomuto stále více 
neutěšenému stavu. V první řadě 
bych moc rád přivítal podněty od 
samotných majitelů psů. Uvítám 
každý názor, co může žižkovská 
radnice pozitivního učinit před-
tím, než se začne zabývat represiv-
ními prostředky, ke kterým přistu-
pují některé městské části a obce. 
Názory můžete zasílat na e-mai-
lovou adresu: psi@praha3.cz ne-
bo na adresu Radničních novin 
s heslem „Psi“.

Věřím, že si je v dnešní době 
většina pejskařů vědoma toho, že 
uklízení po svých miláčcích pat-
ří k běžným standardům kultivo-
vaného a ohleduplného chování 
ke svému okolí a zejména ke spo-
luobčanům. Doufám, že se nám 
podaří společně problematiku 
napravit i bez tvrdých represiv-
ních opatření, která by v koneč-
ném důsledku postihovala i sluš-
né majitele psů.

Budu se těšit na vaše podněty.�

Na Žižkovském 
pivobraní vystoupí 

také Xindl X
strana 7

Žižkovské pivobraní 
nejen pro fajnšmekry

Není žádnou novinkou, že vel-
ké tovární pivovary pořádají růz-
né přehlídky, festivaly, slavnosti 
nebo soutěže všeho druhu, kte-
ré prezentují tradiční produkci 
piva z České republiky. Dosud 
ale nebyla možnost seznámit se 
s produkcí minipivovarů, které 
aktuálně prožívají svůj zlatý věk. 
Jedná se především o restaurační 
pivovary, jejichž počet v ČR do-
sáhl úctyhodného čísla 287 a zdá 

se, že další budou stále přibývat. 
Festival je určený pro malé čes-
ké pivovary s ročním výstavem 
od 20 000 do 200 000 hektolit-
rů se sortimentem ve všech kate-
goriích: výčepní, ležáky, speciál-
ní, portery, speciální se sníženým 
obsahem alkoholu, bylinná, pše-
ničná, kvasnicová. 

Žižkovské pivobraní, které po-
řádá městská část Praha 3, nechce 
být zaměřeno na pouhou konzu-

maci piva, ale svým pestrým pro-
gramem se chce odlišit od jiných 
podobných akcí. Pro pořadate-
le akce je pivo tradiční a prasta-
rý nápoj, který si zaslouží vyšší 
kulturu konzumace. „Chceme po-
vznést kulturu pití piva. Proto nebu-
deme servírovat nápoje v plastovém 
kelímku, ale každý návštěvník si za 
symbolickou částku zakoupí třetino-
vou sklenici s uchem, z níž bude de-
gustovat. Zakoupení sklenice ale ne-
berte jako vstupenku na pivobraní. 
Kdo si bude chtít užít poslech hudby 
nebo jiné doprovodné programy, ne-
bude mu v tom nijak bráněno,“ ne-
chal se slyšet spolupořadatel akce 
a předseda občanského sdruže-
ní Archetyp Jiří Sedláček. Během 
festivalu bude probíhat i divácké 
hlasování o nejoblíbenější pivo. 

Kromě zlatavého moku budou 
návštěvníci moci ochutnat i kva-
litní a čerstvé pochutiny, např. 
vepřová žebra na zázvoru a čer-
ném pivu, různé pivní sýry, domá-
cí hamburgery, steaky v biokvalitě 
z plemen Angus, přírodní karba-
nátky s pivní omáčkou, uzeniny 
nebo čerstvé grilované ryby. �

-ham-

Podrobný program na str. 6 a 7

PAVEL 
SLADKOVSKÝ

zástupce starosty

Máte už dost „europiva“ a laciné továr-
ní kvality? Pak zpozorněte. Praha 3 po-
řádá první ročník Žižkovského pivobra-
ní, 8. a 9. června budete mít na Parukářce 
možnost ochutnat speciální piva z malých 
pivovarů nebo minipivovarů, které nabíd-
nou zcela jinou kulturu konzumace chme-
lového moku. Těšit se zde můžete na bo-
hatý kulturní program, především živých 
hudebních vystoupení Hudby Praha, 
Vltavy, Xindla X nebo Charlie Straight. 
Neděle 10. června bude patřit sběratelské-
mu Pivnímu blešímu trhu, který se bude 
konat na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

RN_12_06_01.indd   1RN_12_06_01.indd   1 30.5.2012   18:15:3830.5.2012   18:15:38



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

Rozšíření úředních hodin a změny 
v cestovních pasech 
Od 27. 6. 2012 končí možnost cestovat do zahraničí s dětmi zapsa-
nými v cestovních dokladech rodičů. Od tohoto data musí mít všech-
ny osoby mladší 15 let vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz. 
K žádosti se předkládá rodný list dítěte a může být vyžádán i rodný 
list jednoho z rodičů (vše pouze k nahlédnutí a v originálu), fotografie 
bude pořízena na místě. Odd. osobních dokladů a evidence obyvatel 
ÚMČ Praha 3 v červnu prodlužuje úřední hodiny: po a st 8–18, út 
a čt 8–15, pá 8–12 hod. Více informací na tel. 800 879 404. �

VÝZVA č. 383
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými stáními (minimální nájemné je 2000 Kč/m2/rok):

  1.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 34 (INV), 1. podzemní podlaží, 
 17,20 m2

  2.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 35 (INV), 1. podzemní podlaží, 
19,60 m2

  3.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 36 (INV), 1. podzemní podlaží, 
19,30 m2

  4.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 43 (INV), 1. podzemní podlaží, 
20,60 m2

  5.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 44 (INV), 1. podzemní podlaží, 
20,72 m2

Pozn.: Výše uvedená garážová stání jsou určena pouze pro invalidní občany, k jejich 
pronájmu je nutno doložit příslušné doklady! 
  6. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 3, 1. podzemní podlaží, 14,30 m2 
  7. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 4, 1. podzemní podlaží, 14,40 m2

  8. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 5, 1. podzemní podlaží, 14,60 m2 
  9. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 6, 1. podzemní podlaží, 14,30 m2 
10. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 7, 1. podzemní podlaží, 14,30 m2 
11. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 8, 1. podzemní podlaží, 14,60 m2

12. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 9, 1. podzemní podlaží, 14,30 m2 
13. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 10, 1. podzemní podlaží, 14,40 m2

14. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 11, 1. podzemní podlaží, 14,60 m2

15. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 12, 1. podzemní podlaží, 14,30 m2

16. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 13, 1. podzemní podlaží, 14,30 m2

17. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 14, 1. podzemní podlaží, 14,60 m2

18. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 15, 1. podzemní podlaží, 14,30 m2

19. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 18, 1. podzemní podlaží, 15,10 m2

20. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 19, 1. podzemní podlaží, 15,50 m2 

21. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 20, 1. podzemní podlaží, 14,40 m2 
22. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 21, 1. podzemní podlaží, 14,60 m2

23. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 22, 1. podzemní podlaží, 14,50 m2 

24. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 28, 1. podzemní podlaží, 14,40 m2 
25. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 29, 1. podzemní podlaží, 14,40 m2 
26. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 30, 1. podzemní podlaží, 14,60 m2 
27. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 31, 1. podzemní podlaží, 14,40 m2 
28. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 32, 1. podzemní podlaží, 14,40 m2 

29. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 33, 1. podzemní podlaží, 14,50 m2 
30. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 49, 2. podzemní podlaží, 14,60 m2

31. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 51, 2. podzemní podlaží, 14,40 m2

32. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 53, 2. podzemní podlaží, 14,40 m2

33. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 57, 2. podzemní podlaží, 14,40 m2 

34. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 58, 2. podzemní podlaží, 14,60 m2 

35. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 59, 2. podzemní podlaží, 14,40 m2 

36. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 60, 2. podzemní podlaží, 15,30 m2 

37. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 62, 2. podzemní podlaží, 15,40 m2 

38. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 63, 2. podzemní podlaží, 15,20 m2 

39. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 65, 2. podzemní podlaží, 14,60 m2 

40. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 66, 2. podzemní podlaží, 14,50 m2 

41. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 67, 2. podzemní podlaží, 14,50 m2 

42. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 69, 2. podzemní podlaží, 14,50 m2 

43. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 70, 2. podzemní podlaží, 14,50 m2 

44. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 73, 2. podzemní podlaží, 14,50 m2 

45. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 91, 2. podzemní podlaží, 14,10 m2 

46. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 94, 2. podzemní podlaží, 14,10 m2 

Tato garážová stání budou poskytnuta na základě písemných nabí-
dek zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adre-
su: Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, v obálkách označených značkou: 
„Výběrové řízení č. 383“, doplněnou pořadovým číslem garážo-
vého stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či ne-
správně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte 
konkrétní garážové stání, o které máte zájem, a stanovte výši nájem-
ného (v Kč/m2/rok), kterou pro toto garážové stání považujete za při-
měřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výbě-
rového řízení pro obsazení garážového stání bude nabídnutá výše 
nájemného.

Do výběrového řízení na garážové stání se mohou přihlásit ža-
datelé s pobytem nebo sídlem společnosti na území České repub-
liky. Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má 

MČ Praha 3 finanční pohledávky. Pokud budete zasílat nabídky na 
více garážových stání, je nutno zaslat každou nabídku samostatně! 
Na jeden objekt však lze podat maximálně tři nabídky. Pro urychlení 
vyřízení uveďte prosím i své telefonické spojení. Konečný termín pro 
příjem nabídek je úterý 26. června 2012 do 16.00 hodin.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí pro byty a nebytové pro-
story Rady městské části Praha 3, návrh pořadí bude schvalovat Rada 
městské části. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně in-
formován do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. Městská 
část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběro-
vé řízení zrušit. �

TOMÁŠ KALOUSEK, zástupce starosty městské části 
MAGDALENA BENEŠOVÁ, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Méně kontejnerů 
Upozorňujeme, že kvóta velko-
objemových kontejnerů přidělo-
vaná Magistrátem hl. m. Prahy 
pro druhé pololetí je nižší. Dojde 
i ke změnám provozních podmí-
nek. O podrobnostech budeme 
co nejdříve informovat. �

Odbor technické správy 
majetku a investic ÚMČ Praha 3

O prázdninách 
budou jesle uzavřeny
Jesle v Roháčově 40 budou 
během července a srpna z pro-
vozních důvodů uzavřeny. Jesle 
otevřou opět v pondělí 3. září. �

PATRICIE HNÁTKOVÁ 
oddělení zdravotnictví

RADA MČ PRAHA 3
� Rada vyzvala 
starostku, aby 
zvážila rezignaci 
Rada městské části Praha 3 vy-
zvala na svém zasedání 16. květ-
na starostku Vladislavu Hujovou, 
aby zvážila svou rezignaci. Pro 
usnesení hlasovalo šest z deví-
ti členů rady. Starostka městské 
části však nesouhlasila s odůvod-
něním tohoto usnesení o překročí 
svých pravomocí, a z tohoto důvo-
du pozastavila v rámci zákonných 
oprávnění platnost tohoto usnese-
ní a celá věc bude předložena na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 3.

Praha 3 bude
využívat veřejnou 
službu
� Smlouvu o organizaci a výkonu 
veřejné služby s krajskou poboč-
kou Úřadu práce Praha schváli-
li na svém květnovém zasedání 
radní třetí městské části. Dohoda 
umožní využívat osoby v hmotné 
nouzi a uchazeče o zaměstnání 
v evidenci Úřadu práce ČR k ve-
řejně prospěšným pracem, pře-
devším k udržování čistoty ulic 
a zlepšování životního prostředí.

Nová inteligentní
kamera pro strážníky
� Rada schválila pořízení no-
vé mobilní kamery pro systém 
Roadcon Mobile, který používá 
městská policie v Praze 3 k vy-
hledávání kradených vozidel. 
Systém instalovaný ve služeb-
ním vozidle detekuje poznávací 
značky okolo jedoucích a stojí-
cích vozidel a prověřuje je v da-
tabázích. Kamera za 34 tisíc ko-
run nahradí vysloužilou kameru, 
kterou strážníci používali dva ro-
ky, během nichž bylo přes milion 
vozidel prověřeno a 18 odcize-
ných identifikováno.
Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zatupitel-
stva, Havlíčkovo nám. 9.

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a fir-
my! 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, 222 116 300 a 222 116 387.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 25. června
Koněvova/V Jezerách 25. června
Soběslavská/Hollarovo nám. 25. června
Tachovské nám. (u tunelu) 25. června
Na Vrcholu/V Domově 10. června (neděle)
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 10. června (neděle)
náměstí Barikád 10. června (neděle)
Kostnické nám./Blahníkova 10. června (neděle)
Buková/Pod Lipami 54 18. června
Jeseniova 143 18. června
Přemyslovská/Orlická 18. června
Křišťanova/Sudoměřská 18. června
Křivá 15 4. června
Přemyslovská/Sudoměřská 4. června
U Rajské zahrady/Vlkova 4. června
V Zahrádkách/Květinková 4. června

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Kontejnery mizí pod zem, nepořádek často zůstává

Šetří místo a per-
fektně zapadají do 
městského prosto-
ru. Přesto se zdá, že 
se obyvatelé Prahy 3 
s podzemními kon-
tejnery na tříděný 
odpad ještě nesžili. 
Na řadě míst se tak 
na ulicích dál vrší 
odpadky, které měly 
už dávno zmizet. 
Podle představitelů žižkovské 
radnice zodpovědných za naklá-
dání s tříděnými odpady si oby-
vatelé třetí městské části k pod-
zemním kontejnerům nacházejí 
cestu. Jsou ale i tací, kteří prostor 

kolem nich berou jako místo pro 
odkládání odpadků všeho druhu, 
které pak dál hyzdí okolí. 

Největší problémy mívají oby-
vatelé Prahy 3 s většími kusy pa-
pírových obalů. Narazit u pod-
zemních kontejnerů na hromádku 
kartonových krabic tak bohužel 
není zas až taková výjimka. Při-
tom by stačilo větší papírové před-
měty natrhat na menší kusy nebo 
poskládat tak, aby je bylo možné 
otvory bez problémů vhodit do 
kontejneru. Podobným nešvarem 
je i zvyk odkládat zde igelitové taš-
ky nadité prázdnými PET lahve-
mi. Občas se dokonce u podzem-
ních sběrných jímek objeví skříně, 
matrace nebo ledničky, které by 
měly končit výhradně v kontejne-
rech pro velkoobjemový odpad 
nebo ve sběrných dvorech. 

S výstavbou podzemních kon-
tejnerů pro sběr a třídění od-

padů začala MČ Praha 3 jako 
vůbec první pražský městský 
obvod už v roce 2009. Do konce 
minulého roku vyrostlo v ulicích 
městské části celkem 14 podzem-
ních kontejnerových stání a do 
roku 2014 by ulice Prahy 3 měly 
mít celkem 55 moderních sběr-
ných míst. �

-mpa-
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Společenství vlastníků bytových 
jednotek v Jagellonské ulici 6 se 
bude moci s největší pravděpo-
dobností pustit do opravy střechy, 
která je v havarijním stavu, oprav 
společných prostor domu, regene-
race dvora a truhlářských oprav 
dveří. Pokud rozhodnutí rady po-
světí na nejbližším zasedání za-
stupitelstvo, radnice jim z fondu 
oprav na tuto rekonstrukci bezú-

ročně půjčí 499 tisíc korun. Díky 
obdobné podpoře se dočkají také 
obyvatelé domu na Tachovském 
náměstí 5 opravy dvorní fasády 
a nového osobního výtahu, který 
by měl být k domu přistavěn.

Společenství vlastníků byto-
vých jednotek v Nitranské ulici 5 
chce zase půlmilionovou půjč-
ku využít na opravy dvorní fasá-
dy a především rekonstrukci do-

žívajících dvorních balkonů. Na 
obnovu historicky cenné uliční 
fasády, včetně štukatérských pra-
cí a oprav balkonů s klempířský-
mi pracemi, navíc radní navrhli 
přidělit 400 tisíc korun jako dar.

