
Vážení čtenáři,

žižkovská radnice investuje ročně 
milionové částky do sociálních pro-
gramů pro seniory, ale i pro volno-
časové aktivity pro děti. Část z nich 
zajišťuje městská část přímo sama, 
část plánuje společně s neziskový-
mi organizacemi a financuje je for-
mou grantů. V rámci komunitního 
plánování tak Praha 3 nabízí pes-
trou škálu služeb a je inspirací pro 
řadu jiných městských částí ohled-
ně šíře i kvality svého záběru. 

Počátkem školního roku jsme 
vám v Radničních novinách před-
stavili programovou nabídku ma-
teřských center, oddílů a dalších 
organizací pro děti. V tomto čísle 
jsme se rozhodli pokračovat a před-
stavujeme nízkoprahové kluby 
z Prahy 3, se kterými radnice spo-
lupracuje v oblasti péče o mládež 
ohroženou sociálně patologickými 
jevy. Nejde tedy výjimečně o pro-
gramovou nabídku, ale o sondu 
do světa organizací, které pomáha-
jí řešit problémy, jenž nás obklopu-
jí. Sondu do světa, kde je nabízena 
především ohroženým dospívají-
cím dětem smysluplná alternativa 
světu plnému pouliční kriminali-
ty, drog a zákonů ulice.

Jsem přesvědčen, že v době, kdy 
ve sdělovacích prostředcích domi-
nují debaty o událostech ve Šluk-
novském výběžku, je tato sonda 
mimořádně aktuální.

V některém z nejbližších vy-
dání – ještě před koncem roku – 
pak představíme škálu programů 
a služeb, které žižkovská radni-
ce společně s neziskovým sektorem 
nabízí seniorům.

Moravská vína s výkladem sommeliéra Miroslava Rauše (zcela vlevo) ochutnali (zleva): místostarosta Pavel Sladkovský, starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová, místostarosta Tomáš Kalousek, pražský primátor Bohuslav Svoboda a místostarosta Jiří Matušek

O letošním vinobra-
ní praskalo náměstí 
Jiřího z Poděbrad 
ve švech. Zasloužilo 
se o to nejen krás-
né počasí, ale také 
koncert skupiny Če-
chomor, který byl 
ozdobou letošního 
již patnáctého roč-
níku Vinohradského 
vinobraní.
Páteční zahajovací rituál vinobraní 
se nesl ve znamení práce – na prů-
vodce dvoudenním programem 
slavností vína Jana Valu a Petra 
Stolaře čekal na pódiu ruční lis na 
vinné hrozny. S pomocí starostky 
Prahy 3 Vladislavy Hujové, pri-
mátora Prahy Bohuslava Svobody 
a místostarosty Pavla Sladkovské-
ho se podařilo naplnit číše ke slav-
nostnímu přípitku čerstvě vylisova-
nou šťávou a zahájit tak patnáctý 
ročník Vinohradského vinobraní.

V titulní roli na hlavním pódiu 
vystupovalo víno. Návštěvníci mě-
li možnost seznámit se s tím, jak se 

pěstovalo a pilo v různých histo-
rických obdobích. Dění na jevišti 
oživily dramatické zápasy starově-
kých gladiátorů, mušketýrské due-
ly renesančních šermířů, ale též 
stylové korzo dam a pánů v dobo-
vých kostýmech z 19. století. 

Víno opanovalo též stánky na 
náměstí, někdo dal přednost bí-
lému či červenému burčáku, ale 
koštovalo se také víno deseti ma-
lých vinařství z Moravy. Na své 
si přišly také děti – vedle kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně vyrostla 
malá pouť s kolotočem, skákacím 
hradem, trampolínami i labutěmi. 
A ti nejodvážnější se mohli nechat 
ovinout krajtou Zuzankou. Na 

malém pódiu vystupovali jarma-
reční zpěváci s kejklíři, flašinetáři, 
vyhrávala cimbálovka i dixieland.

K Vinohradskému vinobraní 
samozřejmě patří velké večerní 
koncerty. V pátek se představila 
Mňága a Žďorp, v sobotu si na 
své přišli příznivci české bigbítové 
klasiky v podání Hudby Praha, 
na které navázal Kamil Střihavka 
a Leaders. Největším tahákem se 
však stal páteční koncert skupiny 
Čechomor. Jejich lidovky v rocko-
vém kabátě rozezpívaly zcela zapl-
něné náměstí. �

-mot-

Více fotografií na str. 7

Víno, burčák a Čechomor 
přilákaly tisíce návštěvníků
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Praha 3 vybuduje na 
Parukářce nové hřiště 

Na jižním svahu Vrchu sv. Kříže 
by mělo být na jaře příštího roku 
otevřeno nové hřiště plné origi-
nálních herních prvků. Nebude 
zde chybět obří skluzavka, lano-
vý tunel, síťová loď nebo spirála.

Více na str. 3

Zažít město jinak – 
cyklojízda tentokrát 
i na Vítkově

Přes pět tisíc cyklistů projelo 
v rámci Velké podzimní cyklojíz-
dy v sobotu 24. září Prahou. K po-
uličnímu festivalu „Zažít město 
jinak” se vedle dalších čtvrtí při-
pojil i Žižkov. Na cyklostezce pod 
Vítkovem se společně s občan-
skými iniciativami prezentovala 
také žižkovská radnice. 

Více na str. 5

Erik Truffaz se svým 
kvartetem opět 

vystoupí na Žižkově
strana 9

Dny žižkovského
kulturního dědictví

se vydařily
strana 6

JIŘÍ MATUŠEK
zástupce starosty

Výstava prací Josipa Plečnika v Atriu
Žižkovské Atrium hostí až do konce říj-
na výstavu dokumentující dílo slovin-
ského architekta Josipa Plečnika, kte-
rý se na pozvání prezidenta Masaryka 
významně podílel na moderní tváři Praž-
ského hradu a zanechal nesmazatelnou 
stopu v evropské architektuře 20. století. 
Kurátor výstavy Damjan Prelovšek zde 
představuje Plečnikovu sakrální tvorbu 
a nechybí samozřejmě ani plány a studie 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na ná-
městí Jiřího z Poděbrad.

Více na str. 14

Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3
Další domy 
do privatizace
� Přesně 206 obecních bytů zamíří 
do privatizace. Radní v září dopo-
ručili zastupitelstvu schválit prodej 
obecních domů v Boleslavské 12, 
16 a 18, v Jičínské 3 a 5, v Čajkov-
ského 12 a 14, v Jeseniově 109 
a v Biskupcově 12, 14 a 16.

Nový vstup do 
Rajské zahrady
� Park Rajská zahrada získá 
novou přístupovou cestu. Vedle 
hlavního vstupu proti Vlkově ulici 
a vchodu z Vozové bude otevřen 
přístup chodníčkem od Italské 
ulice, který bude navazovat na 
již vybudovanou parkovou cestu. 
Investici již schválilo vedení žiž-
kovské radnice. 

Nové stromy 
v Jagellonské

� V Jagellonské ulici bude vysa-
zeno 23 nových stromů dřezovce 
trojtrnného. Rozhodla o tom rada 
městské části. Nové stromy by 
měly zaplnit volná místa a nahra-
dit dožívající dřeviny, především 
staré akáty. 

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

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-
nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpečné 

odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, další in-
formace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. 

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 17. října
Koněvova/V Jezerách 17. října
Soběslavská/Hollarovo nám. 17. října
Tachovské nám. (u tunelu) 17. října
Na Vrcholu/V Domově 30. října (neděle)
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 30. října (neděle)
Náměstí Barikád 30. října (neděle)
Kostnické nám./Blahníkova 30. října (neděle)
Buková/Pod Lipami 54 10. října a 6. listopadu
Jeseniova 143 10. října a 6. listopa-
Přemyslovská/Orlická 10. října a 6. listopadu
Křišťanova/Sudoměřská (místo Táboritské) 10. října a 6. listopa-
Křivá 15 24. října
Přemyslovská/Sudoměřská 24. října
U Rajské zahrady/Vlkova 24. října
V Zahrádkách/Květinková 24. října

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Svoz nebezpečného odpadu
V rámci organizovaného mobilního sběru 
nebezpečných odpadů mohou občané (fy-
zické osoby s trvalým pobytem na území 
hl. m. Prahy) obsluze svozového vozidla 
bezplatně odevzdat k odstranění následu-
jící druhy nebezpečných odpadů: baterie 
a akumulátory, nádoby od sprejů, mazací 
oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teplo-
měry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a prys-
kyřice, fotochemikálie, detergenty, zářivky 
a výbojky, pesticidy. Tento měsíc proběh-
ne svoz nebezpečného odpadu v Praze 3 
v pondělí 10. října. 
zastávka čas
Na Balkáně / Hraniční 15.00 – 15.20
ulice 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

Tanec ulice popáté
Fotbalový turnaj, jehož cílem je podpořit integraci dětí z různých sociál-
ních vrstev, etnik i národnostních menšin se konal 15. září na Pražač-
ce. Utkalo se osm týmů z pěti základních škol a pro diváky i hráče byl 
připraven zajímavý doprovodný program. Spolu s fotbalovým turnajem, 
který zahájila zastupitelka Martina Šandová, se odehrál ještě turnaj hen-
dikepovaných v koulení, při kterém se představili sportovci z Českého 
hnutí speciálních olympiád. Výsledky vyhlásil místostarosta Pavel Slad-
kovský, poháry pro nejlepší převzali fotbalisté ze ZŠ Lobkovicovo ná-
městí a ve starší kategorii tým ze ZŠ Chelčického. Pořadatelem turnaje 
byl Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v EU. �

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Hlavní město Praha uvolnilo pro občany Prahy finanční 
prostředky na přistavení velkoobjemových kontejnerů urče-
ných pro sběr bioodpadu ze zeleně. Do kontejnerů lze od-
kládat větve, trávu, listí, neznečištěnou zeminu a jiný rost-
linný odpad ze zahrad a dvorků. Žádáme občany, aby 
maximálně využili této možnosti a v uvedených měsících 
odkládali pokud možno všechen rostlinný odpad do těch-
to kontejnerů:
Místo přistavení datum hodina
Šrobárova/Květná  5. listopadu  9.00 – 12.00
Na Vackově/Pod Jarovem  6. listopadu 13.00 – 16.00
Květinková/V Zahrádkách 12. listopadu  9.00 – 12.00 
Malešická proti PENNY 30. října 13.00 – 16.00
Pod Lipami/Schoefflerova 19. listopadu 13.00 – 16.00
Za Žižk. vozovnou/V Domově 13. listopadu 13.00 – 16.00
Hraniční/V Domově 29. října  9.00 – 12.00
Šikmá/Na Balkáně 19. listopadu  9.00 – 12.00
Pod Vrcholem/Na Balkáně 30. října  9.00 – 12.00
Na Vrcholu/V Domově  5. listopadu 13.00 – 16.00
Nad Lukami/U Kněžské Louky  6. listopadu  9.00 – 12.00
K Lučinám/Na Balkáně 13. listopadu  9.00 – 12.00
Jeseniova 143 29. října 13.00 – 16.00
Jilmová/Na Vápence 12. listopadu 13.00 – 16.00

Sběr listí napadeného klíněnkou jírovcovou
Hlavní město Praha i v roce 2011 zajistilo pro občany hl. m. Prahy 
možnost odstranění listí z jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírov-
covou, a tím zvýšení jejich ochrany. Pytle naplněné klíněnkou mohou 
občané odkládat max. v 5 ks ke sběrným nádobám na směsný odpad 
nebo zdarma odevzdat na určených kontaktních místech.

Pytle jsou k vyzvednutí: na vrátnicích úřadu městské části – Hav-
líčkovo nám. 9, Seifertova 51, Lipanská 9, po – pá 8 – 15 hod.; v areá-
lu Pražských služeb, Vlkova 35, tel.: 222 715 276, po – pá 6 – 14 hod. 
a v Ekocentru Koniklec, Chvalova 11, tel.: 222 948 758, po 10 – 18 hod. 
(po dohodě), út 15 – 19 hod., st a čt 10 – 18 hod. Akce probíhá od kon-
ce září do konce roku 2011. Bližší informace na tel.: 222 116 300. �

Informace o změnách MHD
Z důvodu obtížného průjezdu kloubového autobusu na lince č. 133 
v některých lokalitách na území MČ Praha 1, dochází dle informací 
organizace ROPID od 1. října k některým změnám v trasování linek 
MHD, které se dotknou i MČ Praha 3.
� Trasa linky č. 133 bude zkrácena na úsek Florenc – Sídliště Ma-

lešice a linka bude obsluhována standardními autobusy namísto 
kloubových;
� bude obnovena linka č. 207, která bude jezdit v úseku Staroměst-

ská – Ohrada;
� linka č. 155 začínající na zastávce Želivského bude ze zastávky 

Sídliště Malešice prodloužena do zastávky Depo Hostivař;
� ve špičkách pracovního dne dojde k prodloužení intervalu linky 

č. 175.

Omezení provozu v Malešické
V termínech od 20. září do 10. října a od 22. do 30. října dojde k ome-
zení provozu na komunikaci Malešická v úseku K Červenému dvoru 
– Na Vackově. Postupně zde bude v úsecích zaváděn kyvadlový pro-
voz řízený světelnou signalizací. V termínu od 22. do 30. října pak zde 
bude ve směru z centra umožněn vjezd pouze MHD a dopravní ob-
sluze. Dopravní omezení je z důvodu rekonstrukce elektrického ve-
dení vysokého napětí. 

Předpokládá se, že se zde budou tvořit kolony. Z tohoto důvodu 
bude vhodné tuto komunikaci používat jen v nezbytných případech 
a volit alternativní trasy (Koněvova, Vinohradská). �

MARTIN VANČURA, Odbor dopravy

Mezinárodní výzkum dospělých 
Předpoklady úspěchu v práci a v ži-
votě (PIAAC), kterého se zúčast-
ní 25 zemí, bude probíhat také 
na území městské části Praha 3. 
Výzkum si klade za cíl zmapovat 
dovednosti, které obyvatelé po-
třebují, aby se plnohodnotně za-
pojili do rychle se měnící společ-
nosti a ekonomiky 21. století. 

Projekt bude probíhat v soula-
du s platnou legislativou a bude 

dodržovat všechny standardy vě-
deckého výzkumu. Bude zajiště-
na ochrana dat a všechny získa-
né údaje budou uchovávány jako 
přísně důvěrné. Výběr občanů, 
kteří budou požádáni o účast ve 
výzkumu, probíhá zcela náhod-
ně. Je velmi důležité, aby se lidé, 
kteří budou osloveni, výzkumu 
zúčastnili, neboť každý oslove-
ný zastupuje tisíce dalších dospě-
lých po celé České republice. 

