
Vážení spoluobčané,

vysloví-li někdo v souvislosti s měst-
skou částí Praha 3 slovo památka, 
pak se většině z vás vybaví nejspíše 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně ar-
chitekta Josipa Plečnika na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad, novogotický 
chrám sv. Prokopa na Sladkovské-
ho náměstí či barokní klenot, kaple 
sv. Rocha, jejíž autorství je připiso-
váno Jeanu Baptistovi Matheyo-
vi. Někdo si možná vzpomene ještě 
na kostelík Povýšení sv. Kříže v Čaj-
kovského ulici, který slouží nyní ja-
ko kulturní centrum Atrium. Má-
lokdo však tuší, že na Žižkově býval 
mj. klášter karmelitánského bratr-
stva sv. Bonifáce, který se rozkládal 
mezi Ostromečskou a Tovačovského 
ulicí. Později byl přestavěn na čin-
žovní dům. Právě s tímto klášterem 
souvisí významná, byť neprávem 
opomíjená žižkovská katolická sva-
tyně sv. Anny, od jejíhož vysvěcení 
uplyne letos v říjnu 100 let.

Výjimečnou církevní stavbou 
je i Betlémská kaple v Prokopově 
ulici, kterou projektoval architekt 
Emil Králíček. Stavební vývoj této 
kaple završila přístavba sakristie 
a zvonice podle projektu architek-
ta Bohumíra Kozáka. Betlém-
ská kaple je pozdně secesní stavba 
s dřevěnými a štukovými kubistic-
kými prvky v interiéru.

Ve výčtu sakrálních objektů
v Praze 3 bych mohl pokračovat 
velmi dlouho. Ne všechny jsou však 
památkami, stejně jako ne všechny 
památky jsou církevními stavba-
mi. Je naší povinností se o všech-
ny tyto stavby, svěřené nám našimi 
předky, starat s pečlivostí dobrých 
hospodářů, aby se z nich mohly tě-
šit i příští generace obyvatel a ná-
vštěvníků Prahy 3.

Moderní areál pro 
děti na Parukářce, 
který byl loni kom-
pletně zrekonstruo-
ván, se podle oče-
kávání stal vítězem 
druhého ročníku an-
kety o nejoblíbenější 
dětské hřiště v Pra-
ze 3. Druhé skonči-
lo hřiště na Balkáně, 
bronz získal vnitro-
blok Radhošťská. 

Takové jsou výsledky ankety, kte-
rou již podruhé uspořádala žiž-
kovská radnice mezi rodiči ve 
spolupráci s rodinnými centry 
Nová Trojka, Paleček a Ulitka. 
Známkování hřišť se v průběhu 
června a července zúčastnilo na 
devět desítek rodičů, kteří přitom 
mohli také vznášet připomínky 
k vybavení i k dopravní a bezpeč-
nostní situaci v okolí.

Z výsledků vyplývá, že otázka 
vybavení a zabezpečení dětských 
hřišť není obyvatelům lhostejná, 
mnoho rodičů i prarodičů přida-
lo k anketě své postřehy z okol-
ních čtvrtí i ze zahraničí. Objevi-
ly se ale i výtky, že dětská hřiště 
jsou příliš hlučná a ruší okolí.

Areál na Parukářce zvítězil v an-
ketě podle očekávání – nově zre-
konstruované hřiště většinu od-
polední totiž doslova praská ve 
švech. Možná i právě proto se 
k němu ozývá nejvíce kritických 
hlasů: v oblíbeném parku se po-
tkávají pejskaři, sportovci, rodi-
ny s dětmi i návštěvníci hospůdky, 
což přináší rozdílné pohledy na 
funkci tohoto veřejného prostoru.

„Děkuji všem, kteří se ankety zú-
častnili,  náměty a výtky zohlední-
me v plánu investic i v další práci 
radnice,“ řekl místostarosta Pavel 
Sladkovský. �

-pú-

Více na na str. 11

Hřiště na Parukářce 
je nejoblíbenější

�
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Keramika nebo tanečky? 
Najděte svému 
dítěti kroužek 
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O pohár města 
Žižkova
Ve čtvrtek 29. září od 18.00 hodin 
proběhne v hotelu Olšanka další 
ročník amatérského boxerského 
turnaje O pohár města Žižkova. �

Více na str. 13

Podzimní čištění 
komunikací
Již od konce srpna probíhá na 
území městské části Praha 3 
podzimní Komplexní údržba 
komunikací. �

Podrobný harmonogram na str. 2

Farmářské tržiště 
v září
Také v září můžete v obvyklých 
termínech zavítat na náměstí 
Jiřího z Poděbrad na farmářské 
trhy, pouze v sobotu 17. září se 
kvůli Vinohradskému vinobraní 
výjimečně konat nebudou. �

TOMÁŠ 
KALOUSEK

zástupce starosty

Dny žižkovského kulturního dědictví
V září se žižkovská radnice zapojí 
do mezinárodní akce Dny evropského 
kulturního dědictví. Nabídne bohatý 
program, ve kterém se objeví komento-
vaná prohlídka žižkovských dvorků, 
přednáška o architektuře i koncerty 
na neobvyklých místech a Atrium bude 
hostit unikátní výstavu o Josipu Plečnikovi. 

Více na na str. 5

Program XV. ročníku Vinohradského vinobraní
pátek 16. září – nám. Jiřího z Poděbrad
16.00  víno v proměnách času, renesanční tanec, gladiátorský zápas, 

jarmark, soutěže pro děti s Divadlem v Pytli
19.00 Mňága a Žďorp
20.30 Čechomor
sobota 17. září – nám. Jiřího z Poděbrad
14.00  mušketýři, dechovka, vojenská přehlídka Gardekorps, 

cimbálovka, soutěže pro děti s Divadlem v Pytli
19.00 Hudba Praha 
20.30 Kamil Střihavka a Leaders

Letní rekonstrukce
ve školách 
a školkách  
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RADA MČ PRAHA 3
Regionfest 
opět v říjnu
� Druhý ročník Regionfestu pro-
běhne v říjnu opět na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Jeho konání 
schválila na konci srpna rada 
městské části. Úspěšná akce, 
na které čeští a moravští pro-
ducenti představují regionální 
potraviny, měla svou premiéru 
v Praze 3 v loňském roce. Letos 
proběhne od pátku 21. do sobo-
ty 22. října.

Hřiště dostane 
občerstvení

� Na oblíbeném dětském hřišti 
Pod Kapličkou vyroste nový stá-
nek s občerstvením s prostory 
pro správce. O jeho výstavbě 
rozhodla rada městské části. Bu-
dova nahradí dosluhující objekt 
správce, její součástí bude i dře-
věná terasa.

Opravy chodníků
� Rada městské části schválila 
plán oprav mozaikových chod-
níků na příští rok. Radnice do 
jejich obnovy investuje celkem 
30 milionů korun. Oprav se mimo 
jiné dočkají chodníky U Rajské 
zahrady, v Radhošťské ulici nebo 
Za Žižkovskou vozovnou.

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 živnostní-
ky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid 
stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodář-
ství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, další informace 
222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. 

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 18. září (neděle)
Koněvova/V Jezerách 18. září (neděle)
Soběslavská/Hollarovo nám. 18. září (neděle)
Tachovské nám. (u tunelu) 18. září (neděle)
Na Vrcholu/V Domově 5. září a 3. října
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 5. září a 3. října
Náměstí Barikád 5. září a 3. října
Kostnické nám./Blahníkova 5. září a 3. října
Buková/Pod Lipami 54 12. září 
Jeseniova 143 12. září 
Přemyslovská/Orlická 12. září 
Křišťanova/Sudoměřská (místo Táboritské) 12. září 
Křivá 15 26. září
Přemyslovská/Sudoměřská 26. září
U Rajské zahrady/Vlkova 26. září
V Zahrádkách/Květinková 26. září

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpeč-
ných odpadů mohou občané (fyzické osoby s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy) obsluze svozového 
vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující 
druhy nebezpečných odpadů: baterie a akumulátory, 
nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky, ředidla a bar-
vy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, fotochemikálie, detergenty, zářivky a vý-
bojky, pesticidy. Tento měsíc proběhne svoz nebez-
pečného odpadu v Praze 3 v úterý 6. září. 

Zastávky mobilního svozu Čas
Slezská / nám. Jiřího z Lobkovic 15.00 – 15.20
Slezská / Perunova 15.30 – 15.50
Ondříčkova u parku na Žižkově 
nám. 16.00 – 16.20

Kostnické nám. 16.30 – 16.50
Roháčova / nám. Barikád 17.10 – 17.30
Loudova / Koněvova 17.40 – 18.00
Květinková / V Zahrádkách 18.10 – 18.30
Na Vrcholu / V Domově 18.40 – 19.00

Blok 1 � sobota 29. října
Hollarovo nám., Květná, So-
běslavská (Votická – Hollarovo 
nám.), Šrobárova (Soběslav-
ská – U Vinohradského hřbitova), 
U Vinohradské nemocnice, 
U Vinohradského hřbitova, Vo-
tická (Šrobárova – Květná)

Blok 2   � sobota 29. října
Hradecká, Horní Stromky, 
Chrudimská, Kouřimská, nám. 
Jiřího z Lobkovic, Písecká, 
Slezská (nám. Jiřího z Lobko-
vic – Jičínská), Šrobárova (Ji-
čínská – Soběslavská), V Horní 
Stromce

Blok 3 � neděle 30. října
Čáslavská, Kolínská, Libická, 
Nitranská (Vinohradská – Korun-
ní), Perunova, Řipská (Vinohrad-
ská – Korunní), Slezská (Jičín-
ská – U Vodárny), U Vodárny 
(Vinohradská – Korunní)

Blok 4 � neděle 30. října
Baranova (plus spojka se Sudo-
měřskou), Křišťanova, Lucem-
burská (Radhošťská – Jičínská), 
Olšanské nám. (parkoviště), 
Přemyslovská (Radhošťská – Ji-
čínská), Radhošťská, Sudoměř-
ská, Žižkovo nám.

Blok 5 � pondělí 31. října
Bořivojova (Ondříčkova – Or-
lická), Jagellonská, Laubova, 
Lucemburská (Milešovská – Rad-
hošťská), Milešovská, nám. 
Jiřího z Poděbrad, Orlická, 
Přemyslovská (nám. Jiřího z Po-
děbrad – Radhošťská), Slavíkova 
(Ondříčkova – nám. Jiřího z Podě-
brad), Velehradská

Blok 6 � sobota 3. září
Bořivojova (U Rajské zahra-
dy – Kubelíkova), Čajkovského 
(Sladkovského nám. – Kubelíko-
va), Chvalova, Ježkova, Krá-
sova (Kubelíkova – Seifertova), 
Kubelíkova, Lipanská (Táborit-
ská – Bořivojova), Přibyslavská, 
Siwiecova, Sladkovského nám., 
U Rajské zahrady (Vozová – Ha-
velkova), Víta Nejedlého, Vlkova
 Blok 7 � sobota 3. září
Blahníkova, Cimburkova, Dali-
milova, Husinecká, Jeronýmo-
va, Kostnické nám., Krásova 
(Seifertova – Husinecká), Orebit-
ská, Pod Vítkovem, Příběnická, 
Řehořova, Štítného (Blahní-
kova – Cimburkova), U Božích 
bojovníků
Blok 8 � neděle 4. září

Havlíčkovo nám., Chelčického 
(Prokopova – Lipanská), Chlumo-
va (Seifertova – Prokopova), 
Lipanská (Chelčického – Havlíč-
kovo nám.), Lupáčova, Milíčova, 
Rokycanova (Prokopova – Chel-
čického), Štítného (Cimburko-
va – Havlíčkovo nám.)
Blok 9 � neděle 4. září

Blahoslavova, Černínova, Čes-
kobratrská, Chlumova (Koně-
vova – Roháčova), Komenského 
nám. (Roháčova – Sabinova), Lu-
kášova, nám. Barikád, Ostro-
mečská, Prokopovo nám., Ro-
háčova (Prokopova – Koldínova), 
Rokycanova (Prokopova – Ko-
něvova), Sabinova, Tachovské 
nám., Tovačovského, Žerotí-
nova (Blahoslavova – Koldínova, 
včetně spojky s Budovcovou)

Blok 10  � sobota 15. října
Basilejské nám. (západní strana), 
Biskupcova (Zelenky Hajské-
ho – Jana Želivského), Doma-
žlická, Hájkova, Kališnická, 
Ke Kapslovně (včetně zálivu), 
Koldínova, Malešická (Basilej-
ské nám. – Na Parukářce, včetně 
zálivu), Na  Parukářce, Pražačka, 
Roháčova (Koldínova – Zelenky 
Hajského), U Zásobní zahrady, 
Zelenky – Hajského, Žerotínova 
(Koldínova – Zelenky Hajského)
 Blok 11 � sobota 10. září
Hraniční (Na Balkáně – Koněvo-
va), Kunešova, Na Balkáně (Za 
Žižkovskou vozovnou – Na Vlast-
ním), Na Hlídce (Na Balkáně – Ko-
něvova), Na Ohradě, Na Vlast-
ním, Nad Ohradou, Strážní (Na 
Balkáně – Koněvova), Šikmá, 
V Bezpečí, V Domově (Za Žižkov-
skou vozovnou – Pod Vrcholem), 
Za Žižkovskou vozovnou (Koně-
vova – Kunešova)
Blok 12 � sobota 15. října

Ambrožova, Basilejské nám. 
(východní strana), Biskupcova 
(Jana Želivského – Jeseniova), 
Buchovcova, Jilmová (mimo par-
koviště proti č. p. 9 – 11), Loudova, 
Malešická (Basilejské nám. – Na 
Jarově), Na Hlídce (Koněvova – Je-
seniova), Na Vápence, Na Viktor-
ce, Rečkova, Strážní (Koněvo-
va – Jeseniova), U Staré cihelny, 
Viklefova, Za Žižkovskou vozov-
nou (Koněvova – Jilmová)
 Blok 13 � neděle 11. září
K Chmelnici, K Lučinám, 
K Vrcholu, Křivá I (spojka 
Luční – Luční), Křivá II, Luční, 

Na Balkáně (Na Vlastním – Spo-
jovací), Na Lučinách, Na Vrcho-
lu, Nad Lukami, Pod Vrcholem, 
U Kněžské louky, V Domově 
(Pod Vrcholem – K Lučinám), 
V Okruží
Blok 14 � neděle 11. září

Květinková (V Zahrádkách – Na-
Jarově), Mezi Domky (Za Vacko-
vem – Na Vackově), Na Chmel-
nici, Na Mokřině, Na Rovnosti, 
Na Vackově (Pod Jarovem – Ma-
lešická), Pod Jarovem, Pod 
Lipami (Na Jarově – Plamínová 
včetně slepého úseku), Schöf-
flerova, V Zahrádkách, V Zeleni 
(V Zahrádkách – Na  Mokřině), 
Za Vackovem
 Blok 17 � pondělí 31. října
Blodkova, Bořivojova (Kubelí-
kova – Ondříčkova), Čajkovské-
ho (Ondříčkova – Kubelíkova), 
Fibichova, Křížkovského, 
Ondříčkova (Slavíkova – Žižko-
vo nám.), Pospíšilova, Slaví-
kova (Ježkova – Ondříčkova), 
Ševčíkova, Škroupovo nám., 
Zvonařova
Blok 18 � sobota 10. září

Jeseniova
Blok 19 � sobota 1. října

Buková, Habrová, Květinková 
(Na Jarově – Pod Lipami), Na Ja-
rově, Osiková (Pod Lipami – Hab-
rová), Pod Lipami (Na Jaro-
vě – Koněvova), V Jezerách

Čištění v blocích 15 a 16 proběho 
na konci srpna.

