
Oba projekty jsou součástí stra-
tegie Rady městské části, která 
by po ukončení privatizace do-
movního fondu, jenž spěje do 
své závěrečné etapy, zajistila obci 
vhodný bytový fond pro ovlivňo-
vání bytové politiky v Praze 3.

Oba projekty navazují na dal-
ší opatření v sociální oblasti, kte-
ré městská část již podnikla, pře-
devším na program ústupového 
bydlení. V jeho rámci nabízí rad-
nice především seniorům, které 
ohrožuje deregulace nájemného, 
aby vyměnili svůj obecní byt za 

menší. Právě bytový komplex na 
Pražačce by jim měl zajistit dů-
stojné bydlení v klidné lokalitě 
v moderních bytech, které vyho-
vují standardům 21. století i od-
povídajícími službami.

O bytovém komplexu v Rohá-
čově ulici rozhodlo vedení radni-
ce, že jej ponechá v domovním 
fondu městské části. Chátrají-
cí nekvalitní panelová výstav-
ba z doby reálného socialismu, 
která hyzdí historickou část Žiž-
kova, by se však měla proměnit 
v budoucích letech díky velké 

revitalizační akci v jeden z nej-
modernějších bytových kom-
plexů, který nabídne obecním 
nájemcům ty nejvyšší standar-
dy moderní architektury. Ekolo-
gické a energeticky úsporné by-
ty, domy s plastickými fasádami 
a předsunutými balkony, lávky 
a moderní parky mezi jednotli-
vými budovami. Zázemí pro ob-
chody a další provozovny, které 
budou nejen obecním nájemní-
kům nabízet své služby. Tak by 
podle studie ateliéru MS Archti-
tekti měl vypadat rozsáhlý kom-

plex, který původně vsadili na 
Žižkov komunističtí plánovači 
v rámci svého nesmyslného plá-
nu na zbourání historické čtvr-
ti. Nová tvář dosluhujících pa-
neláků by měla v rámci možností 
moderním ale citlivým způso-
bem souznít s okolní historickou 
zástavbou a nabídnou nájem-
cům úroveň života, která je srov-
natelná s nejmodernějšími byto-
vými trendy. �
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Více na str. 6

Obecní bydlení pro 21. století

�-�
r o č n í k  1 9  |  č í s l o  7-8/ 2 0 1 0  Z D A R M A

Školy o prázdninách 
zkrásní zevnitř 

i zvenku
 strana 3

Vyhodnocení
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Žižkovská radnice rozjela dva velké pro-
jekty obecního bydlení. V rámci plánu 
třetí městské části by se měl rozsáhlý 
blok panelových domů  ohraničený uli-
cemi Roháčova, Jeseniova, Ostromečská 
a Blahoslavova změnit v moderní bytový 
komplex se špičkovými parametry 21. sto-
letí. V oblasti Pražačky by pak měl vyrůst 
soubor domů s malými a středními byty 
pro ústupové bydlení především seniorů 
a startovací bydlení pro mladé rodiny.

Předběžná studie budoucí podoby panelového komplexu Roháčova-Jeseniova-Ostromečská-Blahoslavova.

Letošní sedmý ročník Mezinárod-
ního festivalu debutů a student-
ských filmů Fresh Film Fest, bude 
probíhat od 25. do 29. srpna po-
prvé v Praze na několika festivalo-
vých místech – v Paláci Akropolis, 
v kinech Aero a Světozor, v divadle 
Ponec a v letním kině na Parukář-
ce. Záštitu nad letošním festivalem 
převzal radní hl. m. Prahy pro ob-
last kultury Ondřej Pecha. �

Více na str. 8

Poprvé jsem se s největším žijícím 
Čechem seznámil v osmdesátých 
letech, když mě táta jako dítě vzal 
do vinohradského divadla Spejbla 
a Hurvínka na mé první před-
stavení cimrmanovské divadelní 
kompanie. Osobitý humor s vyba-
lancovanými dvojsmysly o rakous-
ko-uherské monarchii, které trefně 
glosovaly tehdejší reálie života v so-
cialismu, mne okamžitě uchvátil. 
Gramofonová deska s nahrávkou 
divadelního představení Cesta na 
severní pól patřila během mé pu-
berty k povinné výbavě sbírky mé 
i mých kamarádů. Kdo neznal 
dialogy o dra�ování na sever nebo 
nevěděl, co je myšleno prohlášením 
„Sníme psy“, ten v debatách na 
střední škole jako by nebyl. 

Dnes si divadelní hry autorské 
dvojice Svěrák – Smoljak o nejslav-
nějším světovém všeumělcovi pouš-
tějí moje děti na počítači, kamarádi 
z dětství se dokonce pokouší zasvětit 
do specifik tohoto ryze českého hu-
moru japonské obchodní partnery 
během firemních večírků.

Postava Járy Cimrmana prová-
zí od onoho prvního představení 
celý můj život, nemohu projít okolo 
divadla ve Štítného ulici, aniž bych 
se nevrátil v mysli tu o deset, o dva-
cet či o třicet let zpět.

Fanoušci Beatles tvrdí, že umí 
rozpoznat na poslech písně, které 
napsal Lennon a které pochází z pe-
ra McCartneyho. Stejně tak my jsme 
se snažili rozpoznávat Smoljakovy 
skeče od Svěrákových. Pan Ladislav 
se svým inteligentním humorem, 
který hladí, mi bude chybět, stejně 
jako tisícům dalších fanoušků. Ode-
šel. Slovy Járy Cimrmana: Můžeme 
nesouhlasit, můžeme protestovat, 
ale to je tak vše, co s tím můžeme dě-
lat… Snad jen poděkovat. �

JAN SOTONA, šéfredaktor
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RADA MČ PRAHA 3

Rada navrhla 
zrušení heren
� Zrušení všech míst, kde se provo-
zují výherní hrací přístroje, na území 
Prahy 3 navrhla na svém zasedání 
8. června Rada městské části. Pod-
le návrhu vedení žižkovské radnice 
by výjimku měly pouze ty provo-
zovny definované zákonem, které 
provozují kurzové sázky. Důrazné 
opatření proti hazardu však nakonec 
nevstoupilo v platnost, protože pre-
zident republiky o několik dní později 
nepodepsal novelu zákona, která 
by Praze 3 a dalším obcím umožnila 
výherní hrací přístroje regulovat.

Radnice zapůjčila 
policii notebooky
� Radní souhlasili se žádostí ob-
vodního ředitele Policie ČR, OŘ 
Praha III Ladislava Hrdličky, který 
požádal radnici o zapůjčení dvou 
notebooků a tiskáren k zefektiv-
nění práce příslušníků policie na 
území třetí městské části. 

Praha 3 vybuduje 
inteligentní přechody
� O vypsání výběrového řízení na 
dodavatele bezpečnostního a infor-
mačního značení na území měst-
ské části Praha 3 rozhodli na svém 
posledním jednání radní. V rámci 
této investice chce radnice výrazně 
zlepšit bezpečnost ulic v Praze 3, 
především značení přechodů. Na 
žižkovských a vinohradských uli-
cích by se tak měly v budoucnosti 
objevit tzv. inteligentní přechody, 
které řidičům signalizují přítomnost 
chodce, a další nejmodernější bez-
pečnostní a informační systémy.

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

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

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

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 18. července a 16. srpna
Koněvova/V Jezerách 18. července a 16. srpna
Soběslavská/Hollarovo nám. 18. července a 16. srpna
Tachovské nám. (u tunelu) 18. července a 16. srpna
Na vrcholu/V domově 11. července, 9. srpna a 6. září
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 11. července, 9. srpna a 6. září
Náměstí Barikád 11. července, 9. srpna a 6. září
Kostnické nám./Blahníkova 11. července, 9. srpna a 6. září
Buková/Pod Lipami 54 26. července a 22. srpna
Jeseniova 143 26. července a 22. srpna
Přemyslovská/Orlická 26. července a 22. srpna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 26. července a 22. srpna
Křivá 15 7. července, 2. a 30. srpna
Přemyslovská/Sudoměřská 7. července, 2. a 30. srpna
U Rajské zahrady/Vlkova 7. července, 2. a 30. srpna
V zahrádkách/Květinková 7. července, 2. a 30. srpna

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Občané hl. m. Prahy mohou ob-
sluze svozových vozidel zdar-
ma odevzdat tyto odpady: ba-
terie a akumulátory, nádoby od 
sprejů, zahradní chemii, mazací 
oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxi-
dy, lepidla a pryskyřice, odmaš-
ťovací přípravky, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a výbojky. 
Ve středu 14. července se usku-
teční svoz na následujících za-
stávkách:

Úřad městské části Praha 3 za-
hájil na počátku roku realizaci 
projektu Návrat do práce, který 
je zaměřen na podporu znevý-
hodněných osob na trhu práce 
žijících v městské části Praha 3. 
Projekt je hrazen z prostředků 
Evropského sociálního fondu 
a hlavního města Prahy v rámci 
Operačního programu Praha – 
Adaptabilita.