Podle Petry Holečkové ze spo-
lečnosti SC&C by měli všichni vy-
braní respondenti obdržet dopis, 
který jim přiblíží výzkumný pro-
jekt a kde bude také uvedeno jmé-
no a kontakt na tazatele, který bu-
de v lokalitě průzkum provádět. 
Může se ale stát, že dopis k vybra-
ným respondentům nedorazí a ob-
rátí se na ně přímo tazatel. 

Tazatel bude vybaven průkaz-
kou, na přání se samozřejmě pro-

káže OP a jeho totožnost je mož-
né ověřit na tel. 222 511 221 ve 
firmě SC&C. Tazatel nemusí vů-
bec vstupovat do bytu, je mož-
né si s ním domluvit schůzku 
na veřejném místě, jako je třeba 
knihovna. Rozhovoru může být 
přítomna i třetí osoba. Šetření 
by mělo začít na přelomu října 
a listopadu a bude trvat zhruba 
tři měsíce. �

-SC&C-

Praha 3 se zúčastní mezinárodního průzkumu

Další informace: Odbor technické správy majetku a investic, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387
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Prvňáčky ze základ-
ní školy Lupáčova 
přivítal při prvním 
školním dni spolu 
se starostkou Vla-
dislavou Hujovou 
a místostarostou 
Jiřím Matuškem 
také ministr školství 
Josef Dobeš. 

Společně navštívili ráno 1. září 
všechny tři první třídy a pozdra-
vili se s prvňáky a jejich rodiči. 
V �.A děti hostům zazpívaly, v �.B
ukázaly, že už umí napsat jed-
ničku. Ministr se žáčkům svěřil, 
že si ještě stále pamatuje na svo-
ji učitelku z první třídy a že se ta-
ké jeho synové vydávají dnes po-
prvé do svých škol – mateřské 
a gymnázia.

Dětem z „céčka“ prozradil, že 
jeho první třída byla také „C“ 
a že to bývala vždycky ta nejlep-
ší. Starostka Vladislava Hujová 

dětem popřála, aby se jim ve ško-
le líbilo, aby měly rády svoji pa-
ní učitelku a hlavně, aby do své 
školy rády chodily.

Ředitel školy Milan Hausner 
seznámil ministra školství s pro-
vozem velmi úspěšné žižkovské 
školy, která je českou průkopni-
cí na poli využívání moderních 
informačních technologií pro vý-
uku, a kam dokonce před lety 
zavítal při své návštěvě České re-
publiky i zakladatel  Microso	u 
Bill Gates. �

-pú-

Ministr školství Josef Dobeš zahájil školní rok na Lupáčovce

Nové hřiště by mělo vyrůst na 
plošině na jižním svahu Vrchu 
sv. Kříže nad budovou základ-
ní školy Chelčického. Architekt 
Michal Bartošek navrhl areál, na 
kterém najdou zábavu děti od 3 
do 15 let. Jeho dominantou bude 
dlouhá nerezová skluzavka, kte-
rá využívá svah parku. Havraní 
hrádek na hřišti pak malým ná-
vštěvníkům nabídne pět věží, 
které budou vzájemně propoje-
ny řetězovými a lanovými lávka-
mi i lanovým tunelem. Dalšími 
herními prvky bude síťová loď, 

síťová spirála a supí hnízdo. Are-
ál doplní ještě dřevěné stupně 
s lanem pro šplhání do kopce.

Nové hřiště by mělo doplnit 
kapacity stávajícího areálu pro 
děti v horní části parku. Ten pro-
šel rozsáhlou rekonstrukcí v ro-
ce 2010, v rámci které bylo hřiště 
také výrazně rozšířeno. Přesto je-
ho kapacita již často nedostačuje 
velkému zájmu rodičů s dětmi.

„Hřiště na Parukářce zvítězi-
lo v anketě O nejoblíbenější dět-
ské hřiště v Praze 3, kterou radni-
ce uspořádala v létě. Přesto jsme od 

rodičů zaznamenali připomínky, že 
kapacitou nedostačuje zájmu, a to 
především odpoledne a o víken-
dech. Výstavbou nového hřiště proto 
reagujeme na poptávku veřejnosti. 
Doufám, že nový areál, který bude 
určen dětem všech věkových kate-
gorií, bude stejně oblíbený jako ten 
stávající,“ řekl zástupce starosty 
Pavel Sladkovský.

Stavba hřiště bude zaháje-
na 17. října a své brány by měl 
areál otevřít dětem na začátku 
května 2012. �

-jas-

Na Parukářce vyroste další hřiště

Z příspěvků chce žižkovská rad-
nice obnovit celkem třináct úseků 
chodníkových ploch mozaikovým 
dlážděním. Největších změn se ma-
jí dočkat chodníky v ulici U Raj-
ské zahrady, kde se radnice chystá 

ze svých prostředků na opravy in-
vestovat celkem 6 milionů korun. 
Pět milionů korun má jít na novou 
dlažbu v Radhošťské ulici, o mili-
on korun nižší částka zase vylepší 
chodníky v Bořivojově ulici.  

Obnovy ve výši 3 milionů korun 
se mají dočkat chodníky v ulici 
Hájkova, opravy v ulici Za Žiž-
kovskou vozovnou si vyžádají dva 
a půl  milionu korun, částka v té 
samé výši zamíří také do oprav 
chodníků v Seifertově ulici.

„Stav chodníků v městské části 
vnímá veřejnost jako jednu z priorit, 
proto směřujeme do jejich oprav mi-
mořádné investiční prostředky. Plán  
předkládáme takto brzy, protože má-
me velký zájem na tom, aby pří-
prava a projektové práce byly včas 
zahájeny a investice proběhly v příš-
tím roce podle plánu,“ doplnil zá-
stupce starosty pro dopravu Pa-
vel Sladkovský. �

-jas-

Radnice plánuje rekordní investice do oprav chodníků
Městská část Praha 3 má v příštím roce 
v plánu investovat do obnovy mozaiko-
vých chodníků rekordní částku 30 mi lionů 
korun. Na opravy tak podle návrhu žiž-
kovské radnice poputuje dvojnásobný 
objem finančních prostředků než letos. 
Plán obnovy chodníků schválila na svém 
posledním zasedání rada městské části.

Výstavbu nového hřiš-
tě na Vrchu sv. Kříže 
schválila na svém zá-
řijovém zasedání rada 
městské části. Areál 
za 3,5 milionu korun 
by měl doplnit stá-
vající hřiště pro děti, 
které chvílemi doslo-
va praská ve švech.
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Žižkovská radnice chce přispět na další ohrožené objekty

Budova Sokola na Koněvově ulici 
byla postavena v roce 1898, v roce 
1933 byla dokončena i přístavba 
s reliéfy Jaroslava Plichty. Ovšem 
tělocvičná jednota Sokol Žižkov 
má ještě delší historii – byla zalo-
žena už roku 1872.

V současnosti jsou v žižkovské 
sokolovně čtyři tělocvičny, posi-
lovna, klubovny a sauna. Využíva-
jí je oddíly sokolské všestrannosti, 
basketbalu, kulturistiky, stolního 

tenisu, skoků na trampolíně a vo-
lejbalu. Stávající kotelna na pev-
ná paliva již nedokázala tělocvič-
ny v zimních měsících vytopit tak, 
aby je bylo možné využívat. Cel-
ková rekonstrukce otopného sys-
tému si vyžádá bezmála 4 milio-
ny korun.

„Městská část si váží činnosti sokolů, 
kteří nabízejí občanům Prahy 3 mož-
nost sportovního vyžití, a to nejen vý-
konnostním sportovcům, ale i rodičům 

s dětmi a seniorům. Tuto organiza-
ci podporujeme dlouhodobě, od roku 
2004 přispěla žižkovská radnice Soko-
lu Žižkov I. na stavební opravy celkem 
více než dvěma miliony korun, napří-
klad v loňském roce to bylo 80 000 ko-
run na opravu uliční fasády,“ uvedl 
k daru místostarosta Tomáš Ka-
lousek (na snímku), do jehož ges-
ce patří i ochrana památek.

Finanční podpora směřuje i do 
největšího a nejznámějšího koste-

la Prahy 3 – Nejsvětějšího Srdce 
Páně na náměstí Jiřího z Podě-
brad. Díky darům městské čás-
ti byly opraveny zdi a podlahy, 
kanalizace a praskliny ve věži. 
V letošním roce se s přispěním 
městské části chystá oprava soci-
álního vybavení.

„Jsme si vědomi mezinárodního 
významu této sakrální stavby, která 
se právem uchází o zápis na listinu 
UNESCO. Městská část se dle svých 

možností podílí na nutných opra-
vách tohoto jedinečného architekto-
nického skvostu,“ dodal místosta-
rosta Kalousek.

Cílem fondu je přispět k obno-
vě bytových domů na území měst-
ské části, a to jak dary, tak pře-
devším bezúročnými půjčkami, 
které jsou určeny zejména byto-
vým družstvům a společenstvím 
vlastníků. �

-pú-

Z Fondu obnovy a rozvoje městské čás-
ti Praha 3 by měly být poskytnuty dary 
na opravu významné sakrální památky, 
ale i na rekonstrukci topení sokolské 
tělocvičny. Rozhodla o tom na svém za-
sedání rada městské části a doporučila 
zastupitelstvu schválení darů ve výši 
jednoho milionu korun – 700 000 pro 
tělovýchovnou jednotu Sokol Žiž-
kov I a 300 000 na rekonstrukci soci-
álního zázemí v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně.

Zástupce starosty Tomáš Kalousek
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Činnosti MČ ve 
vztahu k jejím obča-
nům jsou velmi
různorodé a velmi
širokého záběru. 
Nicméně přesto se 
najdou oblasti, kde 
obec nemůže plně 
postihnout drobné 
nuance, kde je mož-
né ve prospěch ob-
ce něco udělat. Pro-
to vznikají občanské 
aktivity, neziskové 
organizace, nadace.

Ve své činnosti roli zastupitelky, 
později místostarostky a starost-
ky, jsem viděla i ty drobné me-
zery, kde by bylo možno radnici 
doplnit. Proto jsem navrhla obci 
zřízení nadace, která by tyto čin-
nosti prováděla z peněz dárců 
a sponzorů. Zastupitelstvo můj 
návrh přijalo a po splnění všech 
organizačních a právních náleži-
tostí byl již téměř před rokem na-
dační fond uveden v život.

Protože je to fond, který by 
měl rozvíjet městskou část, navrh-
la jsem jméno Karla Hartiga, prv-
ního žižkovského starosty, který 
k rozvoji Žižkova zásadně přispěl.

Nadační fond se hodlá zabývat 
především následujícím:
� Rádi bychom splatili určitý 

dluh, který má naše společnost 

vůči lidem, kteří mezi námi ži-
li – někteří ještě žijí – velmi 
nenápadně, mnohdy v nezají-
mavých povoláních, a o nichž 
by si málokdo myslel, že jsou 
to hrdinové. Mám na mysli 
účastníky I., II. a III. odboje, 
jejichž život byl naplněn služ-
bou své zemi, svobodě a de-
mokracii a jejichž osudy byly 
většinou velmi pohnuté. By-
li bychom spolu se žáky a stu-
denty našich škol rádi, aby za 
pomoci pplk. Stehlíka z Vo-
jenského historického ústavu 
a historika Jaroslava Čvanča-
ry byla nalezena jejich jména, 
popsány jejich osudy a pokud 
dovolí majitelé domů, kde ži-
li, aby na těchto domech by-
la jednoduchá, ale výstižná 
zpráva o tom, kdo v tom kte-

rém domě prožil svůj zvláštní 
osud.
� Druhým obecně prospěšným 

cílem nadačního fondu je kulti-
vace veřejných prostor v měst-
ské části. Tady má samozřejmě 
hlavní slovo žižkovská radni-
ce, jsou ale i místa malá, ne-
nápadná, která potřebují po-
hled člověka, který tudy denně 
chodí. Mě osobně trápí stav 
Kostnického náměstí a parčík 
v Kouřim ské ulici. 
� Třetí oblastí je snaha, aby ta-

lentovaní žáci a studenti, ať 
v oblasti hudby, zpěvu, tance 
či výtvarného umění měli mož-
nost tento talent nejen rozví-
jet, ale aby jej mohli představit 
i veřejnosti. Na území Prahy 3 
sídlí Hudební škola hl. m. Pra-
hy, její žáci jsou velmi schop-

ní a nadaní, velmi uznávaná 
je i Baletní škola Jána Nemce, 
která sídlí v žižkovské soko-
lovně. Výkony jejích žáků jsou 
obdivuhodné – od snaživých 
nejmenších až po profesionál-
ní vystoupení těch nejstarších 
a byli bychom rádi, aby o nich 
naši občané věděli.
Pokud by kterýkoli občan 

městské části Praha 3 měl nějaký 
podnět k některé z těchto tří ob-
lastí, prosím, ozvěte se. �

MILENA KOZUMPLÍKOVÁ,
předsedkyně Nadačního fondu 

Karla Hartiga

Kontakt: 
Nadační fond Karla Hartiga,
Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3
e-mail: milenak@praha3.cz

Nadační fond Karla Hartiga čeká i na vaše podněty 

V souvislosti s plněním jedno-
ho z bodů programového pro-
hlášením rady městské části 
a v souladu s názorem granto-
vého výboru bylo v první po-
lovině tohoto roku iniciováno 
přehodnocení pravidel pro roz-
dělování grantů v městské čás-
ti. Napříč politickými stranami 
mezi jeho členy totiž převládl 
názor, že deset let používaná 
pravidla již neodpovídají sou-
časným trendům a je potřeba je 
inovovat. Po řadě debat jsme te-
dy předložili návrh aktualizova-
ných pravidel, které jen s drob-

nými úpravami grantový výbor 
v září jednomyslně přijal. Jaké 
jsou tedy hlavní novinky?

Především je to zúžení činnos-
tí, na které bude grantový fond 
udělovat podporu, na oblast 
kultury, rozvoje občanské spo-
lečnosti, spolkovou činnost a na 
zachování kulturního dědictví. 
Financování sociální a zdravot-
ní oblasti prostřednictvím gran-
tů se bude nadále věnovat sociál-
ní a zdravotní komise rady, které 
je tato tématika mnohem bližší. 
Stejně tak rozdělování pomoci 
městské části pro skautské oddí-

ly bude mít nadále v působnosti 
Nadační fond Jaroslava Foglara. 
Aktualizované zásady předpo-
kládají velkou změnu také v ob-
lasti zdrojů financování kul-
turních grantů. Doposud sem 
proudily peníze z odvodů za 
provozování loterií. S ohledem 
na snahy radnice o maximální 
potlačení hazardního byznysu 
v městské části však bylo nutné 
nalézt další zdroje financová-
ní. Nově tak grantový fond bu-
de plněn také přebytky rozpočtu 
z minulých let a dále úrokovými 
výnosy z účtů městské akciové 

společnosti. Úspěšným žadate-
lům o grantovou podporu přine-
se tato novinka jedno nesporně 
významné pozitivum – rychlej-
ší přísun schválených finančních 
prostředků, které mohou no-
vě inkasovat ihned po podpisu 
smlouvy s městskou částí.