Městská část Praha 3 a Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy 

Svoz nebezpečného odpadu

Organizace školního roku 2011/2012 
Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním 
pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012, ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek 29. června 2012. 
Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2011 až pondělí 2. ledna 2012 
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2012
Jarní prázdniny: pondělí 6. února až neděle 12. února 2012
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012
Hlavní prázdniny: sobota 30. června až neděle 2. září 2012

Vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012. 

Odbor technické správy majetku a investic, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Součástí údržby bude úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh 
této akce je potřeba zajistit několik podmínek: uvolnění ulic od parkujících vozidel – úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. Uvolnění 
ulic od parkujících vozidel a chodníků bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz 
zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. Věnujte pozornost dopravnímu značení, v některých případech bude zákaz zastavení platit 
do večerních hodin (důvodem je údržba vodorovného značení parkovacích zón). V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla 
odtahována. V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Komplexní údržba komunikací – podzimní termíny 

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá 
i letos v listopadu oslavy jubilej-
ních svateb – zlatých, smarag-
dových, diamantových a kamen-
ných (50, 55, 60 a 65 let). Pokud 
i vy toto jubileum oslavíte, ozvěte 
se na tel.: 222 116 349 (M. Valen-
tová) nebo písemně e-mailem na 
martav@praha3.cz nebo na adre-
su ÚMČ Praha 3 – Odbor kultury, 
Lipanská 14, 130 85, Praha 3. �

Pro bioodpad využijte kontejner, který bude přistaven v sobotu 
17. září od 9.00 do 12.00 hod. na rohu Hraniční/V Domově.

V čísle 7-8/2011 Radničních novin byl chybně uveden termín svozu nebezpečného odpadu. Za toto ne-
dopatření se všem dotčeným omlouváme. Mimo svozové dny lze využít též stabilní sběrnu nebezpečného 
odpadu ve Vlkově 35. Otevřeno je každý všední den od 6.00 do 14.00 hod. (tel.: 222 721 546).
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Městská část Praha 3 předala veřej-
nosti k užívání nově zrekonstruo-
vaný vnitroblok Za Žižkovskou 
vozovnou. Zanedbaný prostor, 
který se změnil v zelenou odpo-
činkovou oázu, v úterý 19. června 
slavnostně otevřeli starostka Vla-
dislava Hujová se svým zástup-
cem Pavlem Sladkovským a zastu-
pitelkou Martinou Šandovou.

„Snažíme se všechny vhodné vnit-
robloky, které máme v majetku, mě-
nit v odpočinkové klidové zóny. Pře-
devším v hustě zastavěných lokalitách 
Žižkova a Vinohrad je to často jediná 
možnost, jak lidem nabídnout zeleň 
v blízkosti jejich bydliště,“ uvedl zá-
stupce starosty Pavel Sladkovský.

Vnitroblok je nově rozdělen do 
dvou rovin. V první z nich se stří-
dají záhony a travnaté plochy se 
stromy, ve druhé najdeme sklu-

zavku a další herní prvky pro děti, 
lavičky nebo piknikovou travna-
tou plochu s dřevěnými platy pro 
opalování. Okolo celého prosto-
ru vedou dlážděné a sypané ces-

ty s lavičkami. Vnitroblok je přes 
den volně přístupný nejen obyva-
telům přilehlých domů, přes noc 
však bude uzamčen. �
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Vnitroblok na Pražačce 
se změnil v zelenou oázu

Žižkovská poštolka je opět na svobodě
Mladou poštolku obecnou, která letos na jaře vypadla z hnízda, vy-
pustil ve čtvrtek 18. srpna na Parukářce společně se zástupci České-
ho svazu ochránců přírody místostarosta Pavel Sladkovský. Poštolku 
našli před dvěma měsíci na žižkovské ulici lidé, kteří zavolali na Praž-
skou zvířecí záchranku. Zvířecí záchranka vyjíždí v průměru za třemi 
zvířaty denně, na tísňovou  linku 774 155 155 volá kolem dvaceti lidí 
za den. Nejčastěji pražští ochranáři pečují o zraněné ptáky, ale do je-
jich péče se dostanou i mufloni, divoká prasata či srnky. Práce ochra-
nářů je možná i díky podpoře městské části Praha 3, která schválila 
v letošním roce na činnost záchranky příspěvek 50 tisíc korun. �

Objevují se ne-
podložené infor-
mace, že někteří 
zastupitelé měst-
ské části Praha 3 
zamlčují informace 
v pří padech, kdy
jsou jim kladeny 
otázky. Zda jsou ty-
to otázky rele vantní 
či nikoli, v tuto 
chvíli ponechávám 
stranou. 

Chtěl bych tímto ujistit obyvatele 
městské části Praha 3, alespoň za 
sebe, že k vědomému zamlčová-
ní informací nedochází. Ke všem 
informacím, zveřejnitelným pod-
le platných a účinných právních 
předpisů, mají všichni stejný pří-
stup a lze je nalézt v Radničních 
novinách MČ Praha 3, na inter-
netových stránkách MČ Praha 3 
(www.praha3.cz), osobním do-
tazem, např. na e-mailové adre-
sy zastupitelů nebo prostřednic-
tvím jiných veřejně dostupných 
zdrojů. Pokud je mi známo, tak 
na všechny doručené, resp. po-
ložené otázky, jak ze strany oby-
vatel MČ Praha 3, tak ze strany 
vydavatelů periodik, bylo vždy 
korektně a včas odpovězeno! 

Dovolil bych si rovněž infor-
movat obyvatele městské části 
Praha 3, že ve statutárních a do-
zorčích orgánech obchodních 
společností vlastněných přímo 
nebo nepřímo MČ Praha 3 došlo 
k jednání o struktuře a fungová-
ní těchto obchodních společnos-
tí, která započala koncem listo-
padu 2010 a částečně vyvrcholila 
v dubnu 2011 (komunikace napříč 
všemi politickými stranami za-
stoupenými v Zastupitelstvu MČ 
Praha 3 budou nadále pokračo-
vat). Jednání se účastnili zpočát-
ku zástupci ODS, TOP�� a ná-
sledně i zástupci ČSSD a Ž(n)S. 
Dočasným výsledkem je doplně-
ní zástupců TOP�� do těchto or-
gánů v počtu vždy jeden, z důvo-

du reflexe výsledku komunálních 
voleb v roce 2010 a z důvodu pře-
nesení odpovědnosti i na zástup-
ce posledně jmenované politické 
strany. V těchto obchodních spo-
lečnostech má zastoupení i opo-
zice a zastoupení bude mít i do 
budoucna. Další jmenování do 
těchto orgánů může proběhnout 
v létě 2012. Změny byly učiněny 
dne 18. 5. 2011 v obchodní společ-
nosti Správa majetkového portfo-
lia, a. s., a 18. 7. 2011 v Investiční 
a rozvojová Praha 3, a. s., Praž-
ská parkovací, a. s., a Správa ko-
munálního majetku Praha 3, a. s. 
Cílem zastupitelů MČ Praha 3 je 
dosažení ještě větší efektivnosti 
a hospodárnosti v těchto obchod-
ních společnostech. 

Nezanedbatelnou, ne zcela 
zodpovězenou otázkou zůstáva-
jí i pravidla privatizace. V pravi-
dlech privatizace by mělo dojít 
k  upřesnění některých ustano-
vení. Pravidla privatizace by mě-
la být politicky projednána a ná-
sledně předložena na zasedání 
Zastupitelstva městské části Pra-
ha 3 v září 2011. Dotčení obyva-
telé městské části Praha 3 budou 
samozřejmě o případných změ-
nách včas informováni. �

Přístup k informacím v městské části Praha 3 

SIMEON POPOV
předseda 

redakční rady

Starostka Vladislava Hujová (vlevo) s vedoucí Odboru občansko správního

Zprava: starostka Vladislava Hujová, její zástupce Pavel Sladkovský, 
zastupitelka MČ Praha 3 Martina Šandová

Starostka Vladislava 
Hujová klade velký 
důraz na to, aby se 
v Praze 3 obyvatelé 
i návštěvníci cítili 
bezpečně. V pátek 
5. srpna v noci se 
vydala společně 
s náměstkem pri-
mátora Karlem 
Březinou v dopro-
vodu strážníků 
městské policie 
a úředníků radnice 
na kontrolu žižkov-
ských heren. 

Zástupce úřadu kontrolovali, zda 
provozovatelé mají v pořádku 
živnostenská povolení i evidenci 
automatů. Akce byla zaměřena 
také na respektování zákazu po-

bytu nezletilých v hernách. Kon-
troly, které začaly na Koněvo-
vě ulici, probíhaly v klidu, bylo 
vidět, že provozovatelé jsou na 
takovéto akce zvyklí. Strážníci 

pod velením šéfa obvodního ře-
ditelství městské policie Dušana 
Machoně hned v první herně ob-
jevili dvě osoby, po kterých by-
lo vyhlášeno pátrání. Ty převzala 
přivolaná hlídka Policie ČR.

Policisté dobře vědí, že oka-
mžitě po opuštění první herny 
jsou majitelé dalších telefonic-
ky varováni, naplánované kon-
troly ale přesto pokračují. Další 
herny zejí prázdnotou a obslu-
ha předkládá požadované dokla-
dy. Na základě těchto zkušeností 
se vedení radnice rozhodlo zadat 
zpracování koncepce eliminace 
bezpečnostních rizik souvisejí-
cích s provozem heren na území 
městské části Praha 3, aby bylo 
dosaženo maximální účinnosti 
při řešení tohoto problému.

„Na území městské části Pra-
ha 3 je v současné době registrováno 
76 heren s 615 videoloterijními ter-

minály a 87 provozoven s 389 herní-
mi automaty. Samozřejmě, že žádná 
z těchto heren není umístěna v do-
mě, který je v majetku městské čás-
ti. I k žádostem o umístění dalších  
videoloterijních přístrojů se vždy vy-
jadřujeme negativně, nicméně jejich 
konečné povolení je zatím v kompe-
tenci ministerstva financí.  Netrpěli-
vě čekáme na schválení novely záko-
na o loteriích, jejímž cílem je dostat 
všechny přístroje naroveň. Pak se 
budeme snažit všemi dostupnými zá-
konnými prostředky počet heren mi-
nimalizovat, přičemž provozovnám 
s klasickými hracími automaty kon-
čí licence na území naší městské čás-
ti koncem tohoto roku. Největším ri-
zikem hazardu je, že na sebe váže 
trestnou činnost a závislost na au-
tomatech, gamblerství, způsobuje 
i mnoho lidských tragedií,“ uvedla 
starostka Hujová. �
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Starostka se pustila do boje s hazardem
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Rekonstrukce škol a školek v srpnu finišovaly

Investice v mateřských školách se 
nejvíce týkaly rekonstrukcí a roz-
šiřování jejich kapacity. Rekon-
strukční práce tak probíhaly ve 
školní budově v Perunově ulici, 
ve které přibyly tři nové třídy ma-
teřské školy, v letošním školním 
roce tedy škola mohla přijmout 

o 75 dětí více. „Radnice tímto re-
aguje na výsledky zápisů do mateř-
ských škol, které proběhly v únoru. 
Stále se snažíme v tomto směru vy-
cházet vstříc poptávce rodičů a ka-
pacitu našich mateřinek navyšovat 
tak, aby mohly být do školek přijaty 
všechny děti, které na to mají nárok,“ 

přibližuje záměry radnice zástup-
ce starosty pro oblast školství Jiří 
Matušek. Rekonstrukční práce se 
v této budově týkaly také úprav 
pro I. stupeň, nově se buduje so-
ciální zázemí u školního hřiště. 

V budově MŠ Na Balkáně byla 
zateplena střecha i fasáda a praco-

valo se i na výměně oken. Rekon-
strukční práce zasáhly i venkov-
ní prostory školky – na hřišti byl 
zbudován nový umělý povrch. 

V mateřské škole Vozová se za-
se pracovalo na úpravách pavilonu 
B. „Do začátku školního roku je také 
potřeba vyřešit, aby i přes pokračující 

rekonstrukční práce byl zajištěn kom-
fortní vstup rodičů a dětí do školky,“ 
doplňuje místostarosta Matušek. 

U MŠ Libická se plánuje opra-
va plotu. „Při plánech na jeho rekon-
strukci bereme v úvahu také hlasy ro-
dičů, které kriticky poukazovaly na 
jeho současnou nevyhovující podobu,“ 
uvedl zástupce starosty Matušek.

Městská část při svých inves-
ticích do školství nezapomíná 
ani na základní školy. Na základ-
ní škole na náměstí Jiřího z Lob-
kovic byla opravena schodišťová 
skleněná stěna.

Žáci základní školy Na Pražač-
ce mohou ocenit nové víceúčelo-
vé hřiště. Zrekonstruována byla 
i školní kuchyně základní školy 
Jeseniova, kde byla přebudována 
varna včetně jejího zázemí. „Dou-
fáme, že žáci i učitelé uvítají i nové 
vybavení jídelny,“ přibližuje úpravy 
na Jeseniovce Jiří Matušek. �
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V červnu letošního roku pro-
běhlo v rámci komunitního 
plánování Prahy 3 dotazníko-
vé šetření mezi rodiči dětí, kte-
ré navštěvují mateřské školy 

v třetí městské části. Jeho téma-
tem bylo zjistit spokojenost ro-
dičů s podmínkami, prostředím 
a činností jednotlivých mateř-
ských škol. 

Vyplněných dotazníků, které se  
snažily podrobně zmapovat situa-
ci na jednotlivých MŠ,  bylo nako-
nec odevzdáno úctyhodných 517. 
Otázky se týkaly nejrůznějších 
oblastí – od provozu a organizač-
ního fungování školky, komuni-
kace pedagogů s rodiči a dětmi, 
nabízených programů a aktivit až 
po pitný režim a složení jídelníč-
ku na jednotlivých MŠ. 

Zjišťovalo se například, z jakých 
důvodů se rodiče rozhodli, že je-
jich dítě bude navštěvovat kon-
krétní mateřskou školu. Téměř 
polovina (49 %) rodičů si školku 
vybrala pro blízkost jejich bydlišti. 
Značná část rodičů (40 %) prefe-
rovala školku pro její dobré vede-
ní, které podporuje kvalitní učite-
le. Téměř třetina (28 %) rodičů se 
pro školku rozhodla z toho důvo-

du, že tam bylo volné místo a dí-
tě bylo do MŠ přijato. Preference 
školky byla u 11 % rodičů ovlivně-
na tím, že „jejich“ mateřská škola 
dbá zásad zdravé výživy. 

Jedna z otázek se týkala ta-
ké toho, co rodiče od mateřské 
školy očekávají z hlediska její 
výchovné a vzdělávací činnosti. 
89 % rodičů očekává, že mateř-
ská škola bude poskytovat ak-
tivní a tvořivou náplň, která bu-
de rozvíjet schopnosti dítěte. Jen 
o procento menší část rodičů se 
také současně domnívá, že se je-
jich dítě ve školce naučí živo-
tu v kolektivu – osvojí si schop-
nost vzájemné spolupráce, naučí 
se přizpůsobit se většímu celku 
a získá řadu dalších sociálních 
dovedností důležitých pro bu-
doucí život ve společnosti.

Téměř všichni rodiče (94 %), 
kteří se dotazování zúčastnili, 
jsou spokojeni s prostředím MŠ 
a zároveň vnímají přátelskou at-
mosféru, která vládne ve třídě 
(95 %). Naprostá většina (80 %) 
rodičů je spokojena s tím, jak je 
ve školce organizován odpoči-
nek dětí po obědě.

Pokud se jedná o hodnocení 
přístupu učitelek k dětem v ma-
teřské škole, průměr známek, 
které rodiče udělovali, činil 1,35. 