Projekt, na kterém městská 
část spolupracuje se dvěma ob-
čanskými sdruženími – Ježek 
a čížek a Vel ká Ohrada, je zamě-
řen zejména na osoby specific-
ky znevýhodněné na trhu prá-
ce, jako jsou osoby pocházející 
ze sociokulturně znevýhodněné-
ho prostředí, osoby po výkonu 
trestu nebo příslušníci etnických 
menšin. Kvalifikovanou pomoc 

zde ale  najde každý, kdo má pro-
blémy s pracovním uplatněním 
a chtěl by svoji situaci změnit.

Pro všechny zájemce je otevře-
na pracovní poradna, ve které 
získají potřebné informace a mo-
hou zde využívat služeb tzv. job 
klubu, v němž je možné pod od-
borným vedením vyhledávat na 
internetu pracovní příležitosti, 
vytvářet životopisy či e-mailem 
komunikovat s potenciálními za-
městnavateli.

Další aktivitou je trénink pra-
covních dovedností. Cílem je 
vytvořit podmínky, které co nej-
více napodobují otevřený trh 
práce v oblasti nízkokvalifiko-
vaných pozic, proto bylo zříze-
no pět tréninkových pracovních 
míst se zaměřením na úklid ve-
řejných prostranství na území 
městské části.   

Od června probíhá také sé-
rie motivačních kurzů, v jejichž 

rámci získávají účastníci doved-
nosti potřebné pro zapojení do 
pracovního života a také si volí, 
jakému povolání by se chtěli vě-
novat. Na motivační kurzy po-
té navazují rekvalifikační kurzy, 
kde mohou účastníci zvolenou 
specializaci plně rozvinout. Do 
prvního běhu motivačních kur-
zů nastoupilo 27 uchazečů.

Zájemci se mohou informovat 
na Odboru sociálních věcí Úřadu 
MČ Praha 3 anebo na adrese pro-
jektu Chvalova 12, Praha 3. �

VLADIMÍR BERAN, 
Odbor sociálních věcí

Návrat do práce pokračuje

Součástí projektu je i získávání pra-
covních návyků – například při úklidu 
veřejných prostranství.

I v letošním roce navazujeme na 
Dny evropského dědictví, které 
se konají každý rok v září. Cílem 
je zpřístupnit veřejnosti nejza-
jímavější památky – architekto-
nické, archeologické, sakrální, 
technické, dále také muzea, gale-
rie nebo knihovny, a to i ty, které 
obvykle nebývají veřejnosti pří-
stupné. Ke Dnům evropského 

dědictví bývají pořádány dopro-
vodné akce – přednášky, koncer-
ty, městské slavnosti. 

Letošní národní témata „Du-
še památek“ inspirovalo k uspo-
řádání dvou stěžejních akcí: 10. 
září odpoledne proběhne ko-
mentovaná vycházka po koste-
lech Prahy 3 a 21. září přednáška 
o architektonické „duši“ Žižko-
va včetně promítání filmu Davi-
da Vávry o Žižkově.

Dny žižkovského kulturního 
dědictví zahájí 4. září promenádní 
odpoledne s Žižkovankou na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Seznam 
všech akcí přineseme v příštím čís-
le RN a také na www.praha3.cz. �

EVA HÁJKOVÁ,
vedoucí Odboru kultury

Dny žižkovského 
kulturního dědictví 2010

Stanovisko vedení MČ Praha 3 k policejnímu 
vyšetřování dvou představitelů radnice
V pondělí 7. června zahájil policejní vyšetřovatel trestní stíhání proti 
zástupci starosty MČ Praha 3 Mgr. Janu Šmídovi a vedoucímu Od-
boru výstavby Ing. Karlu Urbanovi. Oba jmenovaní se měli podle 
názoru vyšetřovatele dopustit trestného činu zneužití pravomoci 
úřední osoby tím, že se pokusili zvýhodnit zájmy obecního rozpočtu 
nad zájmy soukromého podnikatele při vyjednávání o ceně po-
zemku, který městská část potřebuje pro zlepšení dopravní situace 
v Praze 3, konkrétně rozšíření ulice Malešická. Původní podezření 
z korupce, které policie vyšetřovala, se podle textu obvinění nepo-
tvrdilo.  

Oba jmenovaní o tom bezprostředně informovali vedení žižkov-
ské radnice a nabídli svoje funkce k dispozici. Vedení radnice toto 
jejich rozhodnutí považuje za standardní krok v transparentním 
politickém prostředí. Oba dotčení také informovali Radu městské 
části Praha 3 o tom, že se cítí zcela nevinni a jsou dle svých slov 
obviněni za jednání ve veřejném zájmu. Zároveň Radě městské 
části Praha 3 sdělili, že prostřednictvím svých právních zástupců 
podali stížnost proti předmětnému obvinění. Rada městské části 
Praha 3 proto rozhodla, že projedná uvolnění obou dotčených z je-
jich funkcí ve chvíli, kdy státní zástupce rozhodne o relevanci zmí-
něné stížnosti. 

Vedení městské části Praha 3 vyjádřilo také víru, že Policie Čes-
ké republiky bude postupovat ve vyšetřování rychle a se vší roz-
hodností, aby objasnila veškeré okolnosti vzneseného podezření, 
a dospěje tak ve své práci co možná nejdříve k jednoznačnému 
výsledku. Radní rozhodli, že městská část Praha 3 v této souvis-
losti poskytne příslušným orgánům činným v trestním řízení plnou 
součinnost.

Aby oba jmenovaní zabránili možným následným spekulacím 
a z důvodu zajištění transparentnosti předali prostřednictvím od-
dělení vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3 
médiím text policejního obvinění a sami takto okamžitě informovali 
o celé události veřejnost. 

Rozhodnutí vyšetřovatele o trestním stíhání obou představitelů 
radnice následně zrušil dozorující státní zástupce, který celou věc 
vrátil Policii ČR k došetření.

Jan Sotona, tiskový mluvčí MČ Praha 3

Zastávka mobilního sběru Čas
křižovatka ulic Na Balkáně a Hraniční 15.00 až 15.20
ulice Křivá před č. 15 15.30 až 15.50
křižovatka ulic Osiková a Habrová 16.00 až 16.20
křižovatka ulic Ambrožova a Malešická 16.30 až 16.50
křižovatka ulic Rokycanova a Žerotínova 17.10 až 17.30
křižovatka ulic U Rajské zahrady a Vlkova 17.40 až 18.00
křižovatka ulice Zvonařova a Škroupova nám. 18.10 až 18.30
křižovatka ulice Soběslavská a Hollarova nám. 18.40 až 19.00

EVA KRAJBICHOVÁ, oddělení správy zeleně

Svoz nebezpečného odpadu v Praze 3 

Žižkovský výtvarný 
salón

MČ Praha 3 pořádá od 9. září 
do 15. října přehlídku děl výtvar-
níků, kteří zde bydlí, pracují nebo 
studují. Máte-li zájem zúčastnit se 
této výstavy, kontaktujte prosím 
Odbor kultury, tel.: 222 116 350 
nebo Atrium na Žižkově, Čajkov-
ského 12, tel.: 222 721 838. Více 
na www.praha3.cz. �
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Na střeše ZŠ Chelčického jsou 
nově instalovány fotovoltaicé 
články. Uvažujete o tom, že by 
se solární panely mohly objevit 
i na dalších školnách?
V tomto případě šlo o pilotní pro-
jekt, v další fázi uvažujeme o in-
stalaci solárních panelů také na 
základní škole Chmelnice, kte-
rá již rekonstrukcí se zateple-
ním prošla. Navíc Chmelnici byl 
podle evropských standardů pro-
půjčen titul Ekoškola, její škol-
ní program se na ochranu život-
ního prostředí zaměřuje, takže by 
takovýto obnovitelný zdroj ener-
gie této základní škole slušel. Zva-
žujeme i další budovy, například 
jednu z mateřských škol, nicméně 
instalace solárních panelů nebude 
možná ani v budoucnosti všude. 

Někde tomu brání přímo charak-
ter budovy, někde dokonce její ar-
chitektonická hodnota. 

V minulých letech bylo rekon-
struováno několik školních ku-
chyní, letos další dvě – to se rad-
nice tolik zaměřila na kvalitu 
stravování dětí?
V některých případech byla ob-
nova kuchyní doslova nezbyt-
ností. Nicméně stravování dětí 
má samozřejmě v našich plánech 
prioritu. Radnice neovlivňuje os-
novy, ale právě stravování je jed-
nou z věcí, kterou ovlivnit může. 
Chceme, aby naše děti žily zdra-
vě, proto městská část pořádá 
a podporuje řadu sportovních ak-
tivit, proto se také snažíme, aby 
měly zdravý stravovací režim. Pro 
školní jídelny v Praze 3 zvažujeme 
i systém výběru a dodávek ekolo-
gických potravin, především ovo-
ce a zeleniny od českých farmářů. 