Třetí důležitou změnou zá-
sad jsou podrobná pravidla, re-
spektive žádost pro žadatele, 
a také nový bodový systém, kte-
rým budou tyto žádosti hodno-
ceny. Hlavní kritéria pro hodno-
cení budou tři: historie daného 
projektu a jeho kontinuita, spo-

lečenská poptávka a dále kvali-
ta zpracování projektu. I zde je 
však třeba zdůraznit, že hlavní 
rozhodovací prvek bude i nadále 
na lidském faktoru, na subjektiv-
ním hodnocení a odpovědnosti 
každého člena výboru.

Aktualizovaná pravidla jsou te-
dy na světě. Z pozice předklada-
tele těchto zásad bych rád podě-
koval všem, kteří se na přípravě 
podíleli, a členům grantového vý-
boru za konstruktivní přístup. �

PAVEL SLADKOVSKÝ,
zástupce starosty pro kulturu

Grantová pravidla jdou vstříc neziskovému sektoru
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Přes pět tisíc cyk-
listů projelo v rám-
ci Velké podzimní 
cyklojízdy v sobo-
tu 24. září Prahou. 
K pouličnímu festi-
valu „Zažít město ji-
nak” se vedle dal-
ších čtvrtí připojil 
i Žižkov. Na cyklo          
stezce pod Vítkovem 
se společně s občan-
skými iniciativami 
prezentovala také 
žižkovská radnice.

Cílem festivalu Zažít město jinak 
byla podpora projektů měnících 
metropoli v místo, kde se prochá-
zejí chodci a jezdí cyklisté namís-
to aut. Lokální část festivalu na 

Tachovském náměstí byla prezen-
tací možných aktivit v rámci vít-
kovské cyklostezky a jejího oko-
lí. Program organizovaný nadací 
Partnerství proto začal dopoled-
ním úklidem stezky, na který pak 
navazovala komentovaná pro-
cházka s velmi zajímavým histo-
rickým výkladem. 

Na cyklostezce se v průběhu 
celé akce prezentovaly nezisko-
vé organizace i městská část Pra-

ha 3. Radnice zde představila dvě 
nově připravovaná dětská hřiště, 
občanské sdružení Za lepší Koněv-
ku pak své vize napojení trasy na 
okolí. Představeny byly také archi-
tektonické studie dalšího rozvoje 
stezky i samotného vrchu Vítkov. 
Sdružení Tady není developerovo 
prezentovalo studie posluchačů 
fakulty architektury o jejich před-
stavě budoucího využití Náklado-
vého nádraží Žižkov i své výhrady 

k některým developerským pro-
jektům v Praze 3. 

Zástupce starosty Pavel Slad-
kovský, který přijel na festival ta-
ké na kole, informoval účastníky 
o podrobnostech záměru radnice 
vybudovat z okolních ulic nástu-
py na cyklostezku a diskutoval 
také o budoucnosti Tachovské-
ho náměstí. Poté, co se účastní-
ci akce vrátili z Velké podzimní 
cyklojízdy po Praze, pokračo-

val v zóně Žižkov program kon-
certem bluesové formace Motion 
Food v hospodě U Vystřelenýho 
oka. Tam také místostarosta Pa-
vel Sladkovský vylosoval vítě-
ze soutěže o nové horské kolo, 
kterým se stal Jiří Nácovský ze 
Žižkova. Slunečné sobotní od-
poledne zakončila divadelní per-
formance LOCOmotion divadla 
Ponec. �

-jas-

Žižkovská radnice podpořila podzimní cyklojízdu

Náměstí Jiřího z Po-
děbrad bude v pátek 
21. a v sobotu 22. říj-
na patřit už druhé-
mu ročníku Region-
festu – festivalu 
toho nejlepšího, co 
nabízejí malí a střed-
ní výrobci a země-
dělci ze všech regio-
nů Čech a Moravy.

Ochutnat a nakoupit bude 
možné potraviny, které soutěži-
ly a získaly ocenění v letošním 
a loňském ročníku, ale i ty, kte-
ré se připravují na ročníky příš-
tí. Můžete se těšit například na 
přírodní ovocné šťávy, zeleni-
nu, pečivo, uzeniny a masné 
výrobky, pivo, sýry, cukrářské 
a mléčné výrobky a další po-
choutky. Všechny výrobky oce-
nily odborné poroty v projektu 
ministerstva zemědělství Regio-
nální potravina. V každém kra-
ji v každé ze šesti kategorií toto 
prestižní ocenění získal pouze 
jeden výrobek. 

Připraven je i zajímavý dopro-
vodný program pro děti i dospě-
lé zaměřený zejména na krajo-
vé tradice a speciality. V pátek 
21. října budou stánky s regio-
nálními produkty otevřeny od 
13.00 do 18.00 hodin, na sobotu 
22. října jim je vyhrazeno dopo-
ledne od 9.00 do 13.00 hodin. �

 -mot-

Regionfest – největší celostátní ochutnávka 
a přehlídka regionálních potravin

Na 15 českých a morav-
ských vinařů předve-
de svá mladá vína, ale 
i svojí nejlepší klasickou 
produkci. Za 100 korun 

si zde budou návštěvníci 
moci zakoupit degustační skle-

ničku s nosičkou na krk a kata-
logem. „Pokud chcete degustovat, 
musíte si degustační set zakoupit, 
protože jen do degustační skleničky 
jsou vinaři oprávněni nalévat de-
gustační dávky. Degustační dávka 
mladých a jakostních vín bude 10 
korun, ceny přívlastkových vín bu-
dou na zvážení každého vinaře,“ ří-
ká organizátor trhů Jiří Sedlá-
ček ze sdružení Archetyp. 

Nebude chybět ani pečená sva-
tomartinská husa, chuťovky k ví-
nu – sýry, suché salámy, nakláda-
né delikatesy, ale také občerstvení 
tradiční české a slovácké kuchy-
ně. Vše doplní tradiční moravská 
cimbálovka nebo swing.

Trh se návštěvníkům ote-
vře v devět hodin dopoledne, 
v 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin 
proběhne slavnostní přípitek. Ve 
14.00 hodin začne kulturní pro-
gram, v 17.00 pak požehná mla-
dému vínu farář kostela Nej-
světějšího Srdce Páně Zdeněk 
Wasserbauer. Jelikož se předpo-
kládá již chladnější počasí, ne-
budou chybět vyhřívané stany, 
které bude možné využít k de-
gustaci vína a dalšího občerst-
vení pro všechny návštěvníky 
slavnosti. Více informací nalez-
nete na www.farmarsketrziste.cz
a www.praha3.cz. �

-jas-

Svatomartinské slavnosti s husou na Jiřáku 
Na pátek 11. listopadu připravila žižkovská 
radnice ve spolupráci s farmářským trhem 

na Jiřáku výjimečnou 
událost: Svato-

martinské víno 
s pečenou hu-
sou 2011.

Zástupce starosty Pavel Sladkovský (vlevo) se šťastným majitelem nového kolaVelká podzimní cyklojízda přilákala několik tisíc účastníků
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Odpolední program pro dě-
ti U oka zahájili spolumajitelka 
hospody Pavla Caháková a zá-
stupce starosty pro kulturu Pavel 
Sladkovský. Na pódiu se objevili 
také tvůrci reliéfu, který zdobí fa-
sádu hospody – výtvarník Martin 
Velíšek a architekt Pavel Kecek, 
kteří vyhlásili první soutěž pro 
děti: malování reliéfu a ztvárně-
ní roztodivného koně. Děti neby-

lo potřeba nějak zvlášť povzbuzo-
vat, do práce se pustily s vervou, 
a tak porota složená právě z Velíš-
ka a Kecka potom stála před pře-

těžkým úkolem vybrat z množství 
podařených děl vítěze.

Soutěžilo se i na cyklostezce za 
hospodou, kde byl odstartován 

běh prvňáků do nového školního 
roku. Osmnáctá hodina pak při-
nesla vrchol večera – koncert Kaš-
párka v rohlíku. Písně roztančily 

a rozezpívaly nejen malé bejby-
pankáče, ale i jejich rodiče. �

-mot-

Děti s Kašpárkem řádily první školní den U Vystřelenýho oka

Symbolickou teč-
kou bylo ve čtvrtek 
8. září stvrzeno do-
končení reliéfu na 
fasádě domu v uli-
ci U božích bojov-
níků, kde sídlí vy-
hlášená žižkovská 
hospoda U Vystřele-
nýho oka. 
Hudební tečku zde obstarala 
kapela Hudba Praha. Pavla Ca-
háková z hospody U oka po-
děkovala výtvarníkovi Martinu 
Velíškovi, sochaři Davidu Janou-
chovi a architektovi Pavlu Kec-
kovi, kteří se na tvorbě reliéfu 
spolupodíleli, a představila také 

jednotlivé postavy, jenž jsou na 
něm zpodobeny. 

Vedle nepostradatelného Ja-
na Žižky koupajícího se v kali-
chu nechybí Václav Havel nebo 
Jimmy Hendrix v půvabném do-

provodu psa Lajky, ale také na-
příklad i Ferdy Mravence. 

Mnohdy nelehký proces vzni-
ku plastiky i fyzicky dost nároč-
nou práci při jejím umisťování 
na fasádu domu mělo publikum 

možnost shlédnout v krátkém 
filmu Jiřího Schmachtela, kte-
rý byl promítán před samotným 
koncertem na oslavu dokončení 
zdařilého díla. �

-mot-

Žižka, Havel a další bojovníci na fasádě Vystřelenýho oka

Ačkoli kalendář ne-
milosrdně ukazoval 
1. září, v hospodě 
U Vystřelenýho oka 
vládla ve čtvrtek 
v podvečer uvolně-
ná prázdninová at-
mosféra.

Všecky krásy světa
Dvojkoncert s názvem Všecky krásy světa připomněl 22. září 
sté výročí narození jediného českého nositele Nobelovy ceny 
za literaturu, žižkovského básníka Jaroslava Seiferta. Večer 
mluveného slova a hudby se symbolicky konal ve škole, která 
nese básníkovo jméno. V zaplněné aule školy ve Vlkově ulici 
nechyběl ani zástupce starostky Pavel Sladkovský, radní Bar-
bora Hanychová nebo zastupitelka Martina Šandová. �

Žižkov ladil jazz
Golden Big Band Praha, jazzový a swingový orchestr, 
který vede nejmladší kapelník v České republice Petr So-
vič, vystoupil v neděli 11. září před kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad a dal ochutnat 
posluchačům to nejlepší z jeho repertoáru. Spolu s or-
chestrem zazpívaly jako hosté Lucie Černíková a Martina 
Bártová. �

Putování po žižkovských dvorcích
Komentovanou vycházkou s názvem Žižkovské dvorky 
pokračoval v rámci Dnů žižkovského kulturního dědictví 
cyklus vycházek „Žižkov známý i neznámý“. Zájemci 
o procházku se sešli v pátek 23. září u Betlémské kaple 
v Prokopově ulici a vyrazili na prohlídku typických žiž-
kovských pavlačových domů. Nechyběla ani zastávka 
na Prokopově náměstí u sochy Karla Nepraše. �
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

13. 10. – 4. 11. L. Beránek – Terra 
Interdicta (cyklus kreseb)

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. so 17.30 Strom života
20.15 Drive
22.30 Bronson

  2. ne 18.00 Kůže, kterou nosím
20.30 Alois Nebel  

  3. po 18.00 Jsem Aertěk! – pro-
jekce snímků z filmového 
tábora Aertěk, debata
21.00 Jmenuji se Oliver Tate

  4. út 18.00 Cigán
20.30 Zneužívaný

Aki Kaurismäki festival
  5. st 17.00 Muž bez minulosti

19.00 Zločin a trest 
– zahájení festivalu
21.30 Calamari Union

  6. čt 17.00 Juha
18.45  Stíny v ráji 
20.30 Ariel
22.15 Děvče ze sirkárny

  7. pá 17.00 Hamlet podniká
19.00 Leningradští kovbo-
jové dobývají Ameriku
21.00 Leningradští kovbo-
jové potkávají Mojžíše 
23.00 Total Balalajka Show

  8. so 14.00 Drž si šátek, Tatjano
15.15 Bohémský život
17.00 Diskuse
19.30 Muž bez minulosti
22.00 Marko Haavisto 
& Poutahaukat (koncert)

  9. ne 14.00 Světla v soumraku
15.45 Smlouva s vrahem
17.30 Mraky odtáhly
19.30 Le Havre – 
zakončení festivalu
21.30 Juha

10. po 18.00 Win Win
20.30 Marketa Lazarová

11. út 18.00  Alois Nebel
20.30 Filmjukebox 
– Casablanca 
www.filmjukebox.cz

12. st 18.00  Melancholia
20.30 Drive 

13. čt 18.00 Život v jednom dni
20.30 Rodina je základ 
státu 

14. pá 18.00 Nic proti ničemu
20.30 Alois Nebel
22.30 Dream House

15. so 18.45  MET: Live in HD 
– Anna Bolena | Gaetano 
Donizetti

16. ne 18.00 Rodina je základ 
státu
20.30 Kůže, kterou nosím

17. po 18.00 Králova řeč
20.30 Win Win

18. út 18.00 Jana Eyrová
20.30 Strom života

19. st 18.00  Happy, Happy
20.30  Půlnoc v Paříži

20. čt 18.00 Drive
20.30 Osamělost prvočísel

Česká smršť aneb urodilo se
21. pá 18.00 Dům

20.30  Alois Nebel
22.30 Odcházení 

22. so 18.00 Generace Singles
20.30  Rodina je základ státu
22.30 Lidice

23. ne 18.00  Cigán
20.30  Nic proti ničemu

24. po 18.00 Kůže, kterou nosím
20.30  Útěk ze Sibiře

25. út 18.00 Osamělost prvočísel
20.30 Rodina je základ státu

26. st 18.00 Půlnoc v Paříži
20.30 Alois Nebel

27. čt 18.00 Nic proti ničemu
20.30 Aero naslepo

28. pá 18.00 Drive
20.30 Lolipop Monster
22.30 Paranormal Activity 3

29. so 18.45  MET: Live in HD 
– Don Giovanni | Wolfgang 
Amadeus Mozart 

30. ne 18.00 Melancholia
20.30 Osamělost prvočísel

31. po 18.00 Jeskyně 
zapomenutých snů
20.30 Happy, Happy

Filmy pro seniory
  4. út 10.00 Win Win
11. út 10.00 Alois Nebel
18. út 10.00 Happy, Happy
25. út 10.00 Rodina je základ státu

Neděle pro rodiče s dětmi
16. ne 15.00 Děti čtěte! 

