
Vážení čtenáři,

Praha 3 byla v rámci hlavního 
města první městskou části, která 
zahájila v devadesátých letech pri-
vatizaci bytového fondu do rukou 
nájemců. Stejně tak dodnes nemá 
v metropoli obdobu rozsah spolu-
práce, který již léta rozvíjí žižkov-
ská radnice s neziskovými orga-
nizacemi v rámci péče o seniory 
a nabídky volnočasových aktivit 
pro děti a mládež i rodiny s dět-
mi. Občané Prahy 3 tak jsou zvyk-
lí na řadu služeb, které jinde tepr-
ve zavádějí. 

Praha 3 je tedy zvyklá udávat 
tempo v rámci pražské komunál-
ním politiky a tento měsíc přichá-
zíme s další novinkou. Na odbor-
ném semináři na žižkovské radnici 
jsme představili kolegům z dal-
ších městských částí a obcí unikát-
ní projekt pravidelného mobilního 
měření čistoty ovzduší, který plá-
nujeme spustit jako první v metro-
poli. Díky této nové službě budou 
mít občané v jednotlivých loka-
litách pravidelný přehled o tom, 
co zde v důsledku dopravního zatí-
žení a dalších vlivů dýcháme. Jde 
o to, aby občan měl objektivní in-
formace o kvalitě prostředí, ve kte-
rém žije. Radnice pak získá přesná 
data o kvalitě ovzduší, která bude 
moci použít nejen jako argument 
při jednáních o dopravních opat-
řeních v rámci celé Prahy.

Oslavy postupu si užili hráči i fanoušci

Fotbalisté Viktorie 
Žižkov splnili na sto 
procent cíl, který si 
uložili, a po dvou 
letech se vrací zpát-
ky do nejvyšší fot-
balové soutěže. 

Žižkovský návrat mezi elitu ale 
nebyl snadný. Hráčům Viktorky, 
která byla po podzimní části li-
gy na nepostupovém 4. místě, se 
ani na jaře na domácím hřišti pří-
liš nedařilo. Příkladem za všech-
ny byla domácí porážka se sestu-
pujícím Kladnem. „Doma hraje 
úplně jiný tým, než venku,“ kriti-
zoval trenér Martin Pulpit výko-
ny mužstva. Zatímco doma pat-
řil Žižkov jen k druholigovému 
průměru, venku byl suverénně 
nejlepší. Přestřelky ve Varnsdor-
fu (3:3), Jihlavě (3:3) a Hlučíně 
(4:3) toho byly důkazem.

Tým navíc přišel v klíčových 
momentech sezony kvůli trestům 
o čtyři hráče pro rozhodující duel 
proti Jihlavě. Přesto se ale doká-
zali hráči semknout a postoupit. 

Velkou zásluhu na tom má i žiž-
kovský gólman, člen reprezentač-
ního týmu do 21 let, Tomáš Vac-
lík,   jehož výkony v brance byly 
jednou z klíčových zbraní v ces-
tě za postupem. Dalším trum-
fem současného Žižkova byl dru-
hý nejlepší střelec druholigového 
ročníku Miroslav Markovič, kte-
rý sedmnácti góly vystřílel Viktor-
ce postup mezi nejlepší.

Jistotu postupu do Gambrinus 
ligy si Viktorka vybojovala v před-
posledním kole před koncem vý-
hrou 1:0 v Mostu, kde rozhodují-
cí gól vstřelil v druhém poločase 
hlavou obránce Michal Kropík. 
„Jsem strašně rád, že jsem týmu k po-
stupu pomohl i brankou a ne pouze 
plněním svých obranných povinností 
během celé sezóny. Je to úžasná eufo-
rie, tým se během celé sezóny stmelo-
val a skutečně každý jeho člen si odve-
dl to své. Dokázali jsme to vybojovat 
a teď jdeme slavit a užít si postup,“ 
popsal střelec postupového gólu, 
který sám označil za nejdůležitější 
branku své kariéry.

Poté, co fotbalisté Viktorie Žiž-
kov vybojovali návrat do první 
ligy, museli ještě čekat na verdikt 
Licenční komise Českomorav-
ského fotbalového svazu o udě-

lení licence pro příští soutěžní 
ročník. Podmínkou jejího získá-
ní bylo mimo jiné doložení přes-
ného harmonogramu prací pro 
výstavbu vyhřívaného trávníku, 
který je pro účast v nejvyšší sou-
těži nezbytný.

Nakonec se ale žižkovským 
podařilo předložit dokumenty 
o tom, že vyhřívanou hrací plo-
chu vybudují do 31. července. Vik-
torka by tak neměla mít s úvodní-
mi domácími zápasy problémy, 
protože první ligové kolo je na-
plánováno na 30. července. I pře-
sto klub při losování 24. června 
požádal, aby první dvě kola mohl 
hrát na soupeřových hřištích, 
což by mělo novou hrací plochu 
uchránit před poškozením před-
časnou zátěží.

Vedle Viktorky, která postou-
pila z druhého místa, si letos po-
stup do Gambrinus ligy vybojo-
val i další tradiční pražský klub 
Dukla Praha, který se do první 
ligy vrací po sedmnácti letech. 
V příští sezoně tak bude v nej-
vyšší soutěži pět pražských klu-
bů a fanoušci v hlavním městě se 
tak mohou těšit na 75 ligových 
zápasů. �

-mot-

Viktorka Žižkov slaví 
návrat do první ligy
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Praha 3 zvýší 
bezpečnost 

na přechodech
strana 4

Foto: FK Viktoria Žižkov

Školní soutěže

Žáci základních a středních 
škol se celý rok účastní mnoha 
různých soutěží. V červnu jsou 
všechny výsledky sečteny 
a rozdávají se poháry a ceny. 
Která škola získala pohár starosty 
Hartiga za celkové vítězství?

Více na str. 7  

Dětský den v Praze 3

Děti slavily svůj svátek na Jiřáku 
i na Pražačce. Městská část jim 
zde připravila bohatý program.

Více na str. 9

Čerstvé filmy 
opět 

na Žižkove
strana 12

Nejstarší žižkovská obyvatelka oslavila 106 let
Druhá nejstarší obyvatelka České republiky pochází ze Žižkova – 
paní Aloisie Pražáková se 17. června dožila neuvěřitelných 106 let. 
K opravdu významnému životnímu jubileu obdržela dárkový balíček, 
květiny i osobní dopis od starostky Vladislavy Hujové. �

PAVEL 
SLADKOVSKÝ,

zástupce starosty
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RADA MČ PRAHA 3

Nové prostory 
pro školku
� Stavební úpravy části nevyu-
žívaných prostor v druhém patře 
budovy Základní a mateřské školy 
nám. Jiřího z Lobkovic v Perunově 
ulici pro potřeby rozšíření kapacit 
mateřské školy schválila na svém 
červnovém zasedání rada měst-
ské části. Radní tak zareagovali 
na výsledky letošního zápisu do 
mateřských škol, podle kterých by 
stávající kapacity neumožnily při-
jetí několika desítek dětí. Stavební 
úpravy proběhnou během letních 
prázdnin, aby prostory už od září 
mohly sloužit dětem.

Další pomoc 
nájemníkům
� Rada schválila přidělení přímé 
finanční podpory dvěma žadatel-
kám o podporu z fondu řešení dů-
sledků jednostranného zvyšování 
nájemného z bytu. Tyto příspěvky 
jsou určeny nájemcům v městské 
části, kteří se v důsledku deregula-
ce nájmů dostali do složité sociální 
situace a již vyčerpali všechny 
možnosti pomoci státního sociální-
ho systému. Fond vytvořila radnice 
v rámci své komunální koncepce 
pomoci zasaženým nájemcům.

Peníze pro skauty
� Radní doporučili zastupitel-
stvu schválit dar Nadačnímu fon-
du Rychlé šípy Jaroslava Foglara 
ve výši 400 tisíc korun na propa-
gaci myšlenek a díla tohoto spi-
sovatele pro mládež. Navržený 
příspěvek chce nadace, zřízená 
žižkovskou radnicí, rozdělit na čin-
nost skautským oddílům.

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí na Odboru kancelář úřadu, 
Havlíčkovo nám. 9.

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

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

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 25. července a 22. srpna
Koněvova/V Jezerách 25. července a 22. srpna
Soběslavská/Hollarovo nám. 25. července a 22. srpna
Tachovské nám. (u tunelu) 25. července a 22. srpna
Na vrcholu/V domově 11. července, 7. srpna a 5. září
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 11. července, 7. srpna a 5. září
Náměstí Barikád 11. července, 7. srpna a 5. září
Kostnické nám./Blahníkova 11. července, 7. srpna a 5. září
Buková/Pod Lipami 54 17. července a 15. srpna
Jeseniova 143 17. července a 15. srpna
Přemyslovská/Orlická 17. července a 15. srpna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 17. července a 15. srpna
Křivá 15 4. července, 1. srpna a 28. srpna
Přemyslovská/Sudoměřská 4. července, 1. srpna a 28. srpna
U Rajské zahrady/Vlkova 4. července, 1. srpna a 28. srpna
V Zahrádkách/Květinková 4. července, 1. srpna a 28. srpna

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Občané hl. m. Prahy mohou ob-
sluze svozových vozidel zdar-
ma odevzdat tyto odpady: ba-
terie a akumulátory, nádoby od 
sprejů, zahradní chemii, mazací 
oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxi-
dy, lepidla a pryskyřice, odmaš-
ťovací přípravky, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a výbojky. 
Tento měsíc proběhne svoz ne-
bezpečného odpadu v Praze 3 
ve čtvrtek 14. července.

Již druhým rokem realizuje měst-
ská část Praha 3 projekt Návrat do 
práce, který je financován z Evrop-
ského sociálního fondu a hlavního 
města Prahy v rámci Operačního 
programu Praha – Adaptabilita. 

Projekt se zaměřuje na podpo-
ru lidí se specifickými potřebami 
na trhu práce. Jedná se především 
o osoby pocházející ze sociokul-

turně znevýhodněného prostředí, 
etnické menšiny a osoby po výko-
nu trestu odnětí svobody. Dosud 
bylo podpořeno již více než dvě 
stě zájemců z cílových skupin.

Jednotlivé aktivity se zaměřu-
jí na získání kompetencí a doved-
ností potřebných k nalezení a udr-
žení zaměstnání. Účastníkům 
je mimo jiné nabízeno pracovní 

a právní poradenství, tréninkové 
zaměstnání či rekvalifikační kurzy. 
Zároveň je pro ně otevřen tzv. job 
klub. Zde je k dispozici počítačo-
vá technika, na níž lze pod odbor-
ným vedením vyhledávat zaměst-
nání a oslovovat zaměstnavatele.

Zájemci o účast v projektu se 
mohou informovat na odboru so-
ciálních věcí ÚMČ Praha 3 ane-

bo v prostorách projektu Návrat 
do práce na adrese Chvalova 12, 
Praha 3. �

VLADIMÍR BERAN, 
Odbor sociálních věcí

Návrat do práce úspěšně pokračuje

Svoz bioodpadu nově celoročně

V červenci, srpnu a září budou 
mít občané Prahy 3 opět možnost 

odkládat bioodpad ze zeleně do kon-
tejnerů hl. m. Prahy.

stanoviště termíny
Na Vrcholu/V Domově 16. července (9 –12 hod.)
Květinková/
V Zahrádkách 13. srpna (9 –12 hod.)

Hraniční/V Domově 17. září (9 –12 hod.)

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad 
patří všechny zbytky ze zeleně, včetně kuchyň-
ských zbytků rostlinného původu, neznečištěná ze-
mina. Podrobné informace o tom, co vše patří do 
bioodpadu, naleznete v článku výše.

Žádáme občany, aby této příležitosti využi-
li a neodkládali rostlinný odpad do běžných vel-
koobjemových kontejnerů. Větší množství velko-
objemových kontejerů pro sběr bioodpadu bude 
přistaveno v říjnu a listopadu. Termíny budou 
upřesněny. �

Zastávka mobilního sběru Čas
Na Balkáně / Hraniční 15.00 – 15.20
Křivá před č. 15 15.30 – 15.50
Osiková / Habrová 16.00 – 16.20
Ambrožova / Malešická 16.30 – 16.50
Rokycanova / Žerotínova 17.10 – 17.30
U Rajské zahrady / Vlkova 17.40 – 18.00
Zvonařova / Škroupovo nám. 18.10 – 18.30
Soběslavské / Hollarovo nám. 18.40 – 19.00

EVA KREJBICHOVÁ, oddělení správy zeleně

Svoz nebezpečného odpadu v Praze 3 

Předběžné termíny plánovaných letních 
odstávkek teplé vody v Praze 3
Jarov – Chmelnice, Na Vrcholu 12. 7.
Jarov – Buková, Pod Lipami, Koněvova 15.–20. 7.
Jarov – Malešická, Mezi Domky 11.–14. 7.
Jarov – Na Vrcholu, K Lučinám, Nad Lukami 24.–30. 8.

Pravidelně aktualizované termíny naleznete na www.ptas.cz. Dotazy 
týkající se odstávek je možné zasílat na e-mail: ptas@ptas.cz. �

Pražská teplárenská, a. s. 

