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Nájemné v obecních 
bytech neporoste
Výše nájemného v obecních by-
tech v Praze 3 od počátku roku 
2011 neporoste a zůstane na ce-
nové hladině z roku 2010. Roz-
hodla o tom Rada městské části. 
Radní zároveň zadali vypracová-
ní auditu využívání obecních bytů, 
ze kterého budou následně při 
rozhodování o deregulaci nájem-
ného vycházet. �
 

Nová hřiště i školky 
pro děti i rodiče
Nová školka v Žerotínově uli-
ci, opravené a rozšířené dětské 
hřiště na Parukářce, moderní 
školní kuchyně v ZŠ Chmelnice 
či nová zahrada pro děti z MŠ 
Vozová. To jsou nejvýznamněj-
ší investiční akce, které radnice 
v průběhu září dokončila. �

Více na straně 3

 

Slavíte jubilejní 
svatbu?
Jako v předchozích letech pořádá 
městská část Praha 3 v listopadu 
oslavy jubilejních svateb – zlatých, 
smaragdových, diamantových 
a kamenných (50, 55, 60 a 65 let 
trvání manželského svazku). 
Pokud i vy toto krásné jubile-
um oslavíte, buďte prosím tak 
laskavi a ozvěte se na telefonní 
číslo 222 116 349 (odbor kultury 
– M. Valentová) nebo písemně 
na adresu: Úřad městské části 
Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipan-
ská 14, 130 85 Praha 3. �

Víno a krásné počasí vylákalo na náměstí Jiiřího z Poděbrad k piknikovému posezení.

Boxerský turnaj 
O pohár města Žižkova
již zná své letošní vítěze.
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Slavnosti vína byly zahájeny v pá-
tek odpoledne průvodci dvou-
denními oslavami – znalcem 
vína a moderátorem Janem Va-
lou a Petrem Stolařem z Diva-
dla v pytli, kteří pak společně na 
hlavním pódiu rozebírali charak-
teristiky, zvláštnosti a jedinečné 
kvality vín pocházejících z jed-
notlivých zemí Evropy. Návštěv-
níci pak měli dobrou příležitost 
tato vína poučeně ochutnat a po-
soudit přímo ve stáncích na ná-
městí. Ve stáncích se také nabí-
zela pečená masa, klobásy, sýry, 
koblihy a koláče, ořechové lasko-
miny i sladkosti pro děti.

Děti si díky hercům z Divadla 
v pytli vůbec letošní vinobraní 
výborně užily. V dílně si mohly 
vlastnoručně vymalovat sádrový 
odlitek nebo si nechat legračně 
pomalovat obličej. Ty odvážnější 
se mohly proletět vzducholodí či 
si postěžovat v c. a k. úřadu.

A k tomu všemu se na pódiu 
hrálo a pod pódiem tančilo. Vy-
hrávala cimbálovka, Žižkovan-
ka, nejen mladší publikum si pod-
manily rytmy skupiny Ahmed 
má hlad, ale hlavní hvězdy vyšly 
až s příchodem večera. Vystou-
pení Banjo bandu Ivana Mládka 
prokázalo, že jejich písničky zná 

opravdu každý, ale celé náměs-
tí zpívalo a tančilo i se slovenský-
mi No Name, jejichž vystoupe-
ní první den vinobraní uzavíralo.
V sobotu náměstí Jiřího z Podě-
brad přivítalo vínachtivé přícho-
zí už ve dvě odpoledne a zába-
va vyvrcholila opět až v pozdních 
večerních hodinách. Především 
rokenrolové skladby v podání 
skupiny Hamleti roztančily publi-
kum, definitivní tečku za letošním 
vinobraním ale udělala až ostrav-
ská kapela Buty. �

-mot-

Více fotografií na straně 8

Letošní Vinobra-
ní se neslo ve zna-
mení evropských 
vín. Kromě červe-
ného a bílého bur-
čáku se 17. a 18. září 
nabízelo víno nejen 
z produkce českých 
a moravských vina-
řů, ale i vína z Itá-
lie, Francie, Španěl-
ska či Rakouska.

Čtyřleté období intenzivní prá-
ce současné starostky, radních 
a zastupitelů se nyní završuje. 
První dáma Prahy 3 proto 
uvnitř listu bilancuje, a to velmi 
skromně, ačkoli rozsah její práce 
pro naše občany je nezměrný. 
V komunální politice Milena 
Kozumplíková působí od prv-
ních svobodných voleb. Je tedy 
namístě vyslovit uctivé poděko-
vání ženě, mezi jejíž přednosti 
patří neobyčejná pracovitost, 
poctivost a nadšení pro místní 
kulturní bohatství. Neznám 
jiného místního politika, který 
by věnoval tolik úsilí podrobné-
mu poznávání a péči o zacho-
vání pomalu mizejících stop 
naší minulosti, z níž vyrostla 
sebevědomá a dynamická Pra-
ha 3. Chci též poděkovat všem 
zastupitelům, kteří se po čtyři 
roky věnovali práci ve prospěch 
našich občanů. Poděkování pa-
tří zejména těm kolegům, jejichž 
přístup ke správě veřejných věcí 
byl po celé volební období věcný 
a slušný, bez ohledu na poli-
tickou příslušnost. Tito politici 
si uvědomují nemalou zodpo-
vědnost, jež s sebou nese práce 
zastupitele, rozumí hodnotě svo-
body a nepodceňují nebezpečí, 
skryté v rozdělování společnosti. 
Závěrečný dík patří občanům 
Prahy 3, kterým není lhostejná 
podoba našeho společného do-
mova, a proto v různé míře při-
spívají k jeho rozvoji a nezamě-
nitelnému rázu. Věřím, že i po 
nadcházejících volbách budou 
náš domov spravovat lidé zkuše-
ní, zodpovědní a slušní. �

PAVEL HURDA
radní

Vína, burčáku i hudby si návštěvníci užívali až do večerních hodin.

Farmářské trhy
Od 8. září fungují na náměstí Ji-
řího z Poděbrad farmářské trhy. 
Každou středu a sobotu si všich-
ni mohou nakoupit čerstvé potra-
viny přímo od farmářů. O víkendu 
22. a 23. října se navíc rozrostou 
o Regionfest – největší přehlíd-
ku regionálních potravin ze všech 
krajů republiky. �

Více na straně 7
Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3
Hřiště pro teenagery

� Zadáním projektové dokumen-
tace pro stavbu nového moderní-
ho hřiště pro teenagery v lokalitě 
Habrová zahájila městská část 
práce na přeměně nevyužitého 
pozemku na Jarově. Rozhodla 
o tom rada městské části. Areál by 
měl vyrůst namísto zdevastované-
ho hřiště s asfaltovým povrchem, 
které bylo na žižkovskou radnici 
převedeno v loňském roce.

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3
Půjčky na opravy
� Bezúročné půjčky na opra-
vy a zateplení fasád, rekonstrukce 
elektroinstalace i střechy či výmě-
ny oken v celkové výši 3,2 milionů 
korun pěti domovním družstvům 
a společenstvům vlastníků schvá-
lilo na svém posledním zasedání 
zastupitelstvo městské části. 

Dar na povodně
� Poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 1,2 milionu korun na likvida-
ci následků povodní schválili na 
návrh rady na svém posledním 
zasedání zastupitelé třetí městské 
části. Pomoc poputuje do oblasti, 
kterou letos v srpnu zasáhly ničivé 
povodně, příjemcem bude Dob-
rovolný svazek obcí Mikroregion 
Frýdlantsko.
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 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, 222 116 300 a 222 116 387.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 11. října
Koněvova/V Jezerách 11. října
Soběslavská/Hollarovo nám. 11. října
Tachovské nám. (u tunelu) 11. října
Na vrcholu/V domově 4. a 31. října
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 4. a 31. října
Náměstí Barikád 4. a 31. října
Kostnické nám./Blahníkova 4. a 31. října
Buková/Pod Lipami 54 18. října
Jeseniova 143 18. října
Přemyslovská/Orlická 18. října
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 18. října
Křivá 15 25. října
Přemyslovská/Sudoměřská 25. října
U Rajské zahrady/Vlkova 25. října
V zahrádkách/Květinková 25. října

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Informace pro nájemce obecních bytů
Nový cenový výměr Minister-
stva financí ČR č. 01/2010 za-
vádí od 1. 1. 2010 nová pravidla 
pro rozúčtování některých slu-
žeb spojených s užíváním nájem-
ního bytu. Služby, u kterých ne-
ní způsob rozúčtování stanoven 
právními předpisy, budou rozú-
čtovány podle podlahové plochy 
bytů, pokud není s nadpolovič-
ní většinou nájemců v domě do-
hodnuto jinak. 