V loňském roce byly základní 
školy vybaveny interaktivními 
tabulemi. Chystáte něco podob-
ného i letos?
V průběhu tohoto školního roku 
jsme zajistili dalších šest milio-
nů korun z ministerstva školství, 
díky kterým byly jednotlivé ško-
ly dovybaveny dataprojektory, 
notebooky a dalšími pomůcka-
mi. Navíc uvažujeme o spuštění 
projektu Easy school. Jde o in-
formační systém, který pomo-
cí programů a kamer umožňuje 
rodičům i dětem například přes 
internet nahlédnout do elektro-
nické žákovské knížky, stáhnout 
hodinu, na které chyběli. Zkrát-
ka hledáme další možnosti, jak 
výuku i pobyt ve škole zlepšit. �
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Stále pracujeme na zlepšení podmínek ve školách
říká zástupce starosty pro školství Jiří Matušek

Většina peněz, kte-
ré letos radnice jako 
zřizovatel investuje 
do základních a ma-
teřských škol v Pra-
ze 3, je určena na 
opravy budov a ku-
chyní. Školy nový-
mi fasádami a okny 
získají nejen moder-
ní vzhled, ale přede-
vším splní současné 
energetické a ekolo-
gické standardy.

Díky financím z rozpočtu městské 
části je těsně před dokončením 
první škola na solární pohon – 
Základní škola Chelčického. Dal-
ší rozsáhlé investiční akce začnou 
právě v těchto dnech, kdy školní 
lavice opustí žáci a zamíří na let-
ní prázdniny.

„Za čtyři roky proto žižkovská rad-
nice do školství investovala neuvěřitel-

ných 308 milionů korun. Je to investi-
ce do budoucnosti našich dětí,“ uvedl 
zástupce starosty pro školství Jiří 
Matušek. 

Největší investice míří tak ja-
ko v minulých letech na zateple-
ní školních budov, jejich moder-
nizaci a vybavení. Největší sumu 
peněz spolkne dokončení rekon-
strukce základní školy Chelčic-

kého, která by se měla stát první 
žižkovskou školou s nejvyššími 
ekologickými parametry. Budova 
bude díky zateplení maximálně 
energeticky úsporná, energii bude 
čerpat ze slunečního záření díky 
instalovaným solárním panelům 
na střeše. Poslední úpravy čekají 
také Mateřskou školu U Zásobní 
zahrady, která během uplynulého 

školního roku prošla komplexní 
rekonstrukcí. 

Stavební práce budou pokračo-
vat i o prázdninách. Komplexní re-
konstrukcí projde školní kuchyně 
v ZŠ Chmelnice a v mateřské škole 
na Pražačce. Pokračovat bude re-
konstrukce budovy B školy U Zá-
sobní zahrady a začne rekonstruk-
ce MŠ Jeseniova. Na Pražačce se 

po opravách budovy a přístavbě 
nové školní jídelny rozběhnou do-
končovací práce. Vstupní prostor 
bude zateplen, novou tvář dosta-
nou přístupové cesty a školní dvůr 
s pietním místem.

Obnovy se dočkají také historic-
ky cenné budovy. V základní ško-
le Jaroslava Seiferta ve Vlkově uli-
ci restaurátoři opraví do původní 
podoby aulu. Jedna z nejcenněj-
ších funkcionalistických budov 
v Praze 3, Základní škola nám. Ji-
řího z Lobkovic dostane novou 
prosklenou schodišťovou stěnu.

Během července a srpna bude  
vybavena vnitřním zařízením ta-
ké nová mateřská škola v Žerotí-
nově ulici. Od září se tak kapacita 
mateřských škol zvýší o další stov-
ku míst. Také díky tomu zůstane 
Praha 3 jednou z mála městských 
částí, která je schopna zvládnout 
zájem rodičů o umístění dětí v ma-
teřinkách. �

-jas-

První solární škola v Praze spustí 
provoz po prázdninách

Téměř 140 milionů 
korun zamíří v letoš-
ním roce do základ-
ních a mateř ských 
škol. Historicky nej-
vyšší investice do 
školství Prahy 3 pro-
mění škol ní institu-
ce v moderní centra 
vzdělanosti. 

Fotovoltaické články na střeše Základní školy Chelčického.

Opravy se dočká i prosklená stěna architektonicky cenné 
budovy Základní školy náměstí Jiřího z Lobkovic.

S rekonstrukcí auly Základní a mateřské školy Jaroslava
Seiferta ve Vlkově ulici se začalo již před prázdninami.

Po roční rekonstrukci se po prázdninách otevře Mateřská škola U Zásobní zahrady.
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Radnice Prahy 3 informuje a ko-
munikuje s občany převážně 
prostřednitvím Radničních no-
vin a webových stránek měst-
ské části. Obě média v posled-
ní době prochází řadou změn, 
které představil tiskový mluvčí 
Jan Sotona: „V posledním roce se 
snažíme o aktualizaci těchto médií 

tak, aby obsahovaly informace z ce-
lé městské části doplněné například 
o praktický kulturní přehled. Chtěli 
bychom, aby občan, který otevře we-
bové stránky Prahy 3, dostal kvalitní 
servis. V druhé vlně budeme překlá-
pět web do zpravodajské roviny.“

Pokud občan nenajde po-
třebnou informaci na webových 
stránkách městské části nebo 
nemá k dispozici internet, mů-
že se s písemným nebo telefo-
nickým dotazem obrátit přímo 
na Úřad městské části Praha 3. 
Postup vyřízení takového do-
tazu vysvětlil vedoucí oddělení 
vnějších vztahů a komunikace 
Jeroným Janíček: „Když se na nás 
lidé obrátí s konkrétní otázkou, mu-
síme se vždy opřít o stanovisko ve-
doucích odborů. Přesto, že se snaží-
me být s nimi neustále v kontaktu, 

může se odpověď vlivem jejich pra-
covní vytíženosti prodloužit. Tu-
to časovou prodlevu mezi otázkou 
a odpovědí cítíme jako svoji velkou 
rezervu a pracujeme na zlepšení té-
to situace.“

Veřejnost zajímal i výběr člán-
ků a komentářů do Radničních 
novin. „Názorové články, které ma-
jí být otištěny v Radničních novi-
nách, schvaluje redakční rada. Ve-
dení radnice tento výběr nemůže 
ovlivnit. Noviny městské části Pra-
hy 3 jsou apolitické,“ odpověděl 
na dotaz z publika Jan Sotona, 
tiskový mluvčí. 

Díky velkému zájmu obča-
nů vzešlo z debaty mnoho zají-
mavých a podnětných nápadů 
na zlepšení a zkvalitnění komu-
nikace i internetové prezenta-
ce veřejných dokumentů. „Mám 

dobrý pocit z toho, že znám názory 
občanů a oni znají moje. To je pro 
mě vždy velkým přínosem,“ necha-

la se slyšet starostka Milena Ko-
zumplíková. �

-jer-

Veřejná debata o komunikaci radnice
vzbudila nebývalý zájem občanů
Tématem třetího 
veřejného fóra, 
které 15. června 
uspořádala měst-
ská část Prahy 3, se 
stala komunikace 
radnice s veřejností. 
Debatovat se zá-
stupci radnice při-
šlo nebývale mnoho 
občanů, jejich do-
tazy nejčastěji zod-
povídala starostka 
Milena Kozum-
plíková a tiskový 
mluvčí Jan Sotona, 
pozvání k diskuzi 
přijal i tajemník 
Úřadu městské čás-
ti Prahy 3 Petr Fišer 
a vedoucí odděle-
ní vnějších vztahů 
a komunikace 
Jeroným Janíček.

Příští veřejná debata na téma

BYDLENÍ 
A PRIVATIZACE
V PRAZE 3
proběhne v úterý 20. července 
od 17.30 v obřadní síni 
radnice na Havlíčkově nám. 9

Téma komunikace radnice s veřejností přilákalo mnoho diskutérů.

Farmářské trhy v Praze 3: 
Jak chcete, aby vypadaly? 
Kdy se mají konat?
Praha 3 v současné době připravuje v ko-
ordinaci s hl. m. Prahou a městskými část-
mi Praha 1 a Praha 2 farmářské trhy. Jejich 
pravidelné pořádání na území naší městské 
části se předpokládá již od podzimu tohoto 
roku. S ohledem na to, že obdobné projekty 
v jiných obcích a částech české metropole, 
nabízejí rozdílnou nabídku produktů a jsou 
pořádány v různých termínech s odlišnou 
periodicitou, obracíme se na Vás s žádostí 
o zodpovězení dvou anketních otázek. Žiž-
kovská radnice bude vycházet při další pří-
pravě projektu z názorů veřejnosti a pokusí 
se budoucí podobu farmářských trhů v Pra-
ze 3 maximálně přizpůsobit jak složením 
sortimentu, tak i termíny konání. 
Odpovědi prosím zašlete elektronickou poš-
tou na adresu mluvci@praha3.cz, nebo 
vhoďte do schránky Radničních novin, 
Lipanská 7. Více na www.praha3.cz. Účastí 
v anketě napomůžete tomu, aby se tato nová 
služba maximálně vyhovovala veřejnosti. �

-jas-

Jakou nabídku zboží byste na Farmářských trzích v Praze 3 uvítali?
� ovoce 
� zelenina
�  maso a uzeniny, sádlo, škvarky
� pečivo 
� vejce
� květiny
� sazenice
� čerstvé bylinky
�  mléko a mléčné výrobky – sýry, máslo, jogurty, 

zákysy, tvaroh
� biovýrobky – kosmetika
� med

� čerstvé ryby
� piva z malých pivovarů
�  vína od malých českých a moravských výrobců
� ovocné a zeleninové šťávy
� houby
� regionální speciality
� čaj, káva
� bezlepkové výrobky
� koření
� domácí pálenky 
� mlékomat

Které dny v týdnu by měly být Farmářské trhy v Praze 3 pořádány?
� pondělí � úterý � středa � čtvrtek � pátek � sobota � neděle

MÁME 
OTEVŘENO!
Oddělení vnějších vztahů 
a komunikace
tel.: 725 045 372, 
e-mail: komunikace@praha3.cz

Na dotazy příchozích odpovídali Jeroným Janíček, Milena Kozumplíková, Petr Fišer a Jan Sotona. 
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Děti slavily s legendami českého sportu 

Ani chladné počasí, které vlád-
lo v úterý 1. června, nedokázalo 
děti odradit od toho, aby osla-
vily svůj svátek. Zábavný pro-
gram Dětského dne, který při-
pravila městská část Praha 3, 
začal dopolední Crazy olympiá-
dou. Děti z mateřských a zá-
kladních škol třetí městské čás-
ti se sešly ve sportovním areálu 
na Pražačce, kde mohly poměřit 
své síly v nejrůznějších disciplí-
nách pod vedením těch nejpo-
volanějších – slavných a úspěš-
ných sportovců. 