Pražské služby ve spolupráci 
s Magistrátem hl. m. Prahy od 
1. dubna opět nabízejí sběr a svoz 
bioodpadu ze zahrad a údržby 
zeleně v době sezóny od 1. dub-
na do 30. listopadu. Novinkou le-
tošního roku je svoz bioodpadu 

z domácností po celé Praze, kte-
rý bude probíhat celoročně. „Se-
zónní svoz bioodpadu je stále určen 
především majitelům zahrad a dom-
ků, kde hlavní část bioodpadu tvoří 
tráva, listí, spadané ovoce. Celoroč-
ní svoz bio odpadu je pak určen všem 

Pražanům, kteří třídí bioodpad celo-
ročně,“ říká Miroslava Egererová z 
Pražských služeb. 

Za bioodpad, který se odklá-
dá do kompostejneru, lze pova-
žovat posekanou trávu, spadané 
ovoce, řezanku a větvičky z ořezu 
keřů, hlínu z květináčů (bez kvě-
tináčů), plevele, pokojové rostli-
ny, listí, zbytky ovoce a zeleniny, 
slupky z citrusových plodů, sedli-
ny kávy a čaje, čajové sáčky a kvě-
tináče z lepenky a rašeliny. Nao-
pak zbytky jídel tzv. gastroodpad 
jako jsou jedlé oleje, kosti, maso, 
kůže, uhynulá zvířata, exkremen-
ty masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další biologicky 
nerozložitelné odpady do kom-
postejneru nepatří.

Svoz bioodpadu provádí Praž-
ské služby pravidelně 1 x za 14 dní. 

Na bioodpad je možné si prona-
jmout kompostejner o velikosti 
120 nebo 240 litrů. Ceny za 120 li-
trovou nádobu jsou 600 Kč za se-
zónní svoz a 900 Kč za celoroční 
svoz. Ceny za 240 litrovou nádo-
bu jsou 960 Kč za sezónní svoz 
a 1440 Kč za celoroční svoz. Tyto 
ceny zahrnují pravidelný svoz bio-
odpadu, další zpracování i proná-
jem kompostejneru na celé obdo-
bí svozu.

Službu svozu bioodpadu si 
všichni zájemci mohou objednat 
elektronicky na www.psas.cz/bio, 
dále telefonicky v call centru Praž-
ských služeb na tel.: 284 091 888. 
Občané také mohou vyplnit for-
mulář na oddělení správy zeleně 
Odboru technické správy majetku 
a investic Úřadu MČ Prahy 3. �

www.psas.cz

Praktický lékař na Jarově přijímá 
nové pacienty
MUDr. Martin Pehr, praktický lékař s dlouholetou praxí, otevírá novou 
ordinaci pro dospělé na poliklinice Jarov – Koněvova 205, Praha 3, 
tel. 739 952 887. Smlouvy má uzavřeny s těmito zdravotními pojišťov-
nami: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Oborovou zdravotní 
pojišťovnou (207), Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR (211), 
Vojenskou zdavotní pojišťovnou (201), Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnou (205) a Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE (217). �

PATRICIE HNÁTKOVÁ, oddělení zdravotnictví

Kontejnery pro sběr bioodpadu

Foto: PS, a.s.
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Pokud návrh radních schválí za-
stupitelstvo, obdrží náboženská 
obec Církve československé hu-
sitské v Praze 3 na náměstí Bari-

kád příspěvek na opravu havarij-
ního stavu střechy kostela. Farní 
sbor Českobratrské církve evan-
gelické pak dostane finanční dar, 

který umožní vypracování projek-
tu na sanaci havarijního stavu pří-
stavby Betlémské kaple i samotné 
stavební práce. 

Se stavem této památky, posta-
vené známým architektem Emi-
lem Králíčkem ve stylu moderny 
s kubistickými detaily, se přišel 
i místostarosta Tomáš Kalousek, 
do jehož gesce oprava památek 
spadá. 

„Betlémská kaple v Prokopově uli-
ci je sice řadě lidem neznámá, protože 
je skryta ve vnitrobloku, nicméně jde 
o jednu z nejvýznamnějších kubistic-
kých památek v Praze. Proto radni-
ce v rámci ochrany památek v Pra-
ze 3 přispěla i na opravy této stavby,“ 
uvedl místostarosta Kalousek.

Finanční podpora, která umož-
ňuje opravy církevních staveb na 
území Prahy 3, je dlouhodobá 
a kontinuální. V loňském roce na-
příklad dar městské části umož-
nil stavební a restaurátorský prů-
zkum kostela sv. Anny. Žižkovská 
radnice se také bude podílet na 

dalších opravách této nenápadné, 
ale cenné stavby s pozdně seces-
ní dekorací. Sbor Bratrské jedno-
ty baptistů Praha 3 Vinohradská 
mohl díky příspěvku opravit pod-
lahové topení a podlahy. 

Finanční podpora směřuje i do 
největšího a nejznámějšího koste-
la v Praze 3 – Nejsvětějšího Srd-
ce Páně na náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Díky darům z městské 
části byly opraveny zdi a podla-
hy, kanalizace a praskliny ve vě-
ži. V letošním roce se s přispě-
ním městské části chystá oprava 
sociálního vybavení. 

„Naším cílem je samozřejmě ma-
ximálně podpořit společnou česko-
-slovinskou nominaci architekto-
nického skvostu na zápis na listinu 
UNESCO,“ vysvětlil místostarosta 
Kalousek. �

-pú-

Praha 3 přispěje na ohrožené církevní objekty
Z fondu obnovy 
a rozvoje budou po-
skytnuty dary na 
opravu sakrálních 
památek na území 
Prahy 3. Rozhod-
la o tom na svém za-
sedání rada městské 
části. Peníze by měly 
církvím pomoci řešit 
opravy dvou objektů 
v havarijním stavu.

Čerstvé české jahody 
a jahodové pochout-
ky, které byly k do-
stání a ochutnání 
na červnovém jaho-
dobraní na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad, 
daly jasně na srozu-
měnou, že prázdni-
ny už na sebe nene-
chají dlouho čekat. 
Návštěvníci trhů, z nichž řada 
přišla oděna do stylově jahodově 
červené, mohli ochutnat koktej-
ly, sorbety, zmrzliny, moučníky, 
dorty, mojito, sangrii a dokon-
ce i sushi z jahod. V jahodové 
a čokoládové kuchařské dílně si 
pak na své přišly i děti. Celý pro-
gram doplnila ukázka salsy v po-
dání profesionálních tanečníků 

v ohnivě červených kostýmech. 
Následující týden byl zasvěcen 
medu, ke koupi jej bylo mnoho 
druhů, a navíc včelaři přímo na 
trhu předváděli způsob výroby.

Farmáři na Jiřáku už nabízí ce-
lý sortiment zeleniny, kolemjdou-
cí lákají červené ředkvičky, nadý-
chané bělostné květáky, temně 
zelená brokolice či svazky krás-

ně oranžové mrkve. Právě teď ta-
ké dozrávají okurky nakládačky 
a už pár dní jsou k dostání prv-
ní letošní cukíny. Zatímco zele-
nina pochází vesměs z litoměřic-
ka a mělnicka, vyzrálé bio hovězí 
z mladých býků, jež se stává hitem 
i mezi českými gurmány, pochází 
z rodinné farmy Uher z Hostou-
ně u Domažlic.

Milovníky balkánských dob-
rot pak potěší stánek, který na-
bízí burky, halvu, grilovanou 
zeleninu a slané i sladké pečivo. 
Velkou pozornost na sebe pou-
tá stánek s čerstvými mořský-
mi rybami. Většina ryb pochází 
stejně jako temperamentní pro-
davači z Chorvatska. „Česi znají 
jen pražmu, ale nechají si poradit. 

Když si u nás koupí rybu, doporu-
číme i jak ji připravit,“ vysvětlu-
je prodavač. 

Náv štěvníci se mají na co těšit 
i o prázdninách – např. na středu 
20. července se připravují Slav-
nosti lesních plodů, které nabíd-
nou třeba borůvky, maliny, ale 
i houby. �

-pú-

Léto na farmářských trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad

Místostarosta Tomáš Kalousek (vpravo) si v doprovodu faráře Ondřeje I. Pellara 
prohlédl v Betlémské kapli na Žižkově místa, která potřebují rekonstrukci

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je opět 
o krok blíž k zápisu na seznam UNESCO
Na ministerstvu kultury začaly pracovní konzultace ke společné čes-
ko-slovinské nominaci děl architekta Josipa Plečnika na seznam svě-
tového kulturního dědictví UNESCO. Kostel na náměstí Jiřího z Podě-
brad navštívili v úterý 7. června zástupci slovinské pracovní skupiny, 
která společně s ministerstvem kultury nominaci připravuje.

Od poloviny května se začalo 
v parcích a na dalších zelených 
plochách v Praze 3 s výsadbou 
okrasných záhonů s letničkami. 
Výsadba, která má zkrášlit veřej-

ná prostranství v městské části, 
letos zabírá úctyhodnou plochu 
900 m2.

Záhony s letničkami zdobí na-
příklad parky na Hollarově ná-

městí, náměstí Jiřího z Lobko-
vic, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Škroupově náměstí, Žižkově ná-
městí, Olšanském a Basilejském 
náměstí. Další záhony rozkvetly 
také u fotbalového stadionu Vik-
toria Žižkov, u Nákladového ná-
draží Žižkov, v parku Rajská za-
hrada, v parčíku Jeseniova nebo 
v ulicích Koněvova, Osiková či 
Prokopova.

Kolemjdoucí tak v současné 
době mohou obdivovat např. 
begonie, aksamitník, šalvěj, do-
snu, luštěnice, krásenku nebo 
vějířovky. Na podzim pak letnič-
ky vystřídají cibuloviny a dvou-
letky, které se vysazují od polo-
viny října. �

-mot-

Od poloviny května se začalo s výsadbou letniček

Foto: Archetyp
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Černínova x Roháčova náměstí Jiřího z Lobkovic Kubelíkova x Fibichova Kubelíkova x Chvalova Kubelíkova x Slavíkova Kubelíkova x Čajkovského

Olšanská Ostromečská x Roháčova Prokopova x Chlumova Rokycanova x Jeseniova Slavíkova x nám. J. z Poděbrad

Slavíkova  x Zvonařova

Slavíkova x Křížkovského

Slezská x Čáslavská Slezská x Hradecká Slezská x Písecká Táboritská x Lipanská U Rajské zahrady

Úprav se dočká několik přecho-
dů v Kubelíkově ulici, Slezské, na 
Olšanské nedaleko Nákladového 
nádraží Žižkov i například málo 
přehledný přechod přes frekven-
tovanou ulici U Rajské zahrady, 
kudy míří návštěvníci včetně dětí 

ze škol a mateřinek do nedaleké-
ho moderního parku. Půjde pře-
devším o různé stavební úpravy, 
zkrácení cest přes vozovku jejím 
zúžením v místě přechodu, při-
světlení nebo osazení dalších bez-
pečnostních prvků.

Výběr lokalit přitom vychází 
z rozsáhlé dopravní analýzy hod-
notící 170 přechodů v městské čás-
ti, kterou si nechala Praha 3 zpra-
covat před třemi lety. Ta rozdělila 
lokality do čtyř kategorií podle je-
jich bezpečnosti. Čtyři nejnebez-
pečnější byly řešeny již v minu-
losti, v ulicích Prahy 3 jsou však 
stále desítky křižovatek a přecho-
dů, které autoři studie vyhodnotili 
jako nevyhovující (druhá nejhorší 
kategorie z hlediska jejich bezpeč-
nosti). A právě na ty se vedení rad-
nice zaměřuje letos a chce je také 
řešit v následujícím období.  

Prioritu v tomto roce přitom 
dostaly přechody, jejichž řeše-
ní požaduje vedle odborné stu-
die také veřejnost, především ro-
diče dětí z mateřských škol. Ti své 

podněty předali na přelomu ro-
ku zástupci starosty pro dopravu 
Pavlu Sladkovskému.

„Zapracovali jsme jejich podněty 
do našeho plánu investic do zvyšová-
ní bezpečnosti chodců v městské čás-
ti. Plníme tím naši dohodu s občan-
skými iniciativami, že dáme přednost 
řešení lokalit, kde se názor odborníků 
shoduje s prioritami veřejnosti. Chce-
me do rozhodování občany co nejvíce 
zapojovat. Proto také při investicích 
do změn v jednotlivých lokalitách sbí-
ráme nejdříve formou anket na webu 
a v Radničních novinách podněty, 
které následně dopravní odborníci zo-
hledňují ve výsledných řešeních,“ vy-
světlil místostarosta Sladkovský. 

Tímto způsobem nyní vzniká 
například studie dopravního ře-
šení v okolí křižovatky Rokyca-

nova – Prokopova, ke kterému se 
vyjadřovali občané v internetové 
anketě v průběhu května. Jejich 
podněty nyní slouží jako podklad 
pro dopravní inženýry, kteří pro-
jektují výsledné řešení organizace 
dopravy v této lokalitě.