Služby, u kterých není způsob 
rozúčtování stanoven právními 
předpisy, jsou zejména tyto:
a)  osvětlení společných částí 

domu,

b) úklid společných částí domu,
c) výtah. 

Tyto služby byly dosud účto-
vány podle počtu osob hláše-
ných na služby. To znamená, že 
pokud nedojde k nějaké jiné do-
hodě mezi pronajímatelem a ná-
jemci, dojde ke změně metodi-
ky vyúčtování služeb a to již za 
účetní období roku 2010 (tzn. 
vyúčtování, které se provádí 
v roce 2011). Cenový výměr ne-
specifikuje žádnou formu ani 
obsah dohody mezi pronajíma-
telem a nájemci o tom, jakým 
způsobem rozúčtovat výše uve-
dené služby. 

SKM Praha 3, a. s., na základě 
doporučení vlastníka (MČ Pra-
ha 3) připravila přehledné tabulky 
pro jednotlivé domy s variantami 
způsobu vyúčtování předmětných 
služeb, a to buď podle osob nebo 
podle podlahové plochy. Každý 
nájemce bude o výše uvedených 
změnách informován dopisem 
vhozeným do schránky. 

Pokud mají nájemci zájem, 
aby byly výše uvedené služby 
účtovány podle osob, žádáme, 
aby se zástupce nájemců dostavil 
na příslušnou domovní správu, 
kde obdrží připravený formu-
lář. Vyplněný formulář musí být 

doručen zpět na domovní sprá-
vu nejpozději do 31. 1. 2011, aby 
správce stihl před provedením 
vyúčtování upravit svou databá-
zi. Pokud nebude pro účtování 
podle osob nadpoloviční větši-
na nájemců nebo pokud nájemci 
nebudou reagovat vůbec, budou 
služby účtovány podle podlaho-
vé plochy bytu. 

Ostatní služby (studená voda, 
teplá voda, teplo, odvoz odpa-
du) budou nadále účtovány pod-
le platných předpisů. �

PAVEL ŠTEVICH
ředitel společnosti SKM

Svoz nebezpečného odpadu
v Praze 3
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na úze-
mí hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel 
zdarma odevzdat tyto odpady: baterie a akumu-
látory, nádoby od sprejů, zahradní chemii, maza-
cí oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, od-
mašťovací přípravky (detergenty), fotochemikálie, 
pesticidy (prostředky na hubení hmyzu, hlodav-
ců, plevele, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
V pondělí 11. října se uskuteční svoz na následu-
jících zastávkách:

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

EVA KREJBICHOVÁ, oddělení správy zeleně

Klíněnka jírovcová
Listy napadené klíněnkou jírovcovou mohou občané 
shrabávat do pytlů, které získají zdarma na kon-
taktních místech. Pytle naplněné listím postižených 
stromů se odkládají ke stálým stanovištím sběrných 
nádob na směsný odpad (max. 5 ks). Výdej pytlů: 
po – pá 8.00 – 15.00 hod. ÚMČ Praha 3, vrátnice: 
Havlíčkovo nám. 9, Seifertova 51, Lipanská 9. �

Velkoobjemové kontejnery
na sběr bioodpadu
Kontejnery budou přistaveny v průběhu listopadu 
pouze v omezeném čase a po celou dobu budou 
kontrolovány odbornou obsluhou. Odkládat můžete 
bioodpad především ze zahrad – větve, listí, trávu, 
neznečistěnou zeminu, případně kuchyňský odpad 
rostlinného původu. 
ulice datum čas
V Domově/Hraniční 6. 11. 9.00 – 12.00
Šrobárova/Květná 6. 11. 13.00 – 16.00
Květinková/V Zahrádkách 7. 11. 9.00 – 13.00
Na Balkáně/Nad Lukami 13. 11. 9.00 – 12.00
Na Vackově/Pod Jarovem 13. 11. 13.00 – 16.00
Jeseniova 143 14. 11. 9.00 – 12.00

„Schválením záměru prodeje je za-
jištěno ocenění nemovitostí dle 
právních předpisů platných v době 
přijetí záměru prodeje, to zname-
ná že jakákoliv budoucí změna zá-
kona o oceňování nemovitostí ne-
bude mít zpětně na ocenění vliv,“ 

vysvětlil zástupce starosty Jiří 
Matušek. 

V současnosti jsou bytové jed-
notky v domech na Vinohradech 
a Žižkově v rámci privatizace by-
tového fondu prodávány v průmě-
ru za 15 tisíc korun za m2 po vyu-

žití slev, které Pravidla umožňují. 
Privatizace ve třetí městské čás-
ti běží na plné obrátky. Konkrét-
ní prodeje jednotlivých bytových 
jednotek v domech, u kterých byl 
schválen záměr prodeje, však bu-
dou muset již schválit budoucí 

zastupitelé, kteří vzejdou z říjno-
vých komunálních voleb.

Seznam domů schválených 
do záměru privatizace nalezte 
na www.praha3.cz a na úřední 
desce. �

-jas-

Dalších 91 domů na Vinohradech 
a Žižkově míří do privatizace
Dalších 91 domů ve třetí městské části 
míří do privatizace. Stovkám nájemců 
obecních bytů chce tak žižkovská radnice 
umožnit, aby si mohly v budoucnosti 
odkoupit byty do osobního vlastnictví, 
dle platného „Souboru pravidel prodeje 
nemovitého majetku městské části 
Praha 3“. Rozhodla o tom na svém 
zasedání Rada městské části Praha 3, 
která schválila záměry prodeje bytových 
a nebytových jednotek. 

Ilustrační foto
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Zrekonstruované 
a rozšířené hřiště 
na Parukářce bylo 
slavnostně otevře-
no ve čtvrtek 2. zá-
ří. Ihned po jeho 
slavnostním uvede-
ní do provozu areál 
zaplnily desítky dětí 
s rodiči, které si no-
vé herní prvky při-
šly vyzkoušet.

„Rekonstrukce hřiště je po obnově 
herního koutku na východní čás-
ti  parku dalším  krokem k celko-
vé  revitalizaci  Parukářky,“ uvedl 
zástupce starosty pro zeleň Jiří 
Matušek při slavnostním otevře-
ní. Radnice při plánování opra-
vy vycházela i z rozsáhlé ankety 
mezi rodiči, kteří vyjadřovali své 
názory na hřiště v Praze 3.

Herní prostor zde byl podle 
přání veřejnosti kompletně ob-
noven a především rozšířen, aby 
kapacita hřiště odpovídala velké-
mu zájmu rodičů a dětí. 

Nabízí nové a originální herní 
prvky, jako třeba dřevěný domek 

na pružinách, vláček, klouzačky, 
kolotoč, hrazdu, pružinové hou-
pačky a  pro větší děti lanovou 
pyramidu  a lanovku.

Maminky určitě potěší altá-
nek, do kterého se mohou scho-
vat před deštěm, a dostatek za-
stíněných laviček. Nechybí ani 
mobilní WC. Celé hřiště je oplo-
ceno a na noc se bude zamykat.