„Všem rodičům, kteří věnova-
li svůj čas na vyplnění dotazníku, 
za jejich ochotu a zájem děkujeme. 
Zjištěné názory rodičů poslouží ja-
ko zpětná vazba pro vedení jednot-
livých MŠ a další zkvalitňování je-
jich činnosti,“ poděkoval zástupce 
starosty Jiří Matušek. �
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Radnice zjišťovala názory rodičů na mateřské školy

Než však bude konečné řešení 
křižovatky připraveno a projde 
stavebním řízením, dohodla se 
žižkovská radnice na společném 
jednání s občanským sdružením 

Pražské matky, dopravními od-
borníky a zástupci Policie ČR, že 
křižovatku dočasně upraví, aby 
byla co nejbezpečnější. „Radnice 
navrhla na společném jednání s ob-

čanským sdružením Pražské matky, 
že na křižovatku i dopravní režim 
v okolí (včetně školy Lupáčova) vy-
pracuje komplexní dopravní studii, 
která bude východiskem pro budoucí 

konečné změny uvedené křižovatky. 
To je však proces, který mj. kvůli zá-
konným termínům stavebního říze-
ní, bude trvat delší čas. Proto jsme se 
rozhodli provést provizorní  úpravy 
křižovatky, které nevyžadují staveb-
ní řízení a dočasně zvýší bezpečnost 
tohoto nepřehledného dopravního 
uzlu, jak jen to stávající situace do-
voluje,“ uvedl zástupce starosty 
pro dopravu Pavel Sladkovský.

Na křižovatce tak došlo k pře-
věšení semaforů, změně vodo-
rovného dopravního značení na 
vozovce, přemístění nájezdové 
smyčky a na rohu u nebezpečné-
ho přechodu se objevil vysazený 
montovaný plastový obrubník, 
který brání ostrému odbočení 
vozidel z hlavní ulice do Roky-
canovy a zkracuje cestu chodců 
přes jízdní pás.

„Není to ideální řešení, je to však 
rychlé maximum, které současná sta-
vební dispozice křižovatky umožňu-
je,“ uvedl místostarosta Sladkov-
ský. V průběhu září by pak měla 
být hotova k projednání rozsáhlá 
dopravní studie na řešení dopravy 
v okolí celé křižovatky Prokopo-
va – Rokycanova, kterou si necha-
la radnice vypracovat. Dopravní 
odborníci, kteří studii zpracová-
vají, do ní měli za úkol zahrnout 
také podněty občanů, které rad-
nice shromáždila v rámci rozsáhlé 
internetové a dotazníkové ankety.

„Pokud vše půjde hladce, věřím, 
že se nám podaří navrhnout tuto in-
vestiční akci ke schválení zastupitel-
stvem v rámci rozpočtu městské části 
na příští rok,“ uzavřel místosta-
rosta Sladkovský. �
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Radnice třetí městské části se dlouhodobě 
snaží vyhovět rodičům předškolních dětí 
tak, aby všechny děti, které na to mají ná-
rok, našly místo ve školce. Městská část 
ovšem nezůstává pouze u navyšování ka-
pacity v jednotlivých mateřských školách 
a investic do jejich rekonstrukcí a oprav, ale 
usiluje též o to, aby v jejích předškolních 
zařízeních vládla přátelská atmosféra a byly 
příznivé podmínky pro všechny zúčastněné 
– rodiče, učitele, ale především pro děti. 

Zatímco si děti užívaly prázdnin, 
na základních a mateřských školách 
v Praze 3 se pilně pracovalo. Pokračo-
valo se v naplánovaných rekonstrukcích 
a opravách tak, aby bylo vše do 1. září 
hotovo. Žižkovská radnice každoročně 
významně investuje do školních 
budov, letos do mateřských škol míří 
55 milionů korun, do základních škol 
pak směřují finanční prostředky ve výši 
60 milionů korun.

Zástupce starosty Jiří Matušek (vlevo) a vedoucí Odboru školství Přemysl Hrabě 
při kontrolním dni v právě rekonstruované MŠ Vozová
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Nepřehledná křižovatka prošla dočasnou úpravou

Zástupce starosty Pavel Sladkovský (vpravo) a vedoucí Odboru dopravy Martin 
Vančura si prohlédli upravy nepřehledné křižovatky Prokopova – Rokycanova

Křižovatka Prokopo-
va – Rokycanova pro-
šla v první polovině 
srpna dočasnou změ-
nou, která má zvý-
šit její bezpečnost. 
Dopravní uzel, kte-
rý odborníci označili 
za nepřehledný, má 
v budoucnosti změ-
nit svou podobu. 
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I v letošním roce se žižkovská radnice účastní Dnů evropského dědictví (Euro-
pean Heritage Days), které se konají každý rok v září. Cílem je zpřístupnit nejširší 
veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů, tj. architektonické, archeologické, 
sakrální, technické a umožnit návštěvu památek nebo architektonických děl, která 
nebývají veřejnosti přístupná vůbec nebo pouze příležitostně, například neveřejné 
interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol i obytných domů. 
Národní téma pro tento rok je Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček.
Proto se dvě stěžejní akce pořádané radnicí Prahy 3 ponesou v tomto duchu. Vý-
stava Josip Plečnik – Mistr sakrálního umění v Atriu představí tvorbu toho-
to významného architekta, zatímco komentovaná vycházka Žižkovské dvorky I. 
nabídne návštěvu i neveřejných prostor žižkovských domů.

Dny žižkovského kulturního dědictví 

Program
čtvrtek 1. září / hospoda U Vystřelenýho oka
17.00 První školní den – Žižkovské kulturní památky očima dětí. Pestrý kulturní a spor-

tovní den pro děti, beseda s autory reliéfu na fasádě domu U Vystřelenýho oka, 
soutěž v malování o nejlepší kopii, live show Kašpárek v rohlíku, běh prvňáčků 
cyklostezkou do nového školního roku, vyhlášení vítězů a odměny

19.30 koncert dua Luboš Beňa a Matěj Ptaszek

7. září – 31. října / Atrium 
Josip Plečnik – Mistr sakrálního umění – výstava představující život a dílo věhlasného 
slovinského architekta, kurátorem výstavy je dr. Damjan Prelovšek

čtvrtek 8. září / hospoda U Vystřelenýho oka
19.30 Výtvarná tečka na fasádách domu U božích bojovníků + koncert Hudba Praha

neděle 11. září / náměstí Jiřího z Poděbrad
14.00 „Žižkov ladí jazz“ – Golden Big Band Praha

16. – 17.  září / nám. Jiřího z Poděbrad / XV. ročník Vinohradského vinobraní
pátek 16. září 16.00 víno v proměnách času, renesanční tanec, gladiátorský zápas, 
jarmark, soutěže pro děti s Divadlem v Pytli 19.00 Mňága a Žďorp 20.30 Čechomor
sobota 17. září 14.00 mušketýři, dechovka, vojenská přehlídka Gardekorps, 
cimbálovka, soutěže pro děti s Divadlem  v Pytli 19.00 Hudba Praha 
20.30 Kamil Střihavka a Leaders

čtvrtek 22. září / ZŠ Jaroslava Seiferta
17.00 „Všecky krásy světa“ koncert k 110. výročí narození J. Seiferta (součást festivalu 

Nekonvenční žižkovský podzim)

pátek 23. září / Betlémská kaple na Žižkově
17.00 „Žižkovské dvorky I. – komentovaná vycházka z cyklu Žižkov známý i neznámý, 

sraz Betlémská kaple, Prokopova 4. Vycházka plná překvapení ukáže, co všech-
no lze nalézt na žižkovských dvorcích – od barokní sochy po starou továrnu…

pondělí 26. září / kavárna Republika Žižkov
15.00 Přednáška Ing. arch. Ivana Vavříka „Žižkovské panorama“ (muzejní nekuřácká ka-

várna a galerie, Koněvova 129)

středa 28. září / nám. Jiřího z Poděbrad
20.00 Slavnostní „Zpívající“ fontána – hudebně divadelní a vodní show k 130. výročí 

města Žižkova (součást festivalu Nekonvenční žižkovský podzim)

Celodenní  program zaháj í
úklid stezky s dobrovolníky 
(9.00), následovat bude sní-
daně pro cyklisty. Dopoledne 

(11.30) bude možné vyrazit na 
cyklo či pěší procházku po stez-
ce po úpatí Vítkova s výkladem 
o historii, budoucnosti i pro-

blémech stezky. Velká cyklojíz-
da startuje ve 14.00 na náměstí 
Míru. Barevný průvod prove-
ze několik tisíc Pražanů sobot-
ním městem (loňského ročníku 
se zúčastnilo pět tisíc cyklistů). 
Po celý den budou na Tachov-
ském náměstí stán ky, cyklodíl-
na BajkAzyl/Bicyckl, workshop 
o recyklaci, semináře o veřej-
ných zahradách, občerstvení 
od místních podnikatelů. Více 
o programu, který bude probí-
hat například i na Letné u ki-
na Oko, v Břevnově či ve Vršo-
vicích, se dozvíte na stránkách 
www.zelenamapa.cz. �

-pú-

Zažijte město jinak – letos i na Vítkově a Tachovském náměstí
Pouliční festival pořádá sobotu 24. září 
sdružení Auto*Mat letos už pošesté. Jed-
nou ze zón, ve které se bude jezdit na ko-
lech, na bruslích a chodit pěšky je i cyklos-
tezka na Vítkově. Cílem festivalu s mottem 
„Poznej svého souseda“ je ukázat obyvate-
lům Žižkova, co vše se dá dělat v okolí cyk-
lostezky, jak vytvořit prostor, o který se bu-
dou obyvatelé starat a společně jej rozvíjet.
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. čt 18.00 Dvojí život Veroniky 
(FK)
20.30 Generace Singles

  2. pá 18.00 Lidice
20.30 Jmenuji se Oliver 
Tate
22.30 Kill Bill

  3. so 18.00 Jana Eyrová
20.30 Win Win
22.30 Imaginárium 
Dr. Parnasse

  4. ne 18.00 Život v jednom dni
20.30 Digitální klasika: 
Taxikář

  5. po 18.00 Cigán
20.30 Melancholia

  6. út 18.00 Viditelný svět
20.30  Biutiful

  7. st 18.00 Post mortem
20.30  Marketa Lazarová

8. čt 18.00 Kůže, kterou nosím
20.30 Filmjukebox 
– Bobby Deerfield 
www.filmjukebox.cz

9. pá 18.00 Win Win
20.15 Digitální klasika: 
Taxikář
22.30 Kill Bill 2

10. so 18.00  Melancholia
20.30 Život v jednom dni
22.30 Generace Singles

11. ne 18.00  Jmenuji se Oliver 
Tate
20.30 Kůže, kterou nosím

12. po 18.00  Orfeus (FK)
20.30 Strom života

13. út 18.00 Banksy: Exit 
Throught The Giftshop (FK)
20.30 Útěk ze Sibiře

14. st 18.00 Amarcord
20.30 Dvojí život Veroniky 
(FK)

15. čt 18.00  Zvuk hluku
20.30  Kůže, kterou nosím

16. pá 18.00 Digitální klasika: 
Taxikář
20.30 Drive
22.30 Cizinci ve vlaku 

17. so 18.00 Cigán
20.15 Jana Eyrová
22.45 Super8

18. ne 18.00 Viditelný svět
20.30 Win Win

19. po 18.00  Králova řeč
20.30  Jmenuji se Oliver 
Tate

20. út 18.00 Život v jednom dni
20.30 Lidice 

21. st 18.00 Mechanický 
pomeranč
20.30  Generace Singles 

22. čt 18.00 Strom života
21.00  Půlnoc v Paříži

23. pá 18.00  Jana Eyrová
20.30  Digitální klasika: 
Taxikář
22.45 Poznáš muže svých 
snů

24. so 18.00 Melancholia
21.00  Půlnoc v Paříži
23.00 Nebojte se tmy

25. ne 18.00 Kůže, kterou nosím
20.30 Drive

26. po 18.00 Jmenuji se Oliver 
Tate
20.30 Život v jednom dni

27. út 18.00 Králova řeč
20.30 Aero naslepo

28. st 18.00 Odcházení
20.30 Drive

29. čt 18.00 Alois Nebel
20.30 Kůže, kterou nosím

30. pá 18.00 Win Win
20.30 Alois Nebel
22.30 The Doors: When 
You´re Strange

Filmy pro seniory
  6. út 10.00 Dvojí život Veroniky
13. út 10.00 Lidice
20. út 10.00 80 dopisů
27. út 10.00 Odpolední láska

Baby Bio
  7. st 10.00 Jmenuji se Oliver 

Tate
14. st 10.00 Win Win
21. st 10.00 Život v jednom dni
28. st 10.00 Jana Eyrová

Neděle pro rodiče s dětmi
11. ne 15.00 Broučkovy tajnosti 
18. ne 15.00 Cvrček a spol.
25. ne 15.00 Dášenka

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
30. 8. – 29. 9. Východní a jižní 

Jamajka ve fotografii 
– M. Vacek

  3. so 19.30 FutureLine: 
Close-Up + Time‘s Up *

  6. út 19.30 AFU – RA
  8. čt 19.30 Zuzana Michnová, 

Oskar Petr & Kalandra 
Memory Band a hosté 

  9. pá 19.30 Mňága a Žďorp
10. so 19.30 FutureLine: 

BlackerfeeD + Gate 
Crasher *

12. po 20.00 Taking Off 
Company: Oblíbenci 
(dVA)

13. út 20.00 Tantehorse: 
Tantehorse (dVA)

15. čt 19.30 Fire In The Hall 
a Pankix s kmotrem 
Františkem Soukupem

16. pá 19.30 Ocean Versus 
Daughter + host: 
Niceland (křest CD) 

17. so 19.30 FutureLine: 
Badass + Nestel Postel *

18. ne 20.00 Kabaret Caligula: 
Trenažér lidství (dVA)

19. po 19.30 Divadlo Akropolis: 
Smrt v růžovém (dVA)

20. út 19.30 Jason Mraz
22. čt 19.30 CCTV Allstars 

(křest CD)
24. so 19.30 Toyen
25. ne 19.30 FutureLine: Color 

Flash + Fanfan *
26. po 19.30 Respect Plus:

Dobet Gnahoré
27. út 19.30 Klezmatics
28. st 19.30 EuroConnections: 

SBTRKT

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

13. út 19.30 Trio Amadeus: Hu-
mor v hudbě (G. Rossini, 
G Bizet, B. Kovacs)

14. st 19.30 Motus Harmonicus: 
Aus der Tieffen rufe dich 
(protestantská duchovní 
hudba 17. století)

15. čt 19.30 Pěvecký sbor 
Mišpacha (chasidské 
písně a židovské příběhy)

19. po 19.30 Pořad k význam-
nému jubileu sopranistky 
Z. Jehličkové (L. Janáček, 
B. Smetana, S. Prokofjev)

20. út 19.30 Pražští pěvci 
(G. Verdi, F. Poulenc) 

21. st 19.30 Ivo Kahánek & hosté 
– hudba ve spojení se 
současným českým 
videoartem (Jan Stolín 
– videoart)

22. čt 19.30 Musica Bohemica
24. so 15.00 Trio 75 (J. Haydn, 

J. Brahms, D. Šostakovič)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  1. čt 17.00 Kašpárek v rohlíku, 
Beňa a Ptaszek – První 
školní den aneb žižkovské 
kulturní památky očima 
dětí

  2. pá 20.30 The Spermbankers   
  6. út 20.00 Phil Shoenfelt 
  8. čt 19.30 Hudba Praha – 

Výtvarná tečka na 
fasádách domu

15. čt 19.00 Sto zvířat 
– Benefice pro Sluneční 
školu v Himalajích 

29. čt 20.00 Mnichovo smradiště 

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

20. út 15.30 Duchovní hudba 
v kostele sv. Rocha 
(Olšanské nám.)