Celkově tak radnice v letošním 
roce investuje do zvyšování bez-
pečnosti v ulicích Prahy 3 bezmá-
la 18 milionů korun. Obdobnou 
investici do přechodů chce mís-
tostarosta Sladkovský prosazovat 
také v příštím roce.

„Chceme těmito velkými investice-
mi maximálně omezit podíl chodců 
a především dětí v třetí městské části 
na každoroční bilanci nehodovosti,“ 
řekl místostarosta Sladkovský. �

-jas-

Osmnáct nebezpečných přechodů 
dozná změn, práce se již rozběhly  

Návštěvníci Pražské správy sociálního zabezpečení již nemusí těžce zdolávat
přechod přes tramvajovou kolej na západní straně stanice Olšanská. Vytvoření 
tohoto přechodu dojednal v dozorčí radě Dopravního podniku bývalý zastupitel 
městské části Pavel Ambrož.

Světová zdravotnická organizace 
(WHO) zahájila v květnu Deká-
du aktivit pro bezpečnost silnič-
ního provozu na léta 2011 – 2020. 
O projektu rozhodlo Valné shro-
máždění OSN na základě odha-

dů, podle kterých se každý rok  
až 50 miliónů lidí vážně zraní při 
dopravních nehodách.

O připojení městské části 
k programu OSN rozhodli rad-
ní na svém květnovém zasedá-

ní. „Městská část si již v roce 2009 
nechala zpracovat Analýzu doprav-
ně bezpečnostního stavu přechodů 
pro chodce na vybraných komunika-
cích na území Žižkova a Vinohrad. 
Na základě vyhodnocení této studie, 
ale také podnětů ze strany občan-
ských sdružení, škol i občanů jsme 
připravili plán investic do zvýšení 
bezpečnosti, do kterého jen v letoš-
ním roce investujeme 14 milionů ko-
run. V dalších masivních investicích 
chceme pokračovat i v budoucích le-
tech,“ upřesnil plány radnice zá-
stupce starosty pro oblast dopra-
vy Pavel Sladkovský. �

-mot-

Žižkovská radnice se připojila 
ke kampani za bezpečnost na silnici 
Městská část Praha 3 se jako jedna z prv-
ních institucí v České republice přihlásila 
k „Dekádě aktivit pro bezpečnost silniční-
ho provozu“ vyhlášené v březnu 2010 OSN 
a zahájené v květnu 2011. Žižkovská radni-
ce se zapojila do této mezinárodní kampa-
ně jako vůbec první obec v ČR.

Osmnáct přechodů v Praze 3, které 
vytipovali jako málo bezpečné dopravní 
experti i občané, dozná změn. Žižkovská 
radnice již objednala jejich bezpečnostní 
úpravy u Pražských služeb a investuje 
do nich bezmála 14 milionů korun. Práce 
na jejich úpravách se rozbíhají právě 
v těchto dnech.
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Do dětských hřišť městská část in-
vestuje ročně desítky milionů ko-
run. Všechny doposud vybudova-

né a spravované hřiště v městské 
části byly určeny mladším dě-
tem, nyní se však dočká také do-

spívající mládež. Již příští rok 
by měli stavaři začít s demolicí 
vysloužilého asfaltového spor-
toviště v Habrové ulici. Během 
několika měsíců by jej měl na-
hradit moderní areál obklopený 
stromy, který nabídne především 
náctiletým dětem nejmodernější 
herní prvky.

Po obvodu celého spotroviště 
povede moderní dráha pro in-line
bruslaře, na vnitřní ploše pak 
mladí návštěvníci naleznou čtyři 

atrakce. První z nich bude plocha 
pro in-line brusle s terénními bou-
lemi. „Samotná in-line dráha je urče-
na především začínajícím bruslařům. 
Plac s několika kruhovitými boulemi 
by pak měl sloužit pokročilejším pro 
nácvik složitějších bruslařských tech-
nik,“ vysvětluje autor hřiště archi-
tekt Zdeněk Sendler. 

Další plochu bude zabírat mo-
derní hřiště s umělým povrchem 
určené pro streetball a další míčo-
vé hry. V jeho sousedství pak ná-
vštěvníci naleznou posilovnu pod 
širým nebem a v bezprostřední 
blízkosti areálu pro bruslaře bu-
de stát 17 metrů dlouhá a tři me-
try vysoká cvičná horolezecká 
stěna obklopená měkčenými do-
padovými plochami. „Náročnost 
lezeckých cest po obvodu stěny se bude 
postupně zvyšovat. Kombinace lezec-
kých chytů na začátku bude určena 
úplným začátečníkům. Naopak ten, 
kdo zvládne náročné pasáže na kon-
ci stěny, si bude moci v přírodě trouf-
nout již i na náročné horolezecké tra-
sy,“ říká architekt Sendler. 

Sportoviště bude doplněno od-
dechovým altánem, lavičkami pro 
odpočinek a vybaveno toaletami 
se sprchami. Celý areál bude oplo-

cen a z provozního objektu bude 
na dodržování pořádku dohlížet 
stálý správce, který bude návštěv-
níkům také prodávat občerstvení, 
především balené nápoje. 

Po obvodu hřiště bude vysáze-
na stromová alej, která by měla 
areál oddělit přírodní clonou od 
okolních domů. „Areál je koncipo-
ván tak, aby nerušil okolní bytovou 
zástavbu, z toho důvodu jsme na-
příklad upustili od myšlenky výstav-
by skateparku a herní plochy budou 
vybaveny moderními tichými herní-
mi povrchy. Nonstop ostraha v areá-
lu by měla navíc minimalizovat rizi-
ka nebezpečných sociálních jevů mezi 
mládeží na tomto hřišti, vandalismus 
i případy rušení večerního a nočního 
klidu v okolí. Budou zde platit jas-
ná pravidla daná provozním řádem. 
Chceme totiž areál, kam se nebudou 
rodiče bát své dorůstající děti pouš-
tět,“ uvedl zástupce starosty Pavel 
Sladkovský.

Celý projekt nového hřiště 
je v současné době na počátku 
územního řízení, stavba by měla 
být zahájena v příštím roce a ve-
řejnosti by areál mohl otevřít své 
brány v roce 2013. �

-jas-

Praha 3 postaví na Jarově hřiště pro mládež
Nový areál pro dospívající nabídne dráhu pro in-line bruslení, míčové hry, posilovnu i lezeckou stěnu

I když byl tunel hotov již loni, 
vjezd do něj byl zatarasen a byla 
na něm vyvěšena upozornění, že 

jde o staveniště. Stejně tak nebyla 
cyklostezka vinoucí se pod Vítko-
vem udržována, nebyly vysypává-
ny koše a prováděn další nezbytný 
úklid. Příčinou tohoto stavu byly 
nedořešené majetkoprávní vzta-
hy mezi Magistrátem hl. m. Pra-
hy a Správou železniční dopravní 
cesty. Situace, která zde v průběhu 
měsíců nastávala, kdy trasa začala 
doslova přetékat odpadky, však za-
čala být neúnosná a právem na ni 
řada občanů začala poukazovat.

Přestože městská část není vlast-
níkem stavby a pozemků v jejím 
okolí a ani nemá ve věci provozu 
cyklostezky žádné pravomoci, roz-
hodla se do řešení problému na ja-
ře letošního roku vstoupit. Pozvala 
jsem na žižkovskou radnici k jed-

nání zástupce Magistrátu hl. m. 
Prahy, Technické správy komuni-
kací, Správy železniční doprav-
ní cesty a Českých drah. Na této 
schůzce byl dohodnut postup, kte-
rým bylo možné odblokovat pato-
vou majetkoprávní situaci. 

To se také podařilo, cyklostez-
ka je nájezdem ze Seifertovy uli-
ce od počátku června zkolaudová-
na a za provoz a správu odpovídá  
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy. Jsme rádi, že byl vle-
koucí se problém i s přispěním 
žižkovské radnice nakonec vyře-
šen a cyklostezka tak může začít 
sloužit veřejnosti. �

VLADISLAVA HUJOVÁ,
starostka

 Jak je to s cyklostezkou pod Vítkovem

Několik podnětů od veřejnos-
ti obdržela žižkovská radnice 
k připravovanému dopravnímu 
řešení křižovatky Prokopova-
-Rokycanova s okolím. Občané 
na výzvu radnice vznášeli své 
připomínky a návrhy, které pak 
odborníci zapracují do dopravní 
studie, podle níž se nepřehledná 
křižovatka změní. 

Za více než měsíc, kdy by-
lo možné se vyjádřit k dané pro-
blematice, jsme obdrželi 12 pod-
nětů. Všechny byly 10. června 
předány zpracovateli dopravní 

studie Technické správě komu-
nikací. Většina podnětů se týkala 
úprav intervalů na světelné křižo-
vatce a úpravy povolené rychlos-
ti jízdy. 

Někteří občané však zaslali 
i podrobný návrh, jak by si ře-
šení křižovatky nově představo-
vali. „Jako nejlepší řešení považuji 
kruhový objezd, který umožní lep-
ší rozmístění přechodů pro chodce, 
celkové zklidnění provozu a zároveň 
zajistí na rozdíl od světelné signali-
zace relativně plynulý průjezd vozi-
del. Pro větší bezpečnost chodců by 

mohl být celý prostor kruhového ob-
jezdu mezi přechody mírně zvýšen 
jako je tomu například u tramva-
jové zastávky Husinecká,“ napsal 
například ve svém podnětu Jan 
Svrček a připojil i vlastní kresle-
nou studii. �

Občané na výzvu radnice připomínkovali křižovatku v Prokopově ulici

PAVEL 
SLADKOVSKÝ,

zástupce starosty

Praha 3 má více než tři desítky hřišť pro 
nejmenší. Doposud však Žižkovu chyběl 
areál pro mládež. Proto se radnice rozhodla 
vybudovat jej v Habrové ulici. Již v příštím 
roce by zde měla začít stavba nového areálu 
s nejmo der nějšími herními prvky.

Cyklostezka na úpa-
tí Vítkova je téměř 
po roce od svého 
dokončení otevře-
na. Po řadě vleklých 
jednání byly odstra-
něny všechny pře-
kážky, které bránily 
kolaudaci této stav-
by, a trasa tak může 
sloužit veřejnosti. 

Starostka Vladislava Hujová se svým zástupcem Jiřím Matuškem na zkolaudova-
né cyklostezce

Návrh jednoho z občanů na řešení křižovatky
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Na ZŠ Lupáčova 
proběhl na konci 
května již třetí roč-
ník soutěže Domino 
profesora Josefa 
Michla ve tvorbě vý-
ukových objektů pro 
interaktivní tabule. 

Výukové objekty jsou  počítačo-
vé programy pro výuku jednotli-
vých předmětů. Díky nim je mož-
né učivo lépe vizualizovat a celé  
učení je názornější. Žáci mají ta-
ké s touto interaktivní učební 
pomůckou možnost se mnohem 
aktivněji zapojit do výuky.

Letos mezi velmi kvalitními 
učitelskými pracemi zvítězil Lu-
káš Kroc ze ZŠ Chmelnice s ak-
tuálním výukovým objektem na 
téma Kyberšikana.

Výukové objekty, které jsou 
i pro ostatní školy k dispozici, na-
leznete na http://dominopraha3.
lupacovka.cz �

-mot-

Domino na Lupáčovce již potřetí
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Zaplněný sál aplaudoval žákovskému 
představení
Velkolepý a nadmíru úspěšný galavečer na téma „Cesta kolem svě-
ta“ zorganizovala ve středu 8. června Základní škola Lupáčova. Ví-
ce než 900 návštěvníků ve dvou beznadějně vyprodaných představe-
ních zcela zaplnilo sál Paláce Akropolis. Lupáčovka představila nejen 
své jazykové projekty, mezinárodní akce, umělecké aktivity, ale pře-
devším obrovskou soudržnost a týmového ducha. �

Soutěž Antifetfest aneb Jde to i ji-
nak! je klání amatérských filmo-
vých snímků žáků a studentů zá-
kladních a středních škol, které 
již čtvrtým rokem pořádají pro-
tidrogoví koordinátoři jednot-
livých městských částí a hlavní 
město Praha. Úkolem je nato-
čit film s tématikou prevence ri-
zikového chování, jako je drogo-
vá závislost, kriminalita, šikana, 
rasismus, záškoláctví, gambling, 
domácí násilí apod. 

V letošním roce se v třetí měst-
ské části přihlásilo do soutěže šest 
filmů, které natočili žáci ze zá-
kladních škol Jeseniova a Chelčic-
kého. Vítěze vybírala pětičlenná 
odborná porota, která hodnotila 
zejména výchovný význam filmu, 

zpracování tématu, podání soci-
álně-patologických jevů a celkové 
umělecké ztvárnění díla. Nako-
nec zvítězil film Pro něho všechno 
tvůrčího týmu MECH (ve složení 
Tereza Přibylová, Pham Ngoc Ly, 
Lukáš Hejtmánek, Nikola Ober-
majerová) ze ZŠ Chelčického, 
který bude reprezentovat Prahu 3 
v celopražském kole. 