Melounové dny
23. ne 15.00 Proměny krajiny
30. ne 15.00 Kuličkování 

a výměna

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
30. 9. – 31. 10. Mezinárodní 

výtvarné sympozium 
prolínání – Diffusion 

  1. so 19.30 FutureLine: Dirty 
Game + Proximity *

  2. ne 19.30 dVA Spitfire 
Company: Bad Clowns

  3. po 19.30 Other Music: 
E. Truffaz 4tet + special 
guest A. Aaron 

  4. út 19.30 I. Bittova a Čikori
  5. st 19.30 Dub.o.net 

a Al Yaman *
  6. čt 19.30 Čankišou
  7. pá 19.30 Jasmína Kratochvílová 

& Band – křest CD
  8. so 19.30 FutureLine: 

LRU + H. USA *
  9. ne 19.30 dVA Divadlo 

Akropolis – Smrt 
v Růžovém

10. po 19.30 Vltava – křest CD *
11. út 19.30 FutureLine: 

Silent Avenger + Sakala *
12. st 19.30 Manželé – Lesík 

Hajdovský a Máma Bubo
13. čt 19.30 Xindl X - F**K 

& Country tour
14. pá 19.30 Načeva & Wright 

– The Sick Rose Tour 2011
15. so 19.30 Envy
16. ne 20.00 Taking off 

Company: Oblíbenci

17. po 19.30 dVA L. Andršt 
& Blues Band a hosté 
– křest DVD

18. út 19.30 FutureLine: 
Caffeine + D-stroj *

19. st 19.30 EuroConnections: 
Dead Combo + J. Vébrová

20. čt 19.30 Už Jsme Doma hrají 
F. P. B. a Zuby Nehty *

21. pá 19.30 Akropolis 
multimediale – Ohm Square

22. so 19.30 Akropolis 
multimediale – Toxique

23. ne 20.00 dVA Tros Sketos
24. po 19.30 Respect Plus: 

Susheela Raman
25. út 19.30 Krausberry survival 

+ hosté: Blue Rocket *
26. st 19.30 The Prostitutes 

+ host: Rány Těla
27. čt 19.30 EuroConnections: 

Belleruche + Floex 
28. pá 19.30 Ska & Reggae Night 

– HipHop Foundation 30
29. so 19.30 FutureFirstLine: 

Derelict *
30. ne 19.30 dVA Derevo: 

Mephisto Waltz
31. po 19.30 V. Mišík & Etc 

+ hosté *

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
7. 9. – 31. 10. Josip Plečnik – 

Mistr sakrální architektury

  5. st 19.30 Židovské inspirace,  
Trio accordo (E. Bloch, 
E. Bloch – Baal Shem, 
J. Williams)

  6. čt 19.30 Alea trio 
(D. Šostakovič, C. Kerger, 
L. Bernstein)

  8. so 15.00 Komorní koncert  
(festival Tóny nad městy)
K. Ghigi – housle, 
A. De Vinco – klavír 
(F. M. Veracini, W. A. Mo-
zart, L. van Beethoven)

12. st 19.30 J. Pelikán – flétna, 
V. Mácha – klavír, P. Černý 
– varhany, H. Hrachovinová 
– harfa (J. Pelikán, 
Fr. B. Schnaps J. Ropek)

13. čt 19.30 Virtuosi quartet: 
Bledar Zajmi – violoncello 
solo (W. A. Mozart, 
B. Martinů, F. Couperin)

17. po 19.30 Kouzelný podzim 
– Malá česká muzika 
J. Pospíšila 

18. út 19.30 Zlatý věk kytary 
M. Žák – kytarový recitál 
(J. S. Bach, F. M. Kníže, 
L. Legnan)

19. st 19.30 Harmonia Mozartiana
Pragensis (J. N. Schnaps, 
I. Hurník, J. Laburda)

22. so 15.00 Projekt Mašek / 
Martinů, klavírní recitál 
a kreslené obrázky 
– koncert s unikátní 
výstavkou a besedou, 
M. Mašek – klavír

24. po 19.30 Musica Bohemica, 
2. koncert podzimního 
abonentního cyklu

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  5. st 20.00 Russian Doctors
  6. čt 20.00 Letouni soumraku
12. so 20.00 The Best 

of FutureLine
13. ne 20.00 Jaromír 99 

a Neuwerth
20. ne 20.00 Kyslík
27. ne 20.00 Činna

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

Předprodej vstupenek v trafice 
TTT naproti hotelu Olšanka 
(tel. 222 728 842)

  4. út 19.30 „Anglie versus 
Itálie“, Husův sbor CČH na 
Vinohradech (Dykova 51) 

  9. ne 17.30 Synagogální témati-
ka v tvorbě pro violoncel-
lo, Jubilejní synagoga (Je-
ruzalémská ul.)

10. po 19.00 Slavnostní koncert 
k jubileu R. Nováka, 
kostel sv. Prokopa 
(Sladkovského nám.)

15. so 16.00 Z tajností žižkovské-
ho podsvětí, hotel Ariston 
(Seifertova 65)

16. ne 16.30 Koncert vítězů 
písňové soutěže 
B. Martinů, Hudební škola 
hl. m. Prahy (Komenského 
nám. 9)

20. čt 19.30 Šansony s Biogra-
fem, Bio Konvikt (Bartolo-
mějská 11)

25. út 19.30 Violoncellový recitál 
„Čajkovskij v Čajkovského 
ulici“, Atrium

28. pá 16.30 Varhanní koncert 
k Státnímu svátku ČR, Ná-
rodní památník na Vítkově

1. 11. 19.30 Kytarový virtuos 
Š. Rak, žižkovská radnice

2. 11. 19.30 Mozartovo Requiem,
kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně

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.

  3. po a 4. út  20.00 work demo 
Farma v jeskyni: Cesta

  5. st 11.00 pro děti VerTeDance: 
Třiačtyřicet slunce západů 

10. po 20.00 Farma v jeskyni: 
Divadlo  

12. st 20.00 Debris Company: 
Mono (festival Hybaj ho!)  

14. pá 20.00 VerTeDance, 
Ch. Öfverholm: 
Found & Lost

17. po 20.00 T.VAR* J. Bárta: 
Bob’s your uncle / A je to

19. so 20.00 Tančírna 
s R. Fulghumem: Drž mě 
pevně, miluj mě zlehka

20. čt 20.00 K. Stupecká: 
Da Capo, L. Bartůňková: 
Knihovna, L. Bartůňková: 
Libera me

24. po a 25. út 20.00 Farma 
v jeskyni: Divadlo

27. čt 20.00 Nanohach / 
N. Charnock: Miluj mě

30. ne 20.00 Dot504, 
L. Vágnerová & Pa. 
Mašek: Mah Hunt

31. po 20.00 Dot504, J. Fruček 
& L. Kapetanea: 
100 Wounded Tears

Hosté 
  1. so Yoyo mistrovství ČR 2011
  6. čt 20.00 Pražský komorní 

balet 2007 – 2010
  9. ne 20.00 M. Rebcová, Dance 

& D. Grazai 
21. pá 20.00 Pražský komorní 

balet 2007 – 2010

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  2. ne České nebe
  9. ne Němý Bobeš
11. út Dobytí severního pólu 
13. čt Afrika
16. ne České Nebe
18. út Cimrman v říši hudby 
19. st Blaník 
25. út České nebe
26. st Dlouhý, Široký a Krátkozraký
30. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé 

Hosté Žižkovského divadla JC
 3. po O. Lážnovský: Mistr Hus 

(Divadlo Aqualung)
  4. út J. Verne, A. Kisil: Cesta 

kolem světa za 60 dní 
(Divadlo Aqualung)

  5. st O. Lážnovský, K. Moco-
vá: Příliš skromný detek-
tiv Nick Carter (Divadlo 
Aqualung)

  6. čt O. Lážnovský: Mistr Hus 
(Divadlo Aqualung)

  7. pá kol. Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný milio-
nář (Divadlo Aqualung)

10. po P. Ryan: Jak jsem vyhrál 
válku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

14. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

17. po W. Allen: Central Park 
West (3D company, o. s.)

21. pá K. Haloun: Syflárna 
(Zámecké divadlo Milislav 
Litomyšl)

22. so Reliéf, koncert
24. po M. Šotek: Tajemství 

žlutého hřbetu Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

28. pá Vojta? Ano. Živě! hudební 
večer V. Záveského

31. po kol.: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili-
onář (Divadlo Aqualung)
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Erik Truffaz v Akropoli: 
Dobří trumpetisté se vracejí
Největší evropský trumpetista a neúnavný hudební novátor Erik 
Truffaz přijíždí 3. října do Akropole se svým klasickým kvartetem 
představit aktuální album In Between. Jako předkapela a spe ciální 
host vystoupí švýcarská písničkářka Anna Aaron.

Eric Truffaz, špička evropského jazzu, natočil přes deset alb a pro-
sadil se v USA. „Jazz se šťávou i duší, a spoustou otevřeného prosto-
ru,“ napsal o něm Rolling Stone. „Inteligentní, nekompromisní hudba 
současnosti, kterou hrají virtuózní hráči s bohatou fantazií a odvahou,“ 
píše časopis JazzTimes. Ve Švýcarsku narozený a ve Francii žijící 
trumpetista, přezdívaný jako „Miles Davis acid jazzu“ se svým kvarte-
tem spojuje jazzové experimenty, drum’n’bass a hip-hop. �

Zatančete si v Ponci tango s Robertem Fulghumem 

Derevo uvede v Akropoli nové představení
Skupina fyzického divadla Derevo po roce a půl opět přijíždí do Pra-
hy, aby zde uvedla své nejnovější představení Mephisto Waltz. Již 
tradičně si pro svou českou premiéru vybrala scénu Paláce Akropolis.

Mephistův valčík je taneční gospel o lidství a lásce k životu. Jeho 
hlavním představitelem je lídr skupiny – charismatický Anton Adasin-
sky. Skupina Derevo je v Praze velmi dobře známá. Její členové zde 
poprvé vystoupili v roce 1989 a jejich krátká zastávka se změnila na 
několikaletý pobyt. Jejich zdejší působení významně ovlivnilo tehdejší 
mladou divadelní generaci. Od té doby Derevo projelo nespočet zemí 
a festivalů a všude zanechalo výraznou stopu. 

Představení, jež jeho autor a hlavní postava souboru Anton Adasin-
sky uvádí slovy „a zapomínáš, že jediné, co potřebuješ, je jednoduše 
mít ve svém srdci duhu“, bude v české premiéře uvedeno 30. října. �

Druhé pokračování encyklopedie o Pražských hřbitovech
Žižkovský farář Miloš Szabo napsal druhý díl en-
cyklopedie o Olšanských hřbitovech. První díl pu-
blikace, který vyšel v roce 2010, obsáhl již zrušené 
I. a II. oddělení. Druhý díl v medailoncích předsta-
vuje osobnosti, které jsou pohřbeny v oddělení III. 
Nalezneme zde mnoho významných českých uměl-
ců a vědců, kteří reprezentují české dějiny a kulturu 
od konce 18. po 20. století; matematika, kněze 
a filozofa Bernarda Bolzana, filozofa a lexikografa 
Josefa Jungmanna, spisovatele a básníka Františka 
Ladislava Čelakovského, hrob zde má i „zrádce 
českého národa“ – spisovatel (a konfident) Karel 
Sabina, dramatik Ladislav Stroupežnický, historik 
Josef Goll, rodiny Ženíšků, Myslbeků, Maxů. Sza-
bo seznámí čtenáře i s významnými šlechtickými 
rodinami, které mají na Olšanských hřbitovech své 
hrobky (z Wartenberka, Vrbna, Hesslowa, Bořků 
Dohalských) i s osobnostmi měštanů, podnikatelů, 
právníků a úředníků. �

Světově proslulý autor do divadla Ponec zaví-
tá 19. října a přečte ukázku ze své nejnovější kni-
hy Drž mě pevně, miluj mě zlehka, která je věnována 
krásám argentinského tanga. Poté vás společně se 
svou partnerkou Willow a vynikajícími tanečníky 
Patricií Porákovou a Julianem Elizarim Romeem 
zasvětí do pronikavých rytmů tohoto žhavého tan-
ce. K tanci a poslechu zahrají muzikanti ze skupi-
ny Rehenes del Tango a večerem diváky provede 
Lukáš Hejlík. Součástí večera bude i výuka základ-
ních kroků tanga argentina. 

Kniha Roberta Fulghuma Drž mě pevně, miluj 
mě zlehka vyjde v Česku ve světové premiéře. Ro-
bert Fulghum se s tangem poprvé setkal prostřed-
nictvím obrazů své současné partnerky Willow Ba-
derové a k napsání románu ho inspirovaly vlastní 
zážitky. Tango totiž pro Fulghuma není pouhým 
tancem, ale životní cestou, novým způsobem vní-
mání sebe i světa kolem, „otevřením dveří v poko-
ji svého života“. Spisovatel absolvoval několikamě-
síční taneční školu tanga přímo v Argentině, vrátil 
se do Seattlu, kde organizoval různé taneční akce 
točící se opět kolem tanga. Jevištěm Fulghumova 
románu je seattleská tančírna Century. �

Klavírní koncert představí i kresby Bohuslava Martinů
Michal Mašek patří k nejzajímavějším pianistům 
dneška a každý jeho projekt nese punc osobi-
tosti, jedinečnosti a profesionality. Už v šestnácti 
letech natočil jako první Čech slavné Bachovy 
Goldberg variationen, zvítězil v řadě meziná-
rodních soutěží, za nahrávku Bachova koncertu 
s Jiřím Bělohlávkem a Prague Philharmonia zís-
kal cenu Talent roku. Spolupracoval s legendár-
ním houslistou Josefem Sukem, jeho nahrávky 
Beethovenova „Císařského“ koncertu a recitálu 
Bohuslava Martinů byly několikrát mezinárodně 
oceněny. 