„Jsme rády, že poblíž našeho ma-
teřského centra vzniklo další bez-
pečné hřiště uprostřed zeleně, kde 
se líbí nám i našim dětem," oce-
nila Kamila Matějková z Nové 
Trojky. �

-pú-

Hřiště na Parukářce se dětem líbí 

Zbrusu nová zahra-
da plná skluzavek, 
prolézaček a dalších 
herních prvků včet-
ně umělého potůčku 
čekala první školní 
den na děti z mateř-
ské školy Vozová. 
Architekti Jan Červený a Eva Víz-
ková pro ně navrhli na pozemku 
okolo školky opravdu dětskou 
zahradu plnou originálních prv-
ků, které důmyslně využívají sva-

žitého terénu. Každý pavilon ma-
teřské školy  má nyní svoje vlastní 
hřiště, včetně hřišťátka na košíko-
vou a domečku, takže si na zahra-
dě mohou hrát děti ze všech od-
dělení zároveň. Místo se našlo 
i na divadelní pódium, ale největ-
ší radost měly děti z umělého po-
tůčku s mlýnkem a stavidly.

Spolu s nimi si novou zahra-
du vyzkoušel i místostarosta pro 
oblast školství Jiří Matušek.  „Re-
konstrukce nebyla jednoduchá ani 
levná, ale výsledek předčil všechna 
očekávání. Tak ať se dětem i paním 
učitelkám líbí,“ popřál všem mís-
tostarosta Matušek. �

-pú-

Nová zahrada pro školku

V loňském roce v těchto pro-
storách dočasně sídlila školka 
z ulice U Zásobní zahrady, která 
se od září vrátila do své zbrusu 
nové budovy, a tak 1. září škol-
ka, která je odloučeným praco-
vištěm základky na Chelčického, 
mohla přivítat první děti. Výho-
dou školky ve škole je možnost 
využívat školní kuchyně, na dvo-
ře školy je hřiště pro malé děti. 
Pokud počasí dovolí, chodí dě-
ti s doprovodem na nově zrekon-
struované hřiště v parku na Pa-
rukářce.

„Máme sem blízko a malé se tu 
moc líbí,“ uvedla jedna z mami-

nek, která doprovázela dceru na 
první školkový den. Rodiče, pa-
ní učitelky a hlavně děti přišel ve 
středu 1. září pozdravit i místosta-
rosta Jiří Matušek. „Jsme rádi, že 
díky neustálému rozšiřování kapacit 
mateřských škol nemusí rodiče řešit 
obvyklé martyrium se sháněním míst 
ve školce,“uvedl Matušek. 

„Zajímavé je, že v těchto prosto-
rách školka už kdysi byla, pak tu síd-
lila školní družina a nyní se sem zase 
vrací malé děti,“ připomněl Pavel 
Ostap, ředitel ZŠ Chelčického, 
pod nějž škola i škola v Žerotí-
nově spadá. �

-pú-

Kulinářský expert vařil s dětmi ve školní jídelně na Chmelnici
Ondřej Slanina, jeden ze známých Kluků v akci, přesvědčil děti, školní kuchaře i ředitele škol, že v pod-
mínkách školní jídelny lze za dostupnou cenu uvařit chutné a zdravé jídlo, které bude pro děti kulinářským 
zážitkem. Gastronomická show byla součástí slavnostního otevření školní kuchyně, kterého se mj. zúčast-
nili starostka Milena Kozumplíková, její zástupce Jiří Matušek, zastupitelé městské části i zástupci Magis-
trátu hl. m. Prahy. O prázdninách totiž prošla kuchyně rozsáhlou rekonstrukcí. „Městská část do zdejšího 
gastronomického zázemí investovala 10,5 milionů korun, z toho přes 3,5 milionu přímo do kuchařské tech-
nologie. A kuchyň je pro kuchaře jeho malířské plátno. Chceme, aby tak ke kultuře stravování přistupovali 
i naši školní kuchaři a věříme, že je tato akce může inspirovat,“ uvedl zástupce starosty Jiří Matušek. Nová 
kuchyně bude sloužit na Chmelnici nejen dětem, ale i široké veřejnosti. Kuchyň totiž bude také vařit  pro 
okolní obyvatele, především seniory, a o její služby mají zájem i firmy z Chmelnice. �

Nová školka v Žerotínově ulici otevřena
Tři prostorné, 
vzdušné a přírodní-
mi materiály vyba-
vené třídy pro cel-
kem 75 dětí nabídla 
nová školka v budo-
vě školy v Žerotíno-
vě ulici. Architekt 
zde využil neob-
vyklé výšky stropu, 
a tak má každá třída  
zabudované patro.
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Jak projekt ústupového bydlení 
na Pražačce vznikl?

Inspirovali jsme se ve vyspě-
lých evropských zemích, kde 
obdobné projekty vznikají. Jde 
o moderní dobře vybavené obec-
ní domy, které díky svým energe-
tickým parametrům mohou po-
skytovat ekonomicky dostupné 

nájemní bydlení a umožňují tak 
obcím provádět jejich bytovou 
politiku. 

Jde tedy o sociální bydlení?
Předně pojem sociální bydle-

ní je poněkud bezobsažný. Jde 
o výraz, se kterým si část politi-
ků zvykla žonglovat, když se jich 
však zeptáte na podmínky a pa-
rametry sociálního bydlení, tak 
vám je nejsou schopni vysvětlit. 
Jinými slovy – každý o tom mluví 
a nikdo neví, co to je, pro koho je 
takové bydlení určeno a jaká pra-
vidla v něm mají platit.

Projekt ústupového bydlení je ale 
často prezentován jako projekt 
malých a středních bytů přede-
vším pro seniory a jako startovní 
bydlení pro mladé rodiny…

My projekt ústupového byd-
lení neomezujeme pouze na ty-
to dvě kategorie občanů. Ano, 
bude také sloužit občanům, pro 
které není ekonomické držet vel-
ké obecní byty a chtějí je vymě-
nit za menší. Především však 
bude sloužit lidem, kteří z něja-
kých důvodů preferují nájemní 
bydlení před privatizací. Nechtě-

jí vlastnit nemovitost, nechtějí se 
zatěžovat starostí o ni, nebo pro 
toto rozhodnutí mají jiný osob-
ní důvod. Často jde o lidi, kteří 
se nechtějí k majetku vázat. Prá-
vě pro ně je bydlení v novém mo-
derním bytovém domě na Pra-
žačce dobrým řešením. Chceme 
lidem dát možnost, aby se mohli 
rozhodnout. Obec potřebuje by-
tový fond pro provádění své by-
tové politiky a zároveň zde pro-
bíhá privatizace bytového fondu 
do rukou nájemců. My chceme 
umožnit privatizaci co nejširší-
mu okruhu nájemců. A zároveň 

chceme mít alternativu pro ty, 
kteří se rozhodnou privatizace 
neúčastnit. 

Ústupové bydlení by tedy mělo 
být řešením obecní bytové poli-
tiky po skončení privatizace?

Mělo by být jedním ze dvou pi-
lířů bytové politiky městské čás-
ti. Druhý pilíř již vzniknul, jde 
o společnost Správa zbytkového 
majetku, kterou jsme založili ja-
ko firmu ve stoprocentním vlast-
nictví obce. Ta by měla nadále 
spravovat byty v domech, které 
neprodáme v privatizaci. Tam, 
kde privatizace proběhla a ně-
který nájemce z domu byt neod-
koupil, bude Správa zbytkového 
majetku tento byt spravovat.

Městská část si ponechala ve 
fondu bydlení některé domy, 
mimo jiné panelový komplex 
mezi Roháčovou a Jeseniovou 
ulicí. Znamená to, že uvažujete 
o jeho privatizaci?

Pokud se realizuje výstavba 
ústupového bydlení, budeme o té-
to variantě vážně uvažovat. Roz-
hodnutí o podržení těchto nemo-
vitostí bylo součástí širší politic-

ké dohody s opozicí a v případě 
výstavby ústupového bydlení bu-
du kolegy přesvědčovat, aby to-
to rozhodnutí opět zvážili. Osob-
ně si myslím, že šanci privatizo-
vat by měl dostat každý obecní 
nájemce.