Na závěr setkání proběhla 
neformální diskuse úspěšných 
tvůrců s místostarostou Jiřím 
Matuškem. Žáci hovořili o svých 
zkušenostech s negativními spo-
lečenskými jevy a podělili se ta-
ké o to, co je trápí. �

VLADIMÍR BERAN, 
Odbor sociálních věcí

Antifetfest vyhráli „filmaři“ ze ZŠ Chelčického 

Diploma Comenianum: Nejlepší učitelé Prahy 3 byli oceněni  
Žižkovská radnice pořádala na konci školního roku tradiční setkání učitelů v Atriu. Při společenském večeru byly nejlepším pedago-
gům základních a mateřských škol z Prahy 3 uděleny diplomy a finanční odměny. Do Atria přišla pedagogům popřát a poděkovat 
starostka Vladislava Hujová, její zástupce Jiří Matušek a ze zámoří dorazil vzácný host – profesor Josef Michl s manželkou. �

Oceněnění učitelé
Marie Trgiňová (ZŠ Havlíčkovo nám.)
Hana Marková (ZŠ a MŠ Chelčického)
Jiřina Ochozková (ZŠ Jeseniova)
Alice Zelenková (ZŠ Chmelnice)
Kateřina Žežulková (ZŠ Lupáčova)
Renáta Vykoukalová (ZŠ Pražačka)
Jana Hudíková (ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic)
Yvona Smrčková (ZŠ nám. J. z Poděbrad)
Zuzana Poláková (ZŠ a MŠ J. Seiferta)
Vilemína Molodčenková (ZŠ V Zahrádkách)
Pavel Klíma (PPP pro Prahu 3 a 9) 
Miroslava Vlasáková (ZUŠ Učňovská 100)
Daniela Messiereurová (ZUŠ Štítného)
Eva Háková (DDM Ulita)
Ivana Netušilová (MŠ Buková)
Libuše Meyerová (MŠ Jeseniova 4,6)
Kateřina Slavíková (MŠ Jeseniova 98)
Zdeňka Poláčková (MŠ Jeseniova 204)
Eva Marvanová (Waldorská MŠ)
Hana Dvořáková (MŠ Libická) 
Martina Dráždilová (MŠ Na Balkáně)
Kateřina Kuncolová (MŠ Na Vrcholu)
Hana Sekerová (MŠ J. z Lobkovic)
Emilie Jozová (MŠ Milíčův dům)
Hana Tichá (MŠ Sudoměřská)
Blanka Lichtigová (MŠ U Zásobní zahrady)
Hana Karásková (MŠ Vozová)
Zdeňka Hubáčková (MŠ Za Žižk. vozovnou)
Jaroslava Kapicová (ZŠ a MŠ J. Seiferta)
Barbora Pelcová (ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic)
Pavla Ladrová (ZŠ a MŠ Chelčického) 

Na žižkovské radnici byly vyhlášeny výsledky a předány ceny 
lokálního kola soutěže žáků a studentů základních a středních 
škol Antifetfest aneb Jde to i jinak! Ceny vítěznému týmu předal 
zástupce starosty pro školství Jiří Matušek.

Tereza Včelová ze ZŠ Lupáčova

Foto: J. Dostál

Foto: ZŠ Lupáčova
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Poháry za celoroční školní soutěže rozdány

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

Znalostní a dovednostní soutěže
1. místo: ZŠ Lupáčova
2. místo: Gymnázium Karla Sladkovského
3. místo: ZŠ Chmelnice

Sportovní soutěže
1. místo: ZŠ Jeseniova
2. místo: Gymnázium Karla Sladkovského
3. místo: ZŠ Lupáčova

Soutěže pro I. stupeň základních škol
1. místo: ZŠ Jarov
2. místo: ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
3. místo: ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Umělecké soutěže
1. místo: ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
2. místo: ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
3. místo: ZŠ Lupáčova

16. ročník „Za kapkou rosy“
1. místo: Kateřina Němcová – ZŠ Chmelnice
2. místo: Kateřina Václavíková – ZŠ Chmelnice
3. místo: Barbora Václavíková – ZŠ Chmelnice

Žáky základních 
a středních škol tře-
tí městské části se 
v úterý 14. června za-
plnila Obřadní síň 
žižkovské radnice. 
Tradičního ceremo-
niálu  vyhlášení vítě-
zů celoročních škol-
ních soutěží, který 
zde každoročně tou-
to dobou probíhá, se 
ujal zástupce staros-
ty pro oblast školství 
Jiří Matušek.
Poté co byli odměněni jednotliví 
nejúspěšnější řešitelé vědomost-
ních soutěží na poli přírodověd-
ném, matematickém či jazyko-
vém, došlo na vyhlášení celkových 
výsledků jednotlivých škol. 

Pohár starosty Hartiga, a te-
dy celkové vítězství z minulé-
ho roku, obhájili žáci Základní 

školy Lupáčova, kteří získali ta-
ké pohár za znalostní a doved-
nostní soutěže. O pouhé tři bo-
dy za nimi v celkovém bodování 

skončili žáci z Jeseniovky. A tře-
tí příčku v celkovém hodnoce-
ní vědomostních, uměleckých 
i sportovních soutěžích získaly 

děti ze Základní školy náměstí 
Jiřího z Poděbrad. 

Pohár za umělecké soutěže pu-
toval na ZŠ náměstí Jiřího z Podě-

brad. Základní škola Jarov se ra-
dovala z poháru za soutěže pro 
první stupeň základních škol. �

-mot-

ZŠ Chmelnice – 3. místo

Zástupci vítězných škol s místostarostou Jiřím Matuškem

Sportovní den na Pražačce

Vítězný tým ZŠ Lupáčova

ZŠ Jeseniova s pohárem za sportovní soutěže
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Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

606 611 920

Léto pražských dětí: 
Nabídka příměstských táborů pro 
děti od 6 do 12 let. Přihlásit se 
můžete osobně nebo telefonicky 
v recepci Ulity

7. 7. – 8. 7. Výlety do přírody, 
přívoz, řeka – nové zážitky, zku-
šenosti a zábava. Výlety i mimo 
Prahu, hledání rozhledny...

11. 7. – 15. 7. Hudební týden
– seznámení s různými hudeb-
ními nástroji a práce s rytmem. 
Výlety po Žižkově, hry, kino.
18. 7. – 22. 7. Jak se dělá di-
vadlo – vlastní příběh, kostýmy, 
scéna i kulisy. Nacvičování rolí 
a celého představení. K tomu 
nás čeká spoustu her a činností. 
Na konci týdne představení.
25. 7. – 29. 7. Chobotničky –
malá dobrodružství s postavič-
kami z filmu Chobotnice z dru-
hého patra. Zkoumání mořského 
světa, hry, turnaje, tvořivé dílny, 
výlety po Praze a počítačová 
animace.
1. 8. – 5. 8. Kontinenty – pozná-
vání kultur a tradic. Sportovní 
hry, objevování zajímavostí ji-
ných kontinentů.

8. 8. – 12. 8. Historický týden 
– dobrodružně poznávací týden, 
výpravy za tajemstvím, historií, 
legendami a zajímavostmi.
22. 8. – 26. 8. Keramický týden
– keramické dílny u akad. mal. 
Vlasty Faktorové, tvorba na dané 
téma. Hry, výlety po Žižkově, 
kino.
29. 8. – 31. 8. Výlety do příro-
dy, přívoz, řeka – nové zážitky, 
zkušenosti a zábava. Výlety do 
přírody i mimo Prahu, cestování 
vláčkem, překonání řeky přívo-
zem a hledání rozhledny

LETNÍ TÁBOR ŽLOUKOVICE
3. 7. – 17. 7. – tábor 1 
17. 7. – 24. 7. – tábor 2 
23. 7. – 7. 8. – tábor 3 

Příměstský tábor se skauty na Křížku
Prázdninové příměstské tábory
Kosmík 2011 pro děti ve věku 
4 až 10 let se konají ve skaut-
ském areálu Křížek v Praze 3. 
Na rozdíl od jiných běžných tábo-
rů se liší v možnosti umístění dě-
tí předškolního věku a v možnosti 
přihlásit děti na jednotlivé dny.

Na táborech bude probíhat 
skautský program s různými akti-
vitami (sportovní, výtvarné, tech-
nické, hudební, návštěvy pa-
mátek, bazénu, ZOO, jízda na 
lodích, plachtění, výpravy do pří-
rody apod.). Je možné zúčastnit 
se i víkendové akce. Děti budou 
rozdělené do oddílů podle vě-
ku a zájmů, každý oddíl má kva-
lifikovaného vedoucího. Kontakt: 
Jaroslav Veit, viz níže. �

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Beztíže, který le-
tos v únoru oslavil 10 let své exis-

tence, je jedním ze žižkovských 
klubů, kam může přijít kdokoliv 
od 11 do 21 let. Pomáhá lidem při 

řešení obtížných životních situ-
ací, např. se školou, prací, rodi-
nou, vztahy, partou atd. Všechny 
služby jsou poskytovány zdar-
ma. Otevřeno má od pondělí do 
pátku, od 15 do 19 hodin, včetně 
prázdnin.

Služby poskytují kvalifikova-
ní pracovníci nejen v klubu, ale 
také v ulicích Žižkova. Každý 
týden vyráží jeden z nich do te-
rénu, aby pomáhal nejen stáva-
jícím klientům, ale oslovil i mlá-
dež, která o klubu neví a mohla 
by se jí nabídka Beztíže hodit. 

Z volnočasových aktivit nabízí 
např. PC s internetem, sportovní 
hřiště, trampolínu, deskové hry, 
hudební nástroje atd. Beztíže 
pořádá také různé větší či men-
ší akce. Zve známé rappery ja-
ko např. Indyho, Oriona, Huga 
Toxxxe nebo sportovce – mistra 
světa ve footbagu Vaška Kloudu 

a snaží se ukázat, že jsou to ta-
ké jenom lidé, kteří museli nejpr-
ve něco dokázat, aby se stali slav-
nými. 

Od 10. do 16. července jede 
Beztíže na tábor, který pořádá ve 
spolupráci s MČ Praha 3 a níz-
koprahovým klubem Husita. Na 
táboře mohou prožít prázdni-
ny i děti, které by se na tábor za 
normálních okolností nedostaly. 

O prázdninách bude stále ote-
vřeno – v klubu budou probíhat 
různé workshopy a turnaje. Sou-
těžit se bude třeba ve stolním te-
nise nebo streetballu a vyrábět 
se budou např. náušnice. Bez-
tíže reaguje na aktuální nápady 
svých klientů a přizpůsobuje se 
jejich přáním. �

KLUB BEZTÍŽE
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, 
Na Balkáně 100, www.ulita.cz

Co se děje v Beztíži?

Historie vodních skautů na Žiž-
kově začala 7. září 1920, kdy se 
skupina skautských nadšenců 
rozhodla v Praze založit v pořadí 
již čtvrtý oddíl vodních skautů-
-junáků. Jistě netušili, že se oddíl 
stane nejstarším fungujícím oddí-
lem vodních skautů v republice.

Skautské hnutí je celosvěto-
vě rozšířené, dodnes má nezastu-
pitelnou úlohu ve výchově dětí 
a Junák je největší dětskou orga-
nizací v ČR. I dnes při konku-
renci různých módních aktivit si 
hnutí dokáže zejména díky práci 
dobrovolníků udržet zájem dětí. 

 Za posledních deset let vyrostl
na pozemcích pod Parukářkou 
nádherný areál pro děti, který vyu-
žívá hned několik skautských stře-
disek. Skauti ze Žižkova nejsou 
střediskem vrcholového sportu, 
ale snaží se dětem od raného škol-
ního věku až do dospělosti umož-
nit všestranný rozvoj. 

Vedle lezecké stěny či hřiště 
je tu i koutek ekologické výcho-
vy s ovečkami a přírodní hřiště. 
Mimo vodáckých táborů pořádá 
4. přístav i letní tábory na souši, 
lyžařské kurzy, cyklo-výlety, kur-
zy potápění nebo první pomoci. 

Přes léto funguje v areálu pří-
městský tábor, ale ani během roku 
areál nezahálí – mimo skautské 
schůzky se tu pořádají dětské dny, 
cvičení první pomoci, vzděláva-
cí kurzy a školení aj. Akce nejsou 
zdaleka určeny jen pro skauty, hoj-
ně se jich účastní veřejnost. Vždyť 
jenom Hry po Praze se pravidelně 
účastní přes dva tisíce lidí. �

DAVID SVOBODA

Kontakt:
Klubovna: Pitterova 1, Praha 3
Jaroslav Veit, jveit@volny.cz, tel. 
724 600 621, http://4pvs.nipax.cz/

Žižkovským vodním skautům už je devadesát!

� CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE TEEN CHALLENGE INT. 
Chlumova 15, www.cdmpraha.estranky.cz
Prázdninový provoz: 
ČERVENEC: 1. – 9. července jsme s dětmi na táboře, centrum 
bude celý červenec zavřeno.
SRPEN: celý srpen otevřeno podle tohoto rozvrhu:
Předškolní děti (3 – 6 let): středa, pátek od 14.00 do 17.30 hod.
Mladší školní děti (7 – 10 let): středa, pátek od 14.00 do 17.30 hod.
Teenageři (11 – 16 let): úterý a čtvrtek od 14.00 do 18.30 hod.