22. čt 17.00 a v 19.30 „Všecky 
krásy světa“ 110. jubileum 
Jaroslava Seiferta (ZŠ 
J. Seiferta, Vlkova 31)

28. st 20.00 Slavnostní „Zpívající“
 fontána (nám. Jiřího 
z Poděbrad)

4. 10. 19.30 „Anglie versus 
Itálie“ (Husův sbor CČH na 
Vinohradech, Dykova 51/1)

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.

22. čt 9.00 + 11.00 Bára Látalová 
a kol.: Fg = G.[(m1.m2)/r2] / 
Tanec a fyzika

30. pá 19.00 Tančírna Ponec šla-
pe... cykloperformance 
Nanohach na kole (u met-
ra Florenc) 

Hosté
27. út 20.00 Večer Pražského 

komorního baletu 2011
16. pá 0.00 TangoLoco Co.: 

Tango-ční můry

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
11. ne 16.00 a 19.00 České Nebe   
13. út Cimrman v říši hudby
15. čt Němý Bobeš
18. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salóním coupé
20. út Záskok
21. st České Nebe 
23. pá Hospoda Na mýtince 
25. ne Švestka
27. út Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Hosté Žižkovského divadla JC
12. po T. Pratchett: Stráže! 

Stráže! (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

19. po N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

26. po J. Tätte: Každý den 
šťastný den! (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

30. pá 20.00 W. Allen: Central Park 
West (3D company o.s.)

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3
30. 6. – 30. 9. Jaroslav Kučera 

– Doteky přírody (kresby 
a malby)

15. ročník 
hudebního festivalu 
startuje 20. září
Na tradičních i netradičních mís-
tech Prahy 3 uvede Nekonvenč-
ní žižkovský podzim celkem 
17 koncertů. Zahájení proběh-
ne v kapli sv. Rocha 20. září, dal-
ší koncert věnovaný životu a dílu 
žižkovského básníka Jaroslava 
Seiferta se bude konat 22. září 
v nové aule základní školy, která 
nese jeho jméno. Kytarový virtu-
oz Štěpán Rak vystoupí 1. listo-
padu na žižkovské radnici. �

Ponec šlape!
Novou divadelní sezónu startuje 
divadlo Ponec v pátek 30. září 
v 19.00 s Nanohach na kole ne-
tradičně na prostranství u stanice 
metra Florenc. Tanečníci pobaví 
diváky originální outdoorovou 
cykloperformancí a po jejím 
skončení je doprovodí až do 
Ponce, kde za doprovodu živé 
hudby začne otevřená hodina 
salsy pod vedením Iny a Honzy 
z Bohemian Salseros. Vhodné 
pro taneční páry, ale je možno 
přijít i samostatně. �
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S novou sezónou 
přichází do Palá-
ce Akropolis i nový 
cyklus koncertů, kte-
rý vrátí poslu chače 
o pár let nazpátek 
a na pódium přive-
dou kapely, které už 
dávno nevystupují. 
Už 8. září zahájí Zuzana Mich-
nová a Oskar Petr & Petr Kalan-
dra Memory Band. Po několika-

leté koncertní pauze se Zuzana 
Michnová rozhodla k návratu na 
hudební pódia. Spojila se s pů-
vodním členem Marsyas, zpěvá-
kem a skladatelem Oskarem Pet-
rem, který se mezitím stal hostem 
kapely Petr Kalandra Memory 
Band. V Akropoli vystoupí i se za-
jímavými hosty: Michalem Pavlíč-
kem, Petrem „Kulichem“ Pokor-
ným a Davidem Nollem. 

V sobotu 24. září se v Akropoli 
objeví poněkud mladší muzikan-
ti – kytaroví Toyen. Pokračovate-
lé zakázaného Letadla dokázali 
ve svém vrcholném období rea-
govat na vývoj světové a hlavně 

britské hudební scény a jako jed-
ni z mála se dokázali prosadit na 
západ od našich hranic. Zahráli 
si v legendárních amerických 
klubech, prorazili do MTV. Od 
roku 2009 opět příležitostně vy-
stupují a aktuálně pracují na no-
vém materiálu.

Průkopníci českého rapu Man-
želé a Lesík Hajdovský zahrají 
spolu s legendární pražskou al-
ternativou Máma Bubo v Ak-
ropoli 12. října. V příštím roce 
se můžeme těšit na Precendes 
i s Bárou Basikovou a průkopní-
ky reggae v Čechách Babalet. �

-pú-

Jak jste se dostal ke spolupráci 
s Martinem Velíškem?
Známe se z dob studií na vy-
soké, ale samozřejmě také od 
Oka. Vlastně to všechno zača-
lo na vojně, dostal jsem se do 
armádního výtvarného odděle-
ní, kde jsem se setkal s archi-
tektem Pavlem Keckem. On má 
velký podíl na tom, že plastiky 
tady jsou. Protože jsem na voj-
ně neměl co dělat a taky jsem 
samozřejmě neměl peníze, tak 
jsem u Oka dělal číšníka. Hos-
tům se moje uniforma moc lí-

bila, jen když přišel na pivo 
prezident Havel, vrchní velitel 
ozbrojených sil, tak jsem si ji 
radši rychle svlékl. Takže hos-
podu i Martina znám dlouho.

Jak probíhá spolupráce na so-
chařské výzdobě?
Celkem jednoduše. Martin mi 
dá obrázek, Pavel Kecek udě-
lá architektonickou vizi a já 
až tu sochařinu. Nejdřív vy-
tvořím ze sochařské hlíny mo-
del ve skutečné velikosti, pak 
podle něj odliji formu a do té 

pak vyrobím z umělého kame-
ne plastiku. Jsou to docela vel-
ké kousky, Žižka potápějící se v 
kalichu má několik metrů, tak-
že je to celkem dřina. Jeden člo-
věk to neunese.

Dřív jsem trval na tom, aby 
Velíšek každý kousek viděl, aby 
autorizoval své postavy, ale vět-
šinou to probíhalo tak, že při-
jel, podíval se na sochu a pravil 
– no to je jako kdybych to dělal 
já. Pak třeba mírně posunul jed-
no oko, za deset minut se roz-
myslel, oko vrátil na původní 

místo… Takže teď už ani do ate-
liéru nejezdí. 

A jak to berete jako umělci, 
kdo je autorem plastik?
U těch prvních kousků jsem k to-
mu přistupoval tak, že vlastně 
modeluji Martinovy postavy. Mo-
jí výhodou je, že se věnuji restau-
rování a tam je potřeba se vcítit 
do tvarosloví autora. Takže se mi 
to časem dostane do rukou i do 
hlavy. A na čem nechá člověk ru-
ce, tak na tom nechá i duši. Už to 
beru jako společné dílo.

Takové reliéfy asi jinde nemají?
Ne. Myslím, že i námětem i pro-
vedením je to unikát. Psali jsme 
o tom i v odborných časopisech, 
ale ukázalo se, že takovýto typ vý-
zdoby už upadl v zapomnění. Je 
to vlastně komiksový styl postav 
ztvárněný  klasickou technikou.

Možná bychom to naše know 
how mohli rozšířit i na další domy. 
Co třeba na obrovské plochy za-
teplených paneláků? Nehodil by 
se tam třeba Žižka na kole? �

připravila Michaela Púčiková

Zuzana Michnová, Oskar Petr & PKMB zahrají 8. září v Paláci Akropolis 

Palác Akropolis na vlně retra

Na čem nechá člověk ruce, na tom nechá i duši, 
říká sochař David Janouch

Post Bellum vypráví 
o osudech Pražanů
V atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické 
na náměstí W. Churchilla bude od 12. do 22. září 
otevřena výstava Portréty Pražanů, která nabídne 
návštěvníkům pohled do rozsáhlé sbírky vzpomínek 
shromážděných v rámci projektu Paměť národa.

Představuje zde dvacet osm obyvatel hlavního 
města a vypráví, jak velké dějinné události zasa-
hovaly do jejich životů a proměňovaly je. Autorem 
výstavy je občanské sdružení Post Bellum, které 
s pamětníky natočilo životopisné rozhovory. Na-
hrávky v plném znění, fotografie, archivní dokumen-
ty i mnohé další informace najdete v internetovém 
archivu Paměť národa (www.pametnaroda.cz). Vět-
šinu fotografií vytvořili studenti Katedry žurnalistiky 
Fakulty sociálních věd UK. �

V Atriu zazní Tóny nad městy 
Desátý ročník mezinárodního hudebního fes-
tivalu Tóny nad městy, který se koná ve čty-
řech českých městech; v Děčíně, Mariánských 
Lázních, Praze a Ústí nad Orlicí si klade za cíl 
přiblížit posluchačům atraktivní hudební dí-
la v interpretaci předních světových i českých 
umělců. Mimořádný zážitek slibuje koncert, kte-
rý se bude konat v sobotu 8. října v žižkov-
ském Atriu, kde vystoupí italské duo – houslist-
ka Katia Ghigi a klavíristka Antonella De Vinco 
(na snímku). V úvodu zazní sonáta u nás mé-
ně hraného italského skladatele Francesca Ve-
raciniho, který patřil k hvězdným houslistům 
a oblíbeným skladatelům své doby. Ve druhé 
části budou mít posluchači možnost konfronto-
vat i pojetí sonát Wolfganga Amadea Mozarta 
a Ludwiga van Beethovena. �

Sochař David Ja-
nouch je autorem 
reliéfů podle neza-
měnitelných obráz-
ků Martina Velíška 
na hospodě U Vy-
střelenýho oka. Vy-
studoval kamenic-
ko-sochařskou školu 
i pražskou AVU. Vě-
nuje se autorské tvor-
bě i restaurátorství.

RN_11_09_07_kultura.indd   1RN_11_09_07_kultura.indd   1 25.8.2011   17:47:2425.8.2011   17:47:24



radniradničníní  novinynoviny  � | | �������      rodinná centrarodinná centra www.prahawww.praha�.cz.cz8

Rodinné a kulturní centrum No-
vá Trojka je občanské sdružení, 
které již devátým rokem nabízí 
bezpečný, přátelský a inspirativ-
ní prostor pro celou rodinu. Je-
ho součástí je Mateřské a otcov-
ské centrum se širokým spektrem 
programů pro rodiče s dětmi, ale 
i s možností přijít si jen tak pohrát 
do vybavené herny. Nová Trojka 
se věnuje také zájmovému vzdělá-
vání pro děti i dospělé – návštěv-
níci si mohou vybrat z několika 
desítek výtvarných, hudebních 

a pohybových kurzů. Pro rodiče 
je určen vzdělávací projekt Rodi-
čovské inspirace. Nová Trojka se 
také snaží o rozvoj komunitního 
života. Součástí jsou i akce s lo-
gem Chlapi friendly, které přiná-
šejí program koncipovaný spe-
ciálně pro muže. Tradicí se staly 
také burzy oblečení a potřeb pro 
děti. Nová Trojka nabízí svým 
návštěvníkům Školičku – hlídá-
ní dětí s programem. Program 
předškolního vzdělávání probíhá 
i o prázdninách. Pravidelně jed-

nou měsíčně mohou návštěvní-
ci využít Pyžámkového večírku. 
Další nabízenou službou je do-
učování pro žáky. Velkou pozor-
nost věnuje Nová Trojka dobro-
volnictví, jeho podpoře a rozvoji. 
Nová Trojka se snaží integrovat 
i handicapované a podporovat 
sociálně ohrožené skupiny.

Otázky pro ředitelku Nové Troj-
ky Editu Janečkovou:

Jaké jsou vaše nejnavštěvovaněj-
ší kroužky a akce?
Mezi favority patří Cvičení pro 
rodiče s dětmi. Začínali jsme se 
dvěma hodinami týdně a v sou-
časnosti jich v Nové Trojce 
máme osm. Stejně tak oblíbená 
jsou páteční Miminka. Popu-
lární jsou keramické kurzy pro 
děti i dospělé. Hojně navštěvo-
vané jsou pohybové kurzy, ať už 
se jedná o Sportovní školičku či 
Výrazový tanec pro předškolá-
ky a školáky, nebo o Pilates pro 
dospělé. Ke kurzům se stabil-
ně vysokou návštěvností patří 
i individuální výuka hry na flét-
nu, kytaru a klavír. Včas je po-
třeba rezervovat i místa ve Ško-
ličce, což je dopolední hlídá-
ní dětí s programem. Pravidel-
né kurzy ale nejsou jedinou ná-
plní naší činnosti. K Nové Troj-

ce patří i tradiční jednorázové 
akce pro veřejnost, jako Čaro-
dějnice v Zahradě nebo Martin-
ská světýlka.

A co čeká vaše návštěvníky v no-
vém školním roce? 
Například rozšíření Školičky na 
dvě dopoledne v týdnu. Rozší-
řili jsme také nabídku odpoled-
ních programů pro rodiče s dět-
mi. Dvakrát týdně mohou rodi-
če se svými ratolestmi přijít tvo-
řit do keramického ateliéru a ve 
středu odpoledne mohou spo-
lečně muzicírovat. Pro dospělé 
otevíráme nový Ateliér linorytu. 
Pro školáky můžeme nově na-
bídnout Dějiny umění. A další 
novinkou pro děti je Malý mys-
liveček aneb přírodou s dětmi. 
Do budoucna plánujeme rozší-
řit ještě individuální doučování 
a soustředit se i na poskytování 
poradenství – právní, pedago-
gické apod. �

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka

Paleček založilo občanské sdru-
žení Antioch. Paleček je ne-
ziskovou organizací, která po-
skytuje vzdělávací programy, 
pomoc a služby veřejnosti. Me-
zi hlavní programy patří akti-
vační činnosti, vzdělávací kurzy 
a semináře pro rodiny s dětmi 
a semináře pro partnery a man-

žele, Montessori vzdělávací ak-
tivity pro rodiče a děti, vzdělá-
vací programy pro pedagogické 
pracovníky a lektory, pořádá-
ní kulturních a vzdělávacích ak-
cí pro veřejnost, provoz zařízení 
služeb prevence sociálního vy-
loučení pro rodiče pečující o dě-
ti, pronájem nebytových pro-

stor k pořádání společenských, 
kulturních a vzdělávacích ak-
cí a činnost poskytování služeb 
pro rodinu. 

Otázky pro ředitelku Palečka 
Janu Liškovou:

Jaké jsou vaše nejnavštěvova-
nější kroužky a akce?
Nejnavštěvovanějšími kurzy jsou 
Batolátka s prvky Montessori, In-
diáni, Kutílci, Montessori dopo-
ledne s Veronikou, Montessori 
Pohádka, Palečci, Písnička, Za-
čínáme s Montessori. Mezi oblí-
bené a hojně nav štěvované akce 
patří Velikonoční drátkování, Na-
rozeninová párty, Drakiáda u le-
tohrádku Hvězda, Mikulášská 
a Vánoční besídka. 

Co nového chystáte v novém 
školním roce?
Palečkův fotoateliér – ateliérové 
fotografování dětí se sourozenci, 

kamarády, rodiči i prarodiči přímo 
v prostorách RC Paleček. Fotograf 
Vojtěch Pavelčík vám udělá origi-
nální fotografie pro radost. Dále 
připravujeme workshopy Vaříme 
nejen pro děti zdravě, chutně 
a pestře. Od podzimu chystáme 
pro maminky jógu, pilates a zum-
bu se zajištěným hlídáním dětí. �

Již 7 let se v našem mateřském 
klubu Ulitka ráno otevírají dveře 
pro vás a vaše děti a my se zno-
vu a znovu vítáme se známými 
tvářemi, těšíme se z čerstvě na-
rozených přírůstků i nových pří-
chozích, nových jmen a nových 
nápadů. Naše milovaná Ulit-
ka je situována v klidné, zdravé 
části Žižkova Na Balkáně, v sou-

sedství zahrádek a rozsáhlejšího 
parku. 