Objevily se spekulace, že v pří-
padě výstavby na Pražačce se 
jedná o komerční developerský 
projekt…

To mohu kategoricky popřít, 
jde o výstavbu, kterou si chce 
městská část dlouhodobě podr-
žet.

Další výhrada se týkala počtu 
parkovacích míst. Podle kritiků 
si je nemajetní nájemci nemo-
hou dovolit.

Všechny dopravní studie hovo-
ří o tom, že rozvoj indivi duální 
dopravy stále ještě poroste. A po-
roste i v lokalitě na Pražačce, 
takže i zde budou potřeba nová 
parkovací místa. A pokud si ga-
rážové stání nepronajmou přímo 
nájemci z domu, tak jsem si jist, 
že ta, která zbydou, si rádi pro-
najmou lidé z okolí. �

-jas-

Jde o řešení pro ty, kteří nebudou privatizovat,
říká o ústupovém bydlení radní Pavel Hurda
Ústupové bydlení je 
řešením pro nájemce, 
kteří se nechtějí nebo 
nemohou zúčastnit
privatizace, říká 
o projektu výstavby 
obecních nájemních 
bytů v lokalitě na 
Pražačce radní Pavel 
Hurda. Podle něj je 
totiž projekt určen 
především těm, kteří 
z rozličných důvodů 
preferují nájem obec-
ního bytu. 
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Pro náš domov
Bezpečný a čistý
� více strážníků a policistů v ulicích
� více bezpečnostních kamer
� stop hazardu
� intenzivnější úklid ulic i parků
� opravy chodníků
� kontejnery na tříděný odpad pod zem
� modernější parky a sportoviště

Domov pro všechny
� rychlejší privatizace
� ústupové bydlení
� lepší péče o seniory
� více parkovacích míst
� dostupnější zdravotnictví

Pro naše děti
� moderní školy a školky
� nová dětská hřiště
� bezpečné přechody
� budoucnost bez dluhů

VOLTE ODS
 Tradice a budoucnost Prahy 3

   kompletní volební program najdete na

  www.odspraha3.cz
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ZVEME VÁS
Dětský den
9. října od 14 hodinpark Rajská zahrada
Děda MládekIllegal Band
Koncert pro ODS13. října od 17 hodinnám. Jiřího z Poděbrad
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Paní starostko, s jakými pocity 
se ohlížíte?

Dvacet let je dlouhá doba. Za-
čínali jsme v roce 1990. Z dneš-
ního pohledu možná trochu 
amatérsky, ale s velkým přesvěd-
čením, téměř nadšením, že se vě-
ci musí měnit. Pamětníci těchto 
začátků jsou v našem zastupitel-
stvu již pouze tři. Postupně se vše 
dostávalo do standardních kolejí 
a doba, kdy jsem byla zástupky-
ní starosty, je již dobou, kdy vede-
ní radnice nebylo žádnými nováč-
ky. Poslední volební období, tzn. 
doba mého působení v pozici sta-
rostky, byla vedena snahou po-
stupně začít generační obměnu.

A jak hodnotíte poslední čtyři 
roky?

Myslím, že se nám podařilo 
naplnit vše, co jsme na počátku 
funkčního období slíbili v pro-
gramových cílech Rady městské 
části Praha 3. V  Praze 3 žiji 35 let 
a jsem ráda, že ji svému nástupci 
budu moci předat v dobré kondi-
ci, pro občany zase o něco příjem-
nější a krásnější. Při bilancujících 
rozhovorech se často používají 
vzletná slova, vznešené fráze. Já 
jsem ale realista. Nechť se každý 
rozhlédne kolem sebe a vnímá, 
co se na Žižkově, Vinohradech 
i Jarově za ty roky změnilo. Mys-
lím, že toho není málo.

Vinohrady se velmi změnily 
díky restitucím a tím, že městská 
část začala s prodejem domů je-
jich nájemníkům. Oni se o svůj 
majetek začali opravdu starat.

 Co nemohu nezmínit, je velká 
změna Jarova. Nově opravené 
nízké panelové domy a nástavby 
na nich jsou i velkým architekto-

nickým úspěchem. Následně jsme 
byty jejich obyvatelům prodali. 
Jsem ráda, že jsem měla možnost 
tento systém v roce 1998 započít. 
Okolní družstva své domy také 
opravila a Jarov je jako nový.

V bezprostředním okolí je také 
jedno užitečné zařízení, jehož zři-
zovatelem je městská část, Ošet-
řovatelský domov. Jeho velké roz-
šíření bylo zahájeno rekonstrukcí 
budovy staré mateřské školy v ro-
ce 2001 a pokračovalo přístav-
bou v roce 2005. O staré občany 
pečují nejen v Ošetřovatelském 
domově, ale i v nově zrekonstru-
ovaném Domě s pečovatelskou 
službou.

Co ze zmíněných změn vy osob-
ně považujete za svoji srdeční 
záležitost?

Pokud tak reálnou záležitost, 
jako je privatizace, můžeme na-
zvat srdeční záležitostí, pak tedy 
privatizaci. Devět let jsem ji měla 
v kompetenci jako místostarost-
ka a považuji ji za krok jediným 
možným správným směrem. Nic-
méně z těch krásných příležitos-
tí mě těší, že jsem byla u vzniku 
nového parku na dolním Žižkově 
– Rajské zahrady. Zdevastovaný 
prostor v hustě zastavěné čtvrti 
se změnil v jeden z nejmoderněj-
ších a nejkrásnějších pražských 
parků. Myslím, že jde o investici, 
která se opravdu zdařila a svědčí 
o tom i ohlasy veřejnosti. Vzni-
kl zde nádherný prostor, zelená 
oáza, která slouží lidem všech 
věkových kategorií. Je vybavena 
dětským hřištěm, sportovištěm, 
kavárnou a posilovnou pod ši-
rým nebem, ale i místy určenými 
k odpočinku. Je zde překrásný 

pohled na Prahu. Park využíva-
jí školy i blízká školka, o svatby 
v Rajské zahradě, které pořá-
dáme, je mimořádný zájem. Při 
otevření jsem Rajské zahradě 
přála to, co se přeje princez nám: 
Aby byla krásná, potřebná a aby 
ji lidé měli rádi. To se, myslím, 
naplňuje. 

Vedle velkých věcí a investic 
jsou zde ale také maličkosti, ze 
kterých mám dobrý pocit.

Jaké?
Vzpomínám si na jeden zvlášt-

ní příběh mladého muže, který 
jako dítě při autonehodě přišel 
o rodiče i obě paže. Následně se 
i s tímto handicapem vyučil spo-
jovatelem a začal pracovat v me-
zinárodní telefonní ústředně zde 
v Olšanské ulici. Měl však v Pra-
ze 3 pouze přechodný pobyt 
a o možnost bydlení přišel. Tím 
by přišel i o svou práci. Oslovil 
mne a mně se podařilo přesvěd-
čit bytovou komisi, aby se jeho 
situací zabývala. Dostal maličký 
byt, tím mu zůstala zachována 
práce, kterou dělal. Z toho jsem 
měla velkou radost.

Největší část investic z rozpočtu 
mířila do školství. Jak je hodno-
títe?

Mladá generace je budoucnos-
tí Prahy 3, na ní bude záležet, jak 
bude tato městská část, toto měs-
to i naše země úspěšná. Investice 
do vzdělání jsou tedy investicí do 
budoucnosti. Investovali jsme 
do školství čtyřnásobek peněz, 
než jsme slíbili, a vůbec toho ne-
litujeme. Dnes má Praha 3 jedny 
z nejkrásnějších základních škol, 
vybavené informačními techno-

logiemi na úrovni, kterou nám 
může zbytek země závidět. Má-
me zrenovované školky, více než 
dvě stovky nových míst pro před-
školáky. Jako jedni z mála v zemi 
uspokojujeme nabídkou míst po-
ptávku našich občanů. Městská 
část má ale ke školství omezené 
kompetence: stará se o budovy 
a má právo jmenovat ředitele. 
Nemohu proto nezmínit důle-
žitost osob učitelů, kterou bych 
zdůraznila snad nejvíce. Jejich 
prestiž se ale neodvíjí pouze od 
platů, ale hlavně od kvality jejich 
osobnosti.