Půlmilionová dotace by měla 
pomoci také farnímu sboru Čes-
kobratrské církve evangelické 
v Praze 3 s opravami Betlémské 
kaple. Peníze putují na havarijní 
opravy části této kulturní památ-
ky, včetně rekonstrukce interié-
ru a střešního pláště. Židovská 
obec zase získá 280 tisíc korun 
na statické zajištění 30 náhrobků 
a pořízení projektové dokumen-
tace pro obnovu rodinné hrob-
ky Fuchs na Nových židovských 
hřbitovech při Izraelské ulici. 

„O půjčky a dary z Fondu obno-
vy a rozvoje může požádat každý 
majitel nemovitosti, včetně družstev 
a společenství vlastníků, na území 
městské části Praha 3. Nově se půjč-
ky mohou poskytovat i na opravy 
a rekonstrukce vnitrobloků,“ připo-

mněl zástupce starosty pro finan-
ce a investice Josef Heller.

Přidělování podpory se řídí 
schválenými pravidly, která na-
leznete na www.praha3.cz. Žá-
dosti v první fázi posuzuje výbor 
pro územní rozvoj, následně jeho 
doporučení schvaluje rada a za-

stupitelstvo. Disponibilní zůsta-
tek fondu, který městská část v le-
tošním roce výrazně posílila, činil 
k polovině dubna přes 17 milionů 
korun. Půjčky a dary musí schvá-
lit ještě zastupitelstvo. �

-jas-

Fond obnovy a rozvoje: dva a půl milionu 
na opravy domů, kaple i židovského hřbitova

Žižkovský sešup
konečně v provozu 
S téměř třítýdenním zpož-
děním byla otevřena v par-
ku Parukářka nejdelší 
skluzavka v Praze. Dvanácti-
metrová atrakce na novém 
hřišti zasazeném v terénu
prošla po zatěžkávacích 
zkouškách na počátku květ-
na úpravami, kdy techni-
ci doladili její profil. Tobogán 
vinoucí se po svahu Vrchu 
svatého Kříže byl navíc za-
stíněn přístřeškem z tkaniny 
tak, aby slunce nerozpalo-
valo v letních dnech nere-
zové koryto. Dokončenou 
skluzavku osobně vyzkoušel 
v úterý 22. května místosta-
rosta Pavel Sladkovský. �

Přes dva a půl milionu korun poputu-
je z Fondu obnovy a rozvoje třetí městské 
části na opravy domů v Praze 3. Na bez-
úročných půjčkách navrhli v květnu rad-
ní rozdělit 1,5 milionu korun mezi tři ža-
datele. Další peníze putují formou daru 
na opravy Betlémské kaple v Prokopově 
ulici, obnovu náhrobků na Nových židov-
ských hřbitovech a opravu fasády historic-
kého domu v Nitranské ulici.

Islandský prezident na Vítkově
Na dvoudenní státní návštěvu přicestoval do České republiky prezident Islandské repub-
liky Ólafur Ragnar Grímsson (druhý zprava). Během svého programu navštívil v pátek 
18. května také Národní památník na Vítkově, kde se za doprovodu starostky městské 
části Praha 3 Vladislavy Hujové zúčastnil pietního aktu u hrobu neznámého vojína. �

Plochou náměstí se již v loňském 
roce zabývala i Nadace Karla 
Hartiga, jejíž předsedkyně Mile-
na Kozumplíková předala měst-

ské části Praha 3 koncept obnovy 
náměstí. Následně zpracovaný 
záměr architekta Aleše Steinera 
z ateliéru A 05 navrhuje do no-

vého parku začlenit i sportovní 
hřiště. Proto radnice začala ři-
diče upozorňovat, že je na Ko-
menského náměstí, stejně jako 

na ostatních veřejných prostran-
stvích s funkcí zeleně zakázáno 
parkovat. Výzvy k přeparkování 
jsou zatím prováděny formou 

letákové kampaně. Od 1. červen-
ce 2012 bude platit pro parkování 
na této ploše nulová tolerance. �

-jas-

Komenského náměstí se promění zpět v zelenou oázu 
Již jen několik týdnů zbývá do 
chvíle, kdy z veřejného prostoru 
na Komenského náměstí zmizí 
automobily řidičů, kteří si zde 
zvykli parkovat. Neudržovanou 
plochu veřejné zeleně převedlo 
hlavní město Praha na třetí měst-
skou část. Ta chce v nejbližší do-
bě vrátit náměstí funkci, kterou 
podle územního plánu má. 

Foto: J. Dostál
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Ankety se zúčastnilo 700 re-
spondentů v oblasti Jarova, dal-
ší stovku čtenářů tazatelé oslo-
vili přímo v pobočce knihovny 
na Jarově. Proti zrušení poboč-
ky, které z důvodu úspor a ne-
vyhovujících prostor ještě po-
čátkem tohoto roku plánovalo 
vedení Městské knihovny v Pra-
ze, se vyslovilo 88 % dotázaných 
(v knihovně 100 %), pro její zru-
šení byla jen tři procenta. Téměř 
tři čtvrtiny oslovených se vyslo-
vily také pro přestěhování po-
bočky do větších prostor, které 
by knihovně umožnily nabíd-

nout čtenářům více knih a lepší 
služby. Proti stěhování bylo 11 % 
dotázaných.

Podle názoru respondentů by 
nová spádová pobočka v Praze 3 
měla vedle většího počtu knih 
a publikací nabízet především be-
sedy o knihách, informace o no-
vinkách v literárním světě, mís-
to pro trávení volného času dětí 
(především hry a čtení z knih). 
Občané by také přivítali přístup 
k internetu, studovnu a půjčová-
ní elektronických knih a čteček.

„Jsem rád, že průzkum jedno-
značně ukázal, že jsme při záchra-

ně knihovny na Jarově postupovali 
správně. Na druhou stranu je vi-
dět, že i veřejnost současný stav vní-
má jako dočasné řešení, které ne-
poskytuje dlouhodobou perspektivu 
pro služby našim občanům,“ uve-
dl k výsledkům ankety zástupce 
starosty Pavel Sladkovský, který 
byl hlavním iniciátorem záchra-
ny jarovské pobočky na žižkov-
ské radnici. Rada městské části 
tehdy na jeho návrh schválila ví-
ce než milionovou dotaci na pro-
voz knihovny z obecní kasy.

O průzkumu byl informován 
také ředitel Městské knihovny 

v Praze Tomáš Řehák. Podle je-
ho slov přání veřejnosti v Pra-
ze 3 není v rozporu s koncepč-
ními záměry pražské knihovny, 
která v metropoli buduje síť spá-
dových poboček. A právě jedna 
z nich by mohla vyrůst na Jarově. 
„Rád bych v této souvislosti potvrdil 
náš úmysl vytvořit i zde spádovou 
knihovnu podle parametrů strate-
gie rozvoje Městské knihovny v Pra-
ze do roku 2015. Jsme rádi, že se pro-
blémy, které pro pobočku Chmelnice 
vyplývají z nedostatečných prostor 
a nájemních podmínek, stávají díky 
vedení městské části řešitelnými a že 

se možná rýsuje cesta, v jejímž závě-
ru mohou občané Prahy 3 získat mo-
derní velkou veřejnou knihovnu,“ 
uvedl ředitel Řehák. Podle něj 
by potřebné prostory měly mít 
minimálně 800 m2 a měly by se 
nacházet na Koněvově ulici, ne-
bo v její těsné blízkosti, nejlépe 
západněji od stávající pobočky.

Místostarosta Kalousek, kte-
rý má ve své kompetenci obec-
ní nebytové prostory, potvrdil, 
že vhodné prostory pro spádo-
vou pobočku knihovny žižkov-
ská radnice již hledá. �

-jas-

Občané jsou proti zrušení knihovny na Jarově, 
naopak chtějí větší spádovou pobočku

Oslavy 80. výročí posvěcení chrámu 
Nejsvětějšího Srdce Páně
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech slavil osmde-
sát let od svého vysvěcení. Součástí oslav byl bohatý kulturní i duchovní 
program a při této příležitosti zde sloužil 8. května kardinál Miloslav Vlk 
slavnostní bohoslužbu. Slavnostní mše svaté v den výročí posvěcení kos-
tela se zúčastnili také velvyslankyně Slovinské republiky Smiljana Knez, 
zástupci starosty Pavel Sladkovský, Tomáš Kalousek a Jiří Matušek, radní 
Barbora Hanychová a bývalá starostka Milena Kozumplíková. �

Občané Prahy 3 jsou jednoznačně proti zru-
šení pobočky městské knihovny na Jarově. 
Zároveň však potvrzují, že stávající podoba 
této veřejné služby kapacitně i rozsahem slu-
žeb nedostačuje, a proto by si naopak přáli 
zřídit v této lokalitě větší spádovou knihov-
nu, která by nabízela více publikací, další 
služby veřejnosti i zázemí pro vysokoškolské 
studenty z nedalekých kolejí. To vyplývá 
z průzkumu veřejného mínění, který si k da-
né problematice nechala radnice zpracovat.

Podpora městské části je podmín-
kou pro to, aby Římskokatolická 
farnost získala v rámci Programu 
regenerace podporu ze státního 
rozpočtu. Celkové náklady na le-
tošní opravy dosáhnou bezmála 
350 tisíc korun, z toho však vedle 
stotisícové dotace žižkovské rad-
nice dalších dvě stě tisíc korun za-
platí právě ministerstvo kultury. 
Dar městské části musí ještě schvá-
lit zastupitelstvo.

„Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
je nejvýznamnější stavbou třetí měst-
ské části, proto jsme ji v letošním ro-
ce navrhli do státního Programu re-
generace, který je speciálně určen na 
zachování jeho památkové hodno-
ty. Naši nominaci doporučil Národ-
ní památkový ústav a pracovní sku-
pina,“ vysvětlil zástupce starosty 
pro kulturu Pavel Sladkovský.

Kostel na náměstí Jiřího z Podě-
brad je jednou z nejvýznamnějších 

památkových staveb třetí městské 
části. Před třemi lety jej česká vlá-
da zařadila na seznam národních 
kulturních památek, v současné 
době žižkovská radnice společ-
ně se Slovinskou republikou a mi-
nisterstvem kultury nominuje tuto 
mimořádnou stavbu slovinského 
architekta Josipa Plečnika mezi 
památky zapsané na seznamu or-
ganizace UNESCO. �

-jas- 

Radnice přispěje na další opravy Plečnikova kostela
Stotisícová dotace z rozpočtu třetí měst-
ské části poputuje letos v rámci již tradiční 
podpory na opravy interiéru kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně. V rámci Programu rege-
nerace tak letos podpoří opravy a výmalbu 
vstupní předsíně národní kulturní památky 
na náměstí Jiřího z Poděbrad včetně restau-
rátorských prací na dveřích.

Které další služby by měla knihovna nabízet?

Respondenti v anketě mohli též vyjádřit, o které další služby knihovny, kromě ob-
vyklého půjčování knih a dalších tiskovin, by měli zájem:
a./ Besedy o knihách, b./ Vzdělávací pořady, c./ Přístup k internetu, d./ Kulturní pořa-
dy, e./ Studovna, f./ Informace o nových knihách, g./ Poradenská činnost (informace), 
h./ Místo pro trávení volného času dětí (hry a čtení), i./ Vyhledávání v databázích, j./ Re-
gionální informace, tisk, knihy o regionu, k./ Čítárna novin a časopisů, l./ Půjčování elek-
tronických knih a čteček, m./ Jiné služby (respondenti odpovídali např. WC, místo pro 
malé děti, kulturní program, více odborných knih a naučné literatury).

Sportovci ze ZŠ Jeseniova zaslou-
ženě zvítězili ve strhujícím měst-
ském finále letošní Amos Tour, 
jež se odehrálo v sokolovně v Rie-
gerových sadech 4. května. 

Amos Tour je sportovně-do-
vednostní soutěž základních 
škol, která probíhá v první, dru-
hé a třetí městské části. Nejlepší 
děti z každé školy vytvoří tři šes-

tičlenná družstva, která postu-
pují do mezi školního kola jed-
notlivých městských částí. Finále 
se pak zúčastní dvě nejlepší ško-
ly z každého městského obvodu. 
Prahu 3 letos reprezentovaly tý-
my ze ZŠ Jeseniova a ZŠ Chelčic-
kého. Děti soutěžily v lukostřel-
bě, na veslařském trenažéru či 
v bungeerunningu, což je souboj 
s elastickým lanem. 

Soutěží provázel moderátor 
Dalibor Gondík, velký úspěch 
mělo i exhibiční vystoupení mla-
dých závodníků v akrobatickém 
i tanečním rock´n´rollu, v bike 
trialu nebo mistra světa ve foot-
bagu. V bouřlivé atmosféře nabi-
té tělocvičny žáky povzbuzovala 
i starostka městské části Vladisla-
va Hujová (na snímku). �

-mot-

„Jesenijka“ má zlato z Amos Tour!
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I přes nepřízeň počasí se Jiřák za-
plnil mnoha zvědavci, kteří ne-
odolali, aby ochutnali výborná 
vína od českých a moravských 
vinařů. Symbolickým přípitkem 
radní Barbory Hanychové a bý-
valé starostky Prahy 3 Mileny 
Kozumplíkové začala oslava má-
je, kterému sice jeho růžovou bar-
vu narušila černá obloha a nízké 
teploty, nicméně i tak odcházeli 
návštěvníci z akce zcela spokoje-
ni a plni dojmů.

Naproti kostelu Nejsvětějšího
Srdce Páně byla umístěna řada 
stánků, u nichž se tlačili vyzna-
vači růžového moku a ochutná-
vali nabídku 15 tuzemských vi-
nařů. Zájemci o ochutnávku si 
zakoupili degustační set, který 
obsahoval skleničku, propisova-

cí tužku, katalog festivalových 
vín a 5 kusů tzv. Růžových duká-
tů, jimiž platili u stánků vinařů 
i občerstvení a které dokupovali 
v průběhu celého dne v „bance“ 
u vstupu na festival.

Kromě vína se podávaly netra-
diční lahůdky, jež ladily s chutí rů-
žového. V pestré nabídce kozích 
sýrů, domácích uzenin, dobrého 
pečiva a jiných pochutin domi-
noval především alsaský slaný ko-
láč „Tarte flambée“, podávaný ve 
třech variantách: cibule-slanina, 
tři druhy sýrů a uzený losos. Sou-
částí degustačního festivalu bylo 
i tzv. babí jaro, prodejní výstava 
rukodělných originálů od tvůrců 
z Fler.cz a farmářského tržiště.

K dýchánku fajnšmekrů vy-
hrávala živá hudba. �e Original 

Alva Vinariko Orchestra zahajo-
val dopolední program poklid-
nou improvizací, cimbálovka Vo-
nička rozproudila krev v žilách 

všem přítomným a podvečer pa-
třil jazzovým formacím Jazz Spi-
rit a Piňa & Co. Lada. �

-ham-

Růžový máj přilákal milovníky vína
Degustační festi val 
růžových vín s ná-
zvem „Růžový máj“ 
pro  běhl v sobotu 
12. května na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. 
Náv štěvníci mě-
li mož nost ochut-
nat nejen širokou 
na bídku výhrad-
ně růžových vín, ale 
i spoustu ji ných ne-
tradičních lahůdek. 

Začátek jahodové se-
zóny se bude slavit 
v sobotu 16. června 
na farmatrzích na 
náměstí Jiřího z Po-
děbrad. K dostání 
tu budou nejen čers-
tvé jahody a nejrůz-
nější jahodové speci-
ality, ale přichystán 
je také bohatý do-
provodný program 
s dílnami, divadlem, 
tancem a hudbou.