� KLUB HUSITA
nám. Barikád 1, www.husiti.cz 
Pomáhá dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí v Praze 3 již od roku 2004. Vede děti ke 
vzdělání a působí i v oblasti prevence kriminality a zne-
užívání návykových látek. Otevřeno je i o prázdninách:
děti od 6 do 18 let: pondělí – čtvrtek od 14 do 18 hod. 
Klub Husátko pro nejmenší: pátek od 13 do 17 hod. 
Po dobu konání tábora (10. –16. 7.) bude klub uzavřen.

� KLUB R-MOSTY
Havlíčkovo nám. 10, www.r-mosty.cz
O letních prázdninách vždy od úterka do čtvrtka po-
řádáme výlety po Praze i okolí. Setkání v parcích Pra-
hy 3, výlety do pražské ZOO, na koupaliště, bobovou 
dráhu, i vícedenní pobyty za městem a další… Pro 
všechny kluky a holky ve věku od 10 do 18 let, kte-
ří se zdržují na území Prahy 3. Těší se na vás Tomáš, 
Ivana, Monika a Madlen.

DALŠÍ NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO MLÁDĚŽ V PRAZE 3

Letní mise 
pro teenagery 
Pro všechny 12 až 16 leté jsou 
v červenci připravené tři tý-
denní akce (11. – 15., 18.  – 22. 
a 25. – 29.) plné napětí i pohodo-
vého odpočinku. Budou se schá-
zet po pět dní každý den ráno 
a večer se rozcházet domů, po-
slední noc stráví společně. 

Účastníci budou procházet 
temným příběhem. Indicie k pří-
běhu budou nacházet na zvlášt-
ních místech Prahy i na internetu. 
„Chceme účastníky protáhnout po 
Praze, jak ji možná neznají, a po-
dívat se do pár rozpadlých domů 
a na další zajímavá místa, kam se 
člověk běžně nedostane,“ slibu-
jí organizátoři. Kromě zastřešují-
cí pátrací hry budou mít účastní-
ci dostatek prostoru mimo jiné na 
stolní fotbálek či legální graffiti. 
Přihlášky a informace na e-mailu
krevcrew@seznam.cz �

 Foto: 4. přístav vodních skautů

Foto: 4. přístav vodních skautů
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Věra Čáslavská

Crazy olympiáda s legendami českého sportu

Ačkoli bylo dopoledne 1. června 
na Den dětí pod mrakem, hřiš-
tě ve sportovním areálu na Pra-
žačce bylo zcela zaplněné školá-
ky i předškoláky z Prahy 3, kteří 
si sem přišli zasoutěžit v různých 
veselých disciplínách. Sportovní 
dopoledne aneb Crazy olympiá-
du pro ně připravila městská část 
Praha 3.

Roli rádců u jednotlivých dis-
ciplín obstaraly známé osobnosti 
ze světa sportu, ale také třeba po-
pulární hudby. Jak správně umís-
tit florbalový míček do branky ra-

dil například držitel řady medailí 
z mistrovství světa a dvojnásob-
ný nositel titulu nejlepší hokejista 
České republiky Petr Bříza.

Sedminásobná vítězka Olym-
pijských her v Tokiu a Mexiku 
gymnastka Věra Čáslavská učila, 
jak ladně skákat přes švihadlo. Na 
skok do dálky dohlížel legendár-
ní žokej a několikanásobný vítěz 
Velké Pardubické Josef Váňa. Do 
dálky děti házely pod bedlivým 
dozorem skvělé oštěpařky Dany 
Zátopkové, vítězky Olympijských 
her roku 1952 v Helsinkách, a ves-

laře Oldřicha Svojanovského, me-
dailisty z Olympijských her v Mni-
chově (1972) a Montrealu (1976).

A jak nejlépe provádět nej-
různější parádičky s fotbalovým 
balónem prozradil nejen klu-
kům střelec legendárního gólu 
z Mistrovství Evropy 1976 Anto-
nín Panenka. Ten, kdo absolvo-
val alespoň  šest disciplín a zís-
kal autogramy jejich patronů, se 
mohl zúčastnit losování o ceny, 
kterým celé sportovní dopoled-
ne na Pražačce vyvrcholilo. �

-mot-

Náměstí Jiřího z Poděbrad se ve 
středu 1. června od čtvrté hodiny 
odpolední začalo zaplňovat dětmi 
a jejich dospělým doprovodem. 
Rozjely se zde totiž oslavy Dne dě-
tí, které pro ně připravila městská 
část Praha 3.

Na prostranství před kostelem  
vyrostlo pódium, ze kterého za-
hájil zástupce starosty Jiří Matu-
šek bohatý program se soutěžemi, 
hrami a písničkami. Po celém ná-
městí byla rozmístěna stanoviště, 
na kterých děti plnily nejrůzněj-
ší úkoly, sbíraly razítka a kdo jich 
získal minimálně šest, mohl ho-
dit svoji kartu do losovacího osudí 
a vyhrát řadu krásných cen.

Děti měly možnost navštívit 
například stánek mysliveckého 
spolku a pohladit si sovu pále-
nou, vytvořit si něco na památku 
v rukodělných dílnách Rodinné-
ho centra Paleček a Domu dě-
tí a mládeže Ulita, v koutku his-
torie si zase mohly vyrazit minci 
a vyrobit pečeť. Městská i repub-
liková policie kromě svých ob-
vyklých dopravních prostředků 
předvedla i ty živé – na koních se 
zde prezentovala jízdní policie.

Hasiči ukázali, jak se dokáží 
co nejrychleji dostat do nabou-
raného vozidla a vyprostit z něj 
pasažéry. A děti také závodily na 
koloběžkách na trase za koste-

lem, kterou vytvořili provozova-
telé Dopravního hřiště Jilmová. 
Nakonec se se svým stanovištěm 
přidali také farmáři z místního 
tržiště, kteří pro děti připravili 
dílnu, kde si mohli zkusit uplést 
proutěný košík.

Na pódiu dětem i rodičům zpí-
vali Jolana Smyčková, Tereza Mát-
lová nebo Miroslav Žbirka, ale na-
prosto bezkonkurenční aplaus 
sklidil Michal Nesvadba, který si 
zcela získal dětské i dospělé pu-
blikum. Odpoledne pro děti vy-
vrcholilo závěrečným losováním 
o hlavní cenu, kterou byl zájezd 
do Disneylandu v Paříži. �

-mot-

Děti se na Jiřáku na svém dni skvěle bavily
Antonín Panenka

Petr Bříza
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Co vás přivedlo k založení ro-
dinného centra?
Než jsme měly děti, scházely jsme 
se s kamarádkami v kavárnách. 
Pak jsme byly těhotné nebo jsme 
měly kočárky s miminky a neměly 
jsme se kde scházet. Kavárny ne-
byly tak přívětivé jako dnes, tak 
jsme si založily Paleček. Původ-
ně fungovalo vše zcela na dob-
rovolnické práci, ale postupně se 
to rozrůstalo a musely jsme se za-
čít profesionalizovat.

Kdyby tedy byli v kavárnách 
k maminkám vstřícnější, tak 
Paleček neexistuje?
Asi bychom dříve nebo pozdě-
ji nějaké sdružení založily… Po-
třebovaly jsme bezpečný prostor 
pro děti. 

Jaká je vaše původní profese?
Vystudovala jsem management 
a ekonomiku, což mi samozřejmě 
při řízení Palečka hodně pomáhá, 
i když prostředí nezizkovek je jiné 

než ve firmách, pro které jsem pra-
covala předtím. Je zajímavější.

Ale v komerční sféře je víc peněz…
Jsem přesvědčená, že nikdo 
z těch, kteří pracují v neziskov-
kách, to nedělá pro peníze. Je to 
práce, která naplňuje.

Stává se vám, že rodiče hledají 
službu, kterou nenabízíte?
Na počátku si nás občas mamin-
ky pletly s hlídací službou. Ale teď 
už vědí, co mají čekat. Nabízíme 
kroužky pro rodiče a děti, kde  je 
přítomnost rodiče vyžadována. 
Máme samozřejmě i kroužky pro 
větší děti, na které chodí samy.

Víte, odkud k vám maminky jezdí?
Třeba na náš stále obsazený kurz  
pro rodiče o výchově Respektovat 
a být respektován dojíždí i mimo-
pražští. Pravda je, že maminky, 
které chodí na kurzy s dětmi, jsou 
většinou z trojky, z dvojky, ale teď 
už hodně i z desítky a z pětky. 

Když je to zajímá, jsou ochotny 
cestovat, i když to není lehké.

Které kurzy jsou nejoblíbenější?
Nejdřív se naplní kurzy Montes-
sori a Kutílci – kroužek pro klu-
ky, ale bereme i holky. Pak jsou 
vždy obsazené pohybové kurzy, 
například Palečci, Batolátka a In-
diáni. Velký zájem je také o kur-
zy o Montessori pedagogice.

V názvech vašich kroužků se čas-
to objevuje „Montessori“. Co to 
je Montessori pedagogika?
Je to vzdělávací program, kte-
rý staví na individuálním přístu-
pu k dětem, jehož autorkou je 
italská lékařka Marie Montesso-
ri. Dítě se učí skrze svou vlastní 
tvořivost a podle toho, jak je in-
dividuálně připravené. V prvních 
třech letech pracuje podvědomá 
mysl, ve třetím až šestém roce pro-
bíhá zjemňování a zdokonalování 
smyslů výběrem. V kurzech Začí-
náme s Montessori jsou rodiče dě-
tem pouze pomocníky, nikoli vůd-
ci. Než rodiče přihlásí své dítě na 
Montessori kurz, je nezbytné, aby 
sami absolvovali úvodní přednáš-
ku, na níž je rodičům vysvětlen zá-
klad Montessori metody.

Jaký máte vztah s nedalekým ro-
dičovským centrem Nová Trojka?
Nepovažujeme se za konkurenci, 
oni nabízí něco jiného než my. Na 
některých projektech spolupracuje-
me, pravidelně se potkáváme v rám-
ci komunitního plánování. Mají 
skvělé kroužky pro starší děti a také 
mají úžasnou věc – keramickou díl-
nu. Doufám, že se mi tam v příštím 
roce povede přihlásit dceru.

V názvu máte rodinné centrum, 
jak se vám daří zapojit tatínky 
a prarodiče?
Nejvíc s dětmi chodí maminky,  
ale dnes už je běžné, že s dětmi 
přijdou i tatínci. Našim lektorkám 
se s tatínky výborně pracuje. Vě-
nují se dětem a dobře spolupracu-
jí s lektorkou. Celkem přirozeně 
sem zapadly babičky, těch chodí 
dost. Velmi oblíbená akce je py-
žamkový víkend. Skupina tatín-
ků (tvoří ji zejména naši manželé) 
vezme děti na víkend do Palečka. 
A maminky mají volno a někdy, 
když vidí fotky, i závidí.

Paleček provozuje i poměrně 
neobvyklou školku – se spoluú-
častí rodičů. Jak ji po roce čin-
nosti hodnotíte?
Není to úplně náš nápad, inspi-
rovali jsme se v jedné malé zá-
kladní škole. Tam rodiče na-
padlo využít prázdnou třídu ve 
škole a svépomocí vybudovat 
školku. Takže máme trochu při-
způsobenou a samozřejmě vyba-
venou třídu ve škole na Jiřáku. 

S dětmi je každý den kvali-
fikovaná učitelka a spolu s ní 
i jeden z rodičů, což není vždy 
úplně lehké zorganizovat, pro-
tože předškolka se musí otevřít, 
i když rodič onemocní. 

Má Paleček otevřeno i o prázd-
ninách?
Ano, spolu s Novou Trojkou na-
bízíme prázdninovou školku 
s programem. Zájem je obrovský 
a bohužel se na všechny zájemce 
nedostane. �

připravila Michaela Púčiková

„Když maminky něco zaujme, 
jsou ochotné jet kamkoliv,“
říká ředitelka rodinného centra Paleček Jana Lišková

Snad žádné spolky 
nezažily za posled-
ních dvacet let větší 
boom než mateřská 
centra. První bylo 
založeno v roce 
1992, v současnosti 
je jich již 346. Ob-
rovskou popularitu 
rodinných center 
ilustruje fakt, že jen 
na trojce vedle sebe 
fungují, rozvíjí se 
a spolupracují hned 
tři. Jak všechny 
jejich ředitelky 
přiznávají, za úspě-
chem jejich center 
stojí také velká 
a ne zcela obvyklá 
pomoc a podpora 
ze strany městské 
části. U příležitosti 
čtvrtých narozenin 
rodinného centra 
Paleček vznikl roz-
hovor s ředitelkou 
Janou Liškovou.

V roce 2008 zformovaly nezis-
kové organizace Še3sil – plat-
formu pro spolupráci občan-
ského sektoru v Praze 3. Jejím 
cílem je podporovat spoluprá-
ci a výměnu zkušeností NNO 
i veřejného a podnikatelské-
ho sektoru v Praze 3 a také zvi-

ditelňovat činnost neziskové-
ho sektoru a motivovat členy 
komunity k občanské aktivitě. 
Še3sil má v současnosti 16 člen-
ských organizací a spolupracu-
je s dalšími aktéry, které spojuje 
zájem o rozkvět komunity Žiž-
kova a části Vinohrad. 