Na hudební scénu se vrátil po několikaleté zdra-
votní přestávce, která mu nedovolovala veřejně 
vystupovat. V rozsáhlém mezinárodním projektu 
„MAŠEK / MARTINŮ“ poprvé prezentuje 22. října 
v Atriu s klavírním recitálem Bohuslava Martinů 
i jeho originální kresby. Během koncertu je možné 
zakoupit publikaci a shlédnout výstavu. �

VOŠUP slaví
Do Vyšší odborné školy umě-
leckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy na 
Žižkově náměstí míří kroky je-
jich studentů už devadesát let. 
U příležitosti 90. výročí založe-
ní školy byla 27. září zahájena 
výstava prací jejích studentů 
a absolventů v Galerii Nová 
síň ve Voršilské 3, Praha 1. 
Na housle zahrál Jaroslav Svě-
cený. Výstavu je možné navští-
vit do 10. října. �

Divadlo Ponec spolu s nakladatelstvím 
Argo připravilo pro diváky argentinskou 
tančírnu, na které se budou moci osobně 
setkat s americkým spisovatelem Robertem 
Fulghumem a zatančit si s ním tango. 

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

www.rcpalecek.cz

Palečci (po 9.00)
Jóga s prvky power jógy (dospělí, 

po 11.00)
Andělíčci (0 – 1 rok, po 12.00)
Batolátka s prvky Montessori 

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

(6 – 12 měsíců, po 15.00)
Montessori pohádka (2,5 – 5 let, 

po 17.00)
Montessori dopoledne s Petrou 

(1,5 – 6 let, út 9.30)
Mommy and me in English 

(0 – 1 rok, út 12.00)
Začínáme s Montessori 

(1,5 – 3 roky, út 14.00)
Písnička (1,5 – 2 roky, út 15.00)
Písnička (2 – 3 roky, út 16.00)
Tanečky (3 – 6 let, út 17.00)
Miminka (2 – 8 měsíců, st 9.00)
Andílci (1 rok – 18 měsíců, st 10.00)
Angličtina hrou (2 – 4 let, st 14.00)
Angličtina hrou (3 – 7 let, st 15.00)
Kutílci (3 – 4 roky, st 17.00) 
Jóga s prvky power jógy (dospělí, 

st 18.00)
Výtvarná dílna (1,5 – 2 roky, čt 9.00)
Výtvarná dílna (2 – 3 roky, čt 10.00)
Palečci (1 – 2 roky, čt 11.00)
Indiáni (3 – 5 let, 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)
Zumba (dospělí, čt 18.00)
Tančíme s Bimbácem (2 – 3 roky, 

pá 9.00)
Začínáme s Montessori 

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

(2 – 5 let, pá 16.00)

Semináře/aktivity pro dospělé
16. ne 9.00 – 17.00 Palečkův fo-

toateliér – ateliérové foto-
grafování dětí

8. so a 9. ne Typologie osob-
nosti, celodenní seminář 
12. 10., 19. 10. od 12.00 
a 13. 10. a 20. 10. od 
13.00 série seminářů Man-
želství a partnerství – jak 
komunikovat v manželství, 
jak zvládat krize a jak se 
navzájem „slyšet“. Hlídání 
dětí a divadélko 

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Upozorňujeme
V době podzimních prázdnin 
26. – 28. 10. bude Nová Trojka 
uzavřena.

7.– 8. pá – so Pyžámkový večírek 
Hlídání dětí od 3 let se 
studenou večeří a snídaní

  4. út 10.00 Domácí hádky; 
vede D. Vrabcová, akredi-
tovaná mediátorka 

11. út 10 Spaní a ukládání dětí; 
vede fyzioterapeutka 
A. Votavová

  7. út 16.30 Příprava na naroze-
ní dítěte; vede V. Jirásko-
vá, lektorka předporodní 
přípravy, dula a laktační 
poradkyně

16. ne 15.00 Nedělní herna
18. út 10.00 Víme, co jedí? nut-

riční terapeutka K. Holá
19. st 16.00 Celé Česko čte 

dětem, čtení z knihy Anny 
Obrové Medvědí babi 
a její kouzelná rodina 
– čtení plné veselých ob-
rázků a malování s gale-
ristkou K. Adámkovou

20. 10. – 22. 10. čt  –  so pod-
zimní dobročinná burza 
oblečení a potřeb pro 
děti. Příjem zboží: čt 
12.00 – 18.00, prodej 
zboží: pá 9.00 – 18.00, 
so 9.00 – 13.00, výdej 
zboží: so 16.00 – 18.00, 
info a formuláře na webu

23. ne 15.00 Drakiáda – park 
Židovské pece

25. út 18.00 a 26. st 9.00 Sbírka 
potřeb pro rodiny s dětmi 
v Azylovém domě Rybka 
v Husinci – můžete přinést 
oblečení pro děti i dospě-
lé, kočárky, hračky 

30. ne 15.00 Nedělní herna

Kurzovní tipy 
po 14.45 nebo 16.30 Páni kluci 

– kreativní odpoledne pro 
kluky 5 – 10 let

po 16.00 Keramický ateliér 
pro rodiče s dětmi

út 9.30 Keramický ateliér pro ro-
diče s dětmi

út 15.30 Malí muzikanti 
út 16.45 Velcí muzikanti
út 15.15 Sportovní školička
út 16.30 Pohybové hry
út 17.30 Keramický ateliér 

pro dospělé i děti

st 10.00 Anglická konverzace 
s rodilou mluvčí

st 16.30 Muzicírování pro rodiče 
s dětmi

čt 15.15 Sportovní školička
čt 15.45 Dramaťák
čt 14.00 Keramika III
pá 11.00 Miminka III od 9 měsíců

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

22. so 13.00 a 14.30 Keramická 
dílna – Namaluj si hrnek 

26. – 27. 9.00 Natáčíme film: Go-
lem ze smeťáku

26. – 30. so – ne Podzimní tábor 
„Harry Potter“

26. st 9.00 Podzimní miniolym-
piáda

27. st 9.00 S Ulitou na letiště 

BEZTÍŽE – Nízkoprahový klub
www.beztize.ulita.cz
Může přijít kdokoliv ve věku 
11 – 21 let, každý všední den od 
15.00 do 19.00 hodin, a to i ve 
většině svátků a prázdnin. Nabí-
zíme zábavu (PC, fotbálek, hřiš-
tě), podporu a pomoc (pokud 
máš nějaké problémy nebo něco 
řešíš) a také pohodu.
 
14. pá 16.00 Sportovní odpoledne
18. út 15.00 Beztíže zatápí  

– Beztíže bude již potřetí 
zatápět. Tato akce má 
nejen stávajícím klientům 
připomenout, že s teplým 
počasím jejich volný čas 
nekončí a že ho mohou 

trávit např. v klubu Beztíže. 
Vstup zdarma, každý může 
kdykoliv přijít (a odejít).

Mateřský klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy.
Nabídka z programu:
pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-

dicemi – blok her, tvoření, 
písniček a říkadel k jed-
notlivým tradicím a obdo-
bím roku (7. 10. Podzim 
na statku, 14. 10. Odlet 
ptáků na jih, 21. 10. Stro-
my jako malířova paleta).

13. čt 9.00 Bazar oblečení 
pro těhotné

ZŠ nám. Jiřího z poděbrad
tel.: 608 765 496

duhoveklubicko@seznam.cz
 www.skola-jirak.cz

Volná místa v kroužcích 
Aerobik s gymnastikou (3. – 5. tř.)
Keramika (4. –  9. tř) 
Street dance (5.  – 9. tř.) 
Yu-gi-oh (3. – 8. tř.)
Čeština pro cizince (1. – 6. tř.)

Pro maminky
Pilates s hlídáním dětí (i bez) čt 

9.50

Seminář „Budování osobnosti 
dítěte“ prof. M. Adámek
út 17.30 – 19.30 25. 10.,1. 11., 

8. 11.,15. 8., 22. 11.

Oddíl národní házené TJ Spoje Praha
Oddíl národní házené TJ Spoje Praha pořádá nábor nových hráčů 
a hráček ve věku 6 – 15 let. Tréninky probíhají 2x týdně ve sportovním 
areálu Balkán. Speciální výbava není potřeba. Národní házená patří 
mezi kombinační, rychlé, kolektivní sportovní hry. Hrají ji proti sobě dvě 
sedmičlenná družstva. Rozvíjí obratnost, postřeh, odolnost, odvahu, 
akrobacii a rozhodnost. Vyžaduje nasazení, soustředění, odpovědnost 
a smysl pro kolektiv. Info: Ondřej Šejtka (ml., st. žáci), tel.: 605 956 920, 
e-mail: ondra.sejtka@gmail.com, Ladislava Janková (ml., st. žákyně), tel.: 
603 147 358, e-mail: ladislava-jankova@beck.cz �

Největšího úspěchu na mistrov-
ství světa do 17 let dosáhla opět 
Karolina Hlavatá (na snímku 
druhá zprava), která na své oblí-
bené trati 100 m překážek obsa-
dila sedmé místo. Dařilo se jí také 
na mezistátním utkání dorosten-
ců, kde na stejné trati vybojovala 
stříbrnou medaili. Startovala tu 
také Kristýna Kobiánová, která 
obsadila druhé místo v běhu na 
100 metrů. 

Na mezistátním utkání juniorů 
vybojoval sprinter Jan Jirka zla-
to na stovce a stříbrnou medai-

li na dvoustovce. Reprezentan-
tům z Jeseniovky se dařilo i na 
Mistrovství České republiky do-
rostenců a juniorů, kde Jan Jirka 
získal první místo v běhu na 100 
metrů a druhé místo na dvojná-
sobně dlouhé trati. Karolina Hla-
vatá vyhrála zlato v běhu na 300 
metrů překážek a přidala ještě 
stříbro v běhu na 100 metrů pře-
kážek. Štafeta ve složení Andrea 
Doležalová, Kristýna Brožko-
vá, Karolina Hlavatá a Kristýna 
Kobiánová obsadila první místo 
v závodě na 4 x 100 m. Kristýna 

Brožková, Monika Hrachovco-
vá, Anežka Kružíková a Karolina 
Hlavatá obsadily druhé místo ve 
štafetě na 4 x 400 m dorostenek. 
Na Mistrovství České republiky 
se zase dařilo Petře Kubešové, 
která získala druhé místo v běhu 
na 3000 metrů překážek.

V žákovských kategoriích na 
Mistrovství České republiky ve ví-
cebojích zabodoval Christopher 
Kukla, když obsadil třetí mís-
to v devítiboji a  na Mistrovství 
České republiky žactva zvítě-
zil ve skoku o tyči. Na zářijovém 
Mistrovství České republiky do 22 
let zazářila opět Petra Kubešová, 
která obsadila první místo v bě-
hu na 3000 m překážek, Jan Jirka 
(věkem junior) získal stříbro v bě-
hu na 200 metrů. Bronz za štafe-
tu mužů na 4 x 100 m si odnesli 
Daniel Musil, Jan Vlach, Jakub 
Svoboda a Jan Jirka.

Sportovní klub ZŠ Jeseniova 
pořádá nábor dětí a mládeže do 
atletického oddílu. Více infor-
mací na www.jeseniova.cz a na 
Facebooku SK ZŠ Jeseniova. �

-mot-

Vynikající rok atletů SK ZŠ Jeseniova 
pokračoval i v letní sezóně

Drakiáda aneb letecký den nad Parukářkou
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 61. středisko Vítkov, www.vitkov61.cz 
pořádá v neděli 9. října od 14 do 18 hodin na vrchu Parukářka drakiá-
du. Přichystána je soutěž o nejlepší letové a estetické vlastnosti létav-
ců. Otevřena bude dílna na výrobu létajících modelů letadýlek, bude se 
vypouštět balón s kamerou a vystřelovat raketa na vodní pohon. �
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Klub Beztíže, nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, je jedním z žižkovských 
klubů, kam může přijít kdokoliv od 11 do 
21 let. Pomáhá lidem při řešení obtížných 

životních situací, např. se školou, prací, ro-
dinou, vztahy, partou atd. Všechny služby 
jsou poskytovány zdarma. Otevřeno má od 
pondělí do pátku, od 15 do 19 hodin, včet-
ně většiny státních svátků a prázdnin (od 
3.10. bude otevírací doba posunuta od 14 
do 19 hodin).

Služby poskytují kvalifikovaní pracovní-
ci nejen v klubu, ale také v ulicích. Terén-
ní pracovník vyráží třikrát týdně na známá 
místa, aby pomáhal nejen stávajícím klien-
tům, ale oslovil i mládež, která o klubu ne-
ví a mohla by se jí nabídka Beztíže hodit. 

Z volnočasových aktivit nabízíme např. 
PC s internetem, sportovní hřiště, tram-

polínu, deskové hry, hudební nástroje atd. 
Beztíže pořádá také různé větší či menší 
akce. Zveme známé rappery jako např. In-
dyho, Oriona, Huga Toxxxe, nebo spor-
tovce. Snažíme se ukázat, že jsou to lidé, 
kteří museli nejprve něco dokázat, aby se 
stali známými. 

Posláním klubu Beztíže je přispívat 
k sociálně, duševně a zdravotně přízni-
vému životnímu způsobu dětí a mláde-
že a podporovat je v jejich začleňování do 
společnosti.

Do budoucna chceme zlepšovat a zkva-
litňovat služby tak, aby zaujaly a byly 
atraktivní pro celou cílovou skupinu. Dou-

fáme také v dostatečnou finanční podporu, 
aby služba mohla být vždy plnohodnotná 
a její kvalita se mohla stále zvyšovat. �

Klub Beztíže 
Na Balkáně 100, 
130 00 Praha 3
www.beztize.ulita.cz
e-mail: beztize@ulita.cz
tel.: 728 163 166

Provozní hodiny klubu:
po – pá 14.00 – 19.00 hod. 

Klienti: 11 – 21 let

Asi nejčastější otázka týkající se činnosti na-
šeho klubu je: „Povedlo se vám někoho pře-
vychovat?“ Odpověď na ni zní: „Ne, neboť 
to není naším cílem.“ Smyslem naší prá-

ce není „někoho převychovat“, ale „navo-
dit změnu“. A tu změnu nechceme navodit 
pouze v chování jedince, ale v myšlení celé 
komunity. Klub je bezpečné místo, kde pla-
tí stejná pravidla pro všechny, a kam může 
přijít kdokoli bez rozdílu rasy, vyznání, ne-
bo sociálního původu. Kvalifikovaní pra-
covníci jsou schopni navázat s návštěvníkem 
klubu kontakt a během rozhovoru zjistit, 
v čem by klub mohl být dítěti užitečný, v ja-
ké životní situaci se zájemce o službu nachá-
zí a co potřebuje. Mnohdy to, co potřebuje, 
bývá skryté a předávané z generace na gene-
raci. Cílem naší společné práce je to objevit. 
Tak začíná proces změny. Správná otázka by 
tedy zněla: „Daří se vám u dětí navodit něja-
kou změnu?“ Myslíme, že se nám to daří. Vě-
říme, že byť je ta změna pomalá, stojí za ná-

mahu. Jejím výsledkem je totiž člověk, který 
je sám sobě „vychovatelem“, člověk schopný 
nahlédnout sebe a své jednání. 