Jsme tu proto, abychom i na-
dále tvořili bezpečné a podnět-
né prostředí s možností oddechu 
i získání impulsů k dalšímu roz-
voji vás i vašich dětí.  Naší výho-
dou je rodinná atmosféra klubu 
a tým lektorů, kteří jsou sami ro-
diči a zároveň i kvalitními peda-

gogy, kteří vám mají co předat 
jak po odborné, tak i po osobní, 
lidské stránce. 

Při plánování kurzů a akcí na-
sloucháme vašim názorům a sna-

žíme se vedle dlouhodobě úspěš-
ných témat doplňovat nabídku 
podle vašich potřeb. Nabízíme 
vám i vašim rodinám možnost se 
aktivně podílet na vytváření pro-
gramu či na provozu klubu jako 
dobrovolníci a sponzoři. 

Pro rodiny s dětmi máme vy-
tvořenou širokou nabídku pro-
gramů, která obsahuje kromě  již 
tradičně oblíbených programů 
i zcela čerstvé novinky. Jsme ote-
vřeni vašim návrhům a podně-
tům na zlepšení našich služeb. 
Nové kurzy a převratné novinky 
v nabídce klubu naplno rozjede-
me v novém kalendářním roce.  

V našem klubu mimo oprav-
du přátelského přístupu, otevře-
nosti, zázemí pro rodiny s dětmi, 
zkušeností a možnosti smyslupl-
ného trávení volného času nabí-

zíme kurzy, které najdete v přílo-
ze tohoto čísla.

Kromě pravidelných kurzů 
jsme vám připravili tradiční akce 
jako: narozeniny klubu s překva-
pením, podzimně-zimní a jaro-
-letní bazar, drakiádu, Mikuláše, 
vánoce s Ulitkou, otisky do hlí-
ny, karneval, vynášení Morany, 
pobytovou akci na táboře, po-
hádkový les, zahradní slavnost. 
A také několik novinek, ale to 
se již nechte překvapit v průbě-
hu roku!

Další tradiční akce klubu Ulit-
ka: Bazárek, Mikuláš, Karneval, 
Dětský den, Pohádkový les, Dra-
kiáda, Uspávání světlušek.

Datum těchto akcí nalezne-
te vždy včas v našem programu 
a na www.ulita.cz. �

Rodinné centrum Paleček

Mateřský klub Ulitka představuje ředitelka Petra Boháčková

�  nejdéle fungující rodinné 
centrum v Praze 3 

�  kroužky pro všechny 
věkové kategorie

�  tradiční víkendové akce 
pro celou rodinu

� programy Chlapi friendly

ULITKA

�  klidné prostředí vilové 
čtvrti

�  možnost navštěvovat 
kroužky v sousedním 
DDM Ulita

�  tradiční akce pro rodiče 
s dětmi

�  dobře dostupná poloha
poblíž Flory

�  široké spektrum kroužků 
s Montessori pedagogikou

�  oblíbené semináře 
pro rodiče o výchově

�  nově workshopy 
o zdravém vaření

Palečkova předškolka
nabízí volná místa 
pro děti od 2,5 do 4 let 
� finančně dostupné 
�  dětská herna v ZŠ nám. Jiřího 

z Podě brad 
� pondělí – čtvrtek 7.30 – 11.30
� možnost oběda 
�  program vede pedagog a jeden 

z rodičů (služba 1x měsíčně)
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DĚTI S RODIČI
HUDEBNÍ
Muzicírování pro rodiče s dětmi
Andílci

SPORTOVNÍ
Cvičení, 1 – 1,5 roku
Cvičení, 1,5 – 2 roky
Cvičení, 2 – 3 roky
Miminka, cvičení od 2 měsíců
Miminka, cvičení od 6 měsíců
Miminka, cvičení od 9 měsíců
Indiáni
Cvičení pro rodiče a děti 

(pro děti od 6 měsíců do 4 let)

VZDĚLÁVACÍ 
Mrňouskové (kombinovaný 

program od 1 roku)
Batolátka (kombinovaný program 

od 2 let)
Batolátka s prvky Montessori
Montessori Pohádka 
Montessori dopoledne s Petrou
Začínáme s Montessori
Angličtina hrou
Mommy and Me
Angličtina pro rodiče s dětmi

VÝTVARNÉ
Keramický ateliér
Výtvarná dílna
Barevná hodina (dva druhy 

tvoření pro děti s pomocí 
rodičů dvou různých 
věkových kategorií)

Hrátky se zvyky a tradicemi 
(pro děti od 2 let)

TANEČNÍ
Tančíme s Bimbácem
Tanečky

DĚTI 3 – 6 LET
HUDEBNÍ
Hudební kurzy individuální (klavír, 

akordeon, kytara, flétna)
Muzikantská přípravka
Malí muzikanti
Andělíčci
Miminka
Písnička
Palečci
Hrátky s bubnem
Zpívánky
Malí muzikanti
Flétna

SPORTOVNÍ
Sportovní školička
Pohybové hry
Sportovní školička
Plavání
Jóga

VÝTVARNÉ
Keramika s pohybem
Keramika
Výtvarka
Tvořivá dílna
Keramika

TANEČNÍ
Výrazový tanec
Tanečky
Moderna začátečníci
Lidové tance NOVINKA  

VZDĚLÁVACÍ
Montessori Pohádka
Montessori dopoledne s Petrou
Začínáme s Montessori
Angličtina hrou
Kutílci/klučičí klub (tvoříme 

s Vojtou)
Angličtina pro předškoláky

OSTATNÍ
Páni kluci
Malý mysliveček aneb přírodou 

s dětmi
Dramaťáček
Odpoledne s dědou Petrem
Indiáni
Svět hlavolamů
Dramaťák pro nejmenší
Putování za dinosaury

ŠKOLNÍ
SPORTOVNÍ
Pohybové hry
Badminton mladší, starší
Basketbal začátečníci
Move mix (klasický aerobik, 

dance, zumba nebo 
gymbally) NOVINKA   

Florbal mladší, starší
Fotbálek mladší, starší
Plavání začátečníci, pokročilí
Přehazovaná
Sportovní školička
Stolní tenis
Lezení začátečníci
Trampolína NOVINKA   
Netradiční sporty NOVINKA
Tchouckball NOVINKA
Sportovní přípravka – kluci, holky
Jóga 

TANEČNÍ 
Výrazový tanec
Tanečky
Break dance
Klasický tanec / balet
Moderna pokročilí
Orientální tance
Roztleskávačky PEEWEES
Street dance
4dance
Lidové tance NOVINKA
Street dance začátečníci
Moderna začátečníci
Zumba

VÝTVARNÉ
Keramika
Dějiny umění pro děti
Keramika
Dívčí výtvarná dílna
Výtvarka 1. stupeň
Výtvarka v galerii NOVINKA
Tvořivá dílna NOVINKA
Keramika
Malí animátoři
Malí fotografové

HUDEBNÍ
Hudební kurzy individuální (klavír, 

akordeon, kytara, flétna)
Velcí muzikanti

Flétna 1. stupeň
Od rámusu k rytmu – rytmická 

dílna
Zpívánky
Ulita voice band mladší
Malí muzikanti

TECHNIKA
Elektro
Kutílek
Modelář
Internet bezpečně NOVINKA
Grafika pro začátečníky, pokročilé

VZDĚLÁVÁNÍ
Chci si zlepšit prospěch 

– doučování
Angličtina na počítači NOVINKA  

OSTATNÍ
Dramaťák
Dramaťák pro nejmenší
Dramaťák pro školáky
Putování za dinosaury
Svět zvířat
Svět pohádek
Svět hlavolamů
Auta, vlaky, letadla
Deskové hry

TEENS
VZDĚLÁVACÍ
Anglicky bez učení
English in mind
Přípravka na umělecké školy 

(zpěv, herectví, kresba)
Programování
Foto
Hudební
Kytara

HUDEBNÍ
hudební kurzy individuální 

(klavír, akordeon, kytara, 
flétna)

Příběhy – taneční divadlo

VÝTVARNÉ
Keramika
Drátkování a výroba šperků
Hadrárna
Šperk
Výtvarka
Keramika
Vytvoř si vlastní knihu
Divadlo ULITEÁTR
Animovaný film

SPORTOVNÍ
Bodystyling
Pilates
Pilates
Basketbal

Přehazovaná
Volejbal
Florbal
Fotbal
Badminton
Stolní tenis
Tchouckball
Netradiční sporty (frisbee, 

softball, kin-ball, tchouckball, 
ringo, petanque a další)

Sebeobrana
Plavání
Trampolína
Lezení
Adrenalin (kiting, slack line, 

Hoganův dům, slaňování 
a další)

TANEČNÍ
Relaxační tanec
Street dance / začátečníci, 

pokročilí
Cheerleaders
4dance
Taneční skupiny v Ulitě
Break dance
Moderna 
Latino Dance
Akrobacie
Zumba

DOSPĚLÍ A MLÁDEŽ 
POHYBOVÉ KURZY 
Relaxační tanec
Bodystyling
Pilates
Pilates vhodný i pro těhotné
Jóga s prvky Power Jógy 
Zumba

ESTETIKA
Keramika
Drátkování a výroba šperků
Linoryty pro dospělé

ATELIÉRY
Keramika pro dospělé i děti

PRO MAMINKY
Jóga s prvky Power Jógy s hlí-

dáním
Zumba s hlídáním
Workshopy zdravého vaření
FIT klub (miminka je možné mít 

s sebou)
Výtvarný ateliér pro rodiče
Přednášky (zdraví, homeopatie, 

výživa dětí, vázání šátků atd.)
Zahrádka (hlídání dětí od 2 do 

5 let)
Angličtina pro maminky (začáteč-

nice i pokročilé) s hlídáním dětí

Dvoustranu připravila 
Michaela Púčiková

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz
pro rodiče s dětmi –

 tel.: 774 644 974 (Míla)
ostatní – tel.: 603 416 724 (Jolana)

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

www.rcpalecek.cz
kurzyprodeti@rcpalecek.cz

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

606 611 920

Mateřský klub Ulitka 
Dům dětí a mládeže Praha 3

Na Balkáně 100
ulitka@ulita.cz, www.ulita.cz

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920
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Zápis do kurzů a kroužků na uvedených kontaktech:
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Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  8. čt 16.00 Tanec Flóra – zá-
bavné odpoledne pro mi-
lovníky tance s možností 
zápisu do kroužků a kurzů 

Mateřský klub Ulitka
15. čt 16.00 sedmé narozeniny 

MK Ulitka – piknik, soutě-
že, hry, kouzelník, pohád-
ka a překvapení 

Beztíže – nízkoprahový klub
www.beztize.ulita.cz
Může přijít kdokoliv ve věku 
11–21 let, každý všední den od 
15 do 19 hodin, a to i ve větši-

ně svátků a prázdnin. Nabízíme 
zábavu (PC, fotbálek, hřiště), 
podporu a pomoc (pokud máš 
nějaké problémy nebo něco ře-
šíš) a také pohodu. Minimálně 
jednou měsíčně pořádáme různé 
menší i větší akce. 

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Tip měsíce 
24. so 15.00 Dobrodružné pu-

tování za trojkovým po-
kladem. Rodinné týmy se 
promění v členy detektivní 
kanceláře a společnými 
silami se pokusí odhalit 
skrytý trojkový poklad. 

Upozorňujeme 
Dopolední herny otevíráme 5. 9., 
pravidelné programy a kurzy běží 
od 12. 9. Přihlašování na kurzy 
od 29. 8. v kanceláři Nové Trojky. 
Ve středu 28. 9. (státní svátek) 
máme zavřeno.

Pro rodiče s dětmi
• info – Jolana tel.: 603 416 724
Rodičovské inspirace: 
minicyklus Jak na vzteklé dítě 
20. út 10.00 Jak fungují odměny 

a tresty a čím je nahradit
27. út 10.00 Další alternativní 

způsoby výchovy dětí 
a jejich rizika, kdy fun-
gují a kdy ne a jaké volit 
v konkrétních situacích

24. so 15.00 Dobrodružné putová-
ní za trojkovým pokladem

25. ne 15.00 Hráčské setkání  
účastníků druhého kola 
fundraisngové hry Jeseni-
ova – Dobrá adresa

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

www.rcpalecek.cz

Pro dospělé
po 11.00 a st 18.00 Jóga s prvky 

power jógy s hlídáním dětí  
každý čt 18.00 Zumba s hlídá-

ním dětí
 
Vaříme nejen pro děti zdravě, 
chutně a pestře – workshop
17. so 10.00 Energie potravin 

(děti možno s sebou)

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

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

pro děti: Florbal, Aerobik, Par-
kour, Flétnový sbor, Kera-
mika, Dramatika, Čeština 
pro cizince od 1. tř., Mí-
čovky, Yu-gi-oh, Moderní 
tance, Doučování z AJ 
pro 4.–5. tř. 

Pro maminky: čt 9.50–10.50 
Pilates s hlídáním dětí 
(a obědem)

Skautské oddíly
Středisko Maják – oddíl Lumturo
Orlická 8, Praha 3, www.lumturo.cz
vůdci oddílu: 
Terezie Koláčková, tel.: 721 589 198  
e-mail: terezie.kolackova@seznam.cz, 
Pavel Karlovský, tel.: 776 283 653 
e-mail: pavel.karlovsky@gmail.com

Skautský oddíl Lumturo rád přijme nové 
členy – kluky i holky od 6 let. Každý týden 
se scházíme v klubovně, jednou do měsí-
ce vyrážíme na výlet do přírody a náš oddílový rok vrcholí letním táborem pod stany.

1. středisko „Gatagewa“ 
Husitská 44, Praha 3, www.skautabs.cz/gatagewa, e-mail: gatagewa@gmail.com 
tel.: 222 953 527, 733 186 109 

oddíl Stopaři (Panda, tel.: 604 479 977), oddíl Měsíční paprsek (Hanka tel.: 
723 943 019), oddíl Toulátka (Kraťas). Zahajovací schůzka se uskuteční ve středu 
7. září od 16.30 hod. v klubovně.

4. přístav Jana Nerudy
Pitterova 1, Praha 3, www.4pvs.nipax.cz
kapitán přístavu: Jaroslav Veit – Guma 
tel.: 272 744 966, 724 600 621 
e-mail: jveit@volny.cz

Albatrosové – kluci 11–15 let (David 
Svoboda – Cedník, tel.: 224 312 799, 
732 131 483, e-mail: cednik@e-mail.cz), 
Rackové – kluci 6–10 let (Lukáš Bauer 
– Guláš, tel.: 606 585 063, e-mail: 
guldavs@seznam.cz), Kačky – holky 11–15 let (Martina Staňková, tel.: 723 185 097, 
e-mail: martina.stankova@seznam.cz). Dětský den a náborová akce se bude konat 
v pondělí 5. září od 16.00 do 19.30 hod. v areálu Křížek, Pitterova 1. Atrakce pro 
děti, posezení u ohýnku, čajovna. 

61. středisko Vítkov
Korunní 60, Praha 2, www.vitkov61.cz

Ve středisku působí celkem 5 oddílů. 1 oddíl pro dívky od 6 do 10 let a 1 oddíl od 11 do 
15 let (Kristýna Kotková, tel.: 732 180 064, spojkar@seznam.cz), 2 oddíly pro chlapce 
od 6 do 10 let a 1 oddíl od 11 do 15 let (David Yilma, tel.: 608 779 213, dyks@volny.cz)
Přijďte s námi hledat Dva tisíce pokladů v pondělí 5. září od 16 do 19 hodin v parku 
Bezručovy sady a v úterý 6. září od 16 do 19 hodin v areálu Křížek, Pitterova 1.