Čerstvé české jahody, ale i nejrůz-
nější pochoutky jako jahodové 
sushi, jahodové mojito, jahodo-
vé koktejly z biomléka, jahodo-
vý cheescake, studená jahodová 
polévka, jahodové džemy a de-
zerty, jahodové perníčky, muffi-
ny s jahodovým překvapením 
uvnitř, jahody se šlehačkou i ja-
hodová zmrzlina budou k ochut-
nání v sobotu 16. června na far-
mářském tržišti na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. 

Po celý den slavnosti bude ná-
vštěvníkům tržiště k dispozici 
čokoládová fontána. První pade-
sátka návštěvníků oblečených od 
hlavy až k patě do červené barvy, 
kteří mezi 10.00 a 11.00 hodinou 
dorazí k čokoládové fontáně, do-
stane jahodový špíz, který si bu-

de moct vykoupat v čokoládě 
a sníst. Ale ani ostatní návštěv-
níci o čokoládovou fontánu ne-
přijdou – čerstvě sklizené české 
jahody se budou u fontány na tr-
hu v den slavnosti nabízet až do 

vyprodání zásob už omyté a za 
akční ceny.

První polní české jahody od-
růdy Elsanta jsou ale na farma-
trzích na Jiřáku k dostání již od 
soboty 19. května. Postupně bu-

dou přibývat další šťavnaté odrů-
dy a od začátku června propune 
jahodová sezóna v plné parádě. 
Více na www.farmarsketrziste.cz 
a www.facebook.com/
praha. �

-mot-

Jahodové slavnosti na farmářském tržišti Jiřák 
Program jahodových slavností
�  9.30 – 14.00 kreativní dílna Rodinného a kulturního centra Nová 

Trojka s jahodovým překvapením, dílna je zdarma
�  9.00 – 13.00 smaltovací dílna Smaltum.cz, kde si za poplatek 

100 Kč bude možné vytvořit jahodový hrnek nebo sponku, které 
se na místě vypálí v peci

�  10.30 – 11.00 divadelní představení Bananatrip nejen pro děti
o putování malého banánku přes celý kontinent na pult českého 
supermarketu, aneb dejte si českou jahodu

� 11.00 – 14.00 DJ Mgl zahraje electroswing
�  12.30 – 13.00 taneční a pohybové studio Dancer´s club zatančí 

v rytmu latino a pro zájemce je zdarma připraven rychlokurz latin-
skoamerických tanců

„Chuť kraje Cilento“ 
je název mimořád-
ného farmářského 
trhu na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, 
který zde proběhl 
v pátek 25. a so-
botu 26. května. 
Představili se na 
něm farmáři z jiho-
italské oblasti, jež 
navázala s třetí měst-
skou částí v loňském 
roce partnerství 
v rámci spolupráce 
evropských regionů, 
a jejich produkty 
slavily velký úspěch.

Oblast Cilento v jihoitalském re-
gionu Kampánie je jednou z bašt 
středomořské kuchyně, krajem 
 farmářů a tradičních rodinných 
firem, jež své potravinářské vý-
robky produkují v slunečné kra-
jině stejnojmenného přírodního 
parku, zapsaného na seznamu 
UNESCO. Patnáct z nich se ta-

ké osobně představilo poslední 
květnový víkend na farmářském 
tržišti Prahy 3. K dostání zde by-
ly italské sýry, především speciál-
ní bůvolí mozzarella, uzenářské 
výrobky z divokých kanců, ale 
také fenykl, bílé fíky a samozřej-
mě vína, olivy i olivový olej, mar-
melády, med a další.

„Šlo o mimořádnou akci, která 
v rámci Prahy nemá obdoby. Když 
jsme loni italským partnerům uka-
zovali naše farmářské tržiště, nápad 
uspořádat speciální italský farmářský 
trh společně se přímo nabízel. Na dva 
dny jsme se tak pokusili – a myslím, 
že úspěšně – přenést atmosféru tra-
dičních středomořských tržišť přímo 

do centra Prahy včetně originálních 
hudebních a tanečních formací z Ci-
lenta. Náv štěvníkům byli k dispozi-
ci studenti italštiny jako tlumočníci, 
aby s italskými farmáři mohli disku-
tovat o jejich výrobcích,“ uvedl zá-
stupce starosty pro kulturu Pavel 
Sladkovský. �

-jas-

Gusto del Cilento: Exkluzivní italský farmatrh vzali lidé útokem
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Kdo přišel s nápadem mít vlast-
ní školní pivo pojmenované Pod-
skalská Koza?
Chmelař: Co se týká školního 
pivovaru, tak první várky se va-
řily už v roce 1967. Dostali jsme 
cvičný pivovar z Holešovic, poté 
jsme ale s produkcí načas přesta-
li. Název Podskalská Koza vzni-
kl v roce 1992. Tehdy pana Ko-
zu napadlo obnovit myšlenku 
vaření školního piva. Zprovoz-
nili jsme dvacet let starý pivo-
var a zmodernizovali ho. Jméno 
Podskalská Koza je jakousi paro-
dií na našeho pana profesora.
 
Kde se dá Podskalská Koza se-
hnat? 
Chmelař: Koza slouží hlavně 
pro školní účely a jen k degus-
taci. Ne všechno se vždy poda-
ří, proto když je várka špatná, 
můžou žáci poté přijít na to, kde 
udělali během výrobního proce-
su chybu. Veškeré pokusy jinak 
likvidujeme, pouze pokud bys-
te k nám přišel, nabídneme vám 
k ochutnání, ale jinak ho nikde 
neseženete. Podskalskou Ko-
zu ani nelze prodávat, výtoč je 
tak malý, že by nepokryl nákla-
dy s tím spojené.

Jak se liší výroba piva u minipi-
vovarů od tovární prefabrika-
ce? Ta se podle posledních prů-
zkumů potýká s problémem, že 
ztrácí tzv. pitelnost, čili zákaz-
ník nemá již na další pivo chuť.

Koza: Minipivovary prodávají 
pivo v nefiltrované podobě, říka-
jí tomu „kvasničák“. Takové pivo 
je hutnější, není stabilizované, je 
pasterizované. Velké pivovary se 
nyní snaží napodobit minipivo-
vary v tom, že ho také prodávají 
ve specializovaných restauracích 
nebo minisoudcích. 
Chmelař: Většinová produkce 
středních a velkých pivovarů je 
standardizovaná. Je to i tím, že ta 
výroba je nepřetržitá a nijak ne-
záleží na tom, v kterém období 

pivo vzniká. Ale pivo z minipivo-
varu se vaří podle vlastních chu-
ťových buněk, je na něj čas. Chut-
ná prostě líp a vy to oceníte.

Jaké nejsilnější pivo se vám po-
dařilo ve škole vyrobit?
Chmelař: Naše zatím nejsilněj-
ší mělo okolo 38 °, tedy obsaho-
valo 12,8 procent alkoholu. Je to 
dosud rekord nejen na české po-
měry, ale i na světové. Není tam 
použitý vůbec žádný cukr, jenom 
slad, voda a chmel. Proces tako-

vého piva je technologicky ne-
smírně složitý, trval skoro sedm-
náct hodin. Ekonomicky je vaření 
takového piva nevýhodné a my si 
to můžeme dovolit jen proto, že 
nás nic netlačí a můžeme si s ním 
takhle hrát. Pomalu byl problém, 
aby tak husté a sladké pivo teklo 
hadičkami. Proto jsme ho pojme-
novali Podskalská pusinka. �

 Martin Hošna

Rozšířenou verzi rozhovoru 
naleznete na www.praha3.cz

Jak chutná „kozí“ pivo z „líhně sládků“?
Žižkovského pivo-
braní se možná zú-
častní i Podskalská 
Koza. Toto pivo 
vaří Střední prů-
myslová škola po-
travinářských tech-
nologií v pražské 
Podskalské ulici, kte-
rá je jedinou vzdělá-
vací institucí v Čes-
ku svého druhu, kde 
se můžou studenti 
vyučit sladovnické-
mu řemeslu. V roce 
2010 se dvěma stu-
dentům z této školy 
dokonce podařilo 
uvařit nejsilnější pi-
vo na světě vyrobené 
klasickou metodou. 
Více nejen o pod-
skalském pivu pro-
zradili ředitel školy 
Milan Chmelař 
a profesor sládků 
Oldřich Koza.

Více než 65 českých speciálů! 
Pochoutky pivní gastronomie!

Doprovodný program pro děti –
hry, soutěže, divadélko!

www.praha3.cz
www.farmarsketrziste.cz

www.facebook.com/praha3.cz
www.facebook.com/ftpraha
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Ilustrační foto: www.gastroinfo.ci/pivoklub
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Zazní na Žižkovském pivobraní 
písničky z připravované desky?
Na začátku jsme si v kapele říkali, 
že je hrát ještě nebudeme. Ale ne-
vydrželi jsme to. Už teď hrajeme 
asi pět věcí a užíváme si to.

Festival je zaměřený na kulturu 
rozumné konzumace, nikoli na 
chlemtání půllitrů v hospodě. 
Jaký je tvůj přístup k pivu?
Já říkám, ať si každej chlastá, co 
mu vyhovuje. Já mám buď obdo-
bí, kdy piju jen pivo nebo víno, 
tvrdej, či abstinuju. Když přije-
du na nové místo, kde jsem ještě 
nebyl, raději ochutnám něco, co 
jsem ještě nepil. Zajímají mě spíš 
nové nepoznané věci.

Dáváš tedy raději přednost pivu, 
které pochází z malého pivovaru 
než typické tovární výrobě?
Je to asi podobné, když cestuješ 
po cizině a stravuješ se v McDo-
naldu, nebo dáš přednost raději 
místní gastronomii. Pak je tu sice 
riziko, že skončíš jako já s úplavi-
cí v Římě, kde jsem byl minulý tý-
den. Ale když neriskuješ, nic ne-
zkusíš. 

Vzpomeneš si na nějakou méně 
známou značku, co si nedávno 
ochutnal?
Naposledy to bylo pivo Kocour 
v restauraci Těžký časy, které by-
lo velice příjemné na chuť, o to 
hůř mi ale bylo následujícího 
dne, protože jsem ho vypil asi 
víc, než je zdrávo. Pak jsem na-
prosto dobře věděl, proč se pivo 
jmenuje Kocour a hospoda Těž-
ký časy. (smích)

Pojďme k hudbě. Vybavíš si ješ-
tě svoje úplně první hudební za-
čátky? 
Záleží teda na tom, co považu-
ješ za opravdové hudební začát-
ky. Už třeba v sedmi letech jsme 
s bratrem zpívali vlastní písničku 
My jsme ty dva myšáci. Na základ-
ce a na střední jsme pak zakláda-
li různé kapely, co plagiátorsky 
vykrádaly Beatles a skupiny de-
vadesátých let Guns N´Roses ne-
bo Nirvanu. 

Pokud se nemýlím, s jednou 
z těch studentských kapel ses ten-
krát pohyboval i v okolí náměstí 
Jiřího z Poděbrad a Žižkova.
Zkoušeli jsme různě po domác-
nostech, jedna ze zkušeben by-
la i pod televizní věží na Žižkově. 
Náš první společný koncert se ko-
nal v jedné základce na Jiřáku. Ale 
byl zároveň společným koncertem 
posledním. Já jsem chtěl být Axl 
Rose, zbytek chtěl být Kurtem 
Cobainem, a tak pak pokračovali 
beze mne. (smích) Ale grunge mě 
pak začal ohromně bavit a nedám 
na něj dosud dopustit. 

Kdy přišel ten zlom, že jsi z toho 
rocku přesedlal k folku? 
Já ale folk poslouchal odmalička. 
Nikdy jsem nepřestal poslouchat 
Jarka Nohavicu a Karla Plíhala, 
i když v tom mém hlučném ob-
dobí to šlo na druhou kolej. Když 
jsem ale začal psát vlastní věci 
v češtině, začal jsem se k textům 
obou zmiňovaných vracet a zjiš-
ťoval jsem, jak jsou pro mě inspi-
rativní. Najednou začalo být dů-
ležité, o čem ta písnička vlastně je, 
a ne, že je jenom nahlas. 

Pro mě se obě tvoje alba diame-
trálně liší. Na debutu se prezen-
tuješ jako provokatér, zatímco 
Praxe relativity najednou uka-
zuje Xindla ve vážnější poloze. 
Je to tím, že máš třicítku za se-
bou a do jisté míry jsi najednou 
vyspěl?
Já jsem s první deskou spokojený, 
nicméně po zvukové stránce mi 
přijde poněkud jednotvárná. Chtěl 
jsem střídat polohy, dosáhnout ba-
revnějšího zvuku a mít pestřejší 
nástrojové obsazení, což se, mys-
lím, s tou druhou podařilo. 

Na třetí desce se zase posouvá-
me trochu jinam. Mám rád kytary, 
proto jich je tam víc, aby byl zvuk 
plnější. A že míň rapuju a zpívám, 
to je prostě vývoj. Asi čtyři rapové 
litanie tam mám, ale jinak se po-
kouším říct stejné množství infor-
mací pomocí menšího počtu slov. 

Na začátku jsi hodně provoko-
val. Neříkám, že je to zrovna 
správné, ale proč jsi v tom jedno-
duše nepokračoval?
Provokovat můžeš nějakou dobu, 
ale pokud se neukáže, že nic jiné-
ho než ta provokace to není, dlou-
ho s tím nevydržíš. A já věřím, že 
mám v hudbě na víc.

Svoji tvorbu charakterizuješ ja-
ko autoprotestsong. Co si pod 
tím máme představit?
Kritizuji především sebe a svoji ge-
neraci, jak žijeme. To se od té doby 
nezměnilo a i na nové desce tomu 
není jinak. Nebude to ale o lásce 
jako takové, ale o lásce k penězům 
a o tom, že většina lidí věří, že aby 
vás někdo miloval, tak musíte být 
slavní a bohatí. Kvůli tomu jsou 
někteří schopní obětovat všechno, 
i tu lásku, pro kterou to vlastně dě-
lali. Původně to nevznikalo jako 
koncepční deska, ale nakonec z to-
ho to téma vyplynulo. 

Dá se říct, že na novém albu se 
vyrovnáváš se showbyznysem, do 
nějž jsi skočil rovnou po hlavě? 
Je to tak, jak říkáš: než jsi byl zná-
mý, tak ti do toho nemluvilo tolik 
lidí, najednou ale kolem tebe bzu-
čí spousta much a tobě to začíná 
být stále víc nepříjemné. Prostředí 
se tě snaží dostat do sebe a udělat 
z tebe průměrnou sekanou. Po-
dáš ruku ďáblovi a riskuješ, že se 
staneš kolečkem velké mašinérie. 

Zpíváš o generaci třicátníků. Co 
např. tebe osobně tak frustruje? 
Neozývají se v tobě vnitřní hlasy, 
že už je čas založit rodinu?
Necítím to ani jako tlak okolí, ale 
pociťuju to jako svoji bio logickou 
potřebu. Přítelkyni mám, pokud 
bude rodina, budeme moc rádi, 
ale nijak to nehrotím. Ale v rodi-
ně vidím smysl. Ta je přednější 
než muzika.

Kromě hudby publikuješ a píšeš 
muzikál, tvoje videoklipy jsou pre-
cizně natočené. Neláká tě film?
Muzikál mě do jisté míry stále zají-
má a kromě Plantáže připravuji fil-
mový muzikál, ale nečekejte žádné-
ho Draculu nebo opusy à la Michal 
David. Šel bych na to spíš civilně, 
spojil bych ty prvky, které mě nej-
více baví a můžete je slyšet i v mojí 
tvorbě. Jinak film mě láká a uvidí-
me, jak se to vyvrbí. Co se týká vi-
deoklipů, na těch si necháváme zá-
ležet, protože nás hodně baví.