Děti při plnění sportovních 
úkolů tak měly zároveň šanci 
získat autogramy významných 
osobností jako například nej-
úspěšnější české olympioničky 

všech dob Věry Čáslavské, svě-
tové rekordmanky Jarmily Kra-
tochvílové, Romana Šebrleho, 
Aleše Valenty, Antonína Panen-
ky nebo šestinásobného vítěze 
Velké Pardubické Josefa Váni.

Oslavy Dne dětí se odpoledne 
přesunuly na náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Malí oslavenci zde sou-
těžili na dvanácti stanovištích: 
v cirkusovém klubu se například 
učili žonglovat s nejrůznějšími 
předměty, udržet balanc na míči 
nebo si vyzkoušeli, jak se cítí pro-
vazochodec. V improvizované 
mincovně si mohli vyrazit dukát 
nebo vyrobit pečeť. U stanu po-
licie využili šance nechat se otes-
tovat ze znalostí pravidel silniční-
ho provozu, ale také si mohli vy-

zkoušet, jaké je to sedět za řídítky 
obrovské motorky Městské poli-
cie nebo si zkusit, jak se cítí poli-
cejní těžkooděnec ve své výstroji 
a výzbroji. U kluků ale i holčiček 
(a leckterých tatínků) zazname-
nala velký úspěch přehlídka ka-
mionů, náklaďáků, bagrů a dal-
ších vozidel na dálkové ovládání. 
Ti nejmenší si zase vyhráli ve sta-
nu plném kostiček Lega. 

Během odpoledne vyhrálo ně-
kolik šťastlivců stavebnici Lego, 
největší očekávání však vzbudi-
lo finálové losování o hlavní cenu 
Dětského dne – zájezd do Lego-
landu v Německu pro celou ro-
dinu. Šťastným výhercem se stala 
desetiletá Kateřina ze Žižkova. �

-mot-
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Moderní komplex by podle 
předběžné architektonické stu-
die mohl nabídnout až tři stov-
ky malých a středních bytů, 
které bude obec v rámci svých 
sociálních programů nabízet pře-
devším seniorům. Zástupce sta-
rosty pro bydlení Zdeněk Loch-
man však upozorňuje, že nepů-
jde o projekt, který řada politiků 
i média označují jako tzv. sociál-
ní bydlení. 

„Řada lidí s tímto pojmem ráda 
operuje, ale nikdo není schopen defi-
novat, co tím myslí. Většinou se ten-
to název používá pro levné byty, či 
rovnou tzv. holobyty, kam obce vy-
stěhovávají problematické nájemce. 
Tak tomu v tomto případě rozhodně 
nebude,“ upozorňuje místostaros-
ta Lochman. Podle jeho slov pů-
jde o kvalitní výstavbu s moder-
ním vybavením, která nabídne 
parametry bydlení odpovída-
jící všem dnešním zdravotním 
a energetickým trendům: „Tyto 
byty mohu být dobrou volbou pře-
devším pro ty nájemce, kteří se ne-
chtějí nebo nemohou účastnit pri-
vatizace.“

V rámci projektu Ústupové 
bydlení vznikne na Pra-
žačce na tři sta bytů od 
garsonek až po byty 3+1. 

Celý komplex obyvatelům na-
bídne špičkové bydlení s odpo-
vídajícími službami v klidné lo-
kalitě nedaleko parkové plochy 
Krejcárek. V rámci výstavby by 
zde mělo vzniknout až 250 no-
vých parkovacích míst a komerč-
ní prostory nabízející služby. 
Uvažuje se také o zajištění zdra-
votnických služeb přímo v mís-
tě. Lokalita, která by měla lidem 
zajistit spokojené bydlení, má 
výbornou dostupnost městskou 
hromadnou dopravou. 

„S ohledem na kategorii obča-
nů, kterým bude komplex určen, zde 
zvažujeme, že udržíme systém ceno-
vé hladiny nájemného, které nebude 
kopírovat situaci na otevřeném byto-
vém trhu a dá tak lidem jistotu do-

stupného kvalitního bydlení s garan-
tovanou cenou. Navazujeme tak na 
další sociální programy, které jsme 
v souvislosti s deregulací nájemné-
ho v poslední době spustili, čímž ko-
pírujeme moderní evropské tren-
dy,“ doplňuje Zdeněk Lochman 
s tím, že projekt by měl v prv-
ní řadě zajistit perspektivu těm 
obyvatelům Prahy 3, kteří mo-
hou mít s ohledem na svoji situa-
ci z budoucnosti obavy.

„Příprava tohoto projektu má 
v souvislosti s deregulací a ekono-
mickou krizí maximální prioritu. 
Všechny záležitosti pro územní řízení 
běží na plné obrátky,“ uzavírá mís-
tostarosta Prahy 3 v souvislosti 
s otázkou, kdy bude mo-
derní dostupné byd-
lení na Pražačce 
hotovo. �

-jas-
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„Tato necitlivá panelová výstavba 
mezi Jeseniovou a Roháčovou ulicí 
neměla nikdy vzniknout, paneláky 
jsou v kontextu okolní zástavby příliš 
mohutné. Jejich demolice nepřipa-
dala v úvahu, museli jsme tedy hle-
dat jiné řešení, jak vytvořit důstojné 
obecní bydlení,“ vysvětluje zástup-
ce starosty Zdeněk Lochman. 

Městská část si nechala zpra-
covat studii možného architekto-
nického zásahu do této lokality. 
Návrh obsahuje komplexní řeše-
ní domů, vnitrobloku, komunika-
cí i parkování. Počítá s úpravou 
vchodů, společných prostor do-
mů, výměnou oken i rekonstruk-

cí fasád. Cílem je místním obyva-
telům zachovat stávající a vytvořit 
nové nebytové prostory pro ko-
merční i nekomerční služby. „Ne-
chtěli jsme se spokojit s pouhou vý-
měnou oken či zateplením fasád, 
přemýšleli jsme i nad zlepšením kvali-
ty bydlení a kultivací okolí. Chtěli by-
chom zde například vytvořit i prostory 
pro větší prodejnu, abychom místním 
usnadnili nákupy,“ zpřesňuje zámě-
ry radnice Zdeněk Lochman.

V návrhu je počítáno také 
s úpravou zelených ploch ve vni-
trobloku, rekonstruovány budou 
i jesle. Vybudují se nové předza-
hrádky, dětská hřiště a místa pro 

odpočinek. Dojde i na terénní 
úpravy včetně zapuštění podzem-
ních kontejnerů na odpad. Počet 
parkovacích míst bude navýšen, 
uvažuje se i o vybudování pod-
zemních garáží. 

Navrhovaná studie představuje 
první krok v dlouhé cestě. Výmě-
na oken, která v komplexu aktu-
álně probíhá, svým řešením zapa-
dá do konceptu celého projektu. 
Částečná rekonstrukce má za cíl 
udržet kvalitu bydlení v uspo-
kojivém stavu před tím, než do-
sluhující paneláky projdou kom-
plexní proměnou. �

-jas-

Paneláková jizva na tváři Žižkova 
se změní v nejmodernější bydlení

To je pro zastupitele městské části 
napříč politickým spektrem těžko 
představitelná varianta. Jedním 
z řešení je kromě adresné finanč-
ní podpory zejména zachování 
části současného bytového fondu 
městské části pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel a také výstavba 
nového tzv. ústupového bydlení.

Ústupové bydlení je známé 
z řady západoevropských států. 
A jak by to mělo vypadat kon-
krétně? Obec vybuduje malome-
trážní byty, zájemce o ústupové 

bydlení pak obec požádá o přidě-
lení tohoto malometrážního by-
tu, nastěhuje se a následně opustí 
svůj větší (a pro něj finančně neú-
nosný) obecní byt. Malometráž-
ní byty začleněné do fondu ústu-
pového bydlení přitom získávají 
status zvláštního určení, a proto 
se na ně nevztahuje deregulace 
nájemného.