62. středisko Bílý vlk
Vinohradská 98, Praha 3, www.junak.skaut.sweb.cz
vůdce: Milan Batelka, tel.: 603 740 645, e-mail: batelka@dpp.cz

Turistický oddíl mládeže TOM S.T.A.N. 
V Domově 22, Praha 3, tel.: 605 956 920, e-mail: ondra.sejtka@gmail.com, www.tomstan.cz

Dětský turistický oddíl funguje pod Asociací turistických oddílů mládeže ČR. Oddíl spo-
lupracuje se ZŠ Jeseniova. Oddílové schůzky, výpravy, letní tábor a jiné zajímavé akce. 
Schůzky v klubovně nedaleko stanice Strážní. 

147. PS Galaxie 
Ježkova 11/762, Praha 3, e-mail: galaxie@147.cz, www.147.cz

Oddíly patří do sdružení Pionýr a zabývají se pestrou činností pro děti od 1. třídy až po 
žáky 9. tříd. Každý týden oddílové schůzky – sport, záhady, netradiční výtvarné činnosti 
a deskové hry, výlety i srazy. O letních prázdninách třítýdenní tábor. 

Loděnice Vltava
www.lodenice-vltava.cz 
lodenice@gmail.com, tel.: 774 706 097

Loděnice Vltava patří pod DDM hl. m. Pra-
hy. Domovská loděnice je na Libeňském 
ostrově. Sdružuje 9 oddílů s pravidelnou 
činností, přes sto dvacet dětí a více než 
třicet instruktorů a vedoucích. Každý oddíl 
má jednou týdně schůzku a pořádá pra-
videlně výlety, v zimě týdenní lyžařský vý-
cvik a v létě čtrnáctidenní vodácký putovní tábor. Všechny oddíly stále přijímají nové 
členy od 8 do 14 let. 
V neděli 25. září Loděnice Vltava zve na Neděli u vody (projížďka v kánoi, lanové 
centrum, skákací boty, opékání špekáčků...).

Plavecké kurzy na Pražačce
Za Žižkovskou vozovnou 19/2716,
Praha 3, tel.: 603 509 293, 607 537 882
www.prazacka.cz, e-mail: info@prazacka.cz

Kurzy začínají od 20. září. Pomůcky 
a výstroj je dětem zapůjčena. Všichni tre-
néři mají platné kvalifikace. 
Plavecký kurz pro děti od 7 let (út, čt 
18.15 – 19.00, zdokonalování plaveckých 
stylů, vodní hry, Potápění pro děti od 
8 let (út, čt 17.30 – 18.15, zdokonalová-
ní plaveckých stylů, šnorchlování, ploutvové plavání, vodní záchranářství, vodní hry, od 
12 let potápění s přístrojem), Kurz plavecké přípravky pro děti od 5 let (út, čt 17.30 –
18.15, seznámení s vodním prostředím)

Dětské studio divadla Ponec 
Husitská 24A, Praha 3, e-mail: office@tanecpraha.cz (Ilona Daňková), www.tanecdetem.cz

Seznamovací hodina se koná 21. září od 15.30 hod. Kurz bude rozdělen do tematic-
kých bloků, které jsou vedeny vždy dvojicí lektorek – osvědčených tanečnic a pedago-
žek, spolupráce s Poncem na projektu Tanec školám.

Baletní škola Jána Nemce
www.baletniskola.cz
TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19, Praha 3 
tel.: 222 720 060, 603 326 720
e-mail: SBSNemec@o2active.cz

Vyučují se základy klasického baletu a pří-
prava zájemců ke studiu na taneční kon-
zervatoři. Přátelský přístup k dětem, rodin-
ná atmosféra. Pravidelná dětská předsta-
vení, letní soustředění.
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Letošní anketa kro-
mě hodnocení kvality 
dětských hřišť v Pra-
ze 3 také zjišťovala, 
jaká hřiště navštěvu-
jí rodiče s dětmi nej-
častěji. Těchto hlasů 
obdrželo nejvíce hřiš-
tě na Vrchu sv. Kříže, 
které bylo v minulém 
roce zrekonstruová-
no a radnice při plá-
nování jeho opravy 
vycházela mimo jiné 
též z výsledků minulé 
ankety.

1. Vrch sv. Kříže
Hřiště na západní straně Vrchu 
sv. Kříže v současné době návštěv-
níkům nabízí nové a originální 
herní prvky jako dřevěný domek 
na pružinách, vláček, klouzač-
ky, kolotoč, hrazdu, pružinové 
houpačky a pro větší děti lano-
vou pyramidu a lanovku. Součás-
tí herního prostoru je také altá-
nek i dostatek zastíněných laviček 
a nechybí ani mobilní WC. Hřiště 
je oploceno a na noc se zamyká.

V anketním hodnocení kvali-
ty získal Vrch sv. Kříže od respon-
dentů známku 2, ale v návštěvnosti 
předstihl dětská hřiště Na Balkáně, 
Rajskou zahradu i areál Pod Kap-
ličkou. Nejčastěji zde zmiňovaným 
problémem je volné pobíhání psů 
a výskyt osob s rizikovým chová-
ním. Vedení radnice hledá řešení, 
kde vymezit plochy pro volné ven-
čení psů. „V návrhu se tento prostor 

rozkládá severně od vrcholové komuni-
kace od ulice Na Parukářce až k velké 
louce nad stánkem s občerstvením. Ře-
šení je ovšem komplikováno tím, že vět-
ší část parku je v katastru vedena ja-
ko jiné plochy. Vyhláška hl. m. Prahy 
o ochraně veřejné zeleně upravuje pod-
mínky pro volný pohyb psů pouze na 
území, které jsou v katastru vedeny ja-
ko zeleň,“ uvedl místostarosta Pavel 
Sladkovský, v jehož kompetenci je 
i péče o zeleň.

2. Na Balkáně
Jako druhé nejnavštěvovanější 
vyšlo z ankety hřiště Na Balká-
ně. To zároveň obdrželo i výbor-
nou známku za hodnocení kva-
lity a vybavenosti. Výhrady jsou 
zejména k dopravní situaci, ne-
boť ze hřiště se vstupuje přímo do 
vozovky. Podle vyjádření vedoucí-
ho Odboru dopravy Martina Van-
čury zde vznikne nový přechod.

3. Vnitroblok Radhošťská
Na třetím místě se umístilo hřiště 
ve vnitrobloku Radhošťská, kte-
ré si za kvalitu vysloužilo znám-
ku 2,5. Výhrady se týkaly výskytu 
osob s rizikovým chováním i níz-
kého kovového oplocení. Návštěv-
níci hřiště by také přivítali kolotoč 
nebo houpačky, WC či vybavení 
hřiště umělým povrchem.

4. Rajská zahrada
Čtvrtá příčka patří hřišti v Rajské 
zahradě. Jediná závažná výhrada 
byla k nebezpečné dopravní si-
tuaci při vstupu do Rajské zahra-
dy. „Tento problém bude ale v brzké 
době vyřešen a v ulici U Rajské za-
hrady dojde ke stavebním úpravám, 
které zvýší bezpečnost chodců,“ upo-
zorňuje místostarosta Pavel Slad-
kovský. Několik hlasů se vyslovi-
lo pro obohacení tohoto hřiště 
o další herní prvky.  

5.–7. Pod Kapličkou, Židovské 
pece, Habrová
O další místa se podělila hned 
tři hřiště – Pod Kapličkou, hřiš-
tě na Židovských pecích a Hab-
rová. Dětské hřiště Pod Kaplič-
kou zopakovalo loňské úspěšné 
hodnocení a opět získalo znám-
ku výborně. Jediné, co návštěv-
níci na tomto hřišti postrádají, je 
stánek s občerstvením. „S výstav-

bou stánku se začne už na podzim le-
tošního roku,“ reaguje na anketu 
místostarosta Sladkovský.

Židovské pece a Habrová si 
vysloužila chvalitebnou znám-
ku. Hřišti na Židovských pecích 
bylo vytýkáno, že se v jeho blíz-
kosti volně pohybuje mnoho psů 
(s tím souvisí i výskyt jejich ex-
krementů), ale také vyšší počet 
osob s rizikovým chováním.  

Anketa se netýkala hřišť na Vít-
kově, která jsou ve správě Magis-
trátu hl. m. Prahy a na jejich po-
dobu nemá městská část vliv. �

-mot-

Druhý ročník ankety o nejoblíbenější 
dětské hřiště zná vítěze

„Není na světě člověk 
ten, aby se zavděčil li-
dem všem,“ tvrdí sta-
ré přísloví. Stejně tak 
asi není hřiště, kte-
ré by se zamlouvalo 
každému. 

Řada požadavků ze strany rodi-
čů směřovala k doplnění vybavení. 
Hřiště jsou projektována tak, aby 
byl daný prostor optimálně vyu-
žit, většina z nich je koncipována 
pro určitou skupinu dětí. Proto na 
hřišti pro větší děti logicky nejsou 
prvky pro batolata. Ty rodiče na-
leznou na jiném hřišti v okolí urče-

ném této věkové skupině. „Napří-
klad nové hřiště pro starší děti vznikne 
na Parukářce. Akce je již ve fázi projek-
tové přípravy,“ vysvětluje místosta-
rosta Pavel Sladkovský.

Ve všech areálech probíhá pra-
videlný úklid, odvoz odpadků 
a průběžně jsou také pečlivě kon-
trolována. Jednou za čtvrt roku 
je uskutečňována provozní kont-
rola hřišť a jednou ročně kontro-
luje specializovaná firma všechny 
herní prvky z hlediska jejich bez-
pečnosti. Na každém hřišti je in-
stalována informační deska, kte-
rá obsahuje kontakt na příslušné 
oddělení úřadu, kam mohou ná-
vštěvníci případné závady přímo 
nahlásit. Jedná-li se o závady typu 
porouchané pítko či rozbité lahve 

v prostoru hřiště – příslušné firmy 
vyjíždí na opravu okamžitě.

Celou anketou se prolíná poža-
davek na regulaci volného pohybu 
psů v okolí dětských hřišť. Řešení 

tohoto problému však vyžaduje 
legislativní změny a zejména zajiš-
tění následné kontroly dodržování 
stanovených pravidel. Nezbytná 
je spolupráce s městskou policií 
– strážníci budou zmiňovaná mís-
ta pravidelně kontrolovat. Stej-
ný způsob by měl být uplatňován 
i v případě bezdomovců a dalších 
osob s rizikovým chováním, kte-
ré se mohou v blízkosti dětských 
hřišť vyskytovat.  „V případě problé-
mu nás bez váhání kontaktujte,“ vy-
zývá ředitel Městské policie Pra-
hy 3 Dušan Machoň.

Pozitivní zprávou je, že na mís-
tech, která respondenti zmiňova-
li z hlediska dopravní situace jako 
potenciálně nebezpečná, budou 
vybudovány přechody.

Dalším typickým problémem, 
na který existují mezi responden-
ty protichůdné názory, je umístění 
stánku s občerstvením. Na jedné 
straně po něm někteří rodiče vola-
jí, na druhé straně mnozí nechtějí 
dětem kupovat slazené limonády, 
zmrzliny apod. Zvláštní kapitolou 
je pak možnost prodeje alkoholic-
kých nápojů, která může přitáh-
nout i nevítané návštěvníky.

Objevily se i hlasy těch, kterým 
dětská hřiště vadí – zvláště mají-
-li je přímo pod okny. Řešením je 
ale pouze vzájemná ohleduplnost 
a pokud jsou pravidla hřiště poru-
šována, opět lze toto nahlásit buď 
provozovateli hřiště nebo při váž-
nějších přestupcích strážníkům. �

-pú-

Co může radnice při zkvalitňování hřišť ještě udělat?

Co na hřištích respondentům vadí 
celkový přehled nejčastěji uváděných výhrad:

Psi (35)

Rizikové osoby (31)
Nebezpečná dopravní 

situace (14)

Exkrementy
 (12)

Nepořádek (8)
Hluk (4)

Nevyhovující oplocení (4)
Malá kapacita (2)

Ostatní – nebezpečné 
herní prvky, nevyhovující 

parkování atp. (9)

www.prahawww.praha�.cz
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Zajímavý model či doplněk, sta-
rožitný kousek nebo užitečná věc 
do domácnosti. Tak s takovými 
úlovky můžete odejít z dobro-
činného obchodu Domova Sue 

Ryder, který najdete na Proko-
pově náměstí 5 v Praze 3. 

Obchod funguje podle mode-
lu klasických anglických „cha-
rity shops“. Přijímá a prodává 
darované věci, výtěžek z jejich 
prodeje finančně podporuje Do-
mov Sue Ryder, obecně prospěš-
nou společnost pečující o senio-
ry, kteří potřebují vzhledem ke 
svému věku či zdravotnímu sta-
vu pomoc druhé osoby při kaž-
dodenních činnostech. 

Princip fungování dobročin-
ných obchodů umožňuje v pod-
statě každému zapojit se do cha-
ritativní činnosti. Určitě máte 
doma věci, které jsou stále kvalit-
ní a hezké, ale už je nepotřebuje-
te. Dary do obchodu nosí nejen 
individuální dárci, ale také mód-
ní návrháři, oděvní firmy nebo  
výrobci bižuterie, jejichž dary 
dávají dohromady pestrý a origi-

nální sortiment, který pořídíte za 
laskavé ceny.

„Dobročinné obchody jsou místem, 
kde si téměř vždycky uděláte radost. 
Někdy malou věcí, někdy něčím vět-
ším, někdy pouhou návštěvou a na-
sátím jejich speciální atmosféry. Ta 
je dána tím, že se nejedná o normál-
ní obchody. Můžete si za nimi před-
stavit náš Domov Sue Ryder a jeho 
chod. Naším záměrem je i to, aby se 
obchody staly místem setkávání lidí 
s podobným smýšlením a navázaly 
na sebe skupiny dobrovolníků, kte-
ří jsou nám k ruce a jejichž práce si 
velice ceníme,“ říká Jan Dominik, 
vedoucí dobročinných obchodů 
Domova Sue Ryder. 

Jaké věci můžete darovat či kou-
pit v dobročinném obchodě?
� Moderní (tj. max. 5 let staré), 
vyprané, nepoškozené oblečení 
– dámské pánské i dětské;

� módní doplňky – kabelky, šát-
ky, kravaty, bižuterie, pásky, dár-
kové předměty, originální DVD 
a CD, knihy, keramika, sklo, por-
celán, sportovní potřeby, domácí 
potřeby, funkční elektrospotřebi-
če, obrazy, hračky, nábytek.