„Městská část Praha 3 řadu nezisko-
vých organizací podporuje finančně 
v rámci své grantové politiky, neboť jí 
pomáhají naplňovat záměry mnoh-
dy efektivněji a lépe, než by to zvládla 
městská část sama. Neziskové organi-
zace však plní také jinou, velmi důleži-
tou roli – pomáhají vytvářet vztah je-
jich občanů k místu, kde se narodili či 
se rozhodli žít, podporují jejich lokál-
ní patriotismus. Pomáhají udržovat 
i místní tradice a zvyky a přispívají 
tak k výjimečnosti a rozmanitosti Žiž-
kova a Královských Vinohrad,“ uvedl 
zástupce starosty Jiří Matušek.

Na vedlejší straně naleznete 
přehled a stručnou charakteristi-
ku neziskových organizací v Pra-
ze 3, které jsou sdruženy v plat-
formě Še3sil. �

www.remedium.cz

– platforma pro spolupráci občanského sektoru v Praze 3
V Praze 3 funguje více než 100 nevládních 
neziskových organizací (NNO). Působí 
v mnoha oblastech – sociální, zdravotní, 
kulturní, vzdělávací, volnočasové, envi-
ronmentální… Od roku 2001 spolupracu-
jí v rámci programu občanského sdružení 
Remedium Praha „Centrum pro spoluprá-
ci NNO v Praze 3“. 

Platforma neziskovek z Prahy 3 Še3sil každoročně pořádá dvě komunitní akce:
Fajn den (na snímku) a Soiré Še3sil

radniradničníní  novinynoviny  �-��-� | | ����		      nneziskoveziskové organizaceé organizace www.prahawww.praha
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Mateřský klub 
Ulitka (DDM 
Praha 3 – Ulita)
Otevřený klub pro předškolní děti a jejich 
rodiče i pro těhotné ženy. Bezpečné, přá-
telské a tvořivé prostředí. Otevřená her-
na, přednášky s hlídáním dětí, kroužky 
pro rodiče s dětmi i pro děti samotné.
Na Balkáně 100, Praha 3, www.ulita.cz

RC Paleček
Rodinné centrum Paleček 
bylo založeno občanským 
sdružením Antioch 
a spřátelenou skupinou 
maminek. Paleček nabízí bezpečný 
a stimulující prostor pro rodiny s dětmi. 
Rodiny mohou navštěvovat kurzy 
pohybové, hudební, jazykové, výtvarné 
a Montessori. Pro rodiče se pořádají 
semináře a přednášky.
Písecká 17, Praha 3, www.rcpalecek.cz

Občanské sdružení 
Parukářka
Hlavním cílem sdružení a činnost je chránit přírodu a krajinu zejména 
na Vrchu sv. Kříže a bránit její devastaci např. umístěním nových prů-
myslových a komerčních aktivit. Pomáhat rozvoji v této oblasti hlavní-
ho města tak, aby byl únosný jak pro život starousedlíků, tak i občanů 
z nově vznikající okolní zástavby parku. Dalším z cílů je podporovat 
alternativní kulturní a neziskové akce v této lokalitě a jejich pořádání.
Pod Parukářkou 2760/10 Praha 3, www.parukarka.cz

Sdružení pro probaci 
a mediaci v justici, o.s. 
SPJ je nezisková organizace pod-
porující lidi, kteří jsou z různých 
důvodů sociálně znevýhodněni (krim. minulost, 
etnikum apod.), v jejich snaze začlenit se zpět do 
společnosti, získat práci, řešit zadluženost a žít 
„běžný“ život. Naše podpora spočívá ve vzdělává-
ní a informování nebo v osobní asistenci mentora.
Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem 
vzděláváme také odborníky, kteří se sociálně zne-
výhodněnými lidmi pracují.
Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz

Klub Beztíže
Nízkoprahový klub 
pro návštěvníky 
11–21 let. Zábava a podpora, pomoc a poho-
da. Fotbálek, počítače, hudba, hřiště, párty 
a akce, pomoc se školou nebo hledáním 
brigády, podpora v těžkých životních situ-
acích. Vstup zdarma, každý může kdykoliv 
přijít (a odejít). Posláním Beztíže je přispívat 
k sociálně, duševně a zdravotně příznivému 
životnímu způsobu dětí a mládeže, podporo-
vat je v jejich zrání a vrůstání do společnosti.
Na Balkáně 100, Praha 3, www.ulita.cz

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.
Je křesťanská organizace, která pomáhá již 
deset let. Cílovou skupinu tvoří děti a mlá-
dež (3–16 let), kteří pocházejí z dysfunkč-
ních rodin, sociálně slabého prostředí a ma-
jí vážné výchovné problémy. CDM provozuje streetwork, denní cen-
trum a pěstounskou péči. Aktivně spolupracuje s rodiči svých klien-
tů, příslušnými sociálními pracovníky a pedagogy. Má pověření k vý-
konu sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
Chlumova 15, Praha 3, www.cdmpraha.estranky.cz

Nízkoprahový 
klub Husita 
Pomáháme dětem a ro-
dinám ze sociálně zne-
výhodněného prostře-
dí na Praze 3 překlenout 
životní bariéry. Nabízí-
me jim zdravou alternativu vyplňová-
ní volného času, působíme v oblasti 
prevence kriminality a zneužívá-
ní návykových látek.Vysvětlujeme 
smysluplnost vzdělání a jeho vliv na 
úspěšné zapojení se do pracovního 
života. Předáváme etické a duchovní 
hodnoty. Vedeme ke vztahu a ohle-
duplnosti k přírodě.
Nám. Barikád 1, Praha 3, www.npkhusita.cz

Nová Trojka
Posláním sdruže-
ní Nová trojka je nabí-
zet přátelský, bezpeč-
ný a inspirativní prostor 
pro celou rodinu. Nabízí programy pro 
rodiny s dětmi. Návštěvníci mohou vyu-
žívat celou řadu kroužků, volnou hernu, 
dopolední programy, přednášky a krát-
kodobé semináře.
Jeseniova 19, Praha 3, www.nova-trojka.cz

Arnika
Spojuje lidi 
usilující o lepší 
životní prostře-
dí. Zaměřuje se především na 
podporu veřejnosti v rozhodo-
vání o životním prostředí, na 
ochranu přírody a zkvalitňování 
informovanosti o odpadech 
a toxických látkách.

Chlumova 17, Praha 3, www.arnika.org

Ekocentrum 
Koniklec
Naším posláním je zlep-
šování vztahu občanů 
k životnímu prostředí se zaměřením na ochranu 
přírodního a kulturního dědictví v Praze. Zabývá-
me se zejména environmentálním vzděláváním 
a výchovou, osvětou a poradenstvím, praktickou 
ochranou přírody, tvorbou naučných stezek a tě-
locvičen v přírodě. VCHKO Kokořínsko provozu-
jeme Ekocentrum v Dolní Vidimi.
Chvalova 11, Praha 3, www.ekocentrumkoniklec.cz

Dům dětí a mládeže 
Praha 3 – Ulita
Je střediskem volného času. Poskytuje služby 
v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití vol-
ného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Pořádá pravidelné 
kurzy a zájmové kroužky, akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové 
akce, otevřený klub, mateřský klub, výukové programy a soutěže 
pro školy Prahy 3. Z doslechu a médií můžete znát např. taneční 
skupinu Ulita 4dance nebo výstavy Keramického studia.
Na Balkáně 100, Praha 3, www.ulita.cz

Klub REMEDIUM
Podporujeme aktivní život seniorů. Vytváříme pro-
stor pro vzájemné setkávání, možnost zapojit se 
do skupiny vrstevníků. Nabízíme zdarma sociálně 
aktivizační služby pro seniory (přednášky, cvičení, 
kluby apod.) a podporu v těžkých životních situacích. Za popla-
tek pohybové a rehabilitační programy, jazykové a počítačové 
kurzy, umělecké dílny, společenské akce, internetovou kavárnu, 
rekondiční pobyty a výlety. Spravujeme internetové stránky pro 
seniory www.vstupujte.cz a činnost Divadelního spolku Proměna.

Táboritská 22, Praha 3, www.vstupujte.cz 

Gaudia 
proti rakovině o.s.
Sdružení poskytuje psychotera-
peutické i sociální služby všem, 
kteří onemocněli závažnou chronickou nemocí. 
Víme, že onemocnění je samo o sobě psychicky 
náročnou situací, kterou pacienti i jejich příbuzní 
potřebují s někým řešit. Psychická podpora, kte-
rou naši terapeuti nabízejí, je ojedinělou možností, 
jak své vzniklé problémy prodiskutovat, jak se 
poradit o budoucnosti, jak dané situaci čelit, a tak 
s novou energií pomoci procesu léčby.
Korunní 111, Praha 3, www.gaudiaprotirakovine.cz

Mamma HELP
Je sdružení žen s rakovinou prsu. 
Od roku 1999 poskytuje bezplatné 
poradenství, psychosociální služby 
a informace v sedmi poradnách, jed-
na z nich sídlí také v Praze 3. Každé 
MH centrum může navštívit kromě onkologické 
pacientky i její rodina, najdou tu bezpečné zázemí 
a chápající ženy, které nabízejí dostatek času na 
intimní rozhovor a také svou osobní zkušenost 
s nemocí. Centrům poskytují odbornou garanci 
lékaři, psychologové, fyzioterapeuti a další profe-
sionálové, kteří s nimi úzce spolupracují.
U Vinohradské nemocnice 4, Praha 3, www.mammahelp.cz

Občanská poradna REMEDIUM
Poskytujeme bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a ne-
strannou poradenskou pomoc v oblastech: bydlení, 
majetkoprávních vztahů, dluhové a související proble-
matiky včetně exekucí, ochrany spotřebitele, rodinné 
problematiky, pracovně právních témat a také v oblasti vašich práv 
a povinností při jednání s úřady.
Křišťanova 1698/15, Praha 3, www.remedium.cz

REMEDIUM Praha – vzdělávací programy
Nabízíme celoživotní vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí 
a programy zaměřené na osobnostní a profesní rozvoj.

Jsem máma, táta, 
hledám bezpečný prostor, 
kde se můžu rozvíjet a ba-

vit s celou rodinou.

START

Jsem teenager, 
hodně času trávím na ulici, 

mám nějaký problémy
se školou a doma.

Potřebuji poradit
s dluhy, bydlením,

zorientovat se ve svých
právech apod.

Potýkám se 
s náročnou chorobou svojí 

nebo někoho blízkého
a hledám informace 

a podporu.

Zajímá mě příroda
a její ochrana, chci se

o ní víc dozvědět a taky 
pro ni něco udělat.

Rád bych trávil
svůj volný čas 

aktivně.

Jsem v důchodu
a zajímá mě sejít se s lidmi,

popovídat si, zasmát se,
něco nového se dovědět.

Mám zkušenost
 s vězením, chci začít 

znovu.

Zajímá mě kulturní 
a společenské dění 

na Parukářce.
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Pracuji
v neziskovém sektoru

a chtěl bych se dál 
vzdělávat.
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Osmý ročník Fresh Film Fes-
tu, významného evropského 
festivalu zaměřeného na celo-
světovou debutovou a student-
skou tvorbu, ovládne od 24. do 
28. srpna opět Prahu. „Může-
te se těšit na výběr téměř 150 sním-
ků, které jinde nemáte šanci vidět 
– progresivních, neotřelých, nová-
torských, zajímavých – prostě fre-

sh filmů,“ říká ředitel festivalu 
Martin Pošta. 

Kromě míst, která si odzkou-
šeli loňští návštěvníci, jako Palác 
Akropolis, kino Světozor, diva-
dlo Ponec a FAMU, se festivalové 
dění rozšíří do Kina 35 ve Fran-
couzském institutu a především 
pod širé nebe do Riegrových sa-
dů, kde bude volný vstup.

„Výsledný program vybíráme z té-
měř 1500 přihlášených snímků, napří-
klad ve studentské sekci uvidí návštěv-
níci skutečně to nejzajímavější, co se 
za poslední rok urodilo po celém svě-
tě,“ doplňuje Martin Pošta. Sou-
těže celovečerních debutů a stu-
dentských filmů doplní zvláštní 
uvedení, pocty a retrospektivy, 
distribuční premiéry, jedinečná 

uvedení snímků renomovaných 
autorů, koncerty, workshopy, di-
vadla, diskuse, výstavy a party. 