Praha 3 musí zůstat pestrou 
městskou čtvrtí. Musí proto na-
bídnout bydlení pro všechny 
příjmové vrstvy i různé věkové 

skupiny obyvatel. Malometráž-
ní ústupové byty, které by moh-
ly vyrůst v ulici Nad Ohradou, 
představují významný krok tímto 
směrem. Proto rada městské čás-
ti na základě doporučení Výboru 
pro územní rozvoj již objednala 
podrobnější studii pro zástavbu 
této lokality, kde by mohlo vznik-
nout řádově až 300 nových malo-
metrážních bytů. �

BOHUSLAV NIGRIN
zastupitel MČ Praha 3

Ústupové bydlení nabídne stovky nových bytů

Komplex na Pražačce kopíruje evropské trendy obecního bydlení
Postupná deregulace nájemného do-
stává řadu obyvatel Prahy 3 do složité 
situace. Zvyšování nájemného probíhá 
v podstatě plošně a hrozí, že mnozí lidé 
na vysoké nájemné v obecních bytech 
nedosáhnou a budou se muset stěhovat 
jinam. V silách bytové komise pak nebu-
de možnost uspokojit všechny žadatele 
o menší byty.

Oblasti dolního 
Žižkova vévodí 
rozsáhlý panelový 
komplex. Tento 
blok zde byl vy-
stavěn v 80. letech 
namísto původních 
činžovních domů, 
které byly v rámci 
zamýšlené asana-
ce celého Žižkova 
zbourány.

V místě nevyužitých jeslí v ulici Nad Ohra-
dou by měl v těsné blízkosti sportovního 
areálu Pražačka vyrůst nový bytový kom-
plex s výmluvným názvem Ústupové 
bydlení. Městská část Praha 3 zde plánuje 
postavit velký pavlačový dům s dalšími 
objekty, které občanům Prahy 3 nabídnou 
jistotu cenově přijatelného bydlení.
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Vyhlášení výsledků celoročních školních soutěží
Znalostní a dovednostní soutěže
1. místo: ZŠ Lupáčova 
2. místo: ZŠ Jeseniova 
3. místo: ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 

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

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

Umělecké soutěže
1. místo: ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 
2. místo: ZŠ Lupáčova 
3. místo: ZŠ Chmelnice

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

15. ročník „Za kapkou rosy“
1.–2. místo:  Kateřina Němcová a Kateřina 

Václavíková – obě ZŠ Chmelnice
3.–4. místo:  Marie Brabencová a Natálie Nováková –

obě ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Oceněno bylo také deset nejlepších řešitelů soutěže 
Za kapkou rosy.

Ředitel ZŠ Lupáčova Milan Hausner se spolu s žáky raduje ze zisku poháru za celkové vítězství v celoroční soutěži škol v Praze 3.

Cena za první místo v uměleckých soutěžích putuje do rukou  
ředitele ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad Miroslava Šoukala.

Skleněnou plastiku za vítězství ve znalostních a dovednostních 
soutěžích převzal opět Milan Hausner z Lupáčovky.

Během oslav Dne dětí na Pražačce převzala trofej za vítězství 
v soutěžích pro I. stupeň základních škol ředitelka ZŠ a MŠ náměstí 
Jiřího z Lobkovic Naděžda Hrebíková.

Skleněnou plastiku a diplomy za sportovní soutěže převzali 17. června 
na Pražačce zástupci žáků ze ZŠ Jeseniova.

Léto pražských dětí – příměstské tábory
1. 7.–2. 7. výlet, hry na hřišti, soutěže, kino Aero (mladší)

výlet do přírody mimo Prahu, lanové centrum (starší) 

7. 7.–9. 7. čokoládové šílenství (mladší)
třídenní akční hra (starší) 

12. 7.–16. 7. týden s grafikou na PC, sportem a výletem (mladší)
cestování časem a místem (starší) 

19. 7.–23. 7. výtvarný týden plný her (mladší)
výtvarný tábor (starší) 

26. 7.–30. 7. keramický týden (mladší)
keramický týden (starší) 

2. 8.–6. 8. keramický týden (mladší)
keramický týden (starší) 

9. 8.- 13. 8. výlety za přírodou, k vodě, do ZOO (mladší)
divadelní týden (starší) 

16. 8.–20. 8. po stopách antiky (mladší)
divadelní týden (starší) 

23. 8.–27. 8. pěšky Žižkovem, Parukářka Aero, Vítkov (mladší)
výlet do přírody mimo Prahu, lanové centrum (starší) 

(cena 150 Kč/den, do 10 let mladší, nad 10 let starší)

Léto s Ulitou
18. 7.–1. 8. Žloukovice II. turisticko-sportovně- zábavně-

poučný tábor
1. 8.–8. 8. Žloukovice III. hlavní téma – Cirkus 
26. 7.–1. 8. Turistický tábor – Krkonoše, Medvědí bouda
8. 8.–22. 8. Výtvarný a taneční táb

Nábor karate
TJ KARATE Praha pořádá nábor 
v kategoriích děti 6–15 let, do-
spělí nad 15 let, místa treninků: 
ZŠ Chelčického, Praha 3 – Žiž-
kov, ZŠ Angelovova, Praha 4 – 
Modřany, ZŠ Fryčovická, Pra-
ha 9 – Letňany. Více na stránkách 
http://www.tjkaratepraha.cz �

Soutěžní přehlídka žákovských filmů
Již potřetí soutěžili studenti a žáci pražských škol se svými filmy s ná-
mětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šika-
na, rasizmus, záškoláctví, gambling nebo domácí násilí. Ceny do ce-
lopražské soutěže „Antifet fest“ dodala mj. městská část Praha 3 
a Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti. 

Deváťáci ze základky Chelčického se svým filmem Blbost zaujali 
porotu i diváky, ale na první tři místa nedosáhli. Příběh o tom, co vše 
způsobí domněnka o těhotenství spolužačky, natočili Tomáš Kačírek, 
Kateřina Nováková, Andrea Laganová a Sváťa Kobrynský za přispění 
a pomoci učitelů Jakuba Šolce a Petry Skoupilové. �

Palečkovy tábory
Rodinné centrum Paleček pořádá 
za podpory MČ Praha 3 v srpnu 
dva týdenní příměstské tábory pro 
děti od 3 do 7 let. První s názvem 
„Indiánská vesnice“ proběhne od 
9. do 13. srpna, druhý pojmenova-
ný „Pohádkový ostrov“ od 16. do 
20. srpna. Tábory pod vedením 
zkušených lektorkek se konají kaž-
dý všední den od 8.30 do 17.00, 
cena za jeden turnus včetně sva-
činky a pitného režimu je 1500 Kč. 
Registrace do konce července 
na kurzyprodeti@rcpalecek.cz. Re-
gistrace do kurzů pro rodiče s dětmi 
ZÁŘÍ – PROSINEC 2010 začaly. �
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Jak jsme již psali na první stra-
ně, festival studentských filmů 
se přestěhoval do Prahy, většina 
projekcí bude právě na Žižkově. 
25.–29. srpna se tedy v Aeru, Ak-
ropoli, Ponci, na Parukářce a na 
řadě dalších míst můžeme těšit 
na zcela mimořádný výběr filmů 
z celého světa.

Fresh Film Fest letos udělí ce-
ny ve čtyřech soutěžních sek-
cích. Fresh Generati n (soutěž 
prvních a druhých celovečer-
ních filmů), dále Hlavní mezi-
národní studentská soutěž (soutěž 
hraných a dokumentárních fil-
mů), kde bude Českou repub-
liku reprezentovat film studen-
ta FAMU Tomasze Winského 
Příznaky, �eatre Optique (sou-
těž animovaných a experimen-
tálních filmů) a novinkou pak 
bude Fresh Czech (soutěž tuzem-
ských studentských filmů).  

V mezinárodních porotách za-
sednou například režisér a scená-
rista Christoffer Boe, oceněný na 
festivalu v Cannes, režisérka Mi-
chaela Pavlátová nebo herečka 
Martha Issová. Úplnou novin-
kou je porota složená ze spiso-
vatelů. Tzv. filmovou Lekci letos 
udělí režisér Petr Zelenka. 