Po dohodě je možné u většího 
množství darů či nábytku sjed-
nat i odvoz. �

RADKA KULHÁNKOVÁ
Domov Sue Ryder

Darem i nákupem můžete přispět na péči o seniory

Občanskému sdružení MARTIN 
při Odborném učilišti pro žáky 
s více vadami se podařilo uspět 
s žádostí o grant na projekt Abe-
ceda rodinných financí. Podařilo 
se tak zahájit cyklus přednášek 
zaměřených na rodinný rozpočet, 
zodpovědné zadlužování, finan-
ce v pracovněprávních vztazích 

a další témata týkající se finanč-
ní gramotnosti. Vzděláváni jsou 
lidé s mentálním a kombinova-
ným postižením – žáci Odborné-
ho učiliště pro žáky s více vadami 
v Praze 3 a jejich rodinní přísluš-
níci, zaměstnanci chráněné díl-
ny A MANO a v neposlední řadě 
jsou proškoleni i všichni pedago-
gičtí zaměstnanci OU, kteří bu-
dou i po ukončení projektu moci 
nadále kompetentně radit svým 
žákům v otázkách rodinného roz-
počtu a souvisejících tématech. 
Projekt probíhá od května do říj-
na 2011 v prostorách OU a chrá-
něné dílny A MANO, Chelčické-
ho 2, Praha 3. �

www.abecedarodinnychfinanci.cz

Nový projekt má za cíl pomoci ro-
dičům na mateřské dovolené za-
čít samostatně podnikat. Účast 
v kurzech, praxi, poradenství i do-
provodných službách (občerstve-
ní a hlídání) je zdarma. Můžete se 
přihlásit do jedné ze dvou vln v lis-

topadu 2011 nebo v dubnu 2012. 
Kurzy trvají čtyři měsíce (2x nebo 
1x týdně 3 hod. výuky), navazu-
jí čtyři dny praxe ve dvou měsících 
a dále pět měsíců individuálního 

poradenství při rozjíždění vlastního 
projektu. Osobní kontakt je možný 
na některém z informačních set-
kání, která probíhají vždy od 9 do 
12 hodin:

V průběhu lidského života do-
chází nevyhnutelně k situacím, 
které jsou psychicky náročné 
a vyčerpávající. Někdy se jedná 

o trvale a pozvolna se zvyšující 
zátěž, která pramení například 
z náročného zaměstnání, stu-
dia či neuspokojivých osobních 
vztahů. V jiných případech je to 
jednorázová stresující událost 
v podobě partnerského rozcho-
du, úmrtí blízkého člověka, pře-
padení, zjištění závažného one-
mocnění a mnoha dalších, které 
ovlivní do té doby jinak spoko-
jený život. Následkem může být 
úzkostná či depresivní reakce 
projevující se například zhorše-
nou kvalitou spánku, vnitřním 
napětím, zhoršenou koncentra-
cí pozornosti, sníženým sebe-
hodnocením, smutnou náladou, 
plačtivostí, nechutenstvím, ne-
dostatkem energie, ztrátou chu-
ti do života nebo pochybnostmi 
o smyslu vlastního života. Ně-
kdy lze zvládnout náročné ži-
votní situace bez přispění od-

borníků. To však nemusí platit 
vždy, zejména pokud jsou psy-
chické potíže natolik intenzivní, 
že člověka omezují v plnění běž-
ných denních povinností. Teh-
dy je vhodné vyhledat odbor-
nou pomoc, která může předejít 
vzniku závažnějších problémů. 
Prostřednictvím příspěvkové or-
ganizace magistrátu hlavního 
města Prahy, Centra sociálních 
služeb Praha, takovou službu 
poskytuje již dvacátým rokem 
Krizové centrum RIAPS (Re-
gionální Institut Akutních Psy-
chosociálních Služeb). 

Jedná se o zdravotnické zaří-
zení specializující se na dospělou 
klientelu, poskytující komplexní 
péči o člověka v náročných ži-
votních situacích, které ohrožují 
jeho psychické zdraví. Výhodou 
tohoto zařízení je civilní prostře-
dí a dostupná včasná pomoc. 

Poskytovaná péče je hrazena ze 
zdravotního pojištění a nabízí 
možnost ambulantní konzulta-
ce s psychiatry, psychology a so-
ciální pracovnicí, ke kterým je 
možné se telefonicky objednat. 
Pro akutní případy zajišťuje ne-
přetržitou pohotovostní službu 
psychiatr, v pracovních dnech 
od 8 do 16 hodin také psycho-
log. Mimo ambulantní část má 
KC RIAPS k dispozici také lůž-
kové oddělení, kde mohou být 

klienti, po dohodě s lékařem to-
hoto zařízení, hospitalizováni 
až po dobu 5 dnů nebo mohou 
docházet do denního stacionáře 
v maximální délce 10 dnů. Pou-
žívanými metodami jsou krizová 
intervence, individuální a sku-
pinová psychoterapie, relaxační 
techniky, farmakoterapie a soci-
álně právní poradenství. �

TOMÁŠ HOLCNER
Krizové centrum RIAPS

Krizové centrum RIAPS:
okamžitá psychologická a psychiatrická pomoc

Přednášky v KC RIAPS
Chelčického 39, Praha 3, tel.: 222 586 768, www.csspraha.cz

V rámci oslav výročí založení pořádá krizové centrum v září 
Dny otevřených dveří s veřejnými přednáškami:
19. po 15.00–17.00 Krize a krizová intervence
20. út 15.00–17.00 Deprese, úzkost a jiné psychické poruchy
21. st 10.00–12.00 a 14.00–16.00 Práce s krizí – zážitkový seminář 

Počet míst je omezen, doporučujeme telefonickou rezervaci.

Občanské sdružení Martin pomáhá
k finanční gramotnosti

Podnikání jako cesta pro seberealizaci matek při péči o děti

O Domově Sue Ryder
Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebu-
jí v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých při každo-
denních činnostech. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich 
blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného spole-
čenství a objevovali drobné radosti života. Toto poslání Domov na-
plňuje poskytováním následujících sociálních a zdravotních služeb: 
osobní asistence, domov pro seniory, denní stacionář, sociální po-
radenství.
Více informací: Radka Kulhánková, Domov Sue Ryder, o.p.s.
Michelská 1/7, 140 00,  Praha 4, www.sue-ryder.cz
Kde v Praze najdete dobročinné obchody Domova Sue Ryder?
� Praha 1, Štěpánská 53 � Praha 2, Ke Karlovu 10 � Praha 3, 
Prokopovo nám. 5 � Praha 4, Michelská 1/7 � Praha 6, Koulova 2

  14. 9. ÚMČ Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260
  16. 9. MC Jahůdka, Vybíralova 969, Černý Most
  19. 9. MC Klubiště, K Učilišti 50/13, Štěrboholy
  21. 9. KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14
  26. 9. MC Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most
  3. 10. O.S. Leonardo, Kutnohorská 9, Dolní Měcholupy
  5. 10. DDM Praha 3 – Ulitka, Na Balkáně 100, Praha 3
  7. 10. RC Koloběžka, Českobrodská 1, Běchovice
14. 10. RK Vesely čertík, Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
17. 10. RC MUM, Mezilesí 2058, Horní Počernice

Registrace: www.cestakpodnikani.cz
Více informací: tel. 724 535 898, info@cestakpodnikani.cz �
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NADAČNÍ FOND PRO PODPORU A ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 
V EVROPSKÉ UNII A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

VÁS ZVOU NA

VI. ROČNÍK AMATÉRSKÉHO TURNAJE V BOXU

O POHÁR MĚSTA

  ŽIŽKOVA

D. I. SEVEN
BEZPEČNOSTNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

w w w . c o m t e s y s . c z

začátek 
v 18.00 hodin 

vstupné 
100 Kč ČTVRTEK 29. 9. 2011 HOTEL OLŠANKA

HOSTÉ: ONDŘEJ PÁLA PROFESIONÁLNÍ MISTR EVROPY V TĚŽKÉ VÁZE / LUBOŠ ŠUDA PROFESIONÁLNÍ BOXER 

ZDENEK CHLÁDEK REPREZENTANT ČR, OLYMPIJSKÁ NADĚJE PRO LONDÝN 2013 

JOSEF NĚMEC MISTR EVROPY, TROJNÁSOBNÝ OLYMPIONIK MELBOURNE, ŘÍM, TOKIO

JAROSLAV TOMSA BÝVALÝ BOXER A HOKEJISTA, ZAKLADATEL ČESKÉ KASKADÉRSKÉ ŠKOLY

 RUDOLF OBID ČESKÁ TRENÉRSKÁ LEGENDA

MODERÁTOR MAREK ŠIMÁK / TAM TAM BATUCADA / MAŽORETKY

box2011_210x225_RN.indd   1 25.8.2011   18:39:07

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

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.
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K výpravě na severovýchodní cíp 
Prahy 3 se Žižkovský gurmán od-
hodlal už dvakrát – v květnu 2010 
do hospůdky Stará promiň a v lis-
topadu 2010 do arménského pod-
niku Noy. Třetí výzvou se stala 
velkopopovická pivnice Ratejna, 
někdy též zvaná přímo Kozlova 
Ratejna, neboť na čepu je přede-
vším Kozel 10° a Kozel Medium 
11° doplněný o dost méně zajíma-
vým Gambrinusem Excelent 11°.

Ratejna je typická moderní piv-
nice s čistým dřevěným interiérem, 
malými stolky na vyvýšeném dře-
věném pódiu a stěnami v kombi-
naci červené a světlezelené barvy. 
Smutnější je přítomnost televizo-
ru nad barem, dvou forbesů v zad-
ním koutě lokálu a také podivná 
akustika vytvářející z příjemného 
hospodského ruchu jen obtížně 
snesitelný hluk. Možná i proto ně-
kdy nemá obsluhující personál na 
tváři milý úsměv.

Jídelní lístek je s přimhouře-
ním oka snesitelně dlouhý, nic-
méně silně trpí obvyklou pivniční 
nudou a nenápaditostí – tatarák, 
pár salátů, svíčková, guláš, kole-
no, žebra, křídla, steaky, řízek, 
smažák, nakládaný hermelín, uto-

penec… nabídka v podstatě iden-
tická se stovkami podobných pod-
niků. Je zřejmé, že kuchař víc než 
na fantazii sází na velikost porcí, 
která je skutečně řádná a nasytila 
by nejméně dva hosty. Nakláda-
ný hermelín s česnekovými plát-

ky je podle lístku nakládaný pří-
mo v podniku, skutečně obsahuje 
kousky česneku, ale naložený by 
měl být ještě tak o týden déle. 
V mixu pečených vepřových že-
bírek a kuřecích křidélek vyhráva-
jí povedená žebra nad nedostateč-
ně propečenými křídly, maso však 
nesmíte pokazit prefabrikovaným 
česnekovým dresingem ani podiv-
nou nasládlou křenovou drtí.

Vedle již zmíněného piva se na-
bízí také víno z Neoklasu Šardice 
nebo ze Sovína, ale celková atmo-
sféra podniku jednoznačně hovo-
ří pro volbu pěnivého moku.

Samozřejmostí je i nabídka 
speciálního poledního menu, 
přičemž za polévku je žádáno  
19 korun a za hlavní jídlo obvyk-
le maximálně 80 Kč, specialitou 
podniku je pak možnost rozvozu 
jídel z poledního menu. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurace Ratejna

Nyní se přesuneme do husitské-
ho tábora s velkým „T“. A nejprve 
se seznámíme s jeho duchovním 
vůdcem Mikulášem z Pelhřimova 
zvaným Biskupec. 

O jeho mládí víme opravdu 
jen to, že pocházel z Pelhřimova 
a narodil se patrně někdy kolem 
roku 1385. Setkáváme se s ním 
až na pražské universitě, kde se 
stal nadšeným posluchačem Ja-
na Husa a v roce 1409 dosáhl gra-
du bakaláře svobodných umě-
ní. Po vysvěcení na kněze v roce 
1415 působí jako farář v Kondraci 
na Podblanicku. Ovšem již v ro-
ce 1419 jej zastihujeme opět v Pra-
ze, má tady disputaci s Václavem 
Korandou o dovolenosti lidové 
války proti nepřátelům pravé ví-
ry. Ani v Praze se však dlouho 
nezdržel a počátkem roku 1420 
chvátá jako jeden z prvních kněží 

na Tábor, do nového města zaslí-
beného, s nímž nadále spojí svůj 
osud. Nutno však dodat, že zpo-
čátku náleží mezi konzervativní 
(arci jen z táborského pohledu) 
menšinu, jelikož tón zde udáva-
jí ultraradikálové (občas hanli-
vě zvaní pikarti), vedení Marti-
nem Húskou – Loquisem, jako 
byli dodnes díky Jiráskovi známí 
Jan Bydlínský či Petr Kániš. Situ-
ace se začíná obracet až po návra-
tu táborských vojsk od Prahy po 
vítězné bitvě na Vítkově, kdy vý-
střednosti pikartů přestávají být 
snesitelné a k „rozumnější“ straně 
se plnou vahou své autority při-
dává i samotný Jan Žižka. V zá-
ří 1420 je Mikuláš zvolen tábor-
ským biskupem, tedy správcem 
duchovenstva a městské poklad-
nice (pozoruhodná kombinace!). 
Tento titul však není mimo Tábor 

uznáván, odtud původně posměš-
ná přezdívka Biskupec (tj. malý 
biskup). V příliš bouřlivém a ob-
čas i životu nebezpečném Tábo-
ře však trvale nežije  a za své sídlo 
si volí padesát kilometrů vzdálený 
klidnější Písek.

Na rozdíl od řady svých kolegů 
(zejména Prokopa Holého) se ni-
kdy nechopil zbraní fyzických (či 
velení nad nimi), nýbrž názory tá-
borské církve hájí důsledně jen 
zbraněmi ducha. Již 10. 12. 1420 na 
známém hádání v pražském domě 
U Zmrzlíků dokazuje, že mše ne-
přísluší sloužit v ornátech a když 
pražští mistři nanesou 72 stížných 
článků proti táborům (mezi nimiž 
jsou však i ty, s kterými vystoupi-
li ultraradikálové), odpoví šala-
mounsky, že „drží všechny, kromě 
toho, co je v nich přidáno jedovaté-
ho“. V únoru 1422 na synodě v Pís-

ku formuluje učení táborské círk-
ve, dochází přitom dále než Viklef 
– odmítá reálnou transsubstancia-
ci, chléb a víno jsou pouhým sym-
bolem, Kristus v nich není pří-
tomen fyzicky, nýbrž silou svých 
skutků, zavrhuje očistec, modlitby 
za mrtvé, posty, svěcení všech svát-
ků kromě nedělí a všechny okáza-
lé církevní obřady. Jediným prame-
nem křesťanství je pro tábory Bible, 
všechny další nauky od církevních 
otců až po universitní učence je-
ho doby jsou jen škodlivé přídav-
ky omylných lidí. V roce 1423 se 
zúčastnil hádání s Pražany na Ko-
nopišti, v roce 1429 při hádání Pay-
na s Příbramem o otázky transsub-
stanciace, v němž dělal arbitra, se 
připojil na stranu Paynovu. �

(pokračování příště)
JAN ŠKODA

Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Biskupcova  (od r. 1930)

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.

  6. út 10.00 Den otevřených 
dveří

12. po 9.00 Zápis do podzimních 
programů a kurzů, pro-
gram najdete v Klubu nebo 
na webu. Nově se otevírají 
pohybové kurzy, počítačo-
vé kurzy, arte dílna, semi-
náře Dějiny českých zemí 
a terapeutická skupina.

30. 9. – 3. 10. Relaxační prodlou-
žený víkend v Krkonoších

6. 10. Výlet na zámek Sychrov 
a hrad Valdštejn

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
Od 1. září nová provozní doba:
pondělí 8.30–11.30, 12.30–15.30 
pro objednané klienty
středa  8.30–11.30 pro telefo-
nické dotazy, 12.30–15.30 pro 
objednané klienty
čtvrtek 8.30–11.30 pro neob-
jednané klienty, 12.30–15.30 pro 
objednané klienty

19. po 14.30 seminář: Dluhy, 
dlužník a další účastníci 
dluhové spirály – přihlášky  
e-mailem do 14. 9. 

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  9. pá 13.15 vycházka Vinoř – 

Ctěnice, metro C Letňany
16. pá 16.00 zpívání při harmoni-

ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

26. po 13.20 vycházka Klánovi-
ce, konečná tram 1, 9, 16 
Spojovací 

VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, www.sups.cz
27. út 17.00 zahájení výstavy 

k 90. výročí založení VO-
ŠUP a SUPŠ – Galerie 
Nová Síň, Voršilská 3, 
Praha 1. Výstava potrvá do 
10. října.