Předáváme etické a duchovní hodnoty 
za účelem rozvoje sebeúcty a úcty k druhé-
mu bez ohledu na rasu, náboženské vyznání 
a sociální původ. Učíme zodpovědnosti za 
své chování a ohleduplnosti ke svému okolí.

Klademe důraz na vzdělání a smyslupl-
né trávení volného času. Děti se u nás při-
pravují do školy, máme pravidelnou vý-
tvarnou, hudební a taneční dílnu a každé 
úterý se díky finanční podpoře MČ Pra-
ha 3 věnujeme sportu. Učíme děti systema-
ticky rozvíjet své zájmy a dovednosti, čímž 
jim dáváme alternativu k pasivnímu tráve-
ní volného času a nudě vedoucím k sociál-
ně nežádoucím jevům.

I do budoucna chceme pokračovat ve 
spolupráci s organizacemi, městskou částí, 
soukromým sektorem a obyvateli Prahy 3 
a přispívat společnými silami k lepšímu ži-
votu na Žižkově. �

Klub R-Mosty je sociální služba pro děti 
a mládež, která nabízí podporu a pomoc 
v zátěžových situacích, které klienti pro-
žívají. Mezi tyto situace patří zejména 

emočně, fyziologicky i společensky ná-
ročné období dospívání a s tím spojené 
potřeby. Mládež s pracovníky Klubu řeší 
například své vztahy (ve skupině vrstevní-
ků, v rodině, v okolní společnosti), první 
sexuální  zkušenosti, návykové chování, 
školní úspěchy a neúspěchy, volbu bu-
doucího povolání a možnosti kvalitního 
trávení volného času. Klub R-Mosty do-
provází své klienty na jejich cestě k dospě-
losti a pomáhá jim orientovat se v jejich 
postojích, které mohou být často v rozpo-
ru se společenskými normami. Pracovníci 
se s klienty schází individuálně, podstatná 
část práce probíhá také ve skupině. Trá-
vení volného času je prvotním lákadlem, 
díky kterému se klienti do zařízení dosta-
nou. Ulice Prahy 3 jsou tak odlehčeny od 
skupinek mládežníků bezcílně vysedáva-
jících v parcích a na nárožích.

Posláním Klubu R-Mosty je nabídnout 
dětem kvalitní trávení volného času, bez-

pečné (a anonymní) prostředí pro řešení 
obtíží spojených s dospíváním, eliminovat 
konflikty neorganizované mládeže se spo-
lečností, pomáhat dětem a mládeži v ob-
tížných životních a konfliktních situacích 
(např. rozpad rodiny, životní krize, krimi-
nalita, výtržnictví, školní problémy, nuda, 
neorientovanost ve společnosti atp.).

Klienty klubu R-Mosty jsou totiž téměř 
výhradně romské děti a mládež ve věku 10 
až 18 let. Tím, že R-Mosty nabízejí kromě 
Klubu ještě další sociální služby (Sociálně-
-právní poradnu a Azylový dům pro matky 
s dětmi), mohou klienti a jejich rodiny vyu-
žívat i tyto.

Klub R-Mosty je vybavený zařízenou hu-
dební zkušebnou, ve které se denně setká-
vají hudební nadšenci pod vedením lekto-
ra. Zkušebna nabízí výuku hry na hudební 
nástroje (kytara, baskytara, bicí nástroje, 
klávesy a nově i klavír), zpěv a zkoušky 
místní kapely.

Většina neziskových společností v zemi 
se musí každoročně obávat o svou exis-
tenci kvůli nejistotě finanční podpory 
jejich i trvale úspěšných projektů. Aby-
chom tedy mohli mít nějaké vize a pláno-
vat budoucnost, přáli bychom si v první 
řadě vyřešit logiku podpory naší práce 
a nemuset žít z „roku na rok“. �

Centrum dětí a mládeže Teen Challen-
ge Int. je nízkoprahové zařízení pro dě-
ti a mládež zejména ze sociálně slabého 
prostředí a dysfunkčních rodin. V našem 
denním centru jim nabízíme preventivní 
programy, doučování, výchovu, sociální 
pomoc (možnost hygieny, rozdávání odě-
vů, strava, školní pomůcky atd.), volnoča-
sové aktivity, kulturní a odborné vzdělá-
vání, osobní poradenství. Naším cílem je 
předejít vzniku závažných problémů v ži-
votech těchto dětí. Pravidelně se věnujeme 
streetworku a práci v rodinách klientů. 

CDM je dle zákona registrováno jako po-
skytovatel dvou sociálních služeb – nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Své 
služby poskytujeme na Žižkově již 10 let.

Hlavním posláním našeho klubu je pre-
ventivně působit na ohrožené děti a mlá-
dež tak, aby nepropadli závažným ne-
gativním jevům jako je toxikomanie 
a kriminalita. Chceme jim pomoci získá-
vat takové postoje a dovednosti, které jim 
umožní vést zdravý život. 

Naše nabídka služeb je rozšířena o soci-
ální servis (možnost sprchy, čistých oděvů, 
pravidelná strava), pravidelné doučování, 
pomoc při přípravě do školy, individuál-
ní doučování mimo otevírací dobu den-
ního centra, jasně strukturovaný a dobře 
připravený program každého odpoledne.
Náš program je založen na křesťanských 
principech a hodnotách.

Naším přáním je přestěhovat se co nej-
dříve do nových prostor, které rekon-

struuje me na Havlíčkově náměstí, a zís-
kat tak možnost rozšíření našich služeb 
o výukovou dílnu, počítačovou učebnu 
a větší hernu. Zde budeme moci pracovat 
s větším počtem klientů. �

Všechny zde uvedené nízkoprahové kluby jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách. 
Kluby jsou tak provozovány v souladu s požadavky a standardy vyžadovanými ministerstvem práce a sociálních věcí. Hlavním cílem činnosti 
klubů je zlepšit kvalitu života dětí ohrožených nežádoucími společenskými jevy, umožnit jim lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a vytvá-
řet podmínky k řešení jejich nepříznivé situace. Vstup do klubů a všechny služby jsou zdarma.   

Nízkoprahový klub HUSITA
Nám. Barikád 1, 130 00 Praha 3 
www.husiti.cz/npk
e-mail: husitskecentrum@centrum.cz
tel.: 722 228 328 – NPK Husita

Provozní hodiny klubu:
po – čt 14.00 – 18.00
pá 13.00 – 17.00 (Husátko pro 
rodiny s předškolními dětmi)

Klienti: 
6 – 18 let (NPK Husita)
Rodiny s dětmi 0 – 6 let (Husátko)

Klub R-Mosty (R-Mosty, o.s.)
Havlíčkovo nám. 300/10, 
130 00  Praha 3
www.klub-r-mosty.huu.cz
e-mail: tomas@r-mosty.cz
tel./fax do kanceláře: 222 581 241

Provozní hodiny klubu:
po – čt 14.00 – 19.00, pá 13.00 – 17.00

Klienti: 10 – 18 let

Centrum dětí a mládeže 
Teen Challenge Int.
Chlumova 15, 130 00 Praha 3
 www.cdmpraha.estranky.cz
e-mail: cdmpraha@volny.cz
tel.: 777 705 165, 775 556 643 

Provozní hodiny klubu:
út – pá 14.00 – 17.30

Děti jsou rozděleny do tří skupin dle věku:
1. předškoláci od 3 do 6 let
2. školáci od 7 do 10 let
3. teenageři od 11 do 16 let

www.prahawww.praha�.cz
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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

ELEKTROINSTALACE ZA 3 DNY! 
Silno a slaboproudé instalace v bytě či 
domě. V ceně: elektroinstalační mate-
riál, práce, doprava a revize za 25.600 Kč 
bez DPH. Tel. 734 603 738 – Radim Olšar

� Trápí vás předluženost nebo ši-
kana v zaměstnání? Odpovíme na 
vaše dotazy průběžně na e-mailu 
nasepraha�.poradna@seznam.cz,
nebo na tel. ��� �	� 
�	 každé 
pondělí a středu �	.

–��.

 hod.
(předluženost) a na tel. ��	 	
� 
� 
každé úterý �	.�
–��.�
 hod. 
(šikana)
� Koupím po legionáři vyznamnená-
ní, dopisy, výstroj aj. Tel. ��� ��� ���
� Koupím staré známky a dopisy 
z pozůstalosti. Tel. 	
� � ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��	 ��� �


� Koupím váhy, kameninu, obr. rámy, 
ván. ozdoby, alpaku. Tel ��� ��� ���

� Prodám nové zrcadlo 	
 x �
 cm 
a nový bezsáčkový vysavač na 
parkety a koberce s nízkým i vy-
sokým vlasem s funkcí naklepá-
vání. Tel. ��� ��� ��
� Pěkné patro na spaní pro tři oso-
by, �,�
 x �,� m, výška �,� m, bar-
va oříšková, se schůdky. Žižkov, ce-
na dohodou. Tel. ��� ��� ��

� Bezp. služba přijme zaměstnan-
ce na pozice: detektiv, strážný, 
CCTV – obsluha kamer. Nabízí-
me práci i osobám s ČID, PID. 
Mzda až ��� Kč/hod. + odmě-
ny. Požadujeme: SOU, čistý TR, 
nástup ihned. Tel. ��	 �
� �	�, 
�� ��� ���, www.avesplus.cz, 
personalnipraha�@avesplus.cz
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. 	
� � ���
� RELAX CLUB nabízí kadeř-
nictví – kosmetiku – pedikúru za 
výhodné ceny, P� pod ZŠ Jarov, 
tel. ��� �	
 ���, www.clubrelax.cz
� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. �� 	�� 	�
, www.cesti-maliri.cz

� MAIKYHO ŠKOLIČKA
Nově otevřeno. Školkovné již od 
�� Kč měsíčně, krátkodobé hlí-
dání � Kč/hod. 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. ��� 	�
 ��	
� Vztahy • práce • zdraví – terapie
www.pomoctobe.cz, tel. ��� 
	 ���
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, od-
vezeme odpad či nepotřebné vě-
ci, stěhování, kontejnery. Tel. 
��� ��� ���, www.astor-servis.cz
� Kosmetika RELAX nabízí akci 
– za �
 Kč kos. ošetření – trvalou 
na řasy – líčení. Tel. ��  ��
 	
� – 
Helena, www.clubrelax.cz
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. 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 velmi 
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. ��� ��� ���
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���
� 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 Pra-
ze � ZDARMA. Tel. ��� ��� ���, 
www.cistimekoberce.cz 
� Potahování stínidel lamp per-
gamenem, přírodním hedvábím 
atd. Tel. ��� 	�� �
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. ��� ��� 
�
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. �� ��� ��

� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, 
markýzy, malování, kompletní re-
novace oken, silikonové těsnění, 
interiérové práce. Petříček tel. 
	
	 �
 ��
, ��	 ��� ���
� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid, levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. �� �� ���
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 	
� ��� ��
� Koupím nebo vyměním byt, 
OV, družstvo, ale i byt v privati-
zaci s doplatkem. Byt do výměny 
mám, záloha možná. Stěhování 
nespěchá. Tel. ��� �	 ���
� Prodám parcelu v ulici Na 
Vackově, �
� m�, tel, 	
� �
 ���
� Pronajmeme garáž. stání ve dvou-
garáži, Kubelíkova 	, obtížnější 
vjezd pro nízké vozidlo, �

 Kč/
měs., SBVJ. Tel. 	
� � ���
� Pronajmu garážové stáni v uli-
ci Dalimilova ��, Praha �. Cena 
dohodou. Tel. ��� �
 ���

TĚSNĚJI

ČERPAT

DÁNÍ ZA
MANŽELKU

VNITŘNÍ
VRSTVA
CÉVNÍ
STĚNY

CITOSLOVCE
HRANÍ

NA HOUSLE

PRUŽINY

PRAVOSLAV-
NÝ OBRAZ

MAJONÉZO-
VÉ OMÁČKY
(hovorově)

ZUB ZA
ŠPIČÁKEM

DRUH
PALIVA

PROGRAMO-
VACÍ JAZYK

EVROPAN

ČLOVĚK ZA-
MĚSTNANÝ
NABÍRÁNÍM

4. DÍL
TAJENKY

CHARAKTE-
RISTICKÉ
VLAST-
NOSTI

RÁNO

ZNAČKA
LOGARITMU

AMERICKÝ
HEREC

ČESKÝ
BÁSNÍK

1. DÍL
TAJENKY

PYTEL
(řidčeji)

ODRAŽENÍ

DÍLČÍ
ROZPOČET
(zastarale)

SEVERSKÉ
MUŽ. JMÉNO

NĚMÁ
KOMEDIE

VYNADAT

KÓD
LETIŠTĚ
BRATISLAVA

SÁZKA
O VŠECHNO

3. DÍL
TAJENKY

AFRICKÝ
VELETOK

VŠEKAZ

TROPICKÉ
OVOCE

ZACHRÁNCE

KOLOTY

POSTI-
HOVAT
SMYSLY

NOCOVAT

ÍRÁNSKÉ
MĚSTO

AMERICKÁ
ŠELMA

SYCHRAVÁ
(básnicky)

POCIT
NEKLIDU

ZKRATKA
AUTORSKÉ-
HO ARCHU

BOČNÍ
HORNINA

ŘECKÝ
BŮH VÁLKY

ZNAČKA
KILOJOULU

KRYLOVY
INICIÁLY

ŽENSKÉ
JMÉNO

ZHROUCENÍ

BRITISH
UNITED
PRESS
(zkratka)

TLAČÍTKO

PŮLMĚSÍCE

5. DÍL
TAJENKY

DOKONČO-
VAT FILM

KANAÁNSKÁ
BOHYNĚ
PLODNOSTI

DIABETICKÝ
(slangově)

KVĚTEN

AFRICKÝ
STÁT

PŘI JÍZDĚ
NARAZIT

CHLAPEC

NÁRODNÍ
REKORD
(zkratka)

NAŘÍDIT
RÁDIO

PLÍSŇOVÉ
ONEMOC-
NĚNÍ KŮŽE
HRŮZO-
VLÁDA

SMĚS
TŘASKAVIN

MOUČKA
Z KURKUMY

KYNOUT

MALÁ LÍPA

ZPEVŇOVAT

BĚLOUŠ
(básnicky)

JEDEN
ZE SMYSLŮ

MÍNĚNÍ

BÝVALÁ
ZNAČKA
DESEK

HRADEBNÍ
PŘÍKOP
(řídce)