Vzrůstající respekt Fresh Film 
Festu potvrzuje letošní rekordní 
počet přihlášených filmů, kte-
rých je 1172 a přišly ze šedesáti 
zemí. �

www.freshfilmfest.net

Mezinárodní festival „čerstvých“ filmů se poprvé představí v Praze 3

ŽIŽKOV SOBĚ 2010 
v číslech a fotografiích
Doba trvání:  58 dní
Počet lokalit: 6
Počet akcí: 19
 z toho divadel: 13
 z toho akcí pro děti: 6
Počet účinkujících souborů: 23
Počet návštěvníků celkem: 5050 (odhad, vstup byl volný)
Z toho na divadelních akcích: 1100
Akce s nejvyšší návštěvností:  Parukářka – Ska Paradise 

(cca 2000)
Nejoblíbenější divadlo: Vosto5, Divadlo Cože? (plné šapitó)  

V porotě zasednou mimo jiné i Michaela Pavlátová a Martha Issová.
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� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. ��� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��	 �
� ���
� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. ��� ��� ���
� Koupím starý vyšívaný kroj nebo 
jeho součásti a etamínový vyšívaný 
přehoz nebo záclony. 
Tel. 	�� �� ��, ��� ��� �	
� Přijmu zaměstnance - důchod-
ce do obchodu antik, na ��� hodin. 
Tel. ��� ��	 �		, Mánesova, P	

� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského ��, po ��–��; út, st, čt �–��;
pá �–�	. Tel. ��� �		 ���
� Kopretina – zdravá výživa – nově 
otevřeno, Sudoměřská ��, po–pá 
�.��–��; ��–��.��, tel. ��� ��� �	�-
Bezlepka, kozí sýry, dia, nápoje…
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – �% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. 	�	 �� ���, 
��	 ��� 

� Nabízím výdělek/přivýdělek 
schopným a komunikativním že-
nám. Naučím Vás, jak pracovat 
a pečovat o pleť s luxusní kosme-
tikou. Kurzy včetně vizážistic-
kých zdarma. Tel. ��	 	�� ���, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Nově otevřeno – výběrový Second-
hand, modeláž nehtů od �
� Kč. 
Na Vrcholu �	, tel. � ��� ��
� Nabízíme instalatérské práce vše-
ho druhu. Tel. ��� ��� ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. ��� ��� ���

� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� ��� �	�
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. 	�� ��� ��
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. �	� ��� ���
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 	�� �� ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� ��� ���
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek – mokrou metodou profi stro-
ji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena 
od �� Kč/m�. Pracujeme i o víken-
dech. www.cistimekoberce.cz,
Tel.: ��� ��� ���
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���

� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. �	� ��� ���, ��� ��� ���
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 	�� ��� ���, �	� ��	 ���
� Rekonstrukce bytů, koupelen, in-
stalatérské, obkladačské a zednic-
ké práce, broušní parket. E-mail: 
olaolda@volny.cz, tel. 	� ��� ��� 
� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, štěrky, úklid. 
Tel. ��� ��� ���, www.cesti-maliri.cz
� RELAX Club nabízí – kadeřnictví 
– pedikúru – manikúru – kosmetiku 
a občerstvení  v příjemném prostředí 
za výhodné ceny. Tel. ��� �	� �

� Potřebujete zlepšit kvalitu své 
pleti? Poradit s líčením? Vyzkoušet 
účinky špičkové kosmetiky? Ob-
jednejte si Hodinu krásy a zístá-
te kosmetické poradenství tento-
krát zdarma. Obj. tel. ��	 	�� ���, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Vyměním +�, obecní, za garson-
ku, pouze Praha . Tel. 	�� �	� ��

� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
�x za � měsíců, intenzivně. Telefon: 
			 �	� ���, mobil: ��� ��� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Intenzivní kurzy angličtiny pro 
začátečníky. Praha � - Staré měs-
to. 	týdenní kurzy: 	�. �.–	. �. 
a �.–��. �. od ��.�� do ��.�� hod. 
Cena 	��� Kč včetně materiálů. 
Tel. ��� ��� ���, www.jazykovka.cz
� Vyměním obecní �+k �� m� s lod-
žií, výtahem v perfektním stavu na 
Olšanském nám. za větší v P před 
privatizací. Tel. ��� ��� ���
� Hledáme pronájem menšího by-
tu pro � osoby v Praze  i jinde, 
nekuřáci bez zvířat, garsonka až 
�+� do �� ��� Kč vč. poplatků. Tel. 
	�� ��� ���, ��� ��	 ���
� Převody družstevních bytů do 
osob. vlastnictví. Tel. �	� ��� ���, 
consultum@seznam.cz

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

 VYKLÍZENÍ BYTŮ, PŮD, SKLEPŮ AJ.
 KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
 ÚKLID DVORKŮ
 POŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN  
 CHEMICKÝ POSTŘIK PLEVELE, TRÁVY 

Tel. 222 715 637, 721 913 619
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

ČERVENEC
  1. čt 18.00 Zahraj to znovu, 

Same (FK)
 20.30 Užívej si, co to jde
  2. pá 18.00 Synecdoche, 

New York
 20.30 Hanebný pancharti
  3. so 18.00 3 sezóny v pekle
 20.30 Kuky se vrací
 22.30 Piráti na vlnách
  4. ne 18.00 Mamas & Papas
 20.30 Kawasakiho růže
  5. po 18.00 Rekviem za sen (FK)
 20.30 Muži, kteří nenávidí 

ženy

  6. út 18.00 Ztraceno 
v překladu

 20.30  Já taky (FK)
  7. st 18.00 Rozervaná objetí
 20.30 Užívej si, co to jde
  8. čt 18.00 Antikrist
 20.30 Vejdi do prázdna
  9. pá 18.00 Kuky se vrací
 20.30 Panika 

v městečku(FK)
 22.30 Psycho (FK)

10. – 21. července
OZVĚNY 
45. Mezinárodního 
filmového festivalu 
Karlovy Vary 
 
20. út  10.00 Pan Nikdo
22. čt 18.00 Bronson
 20.30  Precious
23. pá 18.00  Gomora (FK)
 20.45  Pan Nikdo (FK)
24. so 18.00 Precious
 20.30  Single Man
 22.30 Bezva chlap

25. ne 18.00 Imaginárium 
Dr. Parnasse

 20.30 Užívej si, co to jde
26. po 18.00 Moon
 20.30 Pan Nikdo
27. út 18.00 Katka
 20.30 Single Man 
28. st 18.00 Dům k pověšení 

(FK)
 21.00 Aero naslepo 
29. čt 18.00 Na sever
 20.30 Muž ve stínu
30. pá 18.00 Bunny a býk (FK)
 20.30 Kuky se vrací
 22.30 Nauka o snech
31. so 18.00 Kuky se vrací
 20.00 Muž ve stínu
 22.30 Valčík s Bašírem

FILMY PRO SENIORY
  6. út 10.00 Škola života
13. út 10.00 Single Man
20. út 10.00 Pan Nikdo
27. út 10.00 Baaria

 

Letadla v Aeru
Až do konce července probíhá v kině Aero výstava 25 plakátů česko-
slovenských a polských filmových plakátů, na kterých výtvarníci použi-
li motiv letadla, křídel, létání a dalších „aeromotivů“. Především obloha 
nad válečnými filmy je zhusta křižována přelety letadel. Vynikající jsou 
dva ranné plakáty z počátku 60. let: Vodákova terč a letadlo kombinují-
cí Normandie Němen a Junkovo Leningradské nebe. �

Nenápadný dům na Senovážném náměstí 
skrývá vstup do tunelů, ve kterých jsou ulo-
ženy rozvody vody, plynu, elektřiny a sdělo-
vacích kabelů. Odborně se jim říká kolekto-
ry a v Praze se staví už od sedmdesátých let. 
Do některých z nich se můžete podívat i vy.

Cesta labyrintem, který měří bezmála 
90 kilometrů, začíná v centrálním dispečin-
ku, odkud pracovníci společnosti Kolektory 
Praha zajišťují plynulý provoz a bezpečnost 
v kolektorech. Z podzemního nádraží, které 
leží skoro 40 metrů pod povrchem, vyrazí-
te na důlní lokomotivou na některou ze čtyř 
různě dlouhých tras, část absolvujete vláčkem 
a část pěšky, pochopitelně vždy s průvodcem.

Chcete-li se pod povrch pražských chod-
níků a ulic xc ů podívat, zaregistrujte se na 
internetové stránce www.kolektory.cz.

Výlet do moderního pražského labyrintu

Zde může být Váš inzerát...
e-mail: rn.inzerce@praha3.cz

 www.praha3.cz | tel.: 222 782 816
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Restaurace Záležitost fungovala 
poblíž kina Aero docela dlouhou 
dobu pod jménem Pivní záležitost 
a nabízela řadu různých zajíma-
vých druhů piva jak v lahvi, tak 
i na čepu. Namátkou například 
tmavý nedoslazovaný ležák Rych-
tář Malvaz nebo prémiový ležák 
Lobkowicz z Vysokého Chlum-
ce u Sedlčan. Tento sympatický 
prvek se bohužel nějak vytratil, 
jméno bylo zkráceno a základ-
ním pivem je aktuálně Staropra-
men 10° a Staropramen Granát. 
V nápojovém lístku jsou pak ja-
ko točené speciály prezentová-
ny Plzeňský Prazdroj 12° a kvas-
nicový Hoegaarden, jako lahvové 
speciály pak Stella Artois nealko, 
Heineken, Corona a Desperado. 
Nemohu si pomoci, ale ani jed-
no z těchto piv by mě ani v nej-
vyšším pivním opojení rozhodně 
nenapadlo označit za speciál. Na 
druhou stranu minimálně Pra-
zdroj je ošetřený i podávaný peč-
livě, zatímco přátelé vína mohou 
vybírat ze slušné nabídky jakost-

ních i přívlastkových vín z Vin-
ných sklepů Lechovice.