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00

  8. čt 16.00 Dušan Sedláček: 
Dějiny malby – seminář

23. – 25. 9. plenérové malování 
členů v Drhlenách

29. čt 17.00 Vilém Tefr – výstava

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v září kulaté a půlkulaté naro-
zeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme 
Aleně Hochmalové, Věře Divišové, Jaromíru Ryšánkovi a Milošovi Matlovi. �

Svaz důchodců Praha 3 

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
18. září (neděle) 10.15 

s FK Teplice
2. října (neděle) 10.15 

s Bohemians 1905

Nabídka podzimních výletů pro seniory
  27. 9. Plavba lodí po Vltavě (pí Kalfusová, tel.: 222 592 049, 

737 204 948)
19. 10. Drážďany – autobus (pí Kocourková, tel.: 603 326 641, 

233 545 500, e-mail: kocourkova.alena@seznam.cz)
26. 10. Lázně Bohdaneč – autobus (pí Kalfusová)
8. – 9. 11. Morava (sklípek) a Vídeň – autobus (pí Kocourková) 
16. 11. Lázně Toušeň – autobus (pí Kalfusová)

Část nákladů na autobus hradí Svaz důchodců v Praze 3. �
Svaz důchodců ČR Praha 3, Hořanská 2 
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Sportovní klání o titul Železného seniora
Třetí ročník soutěže pro muže 
nad sedmdesát let se uskuteční 
v sobotu 22. října od 10 hodin 
v TJ Pankrác, Lomnického 1, 
Praha 4. Účastníci poměří síly 
v následujících soutěžních disci-
plínách: skoky přes švihadlo a do 
dálky z místa, výmyky, shyby, 
kliky, hod do dálky míčkem, vzpí-
rání 20kg činky – dvě z nich jsou 
dle výběru nepovinné. Pro vítěze 
je připravena lákavá cena – ob-
raz od fotografa a též aktivního 
účastníka soutěže Jana Saud-
ka. Další informace a přihlášky: 
Josef Baloun, Koněvova 239, 
Praha 3, tel.: 284 827 432 
a 720 357 095. �
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Prázdninové dopravní uzavírky se dotkly v podstatě každého mo-
torizovaného Pražana a návštěvníka metropole. Bezpočet omeze-
ní, objížděk a komplikací se projevilo i ve vysílání Českého rozhla-
su Regina, který detailně mapuje situaci v pražské dopravě a to 
za aktivního zapojení pražských řidičů. Ti oceňují vysoce aktuál-
ní servis zejména v pořadu Bezstarostná jízda, který si můžete na-
ladit každý všední den v dopravních špičkách, tedy ráno od 6.00 
do 10.00 a odpoledne od 15.00 do 19.00 oblíbená je i nedělní 
Bezstarostná jízda – návrat domů od 15.00 do 19.00 Během Bez-
starostné jízdy moderátoř monitorují situaci ve spolupráci s Poli-
cií ČR, Dopravním podnikem Praha a Global assistance. Redak-
tor sleduje kamerový systém a v terénu jsou i motorizované hlídky 
redaktorů, kteří pravidelně vstupují do vysílání , do programu se 
svými telefony aktivně zapojují i řidiči - posluchači Reginy a jejich 
počet každým měsícem stoupá. V současně době jde o zhruba 
1800 posluchačů měsíčně. Vedle dopravních informací Český roz-
hlas Regina samozřejmě přináší i vyvážený mix hudby, zpravodaj-
ství a zábavy. Každý týden poslouchá Český rozhlas Regina více 
než 44 000 Pražanů. Více informací naleznete na regina.rozhlas.cz  

www.prahawww.praha�.cz
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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

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
� Koupím fotky, akty, pohledy měs-
ta, lodě, letadla, vojenské, i dopisy, 
reklamu, do r. ����. Tel. ��� 	�� ��	
� Koupím staré známky a dopisy 
z pozůstalosti. Tel. ��	 	�� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �	� 	�� ���
� Koupím pozůstalost po letci, dopi-
sy, řády, uniformu. Tel. ��� 	�� ��	
� Koupím starý vyšívaný kroj nebo 
jeho součásti a etamínový vyšívaný 
přehoz nebo záclony. 
Tel. ��	 ��� ���, ��� ��� ���
� Ráda vyžehlím vaše prádlo, od-
vezu a vyžehlené přivezu do �� ho-
din. Tel. 	�
 ��� ���
� Vztahy • práce • zdraví – terapie
www.pomoctobe.cz, tel. 777 804 557
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. ��	 	�� ���

� Čeští malíři z P� od r. ���	 na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. 	�� ��� ��
, www.cesti-maliri.cz
� RELAX nabízí kosmetiku za 
��� Kč – kadeřnictví – pedikúru 
– občerstvení, po–pá �–�� hod. P� 
pod ZŠ Jarov. Tel. �	� 	�� ���
�    UBYTUJTE STUDENTY! 
A nejen je. Pronajměte přes nás BYT 
či POKOJ 
Bez jakýchkoli poplatků! 
Tel. ��� ��� ���, www.s-bydleni.cz
� Chceš umět technicky dobře zpí-
vat? Zpěvačka kapely (www.abba-
stars.com) vyučuje populární zpěv. 
Volej ��� ��� ��� Beatrice Todorová
� 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
� KOSMETIKA ��� Kč, GELO-
VÉ NEHTY ��� Kč – Seiferto-
va 
, P�. Tel. 	�� 
�� 
��

� 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. ��� ��� 	�	
� Kosmetika RELAX Club nabízí 
v akci za ��� Kč kosmet. ošetření – 
trvalou na řasy – líčení, v příjemném 
prostředí. Tel. ��� ��� ��� (Helena)
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. ��� ��� ���
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, od-
vezeme odpad či nepotřebné vě-
ci, stěhování, kontejnery. Tel. 
��� �	� ��	, www.astor-servis.cz
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stro-
ji Karcher. Domácnosti i firmy. 
Cena od �� Kč/m�. Přizpůsobí-
me se Vaším časovým možnostem, 
pracujeme i o víkendu. Doprava 
po Praze � ZDARMA. www.cisti-
mekoberce.cz, tel.: ��� ��� 	�	.

� Potahování stínidel lamp per-
gamenem, přírodním hedvábím 
atd. Tel. ��� �	� 	��
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��	 	�� 		�
� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, 
markýzy, malování, kompletní re-
novace oken, silikonové těsnění, 
interiérové práce. Petříček tel. 
��� ��� ���, �	� 		� ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 	�	 ��� ���
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� ��� �	�
� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid, levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 	�� ��� ���
� Škola Vladimíra Lorenze, 	. dan, 
jiu-jitsu. Tel. ��� ��� ��� – Václav 
Mornštejn, �. dan

� Naučím německy, zač. a mírně 
pokročilé. Tel. ��� 	�� ���, P�
� Rodina s malými dětmi koupí 
třípokojový byt na klidném místě 
Prahy �. Druhé a vyšší patro, jen 
osobní vlastnictví. Právní forma-
lity zajistíme. Tel. 	�� �		 �
�, 
p�.byt@seznam.cz
� Hledám byt do výměny, obecní 
za obecní, nejlépe před privat. Do-
hoda jistá. Tel. ��� ��� ���
� Koupíme byt �+�/�+�, OV, cih-
la, výtah. 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 rod. dům, �� let starý 
+ pole, les �� ha, �� km od Telče. 
� ��� ��� Kč. Tel. ��	 ��� ���
� Pronajeme sklepní porstor 
�� m�, Baranova P�, ���� Kč/měs. 
Tel. 	�� ��� �
�, 	�� 	�� 	��
� Pronajmu byt �+� po rekon-
strukci, v Praze �, dlouhodobě, 
cena dohodou. Tel. ��� ��� ���

Pořiďte si 
úsměv vítěze!
� německé vzdělání
�  17 let praxe v Německu 

a Švédsku
�  komplexní péče, 

akutní bolesti

MUDr. Jana Navrátilová, Dr. med dent
tel.: +420 605 805 589

U Rajské zahrady 4, Praha - Vinohrady
e-mail: info@jananavratilova.cz

www.jananavratilova.cz

Přijímáme nové pacienty 

PENÍZE NA RUKU:
výkup širokého sortimentu zboží od hodinek, zlata, 

elektroniky, PC, nářadí a .... Na dotaz volejte!
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!

Po - Pá   10 - 17,45 hod.

GENERALI
pojišťovna, a.s.

veškeré druhy 
pojištění

Kontaktní místo pro Vás:

Táboritská 1084/15, Praha 3
tel. 222 211 265

ODĚVNÍ ATELIÉR A PRODEJNÍ gALERIE

• AUTORSKÝ ODĚV • GRAFIKA

• DOPLŇKY • ORIGINÁLNÍ ŠPERK

• ZAKÁZKOVÁ TVORBA
PŘEMYSLOVSKÁ 29, PRAHA 3, TEL. 222 719 061

Český rozhlas Regina 92,6 FM přináší prvotřídní dopravní informace
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V metropoli je k dneš-
nímu dni registrováno 

zhruba 85 tisíc psů. Ne všichni 
jsou ale z psích obyvatel Prahy 
nadšeni. Oběma skupinám při-
tom značně usnadní život nejen 
respekt k sobě navzájem, ale pře-
devším k pravidlům, která stano-
vují právní předpisy.

Prakticky průběžně se stráž-
níci z Prahy 3 věnují kontrolám 
pejskařů zaměřeným na dodržo-
vání povinností chovatelů psů. 
Ty vyplývají z některých zákonů 
a vyhlášek hl. m. Prahy a daly by 
se stručně shrnout do pěti bodů:

Povinnost:
� uklízet po psovi exkrementy;

� zabránit volnému pobíhání 
psa nebo jeho vstupu tam, kde 
je to zakázáno, například ve ve-
řejné zeleni, na dětských hřiš-
tích nebo v parcích, kde je to 
zakázáno, pes ale nesmí volně 
pobíhat také po pozemní ko-
munikaci;
� trvale označit psa staršího šes-
ti měsíců mikročipem nebo teto-
váním a přihlásit ho do eviden-
ce chovatelů psů na Magistrátu 
hl. m. Prahy;
� přihlásit se na příslušném úřa-
du MČ a platit poplatek ze psa;
� zajistit, aby pes neobtěžoval 
ostatní lidi ani jejich psy a ne-
způsoboval škody na majetku, 
přírodě a životním prostředí.

Na území MČ Praha 3 je ve-
řejnou zelení, kde svého pejska 
nesmíte nechat volně pobíhat, 
např. park Vítkov, náměstí Jiřího 
z Poděbrad nebo park Židov-
ské pece. Přehled veřejné zeleně 
v Praze 3 s režimem upravujícím 
pohyb psů naleznete na strán-
kách www. praha3.cz. 

„Pokud strážníci odhalí porušová-
ní platných předpisů ze strany ma-
jitelů psů, mohou věc na místě řešit 
domluvou či pokutou v maximální 
výši 1000 Kč. Věc ale mohou také 
oznámit správnímu orgánu,“ upo-
zorňuje Dušan Machoň, ředitel 
strážníků z Prahy 3. �

Městská policie hl. m. Prahy 

KDO MĚ CHCE
1) 01545/2011 pětiletý větší 

pes, černý kříženec se znaky. 
Je čistotný, hodný, ale bázli-
vý. Nevhodný k malým dě-
tem. Nalezen 26. července na 
rozhraní Prahy 1 a 3.

2) 01384/2011 velký šestimě-
síční pes, černohnědý kříže-
nec s bílou náprsenkou. Je to 
mladý pejsek, který potřebuje 
hodně pohybu a trochu trpě-
livosti, aby se naučil vše po-
třebné. Nalezen 4. července v Praze 3.

3) 01589/2011 dva a půl roční fenka amerického stafordšírského 
teriéra, bílá se žíhanými znaky. Je hodná a milá, na pobyt v bytě 
je zvyklá. Nelze ji doporučit k jiným psům. Nalezena 3. srpna na 
rozhraní Prahy 3 a 10.

4) 00644/2011 dvouletý větší pes, hladkosrstý černý kříženec 
s bílou náprsenkou. Je hodný a veselý. Miluje procházky a hod-
ně pohybu. Vhodný ke sportovně založeným lidem. Nalezen 
23. března v Praze 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

�

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi
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Paní Kotrbová (snímek vlevo) 
pochází z Letné, ale už pár desí-
tek let žije na trojce. Má dva vnu-
ky, šest pravnoučat a nakažlivě 
dobrou náladu. V přízemním vi-

nohradském bytě žije sama a je 
soběstačná. Přestože si minulou 
zimu zlomila nohu v krčku, už 
zase běhá jako rybička. Patří za to 
velký dík lékařům z vinohradské 

nemocnice, zvláště paní primář-
ce z rehabilitace a panu primářo-
vi z doléčovací ortopedie. „Všichni 
se ke mně chovali skvěle a moc mi po-
mohli,“ říká paní Kotrbová. 

Další úctyhodné životní jubile-
um oslavila paní Berta Maršálová 
(snímek vpravo). Je stále ve skvě-
lé kondici, ve vinohradském bytě 
žije sama a zvládá se o sebe po-
starat. S péčí o domácnost jí ale 
samozřejmě vypomáhá syn se 
svojí paní a také pečovatelky. 

K významné životní události 
přišla oběma jubilantkám po-
blahopřát starostka Vladislava 
Hujová, která jim předala krás-
nou kytici a dárkový balíček 
a popřála mnoho sil a zdraví do 
dalších let. �

 -pú-

3

Žižkovské děti si tábor užily
Zejména dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí byl určen tábor, 
který už tradičně v červenci pořádaly nízkoprahové kluby Husita a Beztí-
že ve spolupráci s městskou částí Praha 3. Domovem pro 22 dětí z Pra-
hy 3 se na týden stalo rekreační středisko nedaleko Železné u Berouna. 
Tábor je financován z dotace v rámci Krajského programu prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR s finanční spoluúčastí MČ Praha 3. 
Do Železné se za dětmi přijel podívat i místostarosta Jiří Matušek. �

Starostka Vladislava Hujová při-
vítala v úterý 9. srpna na žižkov-
ské radnici člena čestného Svojsí-
kova oddílu a Skautského oddílu 
Velena Fanderlika pana Eduarda 

Marka, který připojil svůj pod-
pis do Knihy cti. Za celoživot-
ní práci a statečnost mu při této 
slavnostní příležitosti poděkoval 
také zástupce starostky Josef Hel-

ler a hudebník Jiří Hošek, který 
zápis do Knihy cti inicioval.

Eduard Marek (ročník 1917), 
se od mládí aktivně věnoval 
skautingu. Po komunistickém 
puči v únoru 1948 založil odbo-
jovou skupinu, která byla pro-
zrazena a Marek byl odsouzen 
za protistátní činnost na 10 let. 
Z vězení, které strávil v lágrech 
při uranových dolech, se dostal 
po sedmi letech a znovu se ile-
gálně věnoval skautingu.

Eduard Marek se stále angažu-
je také ve Společnosti křesťanů 
a Židů, Konfederaci politických 
vězňů, účastní se skautských set-
kání a píše paměti. Je aktivním 
členem Klubu přátel Žižkova 
a držitelem řady skautských vy-
znamenání a medailí. �

-mot-

Dvakrát stovka na Vinohradech!

Skautský vůdce a bojovník proti 
komunismu Eduard Marek v Knize cti

Flóra v pohybu
Ulita pořádá ve čtvrtek 8. září od 16.00 hodin před obchodním centrem 
Palác Flóra zábavné odpoledne pro ty, kteří mají rádi pohyb v nejrůz-
nějších podobách. Taneční skupiny, U-rampa, biketrial, break dance, 
beat box, bojová umění, módní přehlídka „v pohybu“ a další aktivity 
jsou připraveny především pro mladé návštěvníky. Jako host vystoupí 
skupina Prague Conspiracy. Přímo na místě se bude možné zapsat do 
kurzů DDM Ulita. Vstup je volný. �
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