Na hlavní, srpnovou část fes-
tivalu se budou moci diváci na-
ladit v červenci při Fresh Film 
Walks, procházkách s nočními 
projekcemi filmů na stěny budov 
v centru Prahy. �

www.freshfilmfest.cz

 od 24. do 28. srpna také na Žižkově

Jako novinku festival uvedl 6. června jedinečnou světelnou 
show na náměstí Jiřího z Poděbrad; zaplněné náměstí nad-
šeně tleskalo světelné iluzi podbarvené hudbou. Na náměstí 
vystoupili i veteráni pouličního divadla – Teatr Novogo Fron-
ta s představením Phantomysteria a 19. června se na stej-
ném místě odehrála premiéra spolku Spitfire company na 
speciálně upraveném hasičském autě, které se stalo plně 
funkční divadelní a hudební scénou, zároveň i hudebním ná-
strojem.Tradičně obrovskou návštěvnost měl hudební večer 
na Parukářce, legenda českého ska Sto zvířat i průkopní-
ci reggae Švihadlo se těší přízní již minimálně druhé genera-
ce fanoušků. Úspěšné bylo i sportovní odpoledne na Vítkově 
a oslavy dne žonglování na Židovských pecích. �

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

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

  1. pá 18.00 Počátek
20.45 Odcházení
22.30 Opravdová kuráž

  2. so 18.00 127 hodin
20.00 Králova řeč
22.30 Zůstane to mezi námi

  3. ne 18.00 Občanský průkaz
20.30 Melancholia

  4. po 18.00 Poznáš muže svých 
snů
20.30 Lidice

  5. út 18.00 Osvícení
20.30 Biutiful

  6. st 18.00 Habermannův mlýn
20.30  Filmjukebox – South 
Park: Peklo na Zemi 

  7. čt 17.00 Imaginární lásky
18.45 MET: Přidáváme! 
– Don Pasquale | Gaetano 
Donizetti

  8. pá 17.45 Social Network
20.00 Melancholia 
22.30 Shortbus

Oficiální ozvěny 46. ročníku 
MFF Karlovy Vary 9. – 17. 7. od 
20.30
  9. so 18.00 Největší z Čechů
10. ne 18.00  Single Man
11. po 18.00  Muž ve stínu
12. út 18.00  Nevinnost
13. st 18.00 Králova řeč
14. čt 18.00 Biutiful
15. pá 18.00  Čtyři lvi
16. so 18.00 Černá labuť
17. ne 18.00 Norské dřevo

18. po 18.00 Opravdová kuráž
20.30 Zvuk hluku

19. út 18.00  Děcka jsou v pohodě
20.30  Cigán

20. st 18.00 Lidice
20.30 Jmenuji se Oliver 
Tate

21. čt 18.00 Melancholia
20.30  Útěk ze Sibiře

22. pá 18.00 Zbytečná krutost
20.00  Lidice
22.30 Psycho 

23. so 18.00  Zvuk hluku
20.30  Cigán
22.30 Banksy: Exit 
Through The Giftshop

24. ne 18.00 Banksy: Exit 
Through The Giftshop (FK)
20.30  Život v jednom dni

25. po 18.00 Odnikud někam
20.30 Strom života

26. út 18.00 Mr. Nice
20.30 Jmenuji se Oliver 
Tate

27. st 18.00 Zdrojový kód
20.30 Aero naslepo

28. čt 17.00 The Doors: When 
You´re Strange
18.45 MET: Přidáváme! 
– Don Carlos | Giuseppe 
Verdi 

29. pá 18.00 Tantra
20.30 Život v jednom dni
22.30 Jmenuji se Oliver 
Tate

30. so 18.00 Odcházení
20.30 Jmenuji se Oliver 
Tate
22.30 Život v jednom dni

31. ne 18.00 Útěk ze Sibiře
20.30 Melancholia

Filmy pro seniory
  5. út 10.00 Melancholia
12. út 10.00 Cigán
19. út 10.00 Jmenuji se Oliver 

EuroConnections: Chinese Man (FR) + Kapitán Demo 
Phase – Illumi_nation: Audiovizuální performance – světelná a projekční show na 
kostel Nejsvějšího Srdce Páně 

Bílé divadlo Ostrava: Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu Teatr Novogo Fronta: Phantomysteria Traffic Dance
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Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských za-
řízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro 
celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že 
jsou pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme 
práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší lokalitě a od-
povíme na všechny otázky týkající se odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Jarov - Chmelnice, Na Vrcholu 12. 7.

Jarov - Buková, Pod Lipami, Koněvova 15.–20. 7.

Jarov - Malešická, Mezi domky 11.–14. 7.

Jarov -  Na Vrcholu, K Lučinám, Nad Lukami 24.–30. 8.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v roce 2011 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských za-
řízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro
celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že
jsou pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme
práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší lokalitě a od-
povíme na všechny otázky týkající se odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Jarov - Chmelnice, Na Vrcholu 12. 7.

Jarov - Buková, Pod Lipami, Koněvova 15.–20. 7.

Jarov - Malešická, Mezi domky 11.–14. 7.

Jarov -  Na Vrcholu, K Lučinám, Nad Lukami 24.–30. 8.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v roce 2011 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům/SVJ
 založení nového SVJ, změna správce

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

GENERALI pojišťovna, a.s.
veškeré druhy pojištění

Kontaktní místo pro Vás:
Táboritská 1084/15, Praha 3

tel. 222 211 265

Koněvova 29/21 Praha 3
bershnet@bershbroker.cz

+420 222 580 046

Po - Ne
10   - 20  00           00

Internet @
 Call Centrum

Mezinárodní volání

Směnárna

Internet  

Barevný tisk
       Kopírování
             Skenování

Ruskojazyčná Tv
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Rodina Tvrtković ve složení Pre-
drag, Slavica, Vedran a Vesna 
pochází ze Sarajeva a nenápad-
ný podnik Mon Ami v Roháčo-
vě ulici provozuje už od května 
2000 – navíc od roku 2004 fun-
guje i „dvojka“ v Praze 10. A jak 
už jejich jméno i původ napovídá, 
můžete v restauraci ochutnat pře-
devším originálně připravené spe-
ciality balkánského poloostrova.

Interiér podniku je laděný do 
klasické hospodské oranžové, 
stěny zdobí originální obrazy, na 
baru z neznámého důvodu po-
blikává televizor. Nejpříjemnější 
je zahrádka ve vnitrobloku, kde 
si na dřevěných lavicích u vel-
kých stolů mezi spoustou rost-
lin můžete připadat skoro jako 
na Balkáně a navíc po očku po-
zorovat, co si u stolu nejblíže ke 
kuchyni objednávají sami majite-
lé a jejich přátelé.

Přesně podle jejich vzoru do-
poručuji nekompromisně pře-
skočit v lístku uvedené ústřely 
do italské kuchyně typu carpa-

ccio, pizza nebo fettuccine a sou-
středit svou pozornost výhradně 
na tradiční pokrmy balkánské. 
Mezi předkrmy jednoznačně kra-
luje čerstvé horké domácí peči-
vo uštipci doprovázené sýrovou 
omáčkou, případně tradiční gri-
lovaný lilek a cukety. Dokonale 
připravené a ochucené jsou míst-
ní čevapčiči nebo pljeskavica z mle-
tého hovězího a jehněčího ma-

sa podávané v domácím chlebu. 
Vrcholem mezi mletým masem je 
pak obrovitý balkánský burger 
King Pljeska – 400g burger opět 
v domácím pečivu s hromadou 
rajčat, cibule, okurky a hranolků 
nejspíš dokáže celý sníst jen má-
lokdo, ovšem chutná parádně , 
a dokonce pravidelně slaví úspě-
chy v burgerových soutěžích. Mi-
lovníkům moře doporučím gri-

lované sardinky s olivami nebo 
dalmátské slávky na buzaru, te-
dy s lahodnou omáčkou z bílého 
vína, silného rybího fondu a čes-
neku. Ke všem balkánským po-
krmům se skvěle hodí osvěžující 
tzaziki, které zde podávají částeč-
ně nesmíchané a můžete si tedy 
stvořit vlastní variantu – neza-
pomeňte ani na nakládanou ze-
leninu turšija a příjemně pikantní 
pastu ajvar namíchanou z červe-
ných paprik, lilku, česneku, cibu-
le, chilli a koření.

Proti žízni pomůže široká na-
bídka pěkných balkánských vín 
z méně známých odrůd žlahtina, 
blatina, žilavka, pošip, případně 
známější graševina (ryzlink rýn-
ský) nebo modrý vranac od vi-
nařských domů Dingač, Djako-
vačka, Benkovac, Drniš nebo 
Čitluk – jasnou hvězdou je le-
gendární Vranac Pro Corde z vi-
nařství AD Plantaže z černohor-
ské Podgorice. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Mon Ami Restaurant 

Po Žižkově smrti již Ambrož 
nemá v Hradci sobě rovného, 
k hodnosti faráře od sv. Ducha 
si ještě přidává titul arciděkana 
(což by si za časů Václava IV. ne-
dovolil ani ten nejotrlejší mno-
hoobročník) a patrně se de fac-
to stává i hradeckým hejtmanem 
(byť pro to neexistují písem-
né doklady). Ale možná právě 
následkem svých přesvědčova-
cích neúspěchů je stále více to-
lerantnějším. Jak již víme z dří-
vějších pokračování, na jaře 1427 
poskytuje v Hradci azyl Křišťa-
novi z Prachatic a dalším kon-
zervativním mistrům pražské 
university, vypovězeným z Pra-
hy po pádu Zikmunda Korybu-
toviče. A právě tato přístupnost 
k vyjednávání a porozumění pro 
názory druhých  jej přímo před-
určuje k nadcházejícím jednáním 
s koncilem basilejským. V Hrad-
ci se vyskytuje čím dál méně a tě-

žiště svých jednání přesunuje do 
Prahy. Na jednání s druhým po-
selstvem koncilu 5. prosince 1433 
požaduje s dalšími delegáty čes-
kého zemského sněmu všeobec-
né stvrzení míru od obou stran, 
čímž se ovšem dostane do kon-
fliktu s mistry pražské university, 
kteří po bouřlivém výstupu pře-
ruší jednání a následujícího dne 
mu na obnoveném zasedání vy-
hrožují krutými tresty. Ambrož 
se však – téměř jako jediný před-
stavitel radikálního husitského 
kněžstva – zastrašit nedá a vydr-
ží až do dokončení návrhu kom-
paktát počátkem ledna 1434.

S římskou církví byl schopen 
smíření. Nikoliv však se Zikmun-
dem, antikristem a původcem 
všeho zla. A to i po jihlavském 
sněmu, kdy Zikmunda přijala za 
krále naprostá většina národa. Je-
likož vlastním vojenským schop-
nostem nedůvěřuje, předává 

27. září 1436 úřad hejtmana rytíři 
Zdislavu Mnichovi z Roudnice, 
ten dorazí i s vlastní ozbrojenou 
družinou a okamžitě zahájí pří-
pravy k obraně – protivníci a ne-
spolehliví jsou vykázáni z města, 
kostely před hradbami jsou str-
ženy. Kněz Bedřich ze Strážnice, 
který přijel vyjednávat o příměří, 
skončí ve vězení v Mýtské věži. 
Ale přesila je příliš drtivá a  smyč-
ka kolem Ambrožova Hradce se 
stahuje stále těsněji. Starý váleč-
ný praktik Zdislav Mnich po-
chopí naprostou neudržitelnost 
a beznadějnost situace a vstoupí 
v jednání se Zikmundovou stra-
nou. Ambrož to ale vnímá ja-
ko hanebnou zradu a 3. března 
1437 se ještě pokusí situaci zvrá-
tit. Tak jako radikální kněží v sa-
motných počátcích husitství be-
re do rukou monstranci s Tělem 
Kristovým a staví se sám do če-
la bojovníků. Jenže to již neza-

bírá, většina je již neustálým vál-
čením unavena a touží po míru. 
Zdislavova strana vítězí a otevírá 
brány, zoufalý Ambrož se snaží 
zachránit útěkem. Ani teď ale ne-
má štěstí, při seskoku z hradeb 
si zlomí ruku i nohu a je i s hrst-
kou svých posledních stoupenců 
zajat a uvězněn. Protiútok po-
sledních venkovských sirotků se 
rovněž nezdaří, tito jsou krutě 
zmasakrováni. Samotný Ambrož 
je ale velkoryse propuštěn těsně 
před uzavřením smíru s císařem 
21. března, ovšem do Hradce se 
již vrátit nesmí (na jeho místo je 
ustanoven Jan Rokycana). Uchy-
luje se tedy do Kolína pod ochra-
nu Bedřicha ze Strážnice (který 
mu tak vpravdě křesťansky oplá-
cí nedávné „pohostinství“ ve vě-
ži), kde 16. října 1439 umírá. �

 JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Ambrožova  (dokončení)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit 
pro seniory

Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz, www.vstupujte.cz

Od 27. června do 9. září bude 
klub otevřen každou středu od 
9.00 do 18.00 hodin. Návštěvu 
klubu můžete využít k získání in-
formací i k podpoře v osobních 
záležitostech, od 14.00 se můžete 
zúčastnit společenského posezení 
nebo se zapojit do lekcí angličtiny. 
23. srpna jednodenní výlet na 

Budeč a Okoř – přihlášky 
v Klubu

6. září 10.00 – 17.00 Den otevře-
ných dveří s programem 
od 14.00 hodin

Celá nabídka služeb a podzimních 
kurzů je v podobě přehledného 
programu k dispozici v klubu a na 
webových stránkách. 

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
Poradna je objednaným klientům 
k dispozici i v červenci a srpnu, a to 
v pondělí od 9.00 do 13.00 a od 
14.00 do 16.00 hod. a ve středu od 
9.00 do 13.00 hod. Ve středu od 
14.00  do 17.00 se věnujeme telefo-
nickým a e-mailovým dotazům.