ŠVÉD. JEDN.
DÉLKY

ČÁSTI
SVÍČEK

NESMYSL

DRAVÝ
PTÁK

ZIMNÍ
MĚSÍC

RUDNÁ ŽÍLA
(zastarale)

DRUH
BOROVICE

EVROPSKÝ
STÁT

(slovensky)

ŠAFRÁN

NOEMŮV
PRVORO-
ZENÝ SYN

STARŠÍ
AUTOMOBIL

KUDLA

ŠELMA

EGYPTSKÝ
BŮH

VZDUCHU

STARÁ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

KUPONOVÝ
INVESTOR
BÝVALÉ
NĚMECKÉ
PLATIDLO

DRUHÁ
TRÁVA
FRAN-
COUZSKÝ
SOCIOLOG

VTLUČENÝ

CITOSLOVCE
POVZBUZO-
VÁNÍ

VESNIČKA

MUŽ BEZ
PENĚZ
(expresivně)

ODSTAVENÍ

LANOVÁ
DRÁHA

PRUDKÉ
NAPADENÍ

TRAMVAJ
(slangově)

NASYCENÝ
UHLOVODÍK

MALÉ ROLE
(slangově)

SULFID

KRÁL
A SVRŠEK
V KARTÁCH

PTÁK
Z ŘÁDU
KUKAČEK

POSTUPEM
DOBY

PLEMENO
OVCÍ

ČÁST
BÁSNĚ

BLEDNOUT

INICIÁLY
AUTORA
MAXIPSA
FÍKA

NEDO-
STATKY

ANGLICKY
„LÁSKA	

KŮLNA
(nářečně)

BYŠICKÝ
PODNIK

ZKRÁTKA

HLAVNÍ
MĚSTO
GHANY

JEDNOTKA
SÍLY ZVUKU

MÁLO
OSVĚTLENÝ

PLÁŠTĚNKA

OZNAČENÍ
NAŠICH
LETADEL

JMÉNO
FYZIKA
NEWTONA

POPĚVEK

ČESKÝ
VÝTVARNÍK

ZNAČKA
LUTECIA

ŽABÍ
CITOSLOVCE

2. DÍL
TAJENKY

POMŮCKA: ANAT, ARÁK,
ARON, BTS, INTIMA,
LINJE, LOVE, NAVAJO,
PALASOM, PARKAN, SÉM,
SOTER, ŠU, TINEA

DOVED-
NOSTI

KORNOU-
TICE

HROMADA

STEFAN

ZWEIG
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Vyluštění tajenky zasílejte do 17. října na adresu redakce Lipanská 7, Praha 3 nebo e-mailem na: rn@praha3.cz (s předmětem KŘÍŽOVKA). Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knižních cen.
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Akční nabídka volných garážových stání a nebytových prostor na Vinohradech

Palác Agora Flora, Chrudimská 2526/2A                                                   
Praha 3 – Vinohrady, U stanice metra „Flora“

Garážová stání - vjezd z ulice Hradecká. 
Objekt střežen 24 hod. denně bezpečnostní agenturou. 

cena: nejnižší v okolí

Nebytové prostory: 17m2 – 700m2                   
cena: 320,-Kč bez DPH/m2/měsíc + služby

Podrobnosti na tel.: 272 176 522 nebo 777 215 683, e-mail: jpalkoskova@fortunogroup.cz

RLRE Columba 
Property, s.r.o.

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

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

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

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

Přijímáme nové pacienty 

MEDITERÁNSKÁ, 
ITALSKÁ, ČESKÁ 
A BALKÁNSKÁ
KUCHYNĚ

Roháčova 135/20, Praha 3
tel.: 222 780 808, 724 511 525

e-mail: vedran.tvrtkovic@seznam.cz
www.restauracemonami.com

RESTAURACE SE ZAHRÁDKOU

GENERALI pojišťovna, a.s.
veškeré druhy pojištění

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

tel. 222 211 265

Máte trvalé bydliště v Praze 3 a splácíte hypotéční úvěr?
 ZAJISTÍME VÁM EXTRA NÍZKOU SAZBU PŘI VAŠEM REFINACOVÁNÍ.

Více informací Vám poskytne Eva Lacioková
e-mail: Laciokova.Eva@seznam.cz, tel.: 606 357 204
Přijmeme ještě jednu kolegyni pro tuto lokalitu, 
více info na webu www.karieraprozeny.cz

z antigraffiti nátěru

AKCE

ZDARMA

 1 rok
ČIŠTĚNÍ GRAFFITI

Mytí fasád
Čištění povrchů

Opravy fasád
Fasádní nátěry

Antigraffi  ti nátěry
Ochranné

274 811 433

Od září nabízí Český rozhlas Regina nové 
pořady a novinky, navíc celá vlna 92,6 FM 
vysílá v novém zvukovém hávu s novými 
znělkami. Každý všední den v „Dopoledni 
s Reginou“ od 10:00 do 12:00 si mohou po-
sluchači užít lifestylovou dvouhodinku ces-
tování, vaření, oblékání, líčení, sportování, 
tančení a dalších radostí. Proměnil se tak-
též „Večer s Reginou“, kdy se po 20. hodi-
ně moderátoři se svými hosty po náročném 
všedním dni věnují relaxačním tématům 
a zajímavostem ze života v Praze. Každou 
sobotu po 11 hodině se cestuje „Mezi kon-
tinenty“ – v tomto pořadu jsou odhalovány 

známé i neznámé destinace a zkušení ces-
tovatelé poukazují na mnohé zajímavos-
ti, které běžný turista snadno přehlédne. 
V neděli po 11 hodině je slyšet vše pozitiv-

ní, co přinesl týden, v „Dobrých zprávách“. 
Startuje též další série pořadů pro milov-
níky dobrého pití. Po pořadech „ Červené 
a bílé“, „Vyvalte sudy“ a „Palírna“ se může-
te nově těšit na „Bublinky“. Není zajisté bez 
zajímavosti, že v září získal pořad „Palírna“ 
první cenu v soutěži gastronomických pořa-
dů Znojemský hrozen, kategorie rozhlaso-
vá tvorba. Pořad Českého rozhlasu Regina 
autorky Jolany Novákové zaujal inovativním 
zpracováním cyklu o destilátech, kterému 
nechybí ani výchovné prvky a přitom si za-
chovává nadhled. Více informací naleznete 
na webu regina.rozhlas.cz

Český rozhlas Regina 92,6 FM přináší od září řadu zajímavých programových novinek

LÉČENÍ A MASÁŽ LÁVOVÝMI 
KAMENY DLE ČAKER
�  únava, stres, bolesti zad, detoxikace, krevní oběh, 

lymfatický a imunitní systém, poruchy spánku atd.
�  vhodné také pro lidi, kteří jsou nuceni podat 

dobrý výkon v krátkém čase
�  řešení vztahových a pracovních problémů
� esoterické semináře tel. 777 027 715

www.sarkasehnalova.cz
Rádi 
uveřejníme 
i váš 

inzerát

e-mail: rn.inzerce@praha3.cz  
tel.: 222 782 816
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Výstavu návrhů Josipa Plečnika 
s podtitulem „Mistr sakrální ar-
chitektury“, slavnostně zahájila 

starostka MČ Praha 3 Vladislava 
Hujová. V úvodu poděkovala 
kurátorům výstavy a připomněla 

její nemalý význam také v souvis-
losti se slovinsko-českou snahou  
o zápis souboru Plečnikových děl 

na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO, v rámci které 
žižkovská radnice společně s mi-
nisterstvem kultury nominuje také 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

„Josip Plečnik se nikdy nenechal 
omezovat dobou ani zažitými archi-
tektonickými tendencemi. Jeho snahou 
bylo vždy zmenšovat vzdálenost mezi 
oltářem a věřícími, odstranit byť i po-
myslné překážky a přiblížit tak církevní 
rituály obyčejnému člověku,“ zmínil 
při zahájení výstavy její kurátor 
Damjan Prelovšek. „Kostely Plečnik 
jednoduše rozděloval na ty, ve kterých 
se modlit dá, a na ty, ve kterých se mod-
lit nedá,“ dodal s úsměvem.

Pražský arcibiskup Dominik 
Duka pak ve svém projevu zdů-
raznil, že Josipa Plečnika považu-
je za největšího tvůrce sakrálních 
staveb 20. století. �

-eaz-

Výstava o Plečnikovi v Atriu vyvolává velký ohlas od prvního dne

Na vernisáži výstavy zleva: Michal Beneš z Odboru mezinárodních vztahů Minis-
terstva kultury ČR, pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová, velvyslankyně Slovinské republiky Smiljana Knez

Díla významného 
slovinského archi-
tekta představuje 
v žižkovském Atriu 
unikátní výstava s ná-
zvem Josip Plečnik – 
mistr sakrální archi-
tektury. V rámci Dnů 
žižkovského kultur-
ního dědictví ji pro 
městskou část Pra-
ha 3 připravil kurátor 
Damjan Prelovšek.
Josip Plečnik je v Čechách zná-
mý hlavně jako architekt, který 
se na pozvání prezidenta Masary-
ka významně podílel na úpravách 
Pražského hradu, a jako autor 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Jak ale připomíná český znalec 
jeho díla architekt Zdeněk Lu-
keš, Plečnik byl velmi pilný au-
tor, který za svůj život vytvořil 
mnoho různých staveb; rodinné 
domy, školy, knihovny, zdymad-

la, mosty, parky, podílel se na re-
konstrukci památek, pomníků a 
hrobek. Je ale i autorem dřevě-
ných hraček, vánočních ozdob či 
držáků na vinné zátky.

Ovšem sakrální tvorba, kterou  
žižkovská výstava představuje, 
měla v jeho díle kjlíčový význam. 
Také je historiky umění považo-
ván za jednoho z nevýznamněj-
ších církevních tvůrců 20. století. 

Výstava představuje na kvalit-
ních barevných fotografiích i na 
plánech výběr z Plečnikových 
sakrálních staveb z celé Evropy. 
Většina se nachází ve Slovinsku, 
dále v Chorvatsku, Srbsku a Ra-
kousku. Zastoupen je samozřej-
mě i vinohradský chrám.

V plánech a náčrtcích je zde 
představen i klášter v Osijeku, 
který pro místní jezuity začal sta-
vět před válkou; bohužel klášter 
sice přežil válku, ale komunisté 
jej zbořili.

Podobný osud stihl i další 
Plečnikovy stavby, které si dnes 
můžeme prohlédnout jen na fo-
tografiích. Pro Pražany jsou za-
jímavé i náčrty kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Na fotografi-
ích a kresbách je také představen 
vesnický kostel sv. Michaela na 
lublaňských Blatech. Zde Pleč-
nik pro nedostatek peněz využil 
kameny z blízkého lomu a dřeva, 
které mu přivezli lidé z okolí. Na-
místo sloupoví užil betonové ka-
nalizační potrubí a prostor mezi 
nimi vyplnil prkny. Přesto vznik-
la magická stavba, kterou archi-
tekt Lukeš řadí mezi sedm staveb 
světa, které jej nejvíce oslovily. 

Výstava v žižkovském Atriu 
v Čajkovského ulici potrvá do 
konce října a vstup je volný. Ote-
vřeno je každý všední den od 
13.00 do 18.00 hodin. �

-pú-

 

Atrium představuje Plečnikovo sakrální dílo

Jože (Josip) Plečnik
(23. ledna 1872 – 7. ledna 1957)
slovinský architekt, který je v Česku znám zejména 
jako autor kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Ve 20. 
a 30. letech minulého století se významně podílel 
na modernizaci Pražského hradu. 

Unikátní přehlíd-
ka fotografií, plánů 
a modelů staveb Josi-
pa Plečnika byla slav-
nostně zahájena ver-
nisáží, které se 6. září 
vpodvečer zúčastnila 
velvyslankyně Slovin-
ské republiky Smilja-
na Knez, arcibiskup 
pražský a primas čes-
ký Mons. Dominik 
Duka, starostka Pra-
hy 3 Vladislava Hu-
jová a další zástupci 
žižkovské radnice.

Promluvil i kurátor výstavy a přední 
odborník na Plečnikovo dílo Damjan 
Prelovšek

radniradniččníní  novinynoviny  ����  | | ��������      Josip PlečnikJosip Plečnik www.prahawww.praha�.cz.cz14

Kostel sv. Michaela na lublaňských Blatech

Kostel sv. Antonína z Padovy, Bělehrad Kostel sv. Františka z Assisi, Lublaň

První skica provedené varianty kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech a model první varianty
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Nitranská ulice je celkem krátká, 
nicméně občerstvovacími zaříze-
ními doslova prošpikovaná – mo-
derní restaurant Mozaika, báječ-
ná vinárna Sudička, o něco méně 
báječná vinárna U Palečka, piz-
zeria Sorento, klasická nálevna 
U vodárny, club cafe Latimerie 
a další.

Majitel nově otevřeného tapas 
baru Kofein se ovšem ničeho ne-
bojí a početnou konkurenci právě 
naopak bere spíš jako motivační 
program – a musím uznat, že za-
tím nevidím žádný důvod, proč by 
se měl konkurence obávat, a pev-
ně věřím, že nastavenou laťku udr-
ží i poté, co se podnik více usadí.

Tapas je báječný španělský 
způsob konzumace malých por-
cí nejrůznějších jídel během 
celého večera přirozeně spo-
jený s usrkáváním dobrého ví-
na a uvolněným klábosením. 
Kofein nabízí tapas pouze večer, 
přes den je v nabídce obědové 
menu za lidovou cenu 100 ko-
run – několik salátů, dva burge-
ry, pár větších jídel a dezerty.

Sklepní interiér podniku mís-
ty přiznává cihlové zdivo a je vel-
mi útulný a příjemně potemnělý. 
V přední místnosti doporučuji 
nečekaně pohodlné vysoké baro-
vé sezení s výhledem do otevřené 
kuchyně. Velkou pochvalu zaslu-
huje bezchybná obsluha i neu-
stálá přítomnost majitele přímo 
mezi hosty.

Nabídka tapas je široká a běž-
ný smrtelník dokáže během večera 
ochutnat přibližně tři až čtyři růz-
né pokrmy – ceny tapas se pohybu-
jí mezi 45 a 75 korunami. Zvláštní 
zmínku a doporučení zaslouží na-
příklad nakládaný ovčí sýr s bylin-
kami a feferonkou, tradičně ohněm 
tavený alpský sýr s cibulovým salá-
tem, zapečený kozí sýr s ořecho-

vým máslem, jemná domácí pašti-
ka s karamelovou cibulkou, prudce 
opečená svíčková s rukolou a par-
migianem, sardinský kuskus s raj-
čaty a slaninou nebo filet ze pstru-
ha na másle s pyré z červené řepy. 
Na přikusování se nabízí košík čer-
stvého pečiva za 20 Kč a nechy-
bí snad už konečně celkem běžná 
karafa kohoutkové vody zdarma. 
Z větších jídel nelze opomenout 
lahůdkový míchaný francouzský 
hovězí tatarák připravovaný pod-
le originální receptury le boeuf tart-
are, takže neobsahuje u nás popu-
lární kečup a plnotučnou hořčici, 
ale naopak mimo jiné kapary, kyse-
lé nakládané okurčičky cornichon-
ky, sladkou cibuli, žloutek apod.