Videoklip je dneska hodně drahá 
záležitost. Vyplatí se vám je točit, 
když je dáte akorát na YouTube?
Já myslím, že ne. (smích) Filmové 
natáčení je opravdu drahý proces 
a je nákladnější než točit samot-
nou desku. Mám z toho ale dob-
rý pocit. �

Martin Hošna

Rozšířenou verzi rozhovoru 
naleznete na www.praha3.cz

„Chlastejte si, co chcete,“ říká Xindl X
Písničkář Ondřej Ládek aka Xindl X 
není na naší hudební scéně žádným 
nováčkem. Jeden z původních tvůrců 
sitcomu Comeback měl přímo raketový 
start se svojí první deskou Návod ke čtení 
manuálu. Hitů Anděl, Dysgrafik nebo 
Mamut se chopila komerční rádia 
a ze zpěváka se stal obratem vyhledávaný 
interpret. Xindl X je jedním z headlinerů 
1. ročníku Žižkovského pivobraní, kde 
podle všeho představí i nové skladby 
z připravovaného alba. 

Jedním z hudebních hostů prvního Žižkovského pivobraní bude právě Xindl X

Kdo je Xindl X?
Poprvé na sebe upozornil v roce 2007, kdy v soutěži Česko hledá 
písničku získal ocenění za skladbu Mamut. O rok později vydal de-
butové album Návod ke čtení manuálu, za které získal nominaci 
České hudební akademie Anděl v kategorii folk & country. Ve svém 
hudebním projevu kombinuje hip hop s folkem, jazzem nebo blues. 
Svůj pseudonym si vypůjčil od jedné postavy z filmu Woodyho Allena 
Hollywood Ending. Jeho největší hit Anděl je volně inspirován skan-
dálem Bohumila Kulínského, jenž si odpykává trest ve vězení za po-
hlavní zneužívání členek sboru Bambini di Praga. Je spoluautorem 
scénáře filmu Restart a námětu seriálu Comeback. V roce 2010 vy-
dal publikaci Brouk v hlavě. Na kontě má dosud tři desky (Návod 
ke čtení manuálu, Praxe relativity, Xpívanky) a brzy by měl vydat 
další studiové album nazvané Láska.

Prostředí se tě snaží dostat 
do sebe a udělat z tebe 
průměrnou sekanou. 
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Lokalita Na Krejcárku přitom 
rozhodně nebyla vybrána náhod-
ně. Svou rozlohou 45 tisíc metrů 
čtverečních sice patří zdejší park 
v třetím pražském obvodu k těm 
větším, komplikované majetkové 
vztahy ale až donedávna znemož-
ňovaly jeho plnohodnotné využi-
tí. To by se teď mělo změnit. 

Nová dohoda, kterou městská 
část nedávno uzavřela s vlastní-
ky pozemků, totiž otevírá cestu 
k celkovému oživení prostoru. 
„O myšlence oživení parku Na Krej-
cárku jsme uvažovali dlouho, pro-
to jsme uvítali, když zástupci DDM 
Ulita přišli s nápadem na vybudová-
ní discgolfového hřiště,“ popsal zrod 

celého projektu místostarosta Ji-
ří Matušek, který je na žižkov-
ské radnici zodpovědný za oblast 
sportu a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže. 

Za málo peněz hodně muziky
Díky relativně nízkým investič-
ním nákladům a možnosti zacho-
vání původního charakteru zdej-
šího terénu a vegetace nebylo od 
prvotní myšlenky k realizaci za-
se až tak daleko. Během necelé-
ho měsíce tak v jihovýchodní části 
parku, která bezprostředně sou-
sedí s DDM Ulita, vyrostlo plno-
hodnotné městské hřiště s šesti 
„jamkami“ a stejným počtem od-
pališť. „K žádným velkým úpravám 
nebo dokonce kácení stromů nedošlo, 
stačilo totiž prostor osázet potřebným 
množstvím košů a může se začít. Veš-
kerý mobiliář, který pořizovala žižkov-
ská radnice, přitom stál 170 000 Kč,“ 
podtrhl místostarosta Matušek. 

Žižkovská radnice bude podle 
něj kromě statických herních prv-
ků zodpovídat také za stav vege-
tace v místě, což by ale nemělo 
překročit běžné parkové úpravy, 
které se v lokalitě provádějí něko-
likrát ročně. Správcem celého are-
álu bude díky své blízkosti DDM 
Ulita, jenž kromě běžného pro-
vozního servisu nabídne přízniv-
cům discgolfu také možnost půjčit 
si na recepci házecí disky (tzv. fris-
bee talíře), s nimiž se tento nový 

sport provozuje. „Jde o společnou 
službu, kterou budou radnice a Ulita 
poskytovat občanům zdarma,“ zdů-
raznil zástupce ředitele Ulity Ro-
man Rozbroj s tím, že zpoplatně-
no nebude ani užívání sportoviště 
ani půjčování házecích talířů, kte-
ré budou zájemcům vydávány stá-
lou službou proti symbolické vrat-
né kauci.

Vítá vás DiskGolfPark Ulita
Park Na Krejcárku, který je ob-
líbeným místem nedělních pro-
cházek, se tedy k novému živo-
tu nadechne už 9. června, kdy 
se v areálu Domu dětí a mláde-
že Ulita koná 3. ročník oblíbené-
ho festivalu volného času ULITA-
FEST 2012. Jedním z hlavních 
bodů jeho programu bude také 
slavnostní otevření nového spor-
toviště, jehož se kromě zástupců 
třetí městské části a Ulity zúčastní 
také představitelé pražského ma-
gistrátu. Kromě názorné ukázky 

discgolfu se návštěvníci mohou 
těšit také na soutěž o zajímavé ce-
ny a další překvapení. 

O zábavu, která by k zelené oá-
ze Na Krejcárku, ale i k dalším 
městským parkům měla přitáh-
nout pozornost většího počtu ob-
čanů třetí městské části, by ovšem 
neměla být nouze ani do budouc-
na. „Otevření hřiště přesně zapadá do  
koncepce žižkovské radnice, jejíž pod-
statou je nejen péče o zeleň, ale i za-
traktivňování a otevírání veřejných 
prostorů, kam se budeme snažit přilá-
kat veřejnost dalšími a dalšími akce-
mi,“ nastínil další plány místosta-
rosta Matušek.

Nadstandard je základ
Projekt discgolfového hřiště před-
stavuje podle místostarosty Ma-
tuška další příležitost k prohlou-
bení spolupráce radnice s Ulitou 
na poli školní i mimoškolní péče 
o děti a mládež, kterou si obě stra-
ny již dnes pochvalují. 

„Pomoc ze strany MČ Praha 3, kte-
rá náš nápad vzala za svůj, je nad-
standardní, čehož si vážíme a jsme 
rádi, že společně můžeme občanům 
nabídnout opravdu kvalitní volno-
časovou aktivitu pro celou rodinu,“ 
zhodnotil za Ulitu zástupce ředi-
tele DDM Rozbroj. 

Ani pro jeho organizaci ale pod-
le něj snaha o zatraktivnění parku 
Na Krejcárku zprovozněním no-
vého sportoviště nekončí. Dalším 
krokem by tak prý například moh-
lo být zřízení půjčovny lehátek ne-
bo piknikových dek, která by se 
do této klidové zóny mimořádně 
hodila a zvláště v letních měsících 
by jistě našla své využití. �
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UFO nebo golf? Park Na Krejcárku 
ožije novým sportem
Teprve druhé v me-
tropoli a vůbec prv-
ní discgolfové hřiště 
v třetí městské části 
se otevře veřejnosti 
9. června v lesopar-
ku Na Krejcárku. 
Novinka je výsled-
kem spolupráce tře-
tí městské části s ne-
dalekým Domem 
dětí a mládeže Pra-
ha 3 – Ulita.

Park Na Krejcárku nabídne novou možnost aktivního trávení volného času – discgolf

Snaha nabídnout 
občanům novou for-
mu trávení volného 
času a oživit další 
park byly podle mís-
tostarosty Matuška 
hlavní důvody, které 
vedly žižkovskou 
radnici k vybudo-
vání nového spor-
tovního areálu 
Na Krejcárku.

Výraznějšímu oživení parku Na 
Krejcárku bránily v minulos-
ti komplikované majetkoprávní 
vztahy. Pozemky, na kterých se 
park rozkládá, vlastní více sou-
kromých majitelů. Jak se vám ten-
to problém podařilo vyřešit?
Tyhle věci se řeší už od polovi-
ny 90. let. V průběhu času došlo 
ke generační obměně vlastníků, 
a my jsme proto iniciovali nové 
jednání. Jeho výsledkem je do-
hoda, že park bude sice využíván 
ve stejném režimu jako doposud, 
což znamená, že MČ Praha 3 si 
plochu pronajímá a stará se také 
o údržbu pozemku, ale park už 
nebude sloužit jen na procházky. 

Touto cestou, ke které patří i vy-
budování discgolfového hřiště, 
chceme celý prostor zatraktivnit. 

Vybudování discgolfového hřiš-
tě je tedy jakýmsi prvním kro-
kem k oživení lokality. Jaké dal-
ší kroky budou následovat?
Nesmíme zapomenout na to, že 
hlavní slovo zde budou mít i na-
dále její majitelé. Záleží tedy na 
tom, na co budou chtít přistoupit 
a co budou ochotni akceptovat. 

Proč se MČ Praha 3 rozhodla 
podporovat právě tento projekt?
Projekt discgolfového hřiště se 
nám jevil jako velice rozumné 

a vtipné řešení, které nevyžadu-
je pracné úpravy okolí ani ná-
ročnou údržbu. 

Hřiště bude stát v těsné blízkos-
ti DDM Ulita, z toho, co říkáte, 
ale vyplývá, že nebude určeno 
jen pro jeho návštěvníky…
Určitě ne. Předpokládám, že ta-
to nová volnočasová aktivita 
osloví občany Prahy 3 a že za-
čnou hřiště aktivně vyhledávat. 
Discgolf je multigenerační zá-
bava, která zaujme jak vnuka či 
vnučku, tak i jejich dědečka či 
babičku. Zkrátka zábava pro ce-
lou rodinu. �

-mpa-

„Bude to zábava pro celou rodinu,“ říká zástupce starosty Jiří Matušek

Co je to discgolf?
Discgolf v sobě spojuje dva spor-
ty: házení létajícím talířem (tedy 
frisbee) a golf. Smyslem je hodit 
létajícím talířem tak, aby skon-
čil ve speciálním koši s železný-
mi řetízky (viz ilustrační foto). Ne-
hází se ale „jen tak“. Každé hřiště 
má určitý počet jamek/košů, do 
kterých se hází z odpališť vzdá-
lených obvykle 50 –120 metrů. 
Každá jamka/koš má navíc svůj 
par (počet hodů nutných k její-
mu zdolání), který by hráč pokud 
možno neměl překročit. Vítězem 
je totiž ten, kdo absolvuje celé 
hřiště s nejmenším počtem hodů.
Základní pojmy
DiscCatcher – speciální koš na 
chytání disků (obdoba golfové 
jamky)
TeeSign – charakteristika hřiště 
umístěná u každé „jamky“ 
InfoBoard – informační tabule 
s pravidly a popisem celého hřiště
TeePad – místo, ze kterého se 
absolvuje první odhod na každé 
„jamce“
Fairway – dráha pro let disku me-
zi TeePadem a DiscCatcherem
Par – normovaný počet hodů, 
které by měly stačit k absolvo-
vání „jamky“ 
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Jak klub fotografů vlastně vznikl?
Klub fotografů amatérů v Žižko-
vě vznikl v roce 1932, aby sdru-
žoval členy, kteří se zajímali o fo-
tografii a focení. V té době byly 
fotografický materiál i techni-
ka příliš drahou záležitostí a jen 
málokdo si to všechno mohl do-
volit. Fotila vlastně jen vyšší 
a střední třída. Ostatní na to ani 
neměli čas. Myšlenkou bylo teh-
dy nejen scházení se nad foto-
grafií, ale také sdílení pomůcek 
a nezbytných potřeb k focení. 

Tenkrát měl klub také daleko ví-
ce členů než dnes. Šedesátičlen-
ný kolektiv nebyl výjimkou. 

… a dnes?
Obrat nastal samozřejmě po re-
voluci, kdy se počet členů výraz-
ně snížil. Tehdy jich bylo 10 až 15. 
V současné době máme sedm stá-
lých členů, přičemž čtyři z nich 
stále fotí na analog, ostatní digitál-
ně. Já osobně jsem začínal s analo-
govou fotografií, ale nyní fotím již 
rok také digitálně. 

Proč v posledních letech podle vás 
počet členů tak výrazně klesá? 
Obecně si myslím, že tendence ke 
scházení se už dnes není tak vel-
ká. Dá se v podstatě říct, že živé 
kluby nahrazuje internet. Lidé už 
nemají potřebu konfrontovat své 
obrázky a osobně sdílet názory. 
Stačí jim jen vytvořit si on-line ga-
lerii, kde své fotky vystaví a čeka-
jí na odezvu z okolí. I informace 
technického charakteru už dnes 
seženete přes internet. Osobní 
kontakt lidí se stejným zájmem 
je ale nenahraditelný. Rozšiřuje-
te si obzory nejen o fotografii, ale 
učíte se i své fotografie obhajovat. 
V určitém směru nejednáte jen za 
sebe, ale za kolektiv. 

Přijímáte vůbec nové členy a jaká 
jsou pro jejich přijetí kritéria?
Nové členy samozřejmě přijímá-
me, zájem rozšiřovat klubovou zá-
kladnu tu je. No a kritéria? Není 
podmínkou, aby nový člen byl ho-
tový fotograf. Podstatné je to, aby 
měl zájem o fotografii, aktivně se 
účastnil klubových projektů a po-
máhal při chodu organizace. 

Na co by se zájemci měli zaměřit?
Není důležité, jestli fotíte repor-
táže, krajinky nebo třeba akty. 
Ani technika není podstatná. Dů-
ležitá je radost z tvoření, no a pak 
ty obrázky. Každý z členů by měl 
ale občas vyfotit i nějakou mo-
mentku ze Žižkova. Prvotním zá-
měrem klubu bylo totiž mapovat 

Žižkov a jeho proměny v čase. 
Jedná se vlastně o takový časo-
sběrný dokument, který zde uklá-
dáme do archivu. Člověk si musí 
uvědomit, že i banalita všedního 
dne bude za desítky let zajímavá.
 
Vy sám fotíte analogovou i digi-
tální fotografii. Co je lepší?
Nemohu říct, že by něco bylo lep-
ší a něco horší. Je to prostě jiné a já 
osobně nepreferuji jednu techniku 
před druhou. Rozdíl vidím hlavně 
v tom, že u analogu zažíváte tro-
jí napětí. Když cvaknu fotku, ne-
mohu si ji hned prohlédnout, jestli 
je dobrá, nebo špatná, musím po-
čkat na vyvolání, které se také ne-
musí povést a poslední fáze je při 
pozitivním zpracování. Ale jde jen 
o to zvládnout techniku, kterou 
se člověk naučí. Dá se tedy říct, že 
analogová fotografie je větší dob-
rodružství. Špatnou fotografii ale 
nezachrání ani ušlechtilý tisk nebo 
jiná technika. Není důležité, čím 
fotografujete, ale co chcete obra-
zem sdělit a jak se vám to povede.

Zmiňujete se o archivu. Jak vlast-
ně dnes vypadá?
Archiv fotografií je umístěn přímo 
v prostorách klubu a každý z čle-
nů by zde měl zanechat něco ze 
své tvorby. Nyní čítá stovky foto-
grafií, rozdělených podle jména 
autora. Někdy se ale samozřejmě 
stalo, že nám zde zůstala nepo-
psaná krabice – to pak člověk jen 
odhaduje, kdo to mohl fotit. Asi 

by to chtělo někoho, kdo nefotí, 
aby měl čas se o archiv starat.

Jak vypadá klubová činnost dnes, 
jak často se scházíte?
Pravidelné schůzky vypadají tak, 
že se členové sejdou a prezentují 
svou tvorbu ostatním. Dříve jsme 
se scházeli každý týden ve čtvrtek, 
dnes už je to méně často. Každý 
měsíc pořádáme otevřené čtvrt-
ky, na které může přijít kdokoliv. 
Letošní rok máme v plánu uspo-
řádat workshop a kromě pravi-
delných schůzek pořádáme ještě 
besedy s fotografy. 