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
Každý čtvrtek 15.00 – 18.00 ho-
din je možná prohlídka výstavy 
Ladislava Kulhavého

Sportovní klání o titul 
Železného seniora
Třetí ročník soutěže pro mu-
že nad 70 let se uskuteční v so-
botu 22. 10. od 10 hodin v TJ 
Pankrác, Lomnického 1, Pra-
ha 4. Vítěz získá obraz fotografa 
a též aktivního účastníka soutě-
že Jana Saudka. Další informa-
ce a přihlášky: Josef Baloun, 
Koněvova 239, Praha 3, tel.: 
284 827 432 a 720 357 095.

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v červenci a srp-
nu kulaté a půlkulaté narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. V červen-
ci blahopřejeme Marii Arlothové, 
Hermanu Arlothovi, Marcele 
Hískové a Marii Kosové. V srpnu 
Josefu Vytiskovi, Aleně Norové, 
Stanislavu Beranovi, Evě Rouba-
lové a Drahušce Kadlecové. �

Svaz důchodců Praha 3
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Radnicí zněly verše o Praze
Kanadský básník Edward Blod gett, profesor 
srovnávací literatury na University of Alberta, četl 
25. června na žižkovské radnici ze své sbírky 
básní věnované Praze. Díky své české manželce 
má k Čechám a zvláště pak k Praze vřelý vztah. 
„Existuje-li spirituální domov, pak tím mým je 
zcela nepochybně Praha,“ vyznal se ze své lásky 
k české metropoli sám autor. Za účasti vzácných 
hostů, velvyslankyně Kanady v České republi-
ce paní Valerie Raymond a prezidenta českého 
PEN klubu Jiřího Stránského byly předneseny 
verše v angličtině i v českém překladu. Zcela 
zaplněná Obřadní síň pak autora zahrnula nad-
šeným potleskem. �

Benefice pro Nepál
Městská část Praha 3 a občanské 
sdružení ATMA DO zvou na bene-
fiční večer pro Nepál s názvem Tan-
číme pro děti třetího světa. V pon-
dělí 11. července se v 19 hodin 
v hotelu Olšanka uskuteční taneč-
ní show, módní přehlídka a  ochut-
návka nepálské kuchyně. Představí 
se i dobrovolníci, kteří pomáhají 
přímo v Nepálu. Výtěžek ze vstup-
ného bude věnován na výstavbu 
školního ubytovacího zařízení pro 
tibetské a nepálské děti. Více na 
www.pomocnepalu.cz. �
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MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ STĚN

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

www.maluji-lakuji.cz
Firma Š+M

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

� Koupím po legionáři vyznamnená-
ní, dopisy, výstroj aj. Tel. ��� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� �	� �


� Koupím váhy, kameninu, obr. rámy, 
ván. ozdoby, alpaku. Tel ��� ��� ���
� Koupím staré známky a dopisy 
z pozůstalosti. Tel. �
� ��� ���
� Koupím starý vyšívaný kroj nebo 
jeho součásti a etamínový vyšívaný 
přehoz nebo záclony. 
Tel. �
� �
� ���, ��� �
� �
�

� Čeští malíři z P� od r. �

� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. �� ��� �
�, www.cesti-maliri.cz
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. �
� ��� ���
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� �
	 ���, www.stehovanibytu.cz
� Potřebujete přestěhovat nebo 
převézt nábytek nebo spotřebiče 
a nemáte jak? Nabízíme tuto vel-
mi levnou službu s dodávkou nebo 
pick-upem a jedním řidičem. Díky 
Vaší pomoci při nakládce a vyklád-
ce se ceny pohybují v řádu stoko-
run. Tel. ��� ��� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� �� ���
� KOSMETIKA �� Kč, GELO-
VÉ NEHTY ��� Kč – Seiferto-
va �, P�. Tel. ��� � ��


� Hájek – provádím veškeré zed-
nické, malířské, lakýrnické, ob-
kladačské a bourací práce, odvoz 
suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, 
domku, kancelářských a sklepních 
prostor, práce po celé Praze a oko-
lí. Tel. ��� ��
 ���
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, odve-
zeme odpad či nepotřebné věci, stě-
hování, kontejnery. Tel. ��� ��� ���, 
www.astor-servis.cz
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Karcher. Domácnosti i firmy. Cena 
od �� Kč/m�. Přizpůsobíme se Va-
ším časovým možnostem, pracuje-
me i o víkendu. Doprava po Praze � 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, 
tel.: ��� ��� ���.
� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, mar-
kýzy, malování, kompletní renovace 
oken, silikonové těsnění, interiéro-
vé práce. Petříček tel. �
� ��
 ��
, 
��� ��� ��	

� Vyklízení bytů, půd, sklepů, po-
zůstalostí, stěhování a jiné.
Tel. ��� ��� ���
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. �
� ��� ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. ��� ��� �
�
� Hledám byt do výměny, obecní 
za obecní, nejlépe před privat. Do-
hoda jistá. Tel. ��� �

 �	�
� Vym. byt �+kk, � m�, �x WAW, 
el. bojler, �. p., P� u slušného ma-
jit., za menší byt do � m� v Praze. 
Spěchá. Tel. ��� ��
 ���
� Nabízím pěkný byt k pronájmu 
v Praze �, �
 m�, ihned volný, zaří-
zení dohodou, cena 	�

 Kč včetně 
poplatků a energií. Tel. ��� ��
 ��� 
sl. Krajňáková
� Vym. obec. �+�, �� m�, v P� za men-
ší v P�, pouze obec. Tel. �
� ��� ���
� Koupím nebo vyměním byt, OV, 
družstvo, ale i byt v privatizaci 
s doplatkem. Byt do výměny mám, 
záloha možná. Stěhování nespě-
chá. Tel. ��� ��� �

� KOUPÍM BYT – PLATBA 
V HO TOVOSTI – i s exekucí či ji-
nými práv. spory. Korektní a rychlé 
jednání. Tel. ��
 
� ���, e-mail: 
vykupybyt@seznam.cz 
� Hledám byt k pronájmu v Praze 
a okolí pro � osoby, cena nájmu dle 
velikosti do �� 


 Kč se všemi po-
platky. Zařízení nerozhoduje. Děku-
ji za nabídky. Volejte nebo sms pro-
sím na �
� ��� 
��, ��
 �
� ���.
� Prodám slunný byt �+�, � m�, 
v klidné části Biskupcovy ulice, 
OV, �. podlaží, cihla, nová koupel-
na, nízké poplatky, volný ihned. 
Tel. ��� ��� ���
� Pronajeme sklepní porstor �� m�, 
Baranova P�, ���� Kč/měs. Tel. 
��� 

� �
, ��� ��
 ���

Pořiďte si 
úsměv vítěze!
� 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

Vítejte na naší zubní klinice 

BYTY PRAHA 10 – DUBEČ
� 4+2kk 87 m2 s balkonem 4.,6 a 7,7 m2 4.252.411,- 3.950.000,-
� 3+kk 80,5 m2 4.168.208,- 3.850.000,-
� 3+kk 62 m2 s balkonem 7,7 m2  2.987.255,- 2.578.000,-

AKCE LÉTO 2011
Ke každému bytu parkovací stání v hodnotě 65.000 Kč zdarma.

s balkonem 10,8 m2

a terasou 9,3 m2

www.bytydubec.cz
Telefon: 267 711 751  � E-mail: info@amadapraha.cz � Mobil: 775 377 051

BYTY PRAHA 10 – ZAHRADNÍ MĚSTO

� 2+kk 58 m2 s terasou 48 m2 4.076.100,- 3.450.000,-
� 2+kk 70 m2 s pracovnou a balkonem 4.307.300,- 3.550.000,-
� 3+kk 99 m2 s balkonem 18 m2  6.160.900,- 5.120.000,-
� 4+kk 117 m2 s balkonem 29 m2 7.293.100,- 5.800.000,-
� 2+kk 58 m2 s lodžií 12 m2 3.668.200,-   3.350.000,-

AKCE LÉTO 2011

www.slatinka.cz
Telefon: 267 711 751  � E-mail: info@slatinka.cz � Mobil: 775 377 051

Poslechněte si pořad KREV (kre-
ativní večer) na internetovém ra-
diu Applaus – www.applaus.cz.
Autoři zde čtou živě své texty 
z kavárny Café každé úterý od 
20 hodin. 
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Primátor hlavního města Pra-
hy Bohuslav Svoboda ocenil ve 
čtvrtek 9. června medailí strážní-
ky Městské policie Prahy 3 Josefa 
Herčíka, Romana Neumanna, Mi-
lana Panáka a Stanislava Lysáka. 

Strážníci byli 26. března po de-
váté hodině ráno upozorněni na 
muže, který v Jeseniově ulici se-
děl na lavičce s hlavou na kolenou. 
Strážníci na místě zjistili, že muž 
nejeví známky života, proto zača-
li s oživováním. Dostavili se i je-
jich kolegové a všichni se pak stří-
dali v masáži srdce až do příjezdu 
záchranné služby, které se podařilo 
u muže obnovit životní funkce. �

Městská policie

KDO MĚ CHCE
1) 01022/2011 sedmiletá velká fen-

ka, kříženec německého ovčáka, 
černá se znaky. Je milá, přítulná 
a čistotná, hodí se i do bytu. Na-
lezena 16. května na Žižkově.

2) 00894/2011 rezavý velký de-
setiletý pes, kříženec rhodes-
kého ridgbecka a dobrmana. 
Zpočátku byl nedůvěřivý, není 
vhodný k dětem. Slyší na jmé-
no Bak. Nalezen 26. dubna na 
Vinohradech.

3) 00814/2011 roční velký pes, kří-
ženec s trikolórním zbarvením 
a hladkou srstí. Zpočátku byl nedůvěřivý a zatím se trochu bojí, proto 
ho nelze doporučit k dětem. Nalezen 16. dubna na rozhraní Prahy 2 
a 3.

4) 02364/2009 sedmiletý středně velký pes, knírač pepř a sůl. Je přátel-
ský a temperamentní, nesnese se ale s dalšími domácími mazlíčky. Je 
vhodný do bytu a je čistotný. Nalezen 10. listopadu 2009 na Žižkově.

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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Strážníci z Prahy 3 
zachránili lidský život

V malou žižkovskou pouť se ve 
čtvrtek 16. června proměnilo Ro-
dinné a kulturní centrum Nová 
Trojka, aby tak oslavilo své osmé 
narozeniny. Poblahopřát přišel ta-
ké zástupce starosty Jiří Matušek.

Oslavu zahájila ředitelka Nové 
Trojky Edita Janečková slavnost-
ním rozehráním již druhého kola 
společenské hry Jeseniova – Dob-
rá adresa. Stejný název nesla i kra-
mářská píseň, která byla v premi-
éře za doprovodu harmoniky na 
narozeninách uvedena. Ta sklidi-
la velký aplaus dospělých i dět-
ských diváků a tanečníků. 

A samozřejmě ani dál nechy-
bělo nic, co patří k pravé naro-
zeninové oslavě – slavnostní pří-
pitky, krájení dortu, stoly plné 
dobrot, hudba a tanec. �

-mot-

Nové Trojce je osm let!

ULITAFEST 2011
Žižkovská zahradní slavnost v Domě dětí a mládeže Ulita přilákala v sobotu 28. května velké množství 
návštěvníků nejen ze Žižkova. Není divu, vyšlo krásné počasí, pro děti bylo připraveno mnoho interaktiv-
ních dílen a odpoledne bylo nabito zajímavými vystoupeními jak z Ulity tak i profesionálních hostů (kapela 
Jet8, Palitchi, bikeři). Večer pak vyvrcholil koncertem populární kapely Sto zvířat a všichni, kteří letošní 
ULITAFEST navštívili, se shodli na tom, že Žižkov má další atraktivní rodinný festival. �

Žongléři se sešli na Židovských pecích
Světový den žonglování oslavili příznivci tohoto umění v sobotu 
19. června v parku na Židovských pecích, kde celý den probíhal Reggae 
Juggling Open Air.  Návštěvníci se zde mohli naučit základy žonglování, 
a to jak s tyčí, tak s poi či s míčky. Dobrá nálada a trpělivost žonglérů 
nakonec přesvědčila většinu přihlížejících, aby se pokusili zvládnout ale-
spoň základy. K tomu celý den vyhrávalo reggae. Na závěr své doved-
nosti předvedli ti, které už frisbee, míčky, tyče a další náčiní poslouchají. 
A symbolickou tečkou byla efektní večerní fireshow. �

Dobrovolníci běželi pro ohrožené děti
Již druhý ročník Běhu a procházky pro dům, jehož cílem je získat pe-
níze na dostavbu centra pro ohrožené děti a mládež Teen challenge, 
se konal v sobotu 11. června na Parukářce. Charitativní projekt vy-
nesl nakonec celkem 22 tisíc korun. Peníze budou použity na výuko-
vou kuchyň, výtvarnou a řemeslnou dílnu, počítačovou učebnu a dal-
ší klubovny pro děti, které do denního centra chodí. Akce pro rodiny 
s dětmi se konala pod záštitou zástupce starosty Jiřího Matuška. �Foto: DS MP

Foto: Teen Challenge

Foto: Ulita
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