Co považujete za neúspěch?
Nebyli jsme zcela úspěšní v na-

šem tažení proti hazardu v Pra-
ze 3. Každý, kdo mne zná, zná 
také můj nesmiřitelný postoj 
k provozovnám výherních hracích 
přístrojů. Podle mého názoru jde 
o pochybné podnikání. Nebojím 
se říci, že o obchod s lidským ne-

štěstím, který má na svém kontě 
neuvěřitelné množství sociálních 
problémů, zničených rodin a pro-
mrhaných lidských osudů. Navíc 
na sebe nabaluje majetkovou kri-
minalitu, stojí veřejnou správu 
velké množství peněz na řešení 
prevence, ale i důsledků při léče-
ní závislosti na hazardu. Nemlu-
vě o tom, jak herny hyzdí veřejný 
prostor, stačí se podívat na Husit-
skou a Koněvovu ulici. 

My jsme zaujali nekompromis-
ní postoj a využívali jsme maxi-
mum všech možností, jak provoz 
heren omezit. Tím se zde v tom-
to volebním období snížit počet 
heren o třetinu. Přistoupili jsme 
i k naprosto radikálnímu, ale 
správnému kroku, kdy jsme pro-
vozování výherních hracích auto-
matů chtěli v Praze 3 zrušit. Rada 
přijala v tomto smyslu usnesení. 
Prosadili jsme s kolegy z jiných 
městských částí a obcí novelizaci 
loterijního zákona v obou komo-
rách parlamentu, která nám k to-
mu dávala dostatečné pravomoci. 
V poslední instanci ale novela 
neprošla, a proto naše rozhod-
nutí o zrušení heren v Praze 3 ne-
vstoupilo v platnost. Mne osobně 
to velmi mrzí a pevně doufám, že 
nové vedení radnice bude mít pro 
takovéto razantní, ale správné 
rozhodnutí, příslušné pravomoci, 
a že se je podaří prosadit.

Odcházíte z politiky?
Pokud se ptáte na tu aktiv-

ní, výkonnou politiku, pak ano. 
Ale každý skutečný občan poli-
tiku alespoň sleduje, takže tady 
říkám ne.

Ráda jsem pracovala ve pro-
spěch městské části a patriotem 
Prahy 3 nadále zůstávám. �

-jas-

Splnili jsme, co jsme slíbili, každý se může podívat, 
říká starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková

Rajská zahrada – nový park považuje odcházející první dáma žižkovské radnice za jednu z nejzdařilejších investic ve volebním období.

Po dvaceti letech odchází z aktivní politiky. Osm let působila 
na žižkovské radnici jako členka zastupitelstva městské části, 
další dvě volební období byla zástupkyní starosty, v roce 
2006 byla zvolena starostkou Prahy 3. Milena Kozumplíková 
se stala v historii první ženou, která usedla do křesla starostů 
na žižkovské radnici.
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První farmářské trhy na Jiřáku 
byly slavnostně zahájeny ve středu 
8. září. Pro tento den byl připrave-
ný i doprovodný program, jehož 
průvodci byli Valerie Zawadská 
a Pavel Vrána. Dopoledne vystou-
pila kapela Motovidlo a Šraml 
duo se staropražskými písněmi. 
Odpolední program byl plný zá-
bavy především pro děti. 

Stánky na Jiřáku jsou speciál-
ně navržené do pražské památ-
kové rezervace a vyhovují tak ná-
rokům památkářů. Jsou kotveny 
přímo do chodníku, dají se složit 
a přeměnit v lavičku.

Vyhledávané jsou ručně děla-
né čokoládové pralinky, fronty se 
tvoří u stánků s uzeninami a dal-

šími masnými výrobky, velké po-
zornosti se těší stánek s čerstvými 
sladkovodními rybami, což inspi-
rovalo pořadatele k obohacení 
nabídky o mořské ryby. Zpestře-
ním sortimentu tržiště je i prodej 
ovocných destilátů, vín i aktuál-
ního burčáku. Nakupující si po-
chvalují i čerstvé pečivo. Přímo 
na tržišti se mohou zájemci zare-
gistrovat k odběru bedýnek – což 
představuje stále populárnější va-
riantu, jak se dostat k plodinám 
přímo od farmáře. 

Kouzlo farmářských trhů ne-
spočívá pouze v nabídce čerst-
vých potravin, ale také v možnosti 
osobního a nezprostředkovaného 
kontaktu mezi zákazníkem a pro-

dávajícím. Oproti anonymnímu 
a neosobnímu prostředí super-
marketů je možné na tržišti poho-
vořit přímo s pěstiteli, dozvědět 
se odkud pochází mrkev, která ja-
blka se hodí do koláče a jak nej-
lépe připravit čerstvě vyloveného 
kapra. U většiny stánků je mož-
né nabízené zboží ochutnat, tak-
že zákazníci mají jistotu, že si do-
mů na stůl přinesou opravdu to, 
co chtěli. Ceny si stanovují sami 
farmáři. Své výrobky prodávají 
přímo, nemusí se tak dělit o mar-
ži s obchodníky.

Pro návštěvníky se chysta-
jí příjemná zpestření – na svaté-
ho Martina budou mít lidé pří-
ležitost ochutnat svatomartinské 

víno a samozřejmě husu. Chys-
tá se i dušičkový týden s nabíd-
kou sušených vazeb a věnců ne-
bo speciální nabídka na Mikuláše 
i na adventní období. Trhy bu-
dou končit 24. prosince a pak bu-
de pauza minimálně do začátku 
března.

„Na farmářských trzích je skvělé, 
že nabízejí přímý a osobní kontakt 
s prodejcem. Farmáře máte přímo 
před sebou, můžete ochutnat a svůj 
názor, ať už pochvalu nebo připo-
mínku, mu můžete sdělit přímo na 
místě,“ říká radní Pavel Sladkov-
ský. Všechny potřebné informace 
o farmářských trzích najdete na 
www.farmarsketrziste.cz. �

-mot-

Farmářské trhy nadchly veřejnost
Každou středu od 
8 do 18 hodin a so-
botu od 8 do 14 ho-
din nabízí farmá-
ři na náměstí Jiřího 
z Poděbrad zboží 
z více než dvou desí-
tek stánků. K dostá-
ní je zejména sezón-
ní ovoce a zelenina, 
vejce, sýry a další 
čerstvé a hlavně čes-
ké potraviny. 

Regionální potravina je nový 
projekt, jímž ministerstvo země-
dělství propaguje produkci men-
ších regionálních výrobců a pěsti-
telů. Letos odstartoval udělením 

značky Regionální potravina de-
sítkám malých a středních výrob-
ců v kategoriích mléčné produk-
ty, pekařské a cukrářské výrobky, 
ovoce a zelenina, nápoje, uzeni-

ny a produkty z masa a ostatní 
potravinářské produkty.

V jedné kategorii může v kaž-
dém kraji získat značku Regio-
nální potravina jen jeden kva-
litní produkt, který má právo 
používat značku šest let. 

Podobné projekty běží už roky 
v evropských zemích. Zákazníci 
oceňují zejména to, že potraviny 
necestovaly přes půl světa, důle-
žitý je i jasný původ potravin.