Co byste chtěl na závěr vzkázat 
amatérským fotografům?
Hlavně ať fotí, to je nejdůležitější. 
Ať fotí na péčko („P“ – označení pro-
gramu fotoaparátu, při kterém musí 
fotograf nastavit expoziční čas i clonu 
– pozn. redakce), mají radost z tvor-
by a přijdou se k nám do klubu po-
dívat. A pokud mohu vzkázat ně-
co i ostatním: Nevyhazujte staré 
fotky ze Žižkova, o které nebudete 
mít zájem. Doneste je k nám a po-
mozte tak mapovat historii Žižko-
va a jeho proměny v čase. �

Eva Zídková

„Značku neřeším, foťák si půjčuju od ženy,“ 
říká předseda Klubu fotografů amatérů v Žižkově Radek Homola

Klub fotografů amatérů v Žižkově letos 
slaví 80 let od svého založení. Tomuto vý-
ročí je věnována také výstava, kterou může 
veřejnost navštívit do 29. června v bývalém 
kině v Orlické ulici 2. Expozice, jejíž verni-
sáž byla 10. května, představuje nový výběr 
z archivu, momentky ze Žižkova i fotogra-
fie od současných členů klubu. „O Klubu 
fotografů amatérů v Žižkově jsem se poprvé 
dozvěděl právě v Radničních novinách,“ říká 
současný předseda klubu Radek Homola, 
který je jeho členem od roku 1995.

Klub fotografů 
amatérů v Žižkově
sídlí od roku 1936 na adrese 
Seifertova 63
http:\\kfaz.estranky.cz
tel.: 724 364 362

Předseda klubu žižkovských fotografů amatérů Radek Homola

Vernisáže jubilejní výstavy klubu se zúčastnili jeho dlouholetí členové (vlevo Martin Tyll) i zástupce starosty Jiří Matušek (vpravo)

Foto: archiv KFAŽ, autor neznámý Foto: archiv KFAŽ, M. Frolík Foto: archiv KFAŽ, O. Polívka
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Rozsáhlá rekonstrukce souboru 
panelových domů, kterou pro-
šly jednotlivé bytové jednotky, 
opláštění budov i jejich okolí, tr-
vala pět let a žižkovská radnice 
do ní zatím investovala 263 mili-
onů korun.  V první etapě došlo 
k rekonstrukci střechy a kom-
plexní opravě ustupujícího nej-
vyššího podlaží. Přestavba pak 
v další fázi pokračovala výmě-
nou oken a revitalizací převáž-
né části fasády, což dalo objek-
tu atraktivní a moderní ráz. Ten 
byl dokonce odbornou veřej-

ností oceněn titulem Fasáda ro-
ku 2008 jako nejlépe provedená 
revitalizace panelového domu 
v České republice. 

Po novém kabátu došlo i na 
jednotlivé bytové jednotky, kde 
senioři bydlí. „Vzhledem k tomu, že 
se jedná o dům s pečovatelskou služ-
bou a s ohledem na rozsah rekon-
strukce bytů nelze tyto opravy prová-
dět za provozu. Po dohodě s vedením 
pečovatelského domu a s ohledem na 
vysoký věk nájemníků proto bylo roz-
hodnuto provádět rekonstrukce po-
stupně pouze v bytech, které se uvol-
ní,“ popsal průběh prací zástupce 
starosty Jiří Matušek. 

Od roku 2008 tedy postup-
ně prošlo opravou 72 nájemních 
bytů, ve kterých byla vybudová-
na nová zděná jádra, vyměněna 

elektroinstalace, provedeny nové 
omítky, výmalba a byly položeny 
nové podlahy. Některé byty by-
ly přestavěny na bezbariérové, ji-
né byly dispozičně upraveny tak, 
aby lépe vyhovovaly obyvatelům 
s omezenou pohyblivostí. Bě-
hem letošního roku pak plánuje 
třetí městská část opravit dalších 
21 bytových jednotek.

Víceletá revitalizace pečovatel-
ského domu pokračovala v roce 
2010 přebudováním stravovací-
ho provozu. V objektu vznikla 
nová kuchyně s jídelnou vyba-
vená moderní gastrotechnologií, 
jež denně připraví 500 až 600 jí-
del. Kromě samoobslužného re-
stauračního zařízení, které dnes 
kromě seniorů s oblibou využí-
vají i další obyvatelé třetí měst-

ské části, vyrostla v objektu i pří-
jemná kavárna. Stavební práce 
vyvrcholily v loňském roce, kdy 
proběhla celková rekonstrukce 
technického zabezpečení budov, 
výtahů a kdy byl rovněž insta-
lován elektrický požární systém 
zajišťující celkovou ochranu ob-
jektu a systém nouzové signa-
lizace v jednotlivých bytových 
jednotkách. Pro potřeby seniorů 
byl v objektu rovněž zbudován 
moderní zájmový klub a v no-
vě revitalizovaném vnitrobloku 
vznikla příjemná odpočinková 
zóna s bezbariérovou parkovou 
úpravou, pohodlnými lavičkami 
a vzrostlými stromy. 

Pečovatelská služba Prahy 3 
patří k hlavním pilířům péče 
o seniory v třetí městské části. 

Vedle 138 bytů v rekonstruova-
ném pečovatelském domě v Ro-
háčově, kde žije 150 seniorů, dis-
ponuje dalšími 68 byty v domě 
s pečovatelskou službou v Krá-
sově ulici, které obývá 50 star-
ších občanů. 

Kromě ubytovacích kapacit 
v těchto zařízeních, kde žijí pře-
devším lidé, kteří si sami nedo-
káží zajistit všechny potřeby, 
ovšem poskytuje také asistenční 
služby dalším stovkám seniorů 
přímo v jejich domácnostech. 

Dům s pečovatelskou služ-
bou v Roháčově ulici se svými 
standardy, vybavením a posky-
tovanými službami řadí k vůbec 
nejmodernějším sociálním zaří-
zením v České republice. �

-mpa-
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Slavnostním přestři-
žením pásky zakonči-
li ve čtvrtek 24. květ-
na zástupce starosty 
Jiří Matušek a ře-
ditel Pečovatelské 
služby Praha 3 Jan 
Ritz-Radlinský kom-
pletní přestavbu Do-
mu s pečovatelskou 
službou v Roháčově 
ulici. Z nevzhledné-
ho paneláku v centru 
Žižkova tak vzniklo 
jedno z nejmoderněj-
ších sociálních zaříze-
ní svého druhu v re-
publice, odpovídající 
evropským standar-
dům péče o seniory 
v 21. století.

Praha 3 má jedno z nejmodernějších 
zařízení pro seniory

Český rozhlas 
Regina 92,6 FM
zve na Karlínské 
filmové léto
V úterý 19. června bude u příle-
žitosti 70. výročí operace Antro-
poid slavnostně zahájeno Kar-
línské filmové léto 2012 projekcí 
filmů připomínajících události ro-
ku 1942. V rámci prvního filmové-
ho týdne můžete vidět např. filmy 
Lidice, Vyšší princip, Atentát či 
Romeo, Julie a tma. Představení 
začínají vždy ve 21.30 v letním ki-
ně na zahradě karlínské budovy 
Českého rozhlasu, Hybešova 10, 
Praha 8. Vstup na všechna před-
stavení, stejně tak jako ochutnáv-
ka pravého protektorátního gu-
lášku – zdarma.

V dalších letních týdnech a mě-
sících pak jednotné vstupné či-
ní 29 korun a ještě v červnu se mů-
žete těšit např. na Půlnoc v Paříži, 
Probudím se včera a další filmy. Ví-
ce na www.regina.rozhlas.cz. �

POMOC SENIORŮM  
Odbor sociálních věcí Úřadu MČ Praha 3 nabízí seniorům Prahy 3 pomoc v nouzi. 
Komu je pomoc určena
�  Seniorům, kteří se cítí omezeni svým zdravotním stavem nebo momentální životní situací.
�  Osaměle žijícím seniorům.
�  Seniorům ohroženým domácím násilím.
Co nabízí
Pomoc s podáním žádostí (pečovatelská služba, příspěvky), pomoc se zprostředkováním domácí ošetřova-
telské či zdravotní péče, pomoc při zajištění pobytové sociální služby, např. ošetřovatelský domov. 
Modelové situace
�  Na základě telefonátu pomůže sociální pracovnice úřadu vyplnit seniorovi žádost, např. o zavedení pečo-

vatelské služby, o příspěvek na péči, bydlení apod., aniž by musel sám chodit na úřad. 
�  Napadne sníh a trvají mrazy. Sociální pracovnice po kontaktu s klientem operativně zprostřed kuje pomoc, 

např. s nákupy či zajištěním nutných pochůzek.
Ať už se to týká Vás nebo někoho z Vašeho okolí, obraťte se s důvěrou na tato kontaktní místa:         

Na všechny informace bude nahlíženo jako na důvěrné.

� Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3
Seifertova 51, Praha 3
Bc. Zdeňka Hošková, DiS., tel.: 222 116  513 
e-mail: pomocseniorum@praha3.cz

� Klub Remedium (v provozní době Klubu 
po – čt 9.00 –18.00 hod., pá 9.00 –16.00 hod.)
Táboritská 22, Praha 3, tel.: 222 712 940
e-mail: pomocseniorum@remedium.cz
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Druhý stupeň na ZŠ Chelčického 
ZŠ a MŠ Chelčického nabízí pro příští školní rok 
možnost přihlásit žáky do šestého ročníku. Výu-
ka probíhá v moderním prostředí zrekonstruova-
né školy za pomoci audiovizuální techniky, odbor-
ných učeben či interaktivních tabulí. Škola nabízí 
volitelné předměty zaměřené na mediální, finanč-
ní a ekonomickou gramotnost nebo odborné se-
mináře. V průběhu školního roku pořádá škola ex-
kurze, výlety a projektová vyučování. Více informací 
a přihlášky u ředitele školy Pavla Ostapa na tel. 
222 592 504 nebo e-mailu ostap@email.cz nejpoz-
ději do 20. 6. 2012. Možnost osobní schůzky s pro-
hlídkou školy. Více na www.zschelcickeho.cz. �

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Kurzovní tip
  4. po 19.00–20.00 (a dále kaž-

dé po 19.00–20.00 a kaž-
dý čt 7.00–8.00) Boot-
camp – intenzivní cvičení 
v přírodě pro ženy i muže 
všech věkových kategorií

  1. pá 18.00 (do so 10.00) Py-
žámkový večírek aneb 
Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my – hlídání 
dětí od 3 let s programem

  5. út 10.00 Zdravý vývoj dět-
ských zad s fyzioterapeut-
kou D. Mosteckou

  5. út 16.00 Závěrečný koncert 
hudebních kurzů Nové 
Trojky

12. út 19.30 Závislost a děti aneb 
Může se to týkat i vás s te-
rapeutkou A. Valentovou

17. ne 14.00 Tátafest – nefor-
mální happening na Paru-
kářce konaný u příležitosti 
Dne otců

21. čt 9.00 Narozeniny Nové 
Trojky aneb Hola hola, 
pláž už volá! 

Programy a kurzy Nové Trojky 
končí 15. 6. Znovu otevřeno bude 
od 10. 9. Rezervovat si místa 
v kurzech na školní rok 2012/13 je 
možné již nyní. Kompletní nabídka 
kurzů na www.nova-trojka.cz.

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

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

606 611 920

Víkendové akce 
Nutno přihlásit se předem, cena 
600 Kč (v ceně doprava, ubyto-
vání, strava, program)
8.–10. Nebojsa – pobyt v tábo-

rové základně u Berouna 
(5–9 let)

15.–17. Zážitkový víkend Český 
ráj  – s sebou spacák, spor-
tovní oblečení (13–16 let), 
info na vanicek@ulita.cz

15.–17. Výprava  v duchu Hochů 
od Bobří řeky – Český ráj, 
stanový tábor v Krčkovi-

cích (6–12 let), info na 
jarosova@ulita.cz

30. so 14.00 a 1. 7. ne 10.00 
Festival nového cirkusu 
(10–18 let), vstup volný 

Rodinný klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy. Více na 
www.skolka-ulitka.cz.
čt 9.00 Barevná hodina – výtvarka 

s dětmi od 2 let za dopro-
vodu rodičů (7. 6. Tiskání 
na látkové sáčky, 8. 6. 
Na prázdninách u babičky)

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tradi-
cemi (1. 6. Oslava dne dětí, 
14. 6. Okno z ponorky)

14. čt 16.00 Zahradní slavnost 
– odpoledne s divadlem, 
balónkovou show, trampo-
línou, malováním na obličej, 
bubenickou dílnou a občer-
stvením, pro rodiče s dětmi 
0–6 let, cena 80 Kč/rodina

Beztíže – nízkoprahový klub
www.beztize.ulita.cz
Může přijít kdokoliv ve věku 11 až 
21 let, každý všední den od 14.00 
do 19.00 hodin, a to i ve většině 
svátků a prázdnin. Nabízíme zá-
bavu (PC, fotbálek, hřiště), pod-
poru a pomoc (pokud máš nějaké 
problémy nebo něco řešíš) a také 

pohodu. Vstup zdarma, každý 
může kdykoliv přijít (a odejít).
5. út 15.00 Letní párty Beztí-

že  – sportovní aktivity 
(basket, fotbal, slackline, 
trampolína atd.), hudba, 
vodní bitvy, opékání buřtů 
a soutěže, hip hopo-
vé hvězdy Rest a Idea, 
Dj Ezop, vstup volný

Písecká 17, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz

Kurzy pro děti a rodiče, do kte-
rých je možné se registrovat:
Palečci (1–2 roky, po 9.00)
Indiáni (2–4 roky, po 10.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(1–1,5 roku, po 14.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(6–12 měsíců, po 15.00)
Montessori pohádka 

(1,5–2,5 roku, po 16.00)

Montessori dopoledne s Markétou 
(1,5–6 let, út 9.30)

Písnička (2–3 roky, út 16.00)
Tanečky (3–6 let, út 17.00)
Broučci (1–1,5 roku chodící, 

st 9.00)
Miminka (2–8 měsíců nechodící, 

st 10.00) 
Hrátky s bubnem (1,5–3 roky, 

st 11.00)
Angličtina hrou (2–7 let, st 15.00)
Kutílci (2–3 roky, st 16.00)
Kutílci (3–4 roky, st 17.00) 
Jóga s prvky power jógy 

(dospělí, st 18.00)
Výtvarná dílna (1,5–3 roky, čt 10.00)
Palečci (1–2 roky, čt 11.00)
Indiáni (2–4 roky, čt 12.00)
Začínáme s Montessori 

(1,5–2 roky, čt 15.00)
Začínáme s Montessori 

(2–3 roky, čt 16.00)
Montessori pohádka 

(2–3 roky, čt 17.00)
Tvoření s prvky Montessori 

(1,5–3 roky, pá 16.15) 

Semináře pro dospělé
  8. pá Nechci spát, nebudu jíst, 

já se budu pořád houpat 
– večerní seminář

10. ne Praktický život prakticky 
– celodenní seminář

23. so Montessori pro 5 smyslů 
– celodenní seminář

Úspěch ZŠ a MŠ Chelčického 
ve finanční gramotnosti
Finanční gramotnost se na ZŠ a MŠ Chelčické-
ho doposud vyučovala jako průřezové téma na-
příč různými předměty. V letošním školním roce 
se zde ale začal učit povinně volitelný předmět 
pro žáky osmých tříd s názvem Ekonomika do-
mácnosti, který sdružuje finanční i ekonomickou 
gramotnost. Aby si žáci ověřili získané informa-
ce, zúčastnili se celostátní soutěže ve finanč-
ní gramotnosti. Po vítězství v obvodním kole žáci 
postoupili do krajské soutěže, kde obsadili čtvr-
té místo. �

Tátafest zve k oslavě Dne otců
Tátafest je v České republice pořádán od roku 2007 
pravidelně na mezinárodní Den otců. Letos svátek 
připadá na neděli 17. června, kdy se od 14 do 18 ho-
din na Parukářce uskuteční happeningové odpoled-
ne plné zábavy a her nejen pro táty a jejich děti. Vy-
stoupí tu i kapely Papaband, Cantina nebo Žižkovská 
smršť. „Žijeme ve společnosti, která si začíná všímat 
otců. Média i neziskové organizace věnují pozornost 
mužům u porodu a jejich péči o malé i velké děti. Den 
otců je jednou z možností, jak téma aktivního otcov-
ství ještě více zviditelnit,“ dodává Martin Jára, ředitel 
Ligy otevřených mužů. Více na www.tatafest.cz. �

Poradenství a mediace v Nové Trojce
Rodinné centrum Nová Trojka má od letošního roku nový projekt Poradenství a mediace, který poskytuje 
odborné poradenství týkající se rodiny, vztahů, komunikace, vývoje a výchovy dětí. Pro řešení sporů v ro-
dině a v rodinných vztazích smírnou cestou pomůže Nová Trojka také zprostředkovat mediaci pod vede-
ním zkušeného mediátora, opět přímo v centru. Všechny tyto služby nabízí za nekomerční ceny, v odů-
vodněných případech i bezplatně. Více informací na www.nova-trojka.cz. �

V příštím roce oslaví 
    Základní škola Lupáčova 

 100 let 
Hledáme: * dobové dokumenty

* pamětníky * fotografie
Pomozte nám připomenout si historii. 
Kontakt:  ZŠ Lupáčova 1, Praha 3, tel.: 222 715 691, 

e-mail: kucera@lupacovka.cz, srail@lupacovka.cz

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita je středisko volného času zřizované hlavním 
městem Prahou a zajišťuje širokou škálu volnočasových aktivit pro obyvatele Prahy.