K tapas nerozlučně patří víno 
– doporučím bílá vína od čers-
tvého vinaře roku 2011 Miroslava 
Volaříka z Mikulova, červená ví-
na Stapleton & Springer z Bo-
řetic nebo lehké a ovocné mla-
dé španělské Tempranillo Enate 
Tapas DO Somontano. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Kofein restaurant

Svými názory, zejména na svátost 
oltářní, se těsně sblížil s Petrem 
Chelčickým, duchovním otcem 
pozdější Jednoty bratrské. Na sy-
nodě písecké však Petr nesouhla-
sil s jeho formulacemi a někdejší 
přátelství se změnilo v prudké 
polemiky a později i osobní ne-
vraživost. 

Mikuláš se postupně stává ne-
milosrdným kritikem poměrů 
v Táboře, nelíbí se mu totiž, že se 
odtud vytrácí původní rovnostář-
ství a demokratický duch a do ve-
dení se dostává husitská šlechta. 
(Dost možná, že jeho neustálé vý-
pady znechutily Jana Žižku nato-
lik, že na jaře 1423 Tábor opustil 
a přešel do Hradce Králové.) Své 
názory Biskupec shrnul v obsáh-
lém výkladu biblického Zjevení 
Janova neboli Apokalypsy, které 
spisuje v letech 1425 – 26.

Vášnivý diskutér Mikuláš na-
chází plné uplatnění na jedná-
ních v Basileji. Již na příprav-
ném sezení se zástupci koncilu 

9. – 18. 5. 1432 v Chebu nekom-
promisně prosazuje svůj náhled, 
že rozhodčím může být jen zákon 
Boží a obyčej Kristův, apoštolů 
a církve. Na vlastním jednání je 
pak pověřen obhajobou 4. praž-
ského artikulu o trestání veřej-
ných hříchů v církvi proti belgic-
kému opatu Carlierovi, tentokrát 
se ale volba neukázala příliš šťast-
nou, neboť Biskupec se v řečnic-
kém zápalu nechal strhnout až 
k osobním urážkám oponentů, 
což vyvolalo pohoršení dokonce 
i na české straně. Po návratu spo-
lu s Janem Rokycanou a Petrem 
Paynem předsedá červnovému 
sněmu, kde jsou vyslechnuti dele-
gáti koncilu. 

Po bitvě u Lipan (jíž se osobně 
nezúčastnil) pochopil, že je nut-
no dosáhnout usmíření s císařem 
a aktivně se na tom podílí. V roce 
1435 se zúčastní brněnského sjez-
du, cílem je zachovat v maximální 
míře svobodu a autonomii tábor-
ské církve. Jeho úsilí však vyzní-

vá naprázdno, roku 1436 marně 
protestuje proti Paynovu výroku 
(k němuž byl tento po dvouletém 
váhání donucen císařem), v němž 
dal za pravdu Rokycanovi v je-
ho sporu s tábory ohledně sed-
mera svátostí a uctívání svatých. 
V letech 1435 – 1439 se pak uchy-
luje do ústraní a spisuje svoji Pos-
tilu, která se stává téměř druhou 
biblí táborské církve. Porážku 
a následné pohromy v ní vyklá-
dá jako Boží trest za rozmařilost, 
hříchy a zradu prvotních ideá-
lů Tábora. Zároveň vlévá nadě-
ji, že po opadnutí Božího hněvu 
přijdou nová vítězství a úspěchy. 
To se však nenaplňuje. V červnu 
1443 (za bezkráloví) jedná s Hyn-
cem Ptáčkem z Pirkštejna na sně-
mu v Praze o smír, následně je 
však nucen svolat kněžský sbor 
do Kutné Hory, kde se naposledy 
hádá s pražskými umírněnými ut-
rakvisty. Ale prohrává a následu-
jícího roku sněm prohlásí tábor-
ské učení za bludné. 

Souběžně s tímto marným bo-
jem Mikuláš spisuje latinsky roz-
sáhlou Kroniku kněží táborských 
a zároveň s ní i Vyznání a obranu 
Táborů. Toto dílo, o sto let poz-
ději přeložené Matthiasem Flac-
ciem Illyricem do němčiny, výraz-
ně ovlivnilo valdenské, luterány 
i kalvinisty. 

Realita se však stále zhoršuje. 
Roku 1448 Jiří z Poděbrad dobý-
vá Písek, Mikuláš přichází o fa-
ru a konečně se musí uchýlit pří-
mo do Tábora. Ten se pak Jiříkovi 
vzdává 1452 a on je zajat a uvěz-
něn na Staroměstské radnici. Sice 
nakonec slíbí poslušenství Janu 
Rokycanovi, je však považován 
za natolik nebezpečného, že mu 
není navrácena svoboda, nýbrž 
je převezen do Poděbrad, kde je 
jako prominentní vězeň držen až 
do své smrti v roce 1459 (přesné 
datum neznáme). �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Biskupcova (od r. 1930, dokončení)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22
tel.: 222 712 940
www.vstupujte.cz 

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno od 12. září po–čt 9.00–
18.00 hod., pá 9.00 – 16.00 hod.

V týdnu od 10. října klub otevírá 
oblíbené i nové programy a kur-
zy pro seniory – zápis je možný 
do naplnění jejich kapacity (např. 
Dějiny českých zemí, terapeu-
tická skupina, kurzy internetu, 
jazykové kurzy, cvičení).

Ve středu 9. listopadu od 10.00 
v Paláci Akropolis předvede 
LouDkové divadélko REMEDIUM 
pohádku pro nejmenší a v 19.00 
zde Divadelní spolek Proměna 
uvádí derniéru autorské hry DIVA-
DLO BUDE! 

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
26. st 15.00 další z cyklu se-

minářů zaměřených na 
dluhovou problematiku 
„Předlužení z pohledu 
občanské poradny a ban-
kovní instituce“. Přihlášky 
nebo případné dotazy za-
sílejte e-mailem do 24. 10. 
Více na tel. 605 284 737.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
 4. út 16.30 V. Micka: Putování 

po Hedvábné cestě – ob-
rázky a vyprávění o cestě 
po Asii

18. út 16.30 B. Ludvík: Sbohem 
Žižkove – pásmo vyprávě-
ní, obrázků a písniček

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
20. – 22. 15.00 Podzimní korun-

ní dvorek, výstava členů 
sdružení

27. čt 16.00 vernisáž výstavy 
M. Hájka

VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, www.sups.cz
  5. st 15.00 –19.00 Den otevře-

ných dveří

MATRIX CLUB
Koněvova 13
www.matrixclub.cz/lidovka
15. so 14.00 Lidovka na Koněvce 

(dechovka) – k tanci i po-
slechu hraje Žižkovanka 
(otevřeno od 13.00 hod., 
vstup 50 Kč)

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v říjnu kulaté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme Oldřichu Šíbovi, Marii Cihelkové a Marii Krausové. �

Svaz důchodců Praha 3 

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
16. října (neděle) 10.15 

s SK Slavia Praha
30. října (neděle) 10.15 

s FC Slovan Liberec

Týden 
sociálních služeb
Centrum sociálních služeb Pra-
ha, Poradna pro rodinu, manžel-
ství a mezilidské vztahy Praha 3, 
Chelčického 39 bude v rámci týd-
ne sociálních služeb poskytovat 
11. a 12. října od 9.00 do 16.00 
hod. krátkou informativní schůzku 
bez předchozího objednání. �

Poděkování z Dětského domova ve Strančicích
Dětský domov Strančice děkuje pedagogům a hlavně dětem z mateřských škol Sudoměřská a Milíčův 
dům i ze Základní a mateřské školy Chelčického, které se zapojily do sbírky finanční pomoci, hraček 
a dalších dárků pro děti z tohoto dětského domova. Všechny dary udělaly dětem velikou radost! �
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Součástí každodenního výkonu činnosti strážníků městské policie je 
dohled nad dodržováním pravidel v silničním provozu. Strážníci ma-
jí oprávnění řešit všechny přestupky, které řidiči spáchají nesprávným 
parkováním.

K nejčastějším přestupkům patří neoprávněné parkování v zóně place-
ného stání. Policisté řeší všechny přestupky v dopravě v klidu. Vozidlo, 
které stojí na chodníku tam, kde to není dovoleno, vozidlo, které stojí na 
přechodu pro chodce nebo ve vzdálenosti kratší než 5 m před přecho-
dem, vozidlo stojící v křižovatce, v nepřehledné zatáčce, na zákazu zasta-
vení a stání, ale také vozidlo, které stojí neoprávněně na vyhrazeném par-
kovišti pro osobu tělesně postiženou. Pokud je řidič na místě, může být 
přestupek vyřešen domluvou nebo pokutou až do výše 2000 Kč, nebo 
přestupek předat správnímu orgánu, který může uložit sankci ještě mno-
hem vyšší. „Na nesprávně parkující vozidla můžete strážníky upozornit kdyko-
liv, buď na tísňové lince 156, nebo přímo na jejich služebně na telefonním čísle 
222 782 508,“ řekl Dušan Machoň, ředitel strážníků z Prahy 3. �

 -mpo-

KDO MĚ CHCE
1) 01810/2011 desetiměsíční vět-

ší pes, hladkosrstý kříženec 
bílé barvy s černými plotnami. 
Je hodný, ale temperamentní 
a učenlivý. Potřebuje někoho, 
kdo by se mu věnoval a měl na 
něj čas.  Nalezen 6. září v par-
ku na Židovských pecích.

2) 01519/2011 malý černotříslo-
vý jedenáctiletý pes, kříženec 
jorkšíra. Hodný, přítulný a mi-
lý pejsek, který bude rád dě-
lat společnost starším lidem. 
Nalezen 22. července v Praze 3.

3) 01517/2011 desetiletá malá fenka světle hnědé barvy, hladkosrstý 
kříženec. Je hodná, milá, čistotná, nevyžaduje dlouhé procházky. 
Vhodná do bytu. Nalezena 21. července na rozhraní Prahy 2 a 3.

4) 01246/2011 pětiletá hladkosrstá fenka střední velikosti, černý 
kříženec s pálením. Je čistotná, miluje procházky. Je vhodná jak 
do bytu, tak i k domku se zahrádkou. Nalezena 18. června na 
rozhraní Prahy 10 a 3.

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

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

��

Strážníci a parkování 
v Praze 3
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V Táboritské uli-
ci 1, přímo na zastáv-
ce tramvají, najdeme 
malý obchod, kde je 
možné koupit výrob-
ky z keramiky, tex-
tilu, šperky a další 
drobné výrobky. 

Tuto prodejnu s dárkovými před-
měty zde provozuje občanské 
sdružení MARTIN jako jednu ze 
svých aktivit v oblasti zaměst-
návání osob s mentálním nebo 
s kombinovaným postižením. 
Ve čtvrtek 15. září sem zaví-
tal také zástupce starosty pro 
sociál ní oblast Jiří Matušek, 

který vedle toho, že si prohlé-
dl nabízené výrobky, probral ta-
ké možnost budoucí spolupráce 

mezi žižkovskou radnicí a sdru-
žením s jeho zakladatelkou Da-
nielou Prokopovou.  

Obchod slouží jako tréninkové 
pracoviště OS MARTIN, ve kte-
rém jeho klienti mají možnost zís-
kat pod vedením speciálního pe-
dagoga a vedoucího prodavače 
své první cenné pracovní zkuše-
nosti. „V tréninkovém obchodě pro-
dáváme zboží z produkce chráněných 
dílen, a i tímto způsobem přispíváme 
k zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Klienti tu při svém  tré-
ninkovém zaměstnání získávají ved-
le praktických znalostí z prodeje také 
obecné pracovní návyky a dovednos-
ti, které pak mohou využít i v jiných 
zaměstnáních. Naučí se komuniko-
vat se zákazníky a kolegy, ale také to, 
že do práce se musí chodit pravidel-
ně,“  vysvětlila cíle provozování 
obchodu Daniela Prokopová. �

-mot-
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Malým dárkem z obchodu přispějete k velké pomoci

Žižkovský veterán
Václav Morštejn, ostřílený veterán 
mezi judisty, nositel 3. danu v ju-
du a 6. danu v jiu-jitsu, se opět 
zúčastnil bojů na Mistrovství svě-
ta veteránů v judu, které se letos 
konalo v Německu. V opravdu 
silné konkurenci soupeřů dokázal 
vybojovat skvělé sedmé místo. �

Benefice pro Sluneční školu
V hospodě U Vystřelenýho oka se konal 15. září benefiční koncert – na podporu Sluneční školy v Himalá-
jích zahrála kapela Sto zvířat. V Čajírně nad Vokem budou do 15. října vystaveny fotografie dokumentující 
život a přírodu v Himalájích. Výstava je prodejní – výtěžek je opět určen pro Sluneční školu. �

Slavnostního zakončení výstavy 
obrázků Arte dílen, tedy děl se-
niorů z občanského sdružení Re-
medium, se v úterý 13. září nave-

čer zúčastnili i zástupci žižkovské 
radnice – místostarosta Pavel Slad-
kovský a radní Barbora Hanycho-
vá a Jan Vokál. V komorních pro-

storách útulné kavárny Jiný kafe 
panovala slavnostní nálada. „Řek-
li jsme si, že všichni pořádají vždy jen 
slavnostní zahájení, tak proč bychom 
my nemohli i slavnostně zakončit,“ 
uvedla dernisáž ředitelka Reme-
dia Zuzana Nováková. Vystou-
pily zde také členky divadelního 
spolku Proměna, který je, jak obě 
účinkující právem dokázaly, cha-
rakterizován jako „spolek nejen 
s nejvyšším věkovým průměrem, 
ale i největším nasazením“. 

„Jsem velice rád, že zde dnes mohu 
být,“ řekl Pavel Sladkovský. „Ob-
čanská sdružení jako je Remedium 
vykonávají velice prospěšnou činnost, 
kterou v nich angažovaní lidé neděla-
jí pro peníze, ale z dobrého pocitu po-
máhat. Já osobně se budu snažit, aby 
i do budoucna žižkovská radnice je-
jich činnost podporovala,“ přislíbil 
místostarosta  �

-eaz-

V galerii Jiný kafe se oslavovalo
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