„Věřím, že až lidé jednotlivé produk-
ty ochutnají, budou na české pěstitele 
a potravináře hrdí,“ říká ministr ze-
mědělství Ivan Fuksa, který pro-
jekt osobně sleduje a na pražský 
Regionfest se rovněž chystá. �

www.regionálnipotravina.cz

Regionfest – to nejlepší 
ze všech krajů na Vinohradech

Na oceněné regionální potraviny 
upozorňuje logo s českou krajinou

I na náměstí Jiřího 
z Poděbrad bude 
mlékomat, slibuje 
pořadatel trhů Jiří 
Sedláček. 

„Instalace mlékomatu není úplně 
jednoduchá, přístroj musí být na-
pojen na odpad, vodu i elektřinu,“ 
upřesňuje mluvčí žižkovské rad-
nice Jan Sotona. Mléko bude 
dodávat Agro Jesenice. Bude po-
užit stejný typ, který už několik 
měsíců bezchybně funguje na 
Kubánském náměstí v Praze 10.

Mléko z automatu nemá ta-
kovou trvanlivost jako to ze su-
permarketu. Na druhou stranu 
ale obsahuje více zdraví prospěš-
ných látek a chutná skutečně ja-
ko mléko. 

Chuť mléka z automatu může 
spotřebitele překvapit. Čerstvé 
mléko je husté, bohaté na vitamí-
ny a minerální soli. Je též význam-
ným zdrojem vápníku, bifidogen-
ních kultur, bílkovin a laktózy. 
Obsah tuku se pohybuje mezi 
3,5 – 4 %. Klasické polotučné mlé-
ko, které nakupujeme v supermar-
ketu, obsahuje 1,5 – 2 % tuku. �

www.nazeleno.cz

K nabídce farmářských 
trhů patří i čerstvé 
mléko z mlékomatuFarmářské trhy 

na nám. Jiřího z Po-
děbrad 22. a 23. říj-
na obohatí Region-
fest – mimořádná 
přehlídka oceněných 
regionálních potra-
vin ze všech krajů 
České republiky.
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Letošní Vinobraní a krásné počasí přilákaly na náměstí Jiřího z Poděbrad davy návštěvníků.

Ke Dnům evropského dědictví 
se již druhým rokem připojuje 
městská část Praha 3 svými Dny 
žižkovského kulturního dědic-
tví. Lidé měli možnost navštívit 
i místa, která nejsou veřejnosti 
běžně přístupná, velkému zájmu 
se 10. září těšila obsáhlá prohlíd-
ka kostelů v Praze 3. Hned o den 
později 11. září se kostel Nejsvě-
tějšího Srdce Páně otevřel ob-
divovatelům díla architekta té-
to pozoruhodné stavby Josipa 
Plečnika. 

I čtrnáctý ročník Vinohradské-
ho vinobraní se nabídkou evrop-
ských vín přihlásil ke společným 
evropským kořenům. Zejména 
mladší publikum ocenilo atrak-
tivní program v hospodě U Vy-
střelenýho oka ve čtvrtek 23. zá-
ří, kde byl uveden „šumný“ film 
Davida Vávry Popatři, co skrývá 
Praha 3. Zároveň zde byla od-
halena fasáda s novou sochař-
skou výzdobou, kde jsou své-

rázně ztvárněni Boží bojovníci. 
A vše korunoval koncert kapely 
Sto zvířat. Další zajímavou vy-
cházku nabídlo v sobotu 25. zá-
ří sdružení Archifest. Putovalo 
se po bydlištích známých uměl-

ců 30. let 20. století, kteří žili 
a tvořili na Žižkově. U této pří-
ležitosti byl vydán knižní prů-
vodce s názvem „Adresát nezasti-
žen…“. Zaplněný sál koncertní 
síně Atrium aplaudoval architek-

tu Ivanovi Vavříkovi, který před 
projekcí filmu Davida Vávry, 
přednášel o proměnách Žižko-
va. Pod vlajkou dnů žižkovské-
ho kulturního dědictví probě-
hl i třetí žižkovský komunitní 

den na Parukářce. Dny kultury 
na Žižkově zakončilo autorské 
představení seniorského diva-
delního spolku Proměna v diva-
dle Járy Cimrmana. �

-mot- 

Žižkovské dny kulturního dědictví 

Dramatizace dopisů Josipa Plečnika v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Plastiku božích bojovníků slavnostně odhalil radní hl. m. Prahy Ondřej Pecha.

Líbilo se i pouliční divadlo.

V pátek večer zahrál Ivan Mládek se svým Banjo Bandem... A celé letošní Vinobraní v sobotu uzavřela ostravská skupina Buty.

K mání bylo více druhů burčáku.

Přišla i radní Martina Šandová.Divadlo v pytli milují nejen děti.

Foto: J. Dostál Foto: J. Dostál

... a zakončili slovenští No Name.

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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Až pátý boxerský pohár opustil Žižkov
Po pěti letech velký zlatý pohár, 
každoroční trofej pro vítěze bo-
xerského turnaje O pohár měs-
ta Žižkova, poprvé opouští Pra-
hu 3. Rozhodl o tom ve čtvrtek 
30. září hlavní zápas večera v ho-
telu Olšanka. V něm se utkal 
v polotěžké váze domácí borec 
BC Žižkov Marian Kováč s Lu-
kášem Černíkem z SKB Praha 
a prohrál s ním nakonec na bo-

dy. Zápas probíhal v zaplněném 
sále za bouřlivé atmosféry. Oba 
borci pak převzali trofej z rukou 
patrona turnaje, radního Pavla 
Hurdy, který jim také předal fi-
nanční prémii, kterou osobně do 
soutěže věnoval – vítězi 20 a po-
raženému 10 tisíc korun. 

Během rohovnického svát-
ku amatérských bojovníků, kte-
rý za pět let získal své pevné mís-

to v boxerském kalendáři a stal se 
jedním z nejvýznamnějších ama-
térských turnajů v Česku,  se cel-
kem utkalo šestnáct mužů a dvě 
ženy. Jednotlivé zápasy střídalo 
benefiční předávání darů pro dět-
ské oddělení popálenin Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, 
ale také předávání ocenění legen-
dám českého boxu a lidem, kteří 
se zasloužili o rozvoj tohoto spor-

tu. Diváci se bavili hudebními vy-
stoupeními, exhibicí mažoretek 
i bubenickou show. Ještě před fi-
nálovým zápasem publikum do-
slova zvedl ze sedadel vypjatý 
souboj hvězdy žižkovského boxu 
ve váze do 69 kg Emila Kocvel-
dy s Lukášem Plzákem z mělnic-
kého boxerského klubu. Zápas 
skončil nejtěsnějším vítězstvím 
2:1 pro domácího borce.

„Netvrdím, že to musí být šálek ča-
je pro každého, ale box jednoduše je 
součástí žižkovského dědictví. Tra-
dice, kterou mimo jiné drželi slavní 
boxeři z Uhelných skladů, však po-
stupně mizela. Jsem rád, že se nám 
ji podařilo vzkřísit i tímto turnajem, 
ze kterého se stala místní společen-
ská záležitost,“ uzavřel radní Pavel 
Hurda. �

-jas-

Stanislav Tišer připravuje na zápas svého svěřence Emila Kocveldu. Hlavní zápas večera – domácí Marian Kováč podlehl Lukášovi Černíkovi z SKB Praha na body. 

Po zápase – Emil Kocvelda a Lukáš Plzák z SK Box Mělník.

Domácí Marian Kováč, radní Prahy 3 Pavel Hurda a vítěz Lukáš Černík z SKB Praha.Hanna Prokharova z BC Žižkov porazila Moniku Vojtěchovou z SKB Praha na body.

Ředitel vinohradské nemocnice Marek Zeman přebírá šek pro dětské pacienty.

Tam tam Batucada.

Romská kapela Cinzi Renta.

Mažoretky z Nymburka.

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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PRAHA POTŘEBUJE VÍCE 
   ZELENĚ, MÉNĚ BETONU

Miroslav POCHE
kandidát do zastupitelstva Prahy

volby 15.–16. října

•  ZÁJEM OBČANŮ musí být nadřazen zájmům developerů, proto je 
v případě nových staveb bezpodmínečně nutné zajistit dostatečnou 
občanskou vybavenost pro budoucí obyvatele a nikoliv šetřit na něčem tak 
základním, jako je například výstavba mateřských škol.