Interiér restaurace je útulně 
hospodský, zdi napůl cihlové 
a napůl zelené, nábytek poctivý 
dřevěný. Velmi příjemná je za-
střešená zahrádka ve vnitroblo-
ku s jezírkem a zurčícím potůč-
kem. Personál v žádném směru 
nevybočuje z očekávání a odpo-
vídá kategorii podniku.

Nabídka jídelního lístku je na 
můj vkus až příliš rozsáhlá – na-
leznete rubriku malých jídel k pi-
vu, domácích polévek, malých 
teplých pokrmů, staročeských 
a místních specialit, bezmasých 
jídel, jídel na objednávku pře-
dem, jídel pro dvě až tři osoby, 
steaků v mnoha podobách, ryb 
nejenom říčních, žižkovské me-
xické i žižkovské italské kuchy-

ně, salátů velkých i malých, dres-
singů, příloh, desertů, zobání, 
žvýkaček – uff… K doporučení 
se hodí na prvním místě báječně 
propečená krkovice Záležitost se 
zeleným pepřem a medem, kte-
rou lze vhodně doprovodit sme-
tanovými brambory s česnekem, 
případně obrovitá porce marino-
vaných pečených žeber s česne-
kovou omáčkou a omáčkou lo-
empia – nebudu zapírat, to slovo 
jsem slyšel poprvé – podle pří-
tele Wiki je loempia nebo lumpia 
asijské pečivo nejrůznějších dru-
hů obvykle podobné známým 
jarním závitkům, v přeneseném 
významu pak populární červená 
nasládlá omáčka s příchutí cibu-
le, sladkého pepře a koření k jar-
ním rolkám obvykle podávaná 
– budiž, zde každopádně cosi 
trochu umělohmotného, nepo-
chybně velice trvanlivého a do-
stupného v obřím balení – velká 
škoda popatlat loempií horká pe-
čená žebra. �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurace Záležitost

Počátkem července 1421 vytáhl Jan 
s většinou pražského polního voj-
ska na sever na pomoc Žateckým 
a Lounským, zle utiskovaným 
svými mosteckými sousedy a Mi-
kulášem Hasištejnským z Lobko-
vic zvaným Chudý. Tentokrát již 
nejen jako duchovní vůdce, nýbrž 
i vrchní vojenský velitel.

Město si na chvíli oddechlo. 
Nejprve se vrátila kuráž praž-
ským ženám. Ty přišly s peticí, 
požadující návrat svých oblíbe-
ných kazatelů (i Křišťana z Pra-
chatic), které Želivský odvolal 
z jejich kostelů, a obsadily radni-
ci. Janem dosazení městští radní 
z nich byli zoufalí. Nejprve se je 
pokoušeli rozdělit na svobodné 
a vdané, poté je dokonce v rad-
ní síni na dvě hodiny zamkli, 
ale nakonec museli kapitulovat. 
A hned se rozjel kolotoč restitu-
cí. Táborští kněží Prokop Ho-
lý a Filip, dosazení ke kostelu 
sv. Petra na Poříčí, byli uvězněni. 
Byla ustavena stočlenná komise 

k pátrání po pikartech a zakrát-
ko se mohla chlubit prvním vý-
sledkem – 23. 7. byl odhalen sta-
roměstský měšťan Václav Švec, 
který se ke svátosti oltářní neu-
ctivě obrátil zadnicí, a ještě téhož 
odpoledne byl upálen v sudě. Po 
tomto skutku ale pražskou obec 
pojala hrůza a hned následující-
ho dne byla vydána vyhláška, že 
ten, kdo svého souseda nečestně 
obviní z pikartství, bude sám po-
trestán se stejnou přísností.

Jan Želivský byl o všem nepo-
chybně informován, nemínil se 
však zdržovat, na to bude dost 
času, až se vrátí s vavříny vítěze. 
Jeho výprava se zatím vyvíjela 
standardním způsobem – vypá-
lili klášter cisterciaček v Doksa-
nech, následoval klášter bene-
diktinek v Teplicích, tady sice 
jeptišky husity pohostily a záso-
bily potravinami na cestu, avšak 
byly za to vysvlečeny ze svých 
rouch (cílem evidentně nebylo 
kořistění, jelikož řeholní hábity 

se nešijí z drahých látek),  a muž-
ský cisterciácký klášter v Oseku, 
odkud však mniši stačili uprch-
nout. Dobyty byly hrady v Du-
chcově a v Bílině, tam padl do 
zajetí i jeho velitel Ramphold 
z Gorenze. Po zprávách o pádu 
Bíliny se v Praze městští radní 
22. 7. rozhodli vyslat Janovi na 
pomoc další sbor, do něhož by-
li povinně zařazeni všichni nepo-
hodlní pražští i v Praze se zdržu-
jící přespolní radikálové.

Spojená pražská vojska pak 
přitáhla před svůj hlavní cíl Most 
a obsadila horu pod hradem. Jeli-
kož na hradě byl purkrabím další 
pán z Gorenze, bylo by hříchem 
toho nevyužít. V technických de-
tailech si však prameny protiře-
čí. Podle romantického líčení 
mosteckého kronikáře mistra Ja-
na Lvova byl hradním velitelem 
Rampholdův bratr Titus, kte-
rý Rampholda, přivázaného na 
střeše praku, nechal na jeho vý-
slovné a mocným hlasem zvola-

né přání zastřelit přesnou ranou 
do srdce. Podle našeho Vavřince 
z Březové byli v zajetí drženi oba 
bratři, přivázáním ke kládě be-
ranidla se pouze vyhrožovalo 
a jejich otec purkrabí hrad vy-
dat nemohl, jelikož byl mezitím 
pro hrozící konflikt zájmů odvo-
lán z funkce. Po nezdaru jemné 
diplomacie bylo rozhodnuto při-
stoupit k demonstraci síly – pra-
žané zasypali hrad deštěm kulí 
a spálili kus předhradí. Hradní 
posádka byla zastrašena a navrh-
la vydání hradu výměnou za vol-
ný odchod. S tím však rozhod-
ně nesouhlasil Jan Želivský: „Co 
by nám bylo platno nechat je zde 
odejít a pak jich na jiném hradě 
znovu dobývat?“

Všem bylo jasné, že osud mos-
teckého hradu je zpečetěn. Římský 
král Zikmund ale nezahálel… �

pokračování příště

 JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jana Želivského (pokračování)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit 
pro seniory

Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz, www.vstupujte.cz
Letní provoz (29. 6. – 1.  9.): 

úterý a středa od 9.00 do 
18.00, internetová kavárna 
a odpolední kluby, zápis 
do počítačových a interne-
tových kurzů, ARTE dílny, 
kurzu digitální fotografie, 
výletů a pobytů. 

Běžný provoz a zápis do ostat-
ních kurzů začíná 6. září 
od 9.00. Nově bude ote-
vřena angličtina a italština 
pro začátečníky a rekon-
diční cvičení. 

Všichni senioři, kteří se cítí 
osaměle nebo jsou v těžké život-
ní situaci, jsou zváni na posezení 
v pondělí 13. září od 15.00 hodin 
v Klubu (zdarma).

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 222 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz

Od července v úterý od 13.00 
do 17.00 a ve středu od 9.00 do 
13.00 – pro objednání do poradny 
volejte na tel. číslo 605 284 737.

Červenec – zahájení provozu 
Krizové linky pro oběti zadlužení 
na tel.: 272 743 666. 

TANEČNÍ ČAJE PRO SENIORY 
S ŽIŽKOVANKOU
hotel Theatrino, Bořivojova 53
28. září a 26. října – od 15.00, 

vstup zdarma. Akce se 
koná za finanční podpory 
MČ Praha 3.

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v červenci a srp-
nu kulaté a půlkulaté narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blahopře-
jeme Květoslavě Šimkové, Marii 
Pípalové, Miroslavě Berkové, An-
tonínu Bojanovskému, Jaroslavě 
Novákové, Evě Vlasákové, Jaro-
slavu Janáčovi, Miluši Kudrnové, 
Haně Švábové, Anně Polákové, 
Aleně Kocourkové, Aloisii Hofma-
nové a Heleně Střídové.  �

Svaz důchodců Praha 3
kontakt: Viktor Pelzel, 

tel.: 222 727 256 
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V létě se 
městská poli-
cie v Praze 3 

zaměřuje na kontro-
lu dodržování noční-
ho klidu, ale i před-
zahrádek restaurací.

„Rušení nočního klidu a podává-
ní alkoholu nezletilým jsou přestup-
ky, kterým se městská policie věnuje 
po celý rok. V letní sezóně ale počet 
případů obvykle narůstá, a tak 
strážníci své hlídky posilují,“ uvedl 
první náměstek pražského pri-
mátora Rudolf Blažek, do jehož 
kompetence bezpečnost v met-
ropoli spadá. 

V uplynulém roce přijali strážní-
ci v Praze 3 celkem 1217 oznámení 
o rušení nočního klidu. Letos jich 
zatím zaznamenali 360. Hlučným 
obyvatelům přitom hrozí bloková 
pokuta do výše jednoho tisíce ko-
run. Zdejší obyvatelé si často ne-
vědí rady, jak  s hlasitými sousedy 
naložit. Nejlepší je obrátit se pro-
střednictvím bezplatné linky 156 

přímo na městskou policii nebo 
na operační středisko Obvodního 
ředitelství Městské policie Pra-
ha 3 na tel. 222 782 508. 