ODS Praha 3 pořádá ve čtvrtek 23. června od 14.00 hodin
v parku Parukářka na Vrchu sv. Kříže

dětský den
Těšit se můžete na historickou detektivní hru s množstvím zajímavých etap

/ vysoké boty / házení míčků na medvěda / lovení rybiček /
/ přenášení vody v lžičce v ruce přes překážky / sbírání míčků se zavázanýma očima /

 / bludiště z provázků / závod trpaslíků / oblékání s vodou /
Těšíme se na vás

INZERCE
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

od 7. 6. výstava seniorů Klubu Re-
medium – malířská tvorba

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. pá 18.00 Okresní přebor 
– Poslední zápas Pepika 
Hnátka
20.30 Hodný, zlý a ošklivý

  2. so 18.00 Nebezpečná metoda
20.15 Temné stíny
22.30 Stud

  3. ne 18.00 Piráti!
20.30 Lov lososů v Jemenu

  4. po 18.00 Rozchod Nadera 
a Simin (FK)
20.30 Filmjukebox: 
Sweeney Todd 
www.filmjukebox.cz

  5. út 18.00 Máme papeže!
20.30 Zjizvená tvář

  6. st 18.00 FilmŠejk: 
Královská aféra
21.00 Tomorrow Will Be 
Better

  7. čt 18.45 MET: Přidáváme! 
– Manon | Jules Massenet

  8. pá 18.00 Bůh masakru
20.00 Prometheus
22.30 Le Havre

  9. so 18.00 Diktátor
20.30 Rocky
22.45 Drive

10. ne 18.00 The Artist
20.30 Nedotknutelní

11. po 18.00 Temné stíny
20.30 Urbanized

12. út 18.00 Královská aféra
20.30 Hodný, zlý a ošklivý

13. st 18.00 FilmŠejk: 
Nic proti ničemu
20.30  Modrý drak 
(premiéra)

14. čt 18.45 MET: Přidáváme! 
– Tosca | Giacomo Puccini

15. pá 18.00 Nedotknutelní
20.30 Zjizvená tvář

16. so 18.00 Trainspotting (FK)
20.00 Prometheus
22.30 Temné stíny

17. ne 18.00 Máme papeže!
20.30 DONT STOP

18. po 18.00 Musíme si promluvit 
o Kevinovi (FK)
20.30 Lov lososů v Jemenu

19. út 18.00 Tomorrow Will Be 
Better
19.30 Premiéra filmu VICA
20.30 Nedotknutelní

20. st 18.00  Daleká cesta
20.30 Hodný, zlý a ošklivý

21. čt 18.45 MET: Přidáváme! 
– Trubadúr | Giuseppe Verdi

22. pá 18.00 Rocky
20.30 Stud (FK)
22.30 Zatímco spíš

23. so 18.00 Bohémský život (FK)
20.00 Jeden musí z kola ven
22.30 Okresní přebor 
– Poslední zápas Pepika 
Hnátka

24. ne 18.00 Železná lady
20.30 Královská aféra

25. po 18.00 Alois Nebel
20.30 Diktátor

26. út 18.00 Prometheus
20.30 Aero naslepo

27. st 18.00 DONT STOP
20.30 Nedotknutelní

28. čt 18.00 Urbanized
20.30 Zjizvená tvář

29. pá 18.00 Máme papeže!
20.30 Tomorrow Will 
Be Better
22.30 Diktátor

30. so 18.00 Lov lososů v Jemenu
20.15 Melancholia
22.45 Trainspotting

Filmy pro seniory
  5. út 10.00 Poslední let Petra 

Ginze
12. út 10.00 Lov lososů v Jemenu
19. út 10.00 Nedotknutelní
26. út 10.00 Bajkonur

Baby bio
  6. st 10.00 Lov lososů v Jemenu
13. st 10.00 Nedotknutelní
20. st 10.00 Temné stíny
27. st 10.00 Báječný hotel 

Marigold

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1. 6. – 26. 6. Křehké omítky 

– J. Kopejtková a INDYART

  2. so 19.30 FutureLine: 
Cool & Juicy + Generační 
Konflikt *

  3. ne 20.00 Taking Off Company: 
Oblíbenci (derniéra) *

  4. po 20.00 P. Liška, J. Polášek, 
M. Zbrožek: Milostný 
trojúhelník *

  5. út 19.30 Absolventský 
koncert J. Svobody 
a D. Uškrta – bicí nástroje

  7. čt 19.30 The Mission
  8. pá 19.30 Midnight Session: 

Sin Fang / IS + SÓLEY 
  9. so 19.30 FutureLine: 

Infuzze + Mortuary *
12. út 19.30 Jablkoň *
15. pá 19.30 Black Veil Brides 
18. po 19.00 Music Infinity: 

Orcas + Rafael Anton 
Risarri + Benoit Pioulard

19. út 19.30 FutureFirstLine: 
Jarabáci *

23. so 19.30 FutureLine: 
Kofe @ vlna + M. Fišerová *

24. ne 19.30 John Hiatt *

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
do 26. 6. MYTHOS NATUR: 

K. Kočková – batika, K. Jů-
zová – obrazy, fotografie, 
A. Kaufmann – obrazy

  5. út 19.30 Š. Veis – violoncello, 
H. Veisová – klavír 
(J. S. Bach, J. Brahms, 
A. Dvořák, J. Suk, 
B. Martinů)

  6. st 19.30 Bona Fide Tango 
a Z. Trvalcová – zpěv, j. h.
(O. L. Herrero, R. Mělo, 
A. Piazzolla)

  9. so 15.00 J. Pěruška – viola, 
D. Wiesner – klavír
(M. Reger, J. Brahms, 
H. Vieuxtemps, 
A. Pärt, S. Prokofjev, 
V. Borisovský)

11. po 19.30 P. Švestková 
– mezzosoprán, 
M. Janáčková – klavír 
(Láska a život ženy, 
B. Martinů, L. Janáček, 
P. Eben, V. Kaprálová, 
B. Smetana, A. Dvořák) 

12. út 19.30 Archioni Plus, 
dirigent M. Macourek 
(J. S. Bach, M. Ravel, 
M. P. Musorgskij)

13. st 19.30 Cimbálová muzika 
J. Janouška, M. Janouš-
ková – housle, S. Gallin 
– klavír (Folklore Classic 
– originální koncertní pro-
jekt na pomezí vážné a li-
dové hudby: L. Janáček, 
S. Bodorová, J. Zeljenka 
a další) 

14. čt 19.30 J. M. Obeso 
– kytarový recitál 
(J. S. Bach, F. Sor, 
M. Giuliani, J. K. Mertz, 
I. Albeniz, M. M. Ponce, 
brazilské a mexické 
melodie)

19. so 19.30 M. Hilpo – klavírní 
recitál (L. van Beethoven, 
I. Albéniz, F. Chopin) 

21. po 19.30 Škampovo 
kvarteto (F. Schubert, 
L. van Beethoven)

25. pá 19.30 M. Časarová Pilcová 
– soprán, K. Nakajima 
– soprán, J. M. Okaji 
– klavír, H. Wada – klavír 
(A. Dvořák, R. Taki, 
N. Tsuneo, japonské 
lidové písně)

26. so 19.30 Malá česká muzika 
J.  Pospíšila (Písně české-
ho léta a čtvero muzikant-
ských narozenin)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  6. st 18.00 The Best of Future 
line, soutěž mladých kapel 
– finále (Junior klub)

  7. čt 20.00 Totems + Buzerant
14. čt 18.30 Kopir Rozsywal 

Bestar + Poletíme
21. čt 19.00 M. Trchová a band 

+ M.  Bihari a band
28. čt 20.00 Phil Shöenfelt 

+ band

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

Slevy pro studenty, důchod-
ce a zdravotně po stižené 
na vybraná představení.

TANEC PRAHA 2012 
28. 5. – 29. 6. 2012
24. Mezinárodní festival sou-
časného tance a pohybového 
divadla (Ponec, Divadlo Archa, 
Hudební divadlo Karlín, 
Nová scéna ND)
www.tanecpraha.cz

  4. po 20.00 Festival Opening
  6. st 20.00 Compagnie Jus 

de la Vie & Charlotta 
Öfverholm – Pas de deux 
sans toi

  9. so 20.00 Wendy Houstoun 
– 50 Acts

11. po a 12. út 20. 00 Yossi 
Berg & Oded Graf Dance 
Theatre – Animal Lost

TANEC PRAHA studentům
15. pá 20.00 nbprojects / Nicole 

Beutler – 2: Dialogue with 
Lucinda + Lucinda Childs‘ 
Dance (film, 39 min.)

18. po a 19. út 20.00 Companya 
Sharon Fridman 
– Al menos dos caras, 
Danshuis Station Zuid & 
Itamar Serussi – Ferrum

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  3. ne Vražda v salónním coupé
  6. st Blaník
  7. čt Cimrman v říši hudby
  8. pá Vyšetřování ztráty třídní 

knihy
10. ne 16.00 a 19.00 České nebe 
12. út Záskok 
14. čt Němý Bobeš
17. ne Vražda v salónním coupé 

Hosté Žižkovského divadla JC
  1. pá 14.00 Divadelní odpoled-

ne ZUŠ Štítného 
  2. so M. Sládek: Čtverák (pre-

miéra) – DS NAHOĎTO
  4. po T. Pratchett: Stráže! 

Stráže! – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

11. po N. Simon: Drobečky 
z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram 

16. so 14.00 a 18.00 Taneční 
večer – TS Dobřichovice

18. po N. P. Coward: Hay fever 
(Senná rýma) – Drama 
Queens

19. út J. Vostrý: Tři v tom – Diva-
dlo A. Dvořáka Příbram

20. st P. Nagy: Nezvěstná 
(premiéra) – 3D Company 
pod Partida o.s. 

22. pá P. Nagy: Nezvěstná – 3D 
Company pod Partida o.s. 

23. so a 24. ne N. P. Coward: 
Hay fever (Senná rýma) 
– Drama Queens

Sedmý Žižkovský výtvarný salón
Městská část Praha 3 pořádá od 10. září do 12. října 2012 ve výstavní síni Atrium sedmý Žižkovský vý-
tvarný salón. Ve snaze oživit tradici klasických „salónů“, v nichž mohla široká škála výtvarných umělců 
představit svou práci veřejnosti, vznikla myšlenka pořádání přehlídky děl výtvarníků (věk nad 18 let), kteří 
bydlí, pracují nebo studují v MČ Praha 3, popřípadě k ní mají jiný blízký vztah. 

Podmínky účasti:
1. Každý z účastníků má právo vystavit až dvě díla.
2. Dílo musí být adjustováno tak, aby mohlo být bez problémů zavěšeno či jinak instalováno. 
3. Všechna díla musí být označena jménem autora a uvedením názvu, roku vytvoření a rozměrů.
4. O zařazení díla k vystavení a o jeho instalaci rozhoduje s konečnou platností výběrová komise.
5. Výstava nebude pojištěna.
6. Při předání díla zaplatí každý účastník instalační poplatek 200 Kč, který mu bude v případě nevysta-

vení díla vrácen.
7. Díla je třeba předat ve výstavní síni Atrium od 3. do  5. září (vždy od 10  do 17 hod.).
8. Informace a přihlášky:  Odbor kultury ÚMČ Praha 3, Lipanská 14, Praha 3, tel. 222 116 350

Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3, tel. 222 721 838

Předběžná přihláška – sedmý Žižkovský výtvarný salón

Jméno, příjmení .................................………………

Bydliště ...............................………..........................

Telefon: .................…………….................………….

Datum: 

Mám zájem vystavit: .................……………………..

…...............................................……………………..

...........................................…………………………..

Podpis: 
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Zní to trochu jako americký sen. 
Před několika měsíci o ochotnic-
kém spolku žižkovských důchod-
kyň, který vznikl v rámci pro-
gramů pro seniory občanského 
sdružení Remedium za podpory 
radnice, věděl jen málokdo. Teď 
jsou na roztrhání.

Během svého desetiletého pů-
sobení dosud uvedl divadelní 
soubor Proměna tři autorské hry, 
za které získal řadu ocenění. Již 
první kus, který soubor odehrál 
v Žižkovském divadle Járy Cimr-
mana právě pod názvem Proměna, 
získal v roce 2005 ocenění Kar-
línská tříska. V roce 2007 se pak 
skupina žižkovských seniorských 
divadelnic zúčastnila přehlídky 
Karlínské jeviště, kde za Vraždu 
v penzionu pro starší dámy získala 
ocenění poroty. Zatím poslední 
uvedená inscenace Divadlo bude! 
si pak v listopadu 2011 přivezla 

z Národní přehlídky seniorské-
ho divadla cenu za casting a loni 
na podzim z Karlínského jeviště 
ocenění za energií a kreativitou 
nabitý kolektivní výkon. Přesto 
divadelní spolek nebyl mezi šir-
ším publikem zatím příliš známý.

Pak ale soubor, jehož celko-
vý věk činí 764 let, zaujal na jed-
né komunitní akci místostaros-
ta pro kulturu Pavla Sladkovské-
ho, který se rozhodl převzít zá-
štitu nad premiérou jejich diva-
delního představení. Vznikl člá-
nek ze zkoušky svérázného, čistě 
ženského uměleckého tělesa, kde 

„chlapy nechtějí ani vidět“, a tak 
si dva vycpaly (mužské role totiž 
ve hrách Proměny ztvárňují pří-
mo herečky samy nebo používa-
jí vycpané loutky).  

A začaly se dít věci. Premiéru 
spolku Proměna v žižkovském 
divadle provázely doslova fronty 
u pokladny, které oddálily o ně-
kolik desítek minut začátek pro-
gramu. Představení zhlédl i kul-
turní rada čínského velvyslanectví 
v Praze pan Yu Guodi, který byl 
tak nadšen, že okamžitě začal hle-
dat možnost, jak Proměnu před-
stavit publiku v zemi draka v rám-

ci některého tamního divadelního 
festivalu. A ještě před premiérou 
se také ozval Zdeněk Troška.