•  ZABRÁNÍME ZRUŠENÍ Masarykova nádraží, zástavbě Trojmezí 
a dalších zelených ploch nebo zániku sportovišť, jako je Strahov či Ďolíček.

•  VYBUDUJEME NOVÉ PARKY v lokalitách Nákladového nádraží 
Žižkov, Rohanského ostrova, Letné či Smíchovského nádraží.
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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

www.ucetnictvikomplet.cz
tel.: 603 451 870 pí. Malchrová

kurzy A, N, F, I, Š, R za 3000 Kč
www.jazykovaskola.cz

tel. 774 17 18 56
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� Zajímá vás problematika zaměst-
návání starobních důchodců? Na 
vaše dotazy odpovídáme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz
nebo každé úterý a čtvrtek od ��.�� 
do ��.�� na tel. 		� ��� 
��
� Potřebujete půjčit a bojíte se dů-
sledků za špatně a podvodně uza-
vřených smluv? Poradíme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz 
nebo každé pondělí a středu od 
��.�� do ��.�� na tel. 		� ��� ���
� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. 	� ��� ���
� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. 	� ��� ���
� Nově otevřené Meditační centrum
v Lipanské, program a další infor-
mace najdete na www.mcpraha.org

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �� ��� ���
� Nabízím své služby starším lidem 
v P� – úklid, nákup, venčení psa, 
�� Kč/hod. Tel. ��
 �
� �
�
� Hledám hodnou paní ze Žižkova 
na občasné vyzvedávání dětí ze ško-
ly. Tel. ��� ��� 	��
� Nabízím levné hlídání dětí od 
� let, nejlépe P�. Tel. 	�� 		 ��
� Hledáme manažera pro korejské 
výrobky. E-mail: feme@feme.cz
� 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
� Potřebujete poradit s Vaším so-
ciálním, důchodovým, právním 
problémem? Pak je tu pro Vás 
bezplatná Poradna sociálně práv-
ní ve čtvrtek: 	. října, �. listopa-
du a . prosince ��� od �� hod. 
v místnostech OV KSČM Praha � 
v Baranově ��, tel.  	�� �		, 
e-mail: ov.praha�@kscm.cz. Orga-
nizuje člen Zastupitelstva hl. m. 
Prahy Pavel Ambrož.
� Nabízíme instalatérské práce vše-
ho druhu. Tel. ��� ��� ��

� Čeští malíři z P� od r. �� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� ��� ��
www.cesti-maliri.cz
� Přednášky o zdraví, o korejském 
jídle, ochutnávky – každý čtvrtek od 
�� hod – obchod Bořivojova ��
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. �	� ��� ���
Tel. ��� ��� 	�	, �–�� hod.
� 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. ��� ��� 	�
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��� �

 ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� ��� ���
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. �	� �� ���, ��� ��� ���
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� � ���

� Žehlení prádla do 	� hodin, 
možnost i praní. Vyzvednu – přive-
zu. Tel. ��� ��	 ���
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �
� 	�, 
�� ��� ���
� Hájek – zedník živnostník. Prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, 
malířské a bourací práce, s odvo-
zem sutě. Rekonstrukce bytů, kan-
celáří, sklepních prostor a domů. 
Praha a okolí. Tel. ��� ��� �	�
� Rekonstrukce bytů, koupelen, in-
stalatérské, obkladačské a zednic-
ké práce, broušní parket. E-mail: 
olaolda@volny.cz, tel. ��� ��� ��� 
� Broušení parket +lak – 	�� Kč/m	,
malování bytů. Tel. ��� �		 ���
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Karcher, cena od �
Kč/m. Dopra-
va zdarma. www.cistimekoberce.cz,
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

� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
�x za � měsíců, intenzivně. Telefon: 
			 �	 ��, mobil: ��� �� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Kurzy němčiny s rodilým mluv-
čím, vedle VŠE. Tel. ��� 	�� ���, 
www.nemcina-�	�.cz
� Naučím německy – začátečníci 
i mírně pokr. P�. Tel. ��
 ��� ���
� Vym. obec. �+�, ��� m, za obec. 
	�–�� m, ne panel. Tel. 	�	 ��� �	

� Pronajmeme �+kk za ���� Kč 
a +kk za ��
�� Kč v Praze �. Ceny 
jsou včetně všech poplatků, cihlový 
dům, dostupnost metra, částečně za-
řízené dle dohody. Volejte paní Giec-
kovou na tel.: 			 ��
 	��
� Vyměním �+�/L, �. p., panel, P� 
za byt před privatiz. Tel. ��� ��� ���
� Hledáme byt k pronájmu v Pra-
ze � i jinde, garsonka až +� do 
��
�� Kč vč. poplatků dle velikosti. 
Zařízení dohodou. Volejte prosím na 
tel.: ��
 ��
 ���, � ��� �


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

Vyměním zmodernizovaný
obecní �+�, �	 m	, cihla, výtah,
 P�, 	�� m od Vin. nemocnice,

před privatizicí, za obecní 
byt cca ��� m	, P�, před pri-

vatizací. Tel. ��	 	�	 	�	

OZNÁMENÍ
� Děkuji prim. Mudr. Duškovi, lékařce Mudr. Kodlové a celému personálu nemocnice 
v Kubelíkově ulici za vynikající péči o mého manžela Lubomíra Horáka. Daniela Horáková
� Dne 23. října oslaví 90 let paní Magda Hatajová. Hodně zdraví do dalších let přejí dcery 
Jana a Drahomíra s rodinami.

Sdružení sběratelů zakoupí za nejvyšší výkupní ceny obrazy krajiny nebo tržiště
– oleje autorů zejm. konce 19. a poč. 20. století (např. A. Chittussi, O. Bubeníček, 
J. Bárta, V. Březina, B. Dvořák, F. Kaván, O. Lebeda, J. Ullmann, J. Holub, J. Honsa, 
R. Havelka, S. Lolek, J. Panuška, A. Kalvoda, O. Hůrka, G. Macoun, K. Schadt, 
J. Procházka) a dále rakousko–uherské a čsl. (1. rep.) medaile, vyznamenání, šav-
le, kordy, bodáky, opasky a přezky, helmy a mince, a to samostatně nebo celé sbír-
ky. Neplatíte žádné zprostředkovatelské provize, výkupní ceny vyšší než ve starožit-
nictvích, peníze přímo na ruku, volejte na 775 392 379. Nabídněte prosím – p. Jízdný.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (17. sezóna)
Gymnázium Pražačka, Nad Ohradou 1700, Praha 3 

Začátečníci úterky od 12. 10., 18.10–19.50 h 
Více pokročilí úterky od 12. 10., 20.05–21.45 h 
Speciál čtvrtky od 14. 10., 20.05–21.45 h 
Vyšší speciál čtvrtky od 14. 10., 18.10–19.50 h 

ZŠ Umělecká 8, Praha 7
Mírně pokročilí středy od 6. 10., 18.00–19.30 h 
Středně pokročilí středy od 6. 10., 19.35–21.05 h

tel. 603 238 090 | www.tanecni.net

ZÁBOJNÍK
DEVELOTŘI

NECHTE PARKY BÝT!

Dejte o sobě vědět!
Rádi uveřejníme i Váš inzerát.