Zejména v létě se strážníci sou-
střeďují také na restaurační zaříze-
ní, jejich předzahrádky a podniky 
s provozní dobou po dvaadvacá-
té hodině. „Důkladnějšími kontro-
lami se městská policie snaží omezit 

podávání alkoholu nezletilým. Jen 
v letošním roce prověřila stovku zdej-
ších provozoven a odhalila sedmnáct 
mladistvých pod vlivem alkoholu. 
Za tento přestupek uložila pokuty 
v celkové výši pěti tisíc korun,“ in-
formoval Dušan Machoň, ředitel 
Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 3. � 

-mpo-

Strážníci věnují zvýšenou pozornost dodržování nočního klidu
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Další dobrý důvod,
proč být s námi

Nabídka je určena pro zákazníky
Pražské plynárenské kategorií Domácnosti

a Maloodběratelé, kteří řádně plní své závazky.

www.ppas.cz

Praž
aa Malood

●  nonstop havarijní zásahy a opravy 
plynových spotřebičů (tzn. spotřebič 
je zcela nefunkční a navíc hrozí škoda 
na majetku, např. vinou unikající vody)

●  běžné opravy plynových spotřebičů, kdy 
jsou v provozu, ale vykazují nesprávnou funkci

●  opravy příslušenství plynových kotlů

Zdarma opravíme
Váš plynový spotřebič

S využitím bonusových 
balíčků, jejichž rozsah 

je dán délkou uzavřené smlouvy 
s naší společností, můžete 

mít opravu svého spotřebiče 
a další služby zcela zdarma.

 840 555 333

         
    zvolte

Pražskou plynárenskou

            
   a pak její

3
VOLEJTE
VOLEJTE

oprava plynového kotle  ZDARMA 4 roky 
oprava plynového topidla ZDARMA 2 roky 
oprava průtokového ohřívače vody ZDARMA 2 roky 
oprava plynového sporáku ZDARMA 2 roky 
revize bytové instalace ZDARMA 1 rok 

za podmínky prodloužení  
smlouvy týkající se 

dodávky zemního plynu 
na období: 

při roční 
spotřebě 

zemního plynu 
nad 17 MWh:

Například:

NEW_Plyn_280x179_POMOC.indd 1 7.6.2010 16:38:59

www.vosareklama.cz
Vinohradská 174, Praha 3, tel.: 233 380 900

* GRAFICKÉ STUDIO
* VELKOPLOŠNÝ TISK  
* ŘEZANÁ REKLAMA  
* ON-LINE ČASOPISY

Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

\
NAKLÁDKA, ODVOZ, 

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE, 
100% servis v odpadech

! Pevné smluvní ceny předem !
• vyklízení veškerých prostor
• bourací a zemní práce s odvozem odpadu
• řádné doklady o likvidaci odpadů
• pronájem kontejnerů 3 m3 až 20 m3 / 3t až 8,5t
602 111 142 • 602 210 875

NONSTOP
www.hladik-odpady.cz

Dejte o sobě 
v Praze 3 vědět!

Rádi uveřejníme i Váš inzerát.

e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
 www.praha3.cz | tel.: 222 782 816

Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav tep-
lárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu 
a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování 
dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás odstávky ne-
příjemným obdobím, a proto se vždy snažíme práce zkracovat 
jen na nezbytně nutnou dobu.

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

Lokality v Praze Termíny od–do

Jarov 21.–27. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v roce 2010 *

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

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

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

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

Lokality v Praze Termíny od–do

Jarov 21.–27. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v roce 2010 *

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

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované
termíny naleznete 
na www.ptas.cz
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KDO MĚ CHCE
1) 01245/2010 osmiměsíční pís-

kový kříženec, hrubosrstý pes 
střední velikosti. Je hodný, milý, 
ale hodně temperamentní a stej-
ně jako každý adolescent potře-
buje, aby se mu někdo věnoval. 
Nalezen 8. června na Žižkově.

2) 01166/2010 šestiletý dlouhosrstý 
pes tmavě béžové barvy s bílou 
náprsenkou, středně velký kříže-
nec. Je mazlivý, čistotný, vhodný 
do bytu. Nalezen 27. května uvá-
zaný u lavičky v blízkosti doprav-
ního hřiště.

3) 00471/2010 sedmiletý pes, zlatý anglický kokršpaněl. Je temperament-
ní, hodný, zvládá základní povely a miluje vycházky. Nalezen 28.2. na 
Vinohradech.

4) 01213/2010 čtyřletý pes, trpasličí pudl meruňkové barvy. Je hodný, 
veselý, čistotný, vhodný do bytu. Potřebuje pravidelnou péči o srst. 
Nalezen s vodítkem i obojkem na rozhraní Prahy 3 a 10.

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

�-�
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Sportovní klání mateřských školek už po sedmé
Hřiště mateřské školy Na Balkáně ožilo ve středu 9. června dopoledne soutěžním nadšením. Čtyři ma-
teřské školy – MŠ Na Balkáně, MŠ Jeseniova 204, MŠ Pražačka a MŠ Na Vrcholu – se tu opět utkaly 
ve sportovním víceboji. Děti poměřily své síly v několika disciplínách, například v přetahování lanem, hodu 
na cíl, střelbě na bránu nebo běhu přes překážky. 

Jako nejvšestrannější sportovci se ukázali reprezentanti Mateřské školy Jeseniova 204. Z druhého mís-
ta se pak radovali kluci a holčičky z MŠ Pražačka, o třetí příčku se svorně podělily děti z MŠ Na Balkáně 
a MŠ Na Vrcholu. �

Nastávající prvňáky vítala v Žerotínce královská družina páťáků.

Ke konci školního roku patří lou-
čení, ale i vítání. Mateřská škola 
Na Balkáně se loučila s předškolá-
ky zahradní slavností a na základ-
ní škole v Žerotínově ulici se předá-
vala vláda. Za zvuků slavnostních 
fanfár nastoupily na školní hřiště 
královské družiny páťáků, které 
s koncem školního roku Žerotín-
ku opouštějí. Špalírem dvořanů, 
urozených dam a rytířů pak pro-
šli a na trůn usedli král s králov-
nou páté třídy a slavnostně při-
jali budoucí prvňáky. Ti od své 
budoucí učitelky obdrželi sym-
bolické klíče od školy a byli tak 
pasováni na žáky. �

-mot-

Pasování předškoláků, vítání prvňáčků a rozloučení s páťáky

Celou stěnu v chodbě centra po-
krývá herní plán, který pro No-
vou Trojku namalovala výtvarni-
ce Hanka Pokorná. Hra je určena 
pro každého, kdo má chuť podí-
let se na spoluvytváření mapy ide-
álního Žižkova. Hráči si mohou 
koupit jednotlivé domy, obcho-
dy, restaurace, ale i dětské hřiště či 
parkoviště. 

Kromě otevření První novot-
rojkové realitní kanceláře došlo 
u příležitosti narozeninové Ma-
lé žižkovské pouti také na žižkov-
skou putyku, kejklíře, tanec a pre-
miéru kramářské písně. 

Popřát mnoho štěstí a úspěchů 
do dalších let přišli i zástupce sta-
rosty Martin Benda a starostka 
Milena Kozumplíková, která se ja-

ko jedna z prvních zapojila do hry 
koupí sochy Karla Havlíčka Bo-
rovského. „Jde o skvělou příležitost, 
jak se mohou všichni alespoň prostřed-
nictvím hry podílet na vybudování 
ideálního místa pro život“, nechala se 
slyšet starostka. „Výsledek možná do-
konce ukáže, jak by měl takový ideální 
Žižkov vlastně vypadat,“ dodala. �

-eaz-

Na Balkáně nechyběla pohádka, soutěže, zpívání, dobroty ani krásné slunečné počasí. 

Praha 3 přeje dlouhověkosti
Hned dvě neuvěřitelná životní jubilea oslavily žižkovské občanky. Paní 
Kristina Hurdová (snímek vlevo) z Táboritské ulice oslavila 18. června 
sté narozeniny. Paní Hurdová žije sama a je velmi soběstačná, nevyu-
žívá ani pomoci pečovatelské služby. Pogratulovat jí přišla i starostka 
Milena Kozumplíková.

Další oslava narozenin, ovšem už 105., se konala v domově seniorů 
v Malešicích, zde už pět let žije Aloisie Pražáková (snímek vpravo) ze 
Žižkova. Narodila se 17. června 1905, má syna, dceru a sedm vnou-
čat a celý život pracovala jako švadlena. Paní Pražáková poděkovala 
všem, kteří si na její narozeniny vzpomněli, ale nejvíce ji potěšila 
osobní návštěva starostky Mileny Kozumplíkové. �

Sedmé narozeniny Nové Trojky
Rodinné a kulturní 
centrum Nová Troj-
ka oslavilo 15. červ-
na své už sedmé 
narozeniny. Byla 
slavnostně odstarto-
vána nová fundrai-
singová společen-
ská hra „Jeseniova 
– Dobrá adresa“.
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