Režisér „sluncesenovské“ tri-
logie právě přemýšlel o obsazení 
své nové komedie z vesnického 
prostředí Babovřesky, když mu do 
poštovní schránky přišlo stejně 
jako ostatním obyvatelům Pra-
hy 3 dubnové vydání Radničních 
novin. Přečetl si článek o Pro-
měně, prohlédl fotky a požádal 
v redakci o kontakt na amatérský 
soubor žižkovských seniorek. 

„Pan režisér Troška zavolal a ří-
kal, že by nás chtěl vidět… tak jsem 

se hned zeptala, jestli nahý?“ směje 
se členka souboru Růža Havlo-
vá po úspěšné premiéře. Nako-
nec si pro role ve filmu vybral 
čtyři z nich – Zinu Perlíkovou, 
Majku Strnadovou, Hanku Nig-
rínovou a Růžu Havlovou. 

„Přeji našim dámám ve filmo-
vém světě hodně štěstí. I panu 
Troškovi, aby zvládl usměrnit tu 
ohromnou energii, kterou ve svém 
věku stále oplývají. Aby si ho, 
nedejbože, nevycpaly,“ směje se 
místostarosta pro kulturu Pavel 
Sladkovský. �

-jas-

Americký sen ze Žižkova: 
Proměna míří na filmové plátno
V pondělí 21. května 
jim tleskal vyproda-
ný sál Žižkovského 
divadla Járy Cimr-
mana při premiéře 
divadelní hry Voď 
vás Pánbů. Diváci je 
zahrnuli potleskem 
i květinami. A ve čtvr-
tek 24. května již 
dámy ze žižkovského 
amatérského divadel-
ního spolku Proměna 
vyrazily točit svůj 
první celovečerní 
film. Do své právě 
natáčené vesnické 
komedie Babovřesky 
je angažoval režisér 
Zdeněk Troška poté, 
co si o nich přečetl 
článek v Radničních 
novinách!

Spolek Proměna se zástupci starosty Pavlem Sladkovským a Jiřím Matuškem, 
radní Barborou Hanychovou a bývalou starostkou Milenou Kozumplíkovou 

Květen a červen patří tradičně 
festivalu Žižkov sobě. Jako tomu 
bylo již v minulých letech, veřej-
ná prostranství a Palác Akropo-
lis se staly místem, kde se kona-
jí zajímavé sportovní nebo kulturní 
akce, připravené nejen pro oby-
vatele třetí městské části.

Letošní ročník zahájila výsta-
va Osmdesátá sezóna Klubu fo-
tografů amatérů v Žižkově, kte-
rá potrvá až do 29. června. Další 
uměleckou prezentací jsou Křeh-

ké omítky fotografky Jitky Kopejt-
kové v Paláci Akropolis, jež zdo-
kumentovala neopakovatelnou 
atmosféru ulic strhaných plaká-
tů a graffity, vytvářejících mnohdy 
bizarní vizuální spojení. Milovníci 
divadla a tance ocenili zcela oje-
dinělé a nenapodobitelné vystou-
pení německého spolku Bäng-
ditos nazvanou Überfluss, kde 
nechyběly bombastické světel-
né kreace a surreální vizuální efek-
ty. Dorazil i Mogul na cestách, je-

hož dalšího představení se ještě 
dočkáme 22. a 27. června v rámci 
projektu Traffic Dance, kdy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad proběh-
nou dosud nevídaná hudebně ta-
neční show. Kdo je fanouškem 
fotbálku, zcela jistě si nenechá ujít 
16. června soutěž o Český pohár 
v Paláci Akropolis. V tentýž den 
se od 15 hodin na Parukářce ko-
ná Den žonglování. 23. června bu-
de Dopravní hřiště v Jilmové uli-
ci patřit rodičům a dětem, pro něž 

je připravený edukativní program. 
O tři dny později proběhne na Ži-
dovských pecích den s KUBBem. 
Návštěvníci se mohou seznámit 
s originální švédskou hrou formou 
workshopů s instruktory, jejichž 
součástí je soutěž školních týmů 
a otevřený turnaj. Vrcho lem festi-
valu Žižkov sobě budou vystou-
pení hudebních formací Chan-
cers, Pub Animals, Dub Pistols 
nebo Bonuse na Parukářce. Ska-
punkové šílenství a reggae rytmy 

roztančí každého příznivce alter-
nativní hudby a dozajista přilákají 
ve dnech 13. a 14. června spous-
ty fanoušků. �

-ham-

Žižkov sobě 2012 v plném proudu
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POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22
tel.: 222 712 940
www.remedium.cz
www.vstupujte.cz 

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno po–čt 9.00–18.00 hod., 
pá 9.00 – 16.00 hod.

  6. st 18.00 vernisáž výstavy 
malířské tvorby seniorů 
klubu Remedium – Galerie 
pod radnicí, ve spolupráci 
s MČ Praha 3

13. st 15.00 beseda Americké 
jaro 2012 (Vznik Americ-
kých listů v roce 1990, 
České krajanské spol-
ky od 19. století, Češi 
v Americe po roce 1989, 
Američané a Češi – život 
v USA.) – vstup zdarma

Klub REMEDIUM ukončuje před 
prázdninami svůj pravidelný 
provoz v pátek 22. června. Od 
4. července do 5. září bude ote-
vřen každou středu od 9.00 do 
18.00. V pondělí 10. září od 9.00 
začíná zápis do kurzů a nových 
programů pro seniory.

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
  5. út 16.30 Práva a povinnosti 

pronajímatele a nájemníka 
– seminář, přihlášky a do-
tazy do 4. 6. e-mailem 
nebo telefonicky

ŽIŽKOVSKÝ SUTERÉN
Husinecká 29
www.zizkovsky-suteren.cz
do 30. 6. R. Kliment – výstava 

obrazů a fotografií

BETLÉMSKÁ KAPLE
Prokopova 4
15. pá 18.00 Jarní koncert pě-

veckého sboru Myšáci 
pod vedením I. Glase-
rové – africké spirituály 
a skladby z oblasti popu-
lární hudby, host pěvecké 
kvinteto Dulcia Carmina

SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3
Hořanská 2
6. – 10. 10. poznávací zájezd 

na Moravu, přihlášky 
a více informací na tel. 
603 326 641, 233 545 500 
nebo e-mail: kocourkova.
alena@seznam.cz

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  4. po 13.30 vycházka „Podél 

Vltavy“, sraz zast. tram č. 3 
a 17 Podolská vodárna

15. pá 16.00 zpívání při harmoni-
ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 –18.00
výstava K. Janák
  7. čt 17.00 jednání výboru SV ČR
21. čt 17.00 narozeninová výsta-

va R. Koláře
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Tak do třetice střídání na roho-
vém postu – RN č. 4 U Vodoucha 
vs. Myslivna (Jagellonská/Boři-
vojova), RN č. 5 Essence vs. Skle-
ník (Chlumova/Štítného) a právě 
teď steakhouse El Toro vs. Amo-
res Perros (Chvalova/Kubelíkova) 
– barevné, veselé a hlučné Mexiko 
nahradil majestátní jihoamerický 
býk Black Angus, který zatím pů-
sobí spíše umírněně a klidně a tro-
chu více temperamentu a horké 
krve by mu nepochybně slušelo.

Zcela zrekonstruovaný interiér
boduje poctivým dřevěným ná-
bytkem i podlahou, býčí busta 
vykukuje nad barem, dva býci le-
gračně tančí na stěně a několik 
dalších obětovalo kůži na pře-
hozy lavic v dolní nekuřácké čás-
ti podniku. Obsluha je příjemná 
a milá, servírka nahrazuje pře-
dem založené klasické nože stea-
kovými Tramontina Brasil vždy 
v bílých rukavičkách, jenom by 
možná mohla doma po večerech 
ještě malinko dostudovat někte-
ré položky ve vinné kartě.

Ústředním motivem jsou sa-
mozřejmě steaky z masného ple-
mene Black Angus v mnoha va-
riantách, ale úplně nešťastní by 
neměli být ani milovníci ryb nebo 
italské pasty, ačkoli jejich nabíd-
ka je logicky podstatně skrom-
nější. Základní možností je kla-
sický beefsteak ze svíčkové 200g 

nebo 400g, ovšem při volbě stup-
ně propečení doporučuji počítat 
s tím, že maso dostanete připra-
vené o stupeň výše – to je v Če-
chách bohužel stále velmi běžný 
jev a vlastně to zas tak moc neva-
dí, host si zvykne a rovnou objed-
nává o stupeň níže, pouze úpravu 
blue/raw si případně musíte doká-

zat nějak vymodlit. Zábavnější 
a chuťově výraznější než svíčková 
jsou další nabízené steaky – jem-
ný a voňavý flank steak z hovězího 
pupku, příjemně tukem prorost-
lejší top blade steak z přední čás-
ti hřbetu nebo krásně šťavnatý 
rib eye steak z vysokého roštěnce. 
Steaky je možné vhodně doplnit 
celou řadou omáček, například 
z uzeného česneku nebo z divo-
kých hub s telecím demi-glace. 

Není to už dnes prý úplně nut-
né a může vyhovovat i extrak-
tivní bílé, nicméně osobně bych 
steaky snoubil s nějakým plněj-
ším červeným vínem – příjemný 
je třeba sametový čokoládovo-
-ostružinový a jenom lehoun-
ce dubový argentinský Trumpe-
ter Reserva 2008 scelený z odrůd 
Tempranillo, Malbec a Caber-
net Sauvignon. A na slehnutí po 
steaku výborně fungují degus-
tační platíčka krásných barba-
doských rumů Plantation. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

El Toro Restaurant

Po svém propuštění z uherské-
ho zajetí se Vilém Kostka z Po-
stupic usazuje na Starém Měs-
tě pražském. Dvakrát toto město 
zachrání před převratem. 

Zatímco již od května 1422 
většina pražské hotovosti v če-
le s knížetem Zikmundem Ko-
rybutovičem bezúspěšně obléhá 
Karl štejn, 29. září se i s bojovými 
vozy nepozorovaně přiblíží dva 
táborští hejtmani Jan Hvězda 
z Vícemilic zvaný Bzdinka a Bo-
huslav ze Švamberka. Jejich pří-
tomnost je zjištěna až půl míle od 
města, v Krči. Vilém tam nepro-
dleně vyráží s dotazem, co zde 
pohledávají, je však hrubě odbyt, 
že byli obesláni. Načež oba neru-
šeně dorazí na Nové Město, kde 
na Koňském trhu (dnešním Vác-
lavském náměstí) rozbijí tábor. 
Staroměstští jim ještě posílají po-

traviny a obuv, oni však namísto 
poděkování požadují okamžité 
svolání staroměstské velké ob-
ce (tj. prakticky všech dospělých 
mužů). Když jim konšelé odvětí, 
proč že by to měli dělat a že to-
ho snad není třeba, prohlásí, že si 
ji tedy svolají sami, na novoměst-
ské radnici si vypůjčí monstranci 
s tělem Kristovým a vtrhnou s ní 
na Staré Město. Procházejí Staro-
městským rynkem i Dlouhou tří-
dou, nikdo se k nim ale nepřidá, 
po Příkopech tedy dojdou k Pan-
ně Marii Sněžné, kde se dozbro-
jí tarasy a vrátí se zpět na Staré 
Město. Nyní však proti nim vyrazí 
zbylá korouhev staroměstské ho-
tovosti, vedená Václavem Cardou 
z Petrovic, takže stihnou obsa-
dit jen několik domů a stahují se 
zpět na Koňský trh. Vilém Kost-
ka přitom stále neúnavně přejíždí 

mezi oběma frontami a snaží se 
přivést k rozumu alespoň svého 
přítele Bohuslava ze Švamberka. 
Nakonec se mu skutečně podaří 
uzavřít příměří do slunce zápa-
du a většina táborů se po setmě-
ní z Prahy stáhne. Druhého dne 
zpráva dorazí ke Karlštejnu, Ko-
rybut okamžitě ukončí obléhání 
a navrátí se i s vojskem do Pra-
hy. Pučisté, kteří neuprchli, jsou 
pochytáni a arestováni. Nasta-
ne ale ještě jeden zvrat, když to-
tiž o několik dní později o jistém 
svátku po obědě konšelé svoláva-
jí obec na radnici, je to odmítnu-
to sborovým voláním „Nechceme, 
nechceme!“, načež vypukne vřava, 
přičemž je vylámána šatlava a tá-
borští vězňové vypuštěni. Zasáh-
ne opět kníže Zikmund a jeho jíz-
da pod velením Viléma Kostky, 
většina vzbouřenců a uprchlíků 

skončí zas za mřížemi. Večer kní-
že povolá kata a ten začíná úřa-
dovat. Po prvních pěti sťatých 
ale již všichni přihlížející volají 
o milost. Na to zhnusený Kostka 
pronese k Zikmundovi onu pa-
mátnou větu „Nakatujž se s nimi, 
dokudž chceš!“ a obrátí se i se svou 
čeledí k odchodu. Kníže pak po-
pravy ukončí.

Na jaře 1423 Zikmund Kory-
butovič s dodatečným souhla-
sem Pražanů ustanoví Viléma za 
podkomořího pražského měst-
ského svazu. Jeho hlavním úko-
lem je dohled na řádnou správu 
statků, zkonfiskovaných klášte-
rům. A za čtyři roky zmaří další 
pokus o puč, tentokrát z opačné 
strany politického spektra. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Kostkova (1930 – 1952, dnes Buchovcova – dokončení)

Letošní Pražská muzejní noc i na VítkověBLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a dalším seniorům, 
kteří oslaví v červnu narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blaho-
přejeme paní Šťastné, Ctiborové, 
Ingeduldové, Šoltysové, Šimko-
vé, Douchové, Štrofové, Míkové, 
Kadeřábkové, Riedlové, Psotové, 
Pavlátové, Soukupové, Rezlero-
vé, Sedlákové, Jankovské, Brixo-
vé a panu Machutovi, Beňadiko-
vi, Beranovi a Šťastnému.�

Svaz důchodců Praha 3

Pražská muzea a galerie opět 
otevřou své dveře v nočních hodi-
nách. Již devátá Pražská muzejní 

noc se letos uskuteční v sobotu 
9. června od 19 hodin do jedné 
hodiny po půlnoci. Zájemci mohou 
navštívit např. Národní památník 
na Vítkově, kde jsou kromě výstav 
připraveny varhanní koncerty, 
filmové projekce, ukázky historic-
kého šermu či dobrodružná cesta 
památníkem. V sousedním Vojen-
ském historickém ústavu Praha 
si mimo prohlídky expozic budou 
moci malí i velcí vyzkoušet svoji 
mušku na dětské střelnici nebo vzít 
do ruky nejrůznější palné a střelné 
zbraně ze sbírek ústavu. Více na  
www.prazskamuzejninoc.cz. �

MATOUŠ MIHALIČEK

OD 10. KVĚTNA V GALERII SUPŠ
vernisáž v 17.00
výstava potrvá do 30. června

CESTY, DOJMY, VZPOMÍNKY
OD 10. KVĚTNA V GALERII SUPŠ
vernisáž v 17.00
výstava potrvá do 30. června

výstava velkoformátových fotografií
z cest po evropě a asii

www.mihalicek.net/blog
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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 z alpaky mísu se sklem, 
cukřenku, příbory aj. Tel. ��� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� �	� �


� Koupím hodiny, náramkové hodin-
ky, starou bižuteii. Tel. ��� ��� ���
� Alergologie – imunologie

Koněvova 	��
přijímá nové pacienty

objednání – tel. 	�
 ��� ���
� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��� ��
 	��

� VÝŽIVOVÉ PORADENSTÍ
analýza těla, redukce i zdravá stra-
va. M Bednářová, tel. ��
 ��	 ��� 

www.mtvfitness.cz
� Relax Club nabízí kadeřnictví – 
klas. masáže – pedikúru – kosmetiku
– čištění, omlazení pleti Lasocare. P�,
tel. ��� ��
 ��	, www.clubrelax.cz
� Kosmetika Zuzka – péče o pleť 
a tělo v příjemném prostředí za pří-
jemné ceny. Zuzana Oswaldová, www.
kosmetikazuzka.cz, tel. ��� ��� ��

� Naučím vás pracovat s počítačem, 
ať je vám � nebo �
. Tel.: �
� �
� 
	�
� Přijďte navštívit naše MTV FIT-
NESS centra, která byla hodno-
cena v ČR jako nejlepší! Profesio-
nální trenéři, kosmetika, masáže, 
výživa a další. Těšíme na vaši ná-
vštěvu! www.mtvfitness.cz
� 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. ��� ��� ���
� Kopretina – zdravá výživa, nově 
otevřeno! Bezlepka, kozí výrobky, 
dia, nápoje. Sudoměřská 
�, po–pá 
�.��–��, �
–��.��. Tel. ��� ��� �	�
� Stropní sušák prádla. Montáž 
na míru. Tel. �
� ��� ���

� Krejčovství IVAELLA – dámské, 
pánské. Ivana Mynaříková, Seifer-
tova 
�, Praha �. Tel. ��� 	�� 
��
� Žaluzie, rolety, sítě, čalouně-
ní dveří, garnýže, shrnovací dve-
ře, markýzy, malování, kompl. re-
novace oken, silikon. těsnění, 
stropní sušáky prádla. Petříček, 
tel. �
� ��
 ��
, ��� ��� ��	
� Relaxační a sportovní masáže 
za zaváděcí ceny v příjemném pro-
středí. Bc. Romana Cibulková, 
www.mtvfitness.cz/praha�/masaze, 
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
� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. ��� ��� ��	
www.voda-plyn-tymes.cz
� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� 
�� 
��, www.cesti-maliri.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, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. ��� ��� ���, www.astor-servis.cz
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. ��� ��� �	�
� Hájek zedník živnostník – pro-
vádím malířské a betonářské práce, 
omítky RD, plovoucí podlahy, rekon-
strukce bytů, domů, nebyt. prostor – 
interiéry i exteriéry. Tel. ��� ��
 ���
� Klempířšké a pokrývačské prá-
ce, nátěry střechy. Tel. ��� ��� ���, 
www.strechyjarnov.cz
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
�	� 
�� ���, www.dekorpraktik.cz
� 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

� Vyměním obecní byt �� m	 za 
větší. Praha �. Tel. ��� ��� ���
� Vyměním obecní �+kk, �� m�, 
světlý, tichý, P�, u parku, �. patro, 
výtah, za větší, obecní, ne přízemí 
a rušná ulice. Tel. ��� ��� ���
� Pronajmu dlouhodobě �+�, �� m�, 
Habrová, �. patro, ���
 Kč + nízké 
poplatky. Tel. �
� �
� �


� Prodám zahrádku se zahrad-
ním domkem, Na Balkáně, cena 
��
 


 Kč. Tel. ��� ��
 ���
� Pronajmeme nebytový prostor 
�� m�, Koněvova �, velká výlo-
ha, zázemí, cena dohodou. Tel. 
�
� �	� ��
, ��� ��� �	�
� Sháníme dlouhodobý pronájem 
bytu pro � osoby v Praze a okolí do 
velikosti �+� s cenou do �� 


Kč 
včetně poplatků dle stavu bytu. 
Tel. ��
 �
� ���, �
� ��� 
��
� PRONÁJEM SKLADU – skla-
dový prostor �
 m� v suterénu, sa-
mostatný vchod, blízko náměstí Ji-
řího z Poděbrad. Tel. ��� 	�� ��

� Pronajmu garáž v Chelčického 
ulici, nonstop hlídací služba. 
Tel. 			 ��� ��	
� Pronajmu garáž na Žižkově, 
(okolí Spojovací) – celoročně. Tel. 
��� ��	 ���
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Malířské, lakýrnické, podlahářské práce, 
štukování stěn, lakování v dílně
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz Štěpán Mollay

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Michal Stecker

advokát
nabízí kompletní právní servis 

pro soukromou i firemní klientelu 
(trestní, správní, obchodní, občanské, 

rodinné a ústavní právo).
TELEFON: 777 654 368 

E-MAIL: judr.stecker@ak-stecker.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

Navázala tak na podobná měře-
ní, která realizuje v dalších evrop-
ských zemích. Hodnocena byla 
image společností, kvalita produk-
tů, kvalita poskytovaných služeb, 
vnímaná hodnota a očekávání zá-
kazníků. Nejlepší hodnocení do-

stala Pražská plynárenská praktic-
ky ve všech sledovaných oblastech, 
a pohybuje se tak nad celkovým 
průměrem za každé odvětví. 

„Výsledky nás samozřejmě těší, 
je to důkaz, že zákazníci jsou s na-
ší společností a jejími službami dlou-

hodobě spokojeni. Zároveň je to pro 
nás však  závazek k dalšímu zlepšo-
vání standardu poskytovaných slu-
žeb“ uvedl mluvčí společnosti 
Miroslav Vránek. Prvenství při-
čítá mimo jiné i tomu, že společ-
nost  poskytuje svým zákazní-
kům kromě spolehlivé  dodávky 
plynu i širokou škálu doplňko-
vých  služeb a bonusů, díky kte-
rým mohou odběratelé ušetřit až 
tisíce korun ročně.

„Patří mezi ně  bezplatné opravy 
plynových spotřebičů, které mohou ji-
nak znamenat nečekané, až několika-
tisícové výdaje a které mohou zákaz-
níci společnosti při splnění určitých 

podmínek čerpat. Tímto způsobem 
lze pořídit například i provozní ser-
vis plynového spotřebiče, jeho mon-
táž nebo revizi plynového zařízení“,  
upozornil Miroslav Vránek.

Pražská plynárenská navíc za-
pojuje své odběratele do věrnost-
ního programu, kdy mohou pro-
střednictvím zákaznické karty 
čerpat slevy u zhruba devadesá-
ti dodavatelů, jako jsou cestov-
ní kanceláře (až 12% sleva na do-
volenou), restaurace, sportovní 
zařízení, kina, divadla, jazykové 
školy apod. S kartou lze pravi-
delně soutěžit o exotické zájezdy 
a další ceny. Zvláštní program má 

Pražská plynárenská i pro seniory 
a handicapované, kterým nabízí 
slevu 65 korun na MWh za pod-
mínky prodloužení smlouvy na 
dva roky. Unikátní je dále např. 
úročení  přeplatků z vyúčtování 
spotřeby zemního plynu.

Pražská plynárenská rovněž za-
jišťuje velmi solidní komfort obslu-
hy. Kromě klasických komunikač-
ních kanálů, jako jsou obchodní 
kanceláře, zákaznický portál nebo 
call centrum, s ní mohou zákazní-
ci komunikovat prostřednictvím 
SMS zpráv, mobilní obchodní 
kanceláře nebo 106 pražských po-
boček České pošty. �

Pražská plynárenská má nejvíc spokojených zákazníků
Pražská plynárenská má z největších do-
davatelů energií nejvíce spokojených zá-
kazníků. Vyplynulo to z výzkumu nezávis-
lé organizace EPSI Rating, která v dubnu 
tohoto roku zjišťovala, jak jsou odběrate-
lé spokojeni se službami svých dodavatelů 
zemního plynu a elektřiny. 

� kompletní rekonstrukce koupelen a bytů � zed-
nické, instalatérské, elektrikářské, malířské práce 
� pokládky plovoucích podlah � montáže sádro-
kartonů a nábytku � drobné práce v domácnosti

� kvalitně odvedenou práci � 15letou praxi � spo-
lehlivost a slušné jednání � rozumné ceny a indivi-
duální slevy � slevy pro bytová družstva, firmy atd.  NA
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Stavební firma MTV PRAHA
tel.: 720 110 270, 608 302 019
e-mail: mtvpraha@seznam.cz

web: www.mtvpraha.websnadno.cz

Nabídka podlahových krytin 
do interiéru i exteriéru

NOVĚ OTEVŘENO
Podlahy pro lepší bydlení

U Rajské zahrady 4, Praha 3, tel.: 728 252 929
e-mail: podlahy-stastny@seznam.cz

www.podlahy-rosty.cz

PEDIKÚRA U VÁS DOMA
Nechcete chodit daleko za pedikúrou?

Přijedu a profesionálně Vám ošetřím nohy. 
Praxe v nemocnici.

Více informací na tel. čísle 603 941 417
e-mail: skocdopolova.zuzka@seznam.cz
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KDO MĚ CHCE
1) 00975/2012 sedmiletý pes, 

světle pískový labradorský retrí-
vr standardní velikosti. Je hod-
ný a čistotný, hodí se do bytu, 
má rád procházky. Nalezen 
13. května na Koněvově ulici.

2) 00940/2012 sedmiletý pes, 
béžový kříženec menší velikos-
ti. Je to veselý pejsek, miluje 
procházky, do bytu se hodí, je 
čistotný. Nalezen 9. května na 
rozhraní Prahy 1 a 3.

3) 00395/2012 osmiletá menší 
fenka, pískový kříženec s černým sedlem. Je to velice příjemná 
a milá fenka, která se výborně hodí do bytu. Nalezena 18. května 
v Izraelské ulici.

4) 00906/2012 jeden a půl roční menší pejsek, kříženec narezlé barvy 
s drsnější srstí. Je velice chytrý a učenlivý a určitě udělá novému 
majiteli mnoho radosti. Nalezen 4. května v Cimburkově ulici.

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

�

3
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Žižkovské neziskové organiza-
ce tak vyjádřily podporu politi-
ce nulové tolerance zdejší radni-
ce vůči hracím automatům. Ta 
v městské části od příštího roku 

zakázala provozování výherních 
hracích přístrojů a do konce ro-
ku 2014 se chystá z ulic Prahy 3 
vytlačit i další hazardní byznys. 

V jednotlivých stáncích, v nichž 
se neziskovky představovaly, se 
mohli zájemci seznámit s činnost-
mi a službami, které poskytují – ať 
už se jedná o aktivity v kulturní, 
sociální, vzdělávací, environmen-
tální nebo volnočasové oblasti. 

Vedle toho byl ale pro návštěv-
níky až do večera připraven boha-
tý doprovodný program – hlavně 
soutěže a hry pro děti. I dospělí 
si mohli vyzkoušet pétanque ne-
bo navštívit papírové lázně. Ti od-
vážnější zamířili do mongolské 
věštírny a štěstí se mohlo pokou-

šet i v tombole. Na pódiu sklidila 
velký aplaus zejména taneční i pě-
vecká vystoupení dětí z nízkopra-
hových klubů Beztíže a Husita. 
Vedle toho se tu představilo diva-
dlo Ponec a zahrála řada kapel. 
A Fajn den se pozvolna proměnil 
ve večírek, který končil a�erparty 
v Music clubu 77.

„Velmi si vážím práce neziskovek, 
které na Žižkově a Vinohradech pů-
sobí. Svojí činností a programy, které 
zaměřují na různé oblasti života a na 
různé věkové a sociální skupiny, také 
ony vytvářejí smysluplnou alternativu 
vůči hazardu i dalším nebezpečným 
jevům,“ doplnil místostarosta pro 
sociální oblast Jiří Matušek. �

-mot-

Na Parukářce se během Fajn dne dávalo sbohem hazardu

Slavnostní koncert
při příležitosti 
131. výročí povýše-
ní Žižkova na město 
symbolicky uvedla 
22. května starostka 
městské části Praha 3 
Vladislava Hujová 
a spoluorganizátor 
akce farář u sv. Pro-
kopa Miloš Szabo. 
Při této příležitosti zazněly sklad-
by v podání Sukova komorního or-
chestru. Návštěvníci si tak mohli vy-
chutnat v čistě sakrálním prostředí 
skladby z období klasicismu nebo 
romantismu. Hned na úvod zazně-
la Meditace na staročeský chorál Sva-
tý Václave od Josefa Suka, aby při-
pravila půdu pro Haydnův Koncert 
G dur pro housle a smyčcový orchestr 

nebo mistrně zvládnutou Serenádu 
E dur pro smyčcový orchestr od Anto-
nína Dvořáka. 

Poznávacím znamením orches-
tru je absence dirigenta, místo ně-
hož vystupuje umělecký vedoucí 
a sólista Martin Kos. Sukův ko-
morní orchestr těží z tradice české 
hudební kultury 19. století a i ten-
to večer byl jasnou demonstrací 

tradice, jež se dědí až do třetího 
tisíciletí. 

Slavnostního koncertu se zúčast-
nili také velvyslankyně Slovinské 
republiky Smiljana Knez, místosta-
rosta Jiří Matušek, radní Barbora 
Hanychová, zastupitelka Jaroslava 
Suková a bývalá starostka Prahy 3 
Milena Kozumplíková. �

-ham-

S příchodem teplého počasí otevírají restauratéři letní za-
hrádky a předzahrádky. A právě kontrolám těchto podniků 

se budou strážníci z Prahy 3 opět pravidelně věnovat.
„V průběhu letní sezóny není výjimečných ani deset zavolání od občanů za 

jednu noc na rušení nočního klidu z předzahrádek restaurací. U některých 
podniků i opakovaně. Proto jsme na letní sezónu připraveni, máme vytipo-
vané restaurace, které budeme kontrolovat pravidelně. Při akcích většího 
rozsahu budou strážníkům z Prahy 3 vypomáhat i kolegové z dalších útva-
rů, při kontrolách zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let bude-
me spolupracovat s úředníky sociálního odboru a kurátory pro mládež,“ ře-
kl ředitel strážníků z Prahy 3 Dušan Machoň. 

Protože se nezřídka objeví i stížnost na nepovolenou velikost předza-
hrádky, mohou strážníci kontrolovat podle příslušného povolení i její 
velikost. Nedodržení tohoto povolení je přestupkem, který jsou strážní-
ci oprávněni řešit v blokovém řízení. Stejně tak mají oprávnění řešit na 
místě přestupek spáchaný rušením nočního klidu odcházejícími hosty 
– za tento přestupek nesou odpovědnost osoby, které se přestupku do-
pustily. Bloková pokuta je v tomto případě stejná, strážník může uložit 
pokutu až do výše 1000 Kč. Pokud strážníci zjistí opakované páchání 
přestupku, mohou jeho řešení postoupit správnímu orgánu. �

OKV MP

Strážníci budou kontrolovat 
předzahrádky restaurací

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

„Good bye, hazard!“
zněl podtitul páté-
ho žižkovského ko-
munitního Fajn dne, 
který proběhl v pá-
tek 18. května v par-
ku Parukářka pod 
záštitou zástupce sta-
rosty Jiřího Matuška. 

Jiřina Polanecká se narodila
24. dubna 1924 v Praze a na 
Žižkov se s rodiči přistěhovala 
v roce 1943. Po absolvování ro-
dinné školy pracovala na růz-
ných pozicích v administrativě, 
v dílnách a na správě Českoslo-
venských drah. Její celoživotní 
zálibou byla historie a Žižkov. 
Mnoho let pracovala jako ak-
tivní předsedkyně Klubu přá-
tel Žižkova, kde se podílela na 
pořádání přednášek na růz-
ná témata především z historie 
Žižkova. Pečovala též o archiv 
dobových fotografií, spolko-

vých časopisů a knih. Do Knihy 
cti Prahy 3 byla zapsána 24. lis-
topadu 2009. Jiřina Polanecká  
zemřela v sobotu 19. května ve 
věku 88 let.

„Paní Polanecká byla význam-
nou osobností spolkového sektoru 
v naší městské části. Byla patriot-
kou, která aktivně pečovala o tra-
dice třetí městské části, a byla na 
tomto poli významným partnerem 
žižkovské radnice. Za její práci jí 
patří vděk celého Žižkova,“ uvedl 
zástupce starosty pro kulturu 
Pavel Sladkovský. �

-mot-

Komorní meditace u sv. Prokopa

Odešla Jiřina Polanecká, 
opravdová žižkovská patriotka
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