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

radniradničníní  novinynoviny  ���� | | 	���	���      inzerceinzerce www.prahawww.praha�.cz.cz12

RN_10_10_12ii.indd   1RN_10_10_12ii.indd   1 2.10.2010   1:26:312.10.2010   1:26:31



www.prahawww.praha�.cz

 

.cz rozhovorrozhovor      radniradničníní  novinynoviny  ���� | | �������� 13 

S počátkem školní-
ho roku městská po-
licie navazuje na tra-
diční dohled nad 
přechody pro chod-
ce v blízkosti základ-
ních škol a školských 
zařízení. Městská 
policie navíc zjišťuje, 
jak se Pražané cítí 
na zdejších dětských 
hřištích.
S koncem prázdnin a začátkem 
školního roku se znovu na pře-
chody pro chodce postavili stráž-

níci, kteří dohlížejí na to, aby se 
děti bezpečně dostaly do škol. 
„Od začátku září pravidelně dohlí-
ží na bezpečnou dopravu sedm až je-
denáct strážníků. Střeží zde přechody 
u celkem sedmi základních škol, a si-
ce v ulicích Vinohradská, Vlkova, Ro-
háčova, Slavíkova, na křižovatce ulic 
Vinohradská a Velehradská, Koněvova 
a U Kněžské louky nebo v křižovatce 
ulic Prokopova a Rokycanova,“ uvedl 
Dušan Machoň, ředitel Obvodní-
ho ředitelství Městské policie Pra-
ha 3. Na přechodech v okolí škol 
hlídkují strážníci po celý školní 
rok ve všední dny vždy od 7.20 do 
8.00 hodin. „V souvislosti s nešťast-
nou událostí na konci loňského roku, 
kdy bylo při dopravní nehodě na pře-
chodu pro chodce v ulici Rokycanova 
usmrceno osmileté děvčátko, provádí-

me zvýšený dohled také na konci vyu-
čování,“ doplnil Dušan Machoň.

Kontroly přechodů a křižova-
tek u škol jsou v plném proudu 
po celé Praze. Například během 
prvního školního týdne věnova-

li strážníci zvýšenou péči celkem 
sto padesáti šesti přechodům 
v bezprostřední blízkosti 151 škol. 
V akci bylo 240 strážníků. 

Také městská část se snaží o vět-
ší bezpečnost chodců na přecho-

dech. „Zpracovali jsme rozsáhlou stu -
dii o bezpečnosti přechodů. Nejnebez-
pečnější jsme změnili tak, abychom 
snížili riziko a spustili jsme projekt in-
teligentních přechodů s nejmoderněj-
šími bezpečnostními prvky,“ dodala 
radní Martina Šandová.

 Kromě bezpečnosti na přecho-
dech se městská policie intenziv-
ně zabývá také dětskými hřišti. 
Pomocí tištěných a on-line dotaz-
níků nebo Facebooku zjišťuje, co 
lidé na jednotlivých hracích plo-
chách vidí za největší problém 
a co by rádi zlepšili. V Praze 3 
strážníci takto mapovali situaci 
na třiceti dětských hřištích, napří-
klad na plochách Rajská zahrada, 
Židovské pece, Pod Kapličkou či 
vnitroblok Radhošťská. �

-mpo-

Praze 3 by uvítala více hlídkových policistů

Jaký typ kriminality řešíte na 
území Prahy 3 nejčastěji?

Občany Prahy 3, konkrétně 
obyvatele Jarova, trápí především 
pouliční kriminalita. Jedná se 
hlavně o vloupání do motorových 
vozidel a jejich krádeže, včetně ka-
pesních krádeží. Už méně se po-
týkáme s vloupáním do restaura-
cí, barů nebo bytů a do sklepních 

kójí. Pokud se týká násilné trest-
né činnosti, ta v porovnání s jiný-
mi pražskými obvody představuje 
na Jarově poměrně malé procento 
z celkové trestné činnosti.

Máte nějaký osvědčený recept 
na potírání drobné kriminality?

Základem boje s drobnou po-
uliční kriminalitou je okamži-

tá prevence, tedy co nejvyšší po-
čet policistů v ulicích, ať už se 
jedná o pěší nebo motorizova-
né hlídky. Naše přítomnost, po-
dobně jako přítomnost strážní-
ků policie městské, prokazatelně 
odrazuje potenciální pachatele 
drobných krádeží a výtržností od 
jejich činů. V tomto ohledu dob-
ře fungují i opakované kontroly 
podezřelých osob přímo v teré-
nu. U drobné pouliční krimina-
lity hraje velmi významnou roli 
pomoc obyvatel. Nemáme totiž 
tolik hlídkových policistů v teré-
nu, kolik bychom jich potřebo-
vali. V žádném případě ovšem 
nechceme, aby občané suplova-
li práci policie, nebo se dokonce 
vystavovali zjevnému nebezpe-
čí. Jde spíše o přehodnocení vži-
tého přesvědčení o tom, že co mě 
nepálí, nemusím a nebudu ha-
sit. Přitom by stačilo včas nahlá-
sit, že jsem se stal například svěd-
kem kapesní krádeže nebo menší 
výtržnosti.

Lidé ovšem kontaktují linku 158 
většinou až v případech kraj-
ní nouze. Možná mají pocit, že 
budou s ohlašováním drobné 
kriminality policii obtěžovat… 

Lidem brání v kontaktování 
policie spíše obava z konfronta-
ce s pachatelem. Případně ma-
jí strach z toho, že proti němu 
budou nuceni svědčit u soudu. 
K jejich ochraně, ale máme dob-
ře fungující mechanismy utaje-
ní totožnosti svědka, vyházejí-
cí z trestního řádu. V případech, 
kdy občané upozorňují na proti-
zákonné jednání pachatele méně 
závažného trestného činu, či pře-
stupku, není jejich svědectví před 
soudem, respektive správním or-
gánem, mnohdy ani zapotřebí. 
A k nahlašování drobné krimina-
lity je rozhodně lepší využít čís-
lo na naše místní oddělení policie 
(kontakty viz níže – pozn. autora).

Jak se v boji proti pouliční krimi-
nalitě osvědčil kamerový systém?

S pomocí kamerového systé-
mu jsme v současné době schop-
ni daleko přesněji zjistit, co se na 
monitorovaném místě děje. Po-
kud se operační důstojník roz-
hodne na místo vyslat hlídky, 
pak může jejich pohyb koordi-
novat přímo podle obrazu pře-
nášeného z kamer na obrazovky. 
Hlídka policie tudíž nemusí zby-
tečně propátrávat okolí a ztrácet 
přitom cenný čas. Kamery ovšem 
slouží i k preventivní činnosti. 
Kupříkladu k rychlé reakci na lo-
kální kritickou dopravní situaci, 
kde se následně podílíme na za-
jištění bezpečnosti chodců. Stej-
ně tak může existence kamer za-
chránit život člověku, a to nejen 
tehdy, pokud je někým napaden, 
ale i v případě, že jej například 
zasáhne akutní infarkt myokar-

du a zkolabuje. Na místě nemu-
sí být totiž v tu chvíli fyzicky ni-
kdo, kdo by přivolal záchrannou 
službu. S přihlédnutím k aktu-
álnímu dění na monitorovaném 
úseku může operační důstojník 
aktivovat všechny tísňové složky, 
tedy nejen republikovou a měst-
skou policii, ale i zmiňovanou 
záchrannou službu nebo hasiče.

V čem konkrétně by mohla měst-
ská část Praha 3 v budoucnu po-
moci místní republikové policii?

Rozhodně v postupném roz-
šiřování kamerového systému, 
o němž byla řeč. Systém zatím 
pokrývá jen místa s největším 
výskytem trestné činnosti. Uví-
táme také intenzivnější media-
lizaci méně známých a přitom 
zajímavých informací o práci po-
licie. V této souvislosti považu-
ji za velmi smysluplné, že radni-
ce uspořádala veřejnou debatu 
o bezpečnosti s občany, která by 
se mohla znovu opakovat. V ob-
lasti bezpečnosti existuje celá řa-
da konkrétních témat, jejichž ve-
řejná prezentace může být pro 
obyvatele Prahy 3 skutečným 
přínosem, jako například ochra-
na osobního majetku. V nepo-
slední řadě budeme i nadále rá-
di prezentovat nejrůznější formy 
činností Policie České republiky 
na tematických akcích Prahy 3.

Prostřednictvím všech zmiňo-
vaných aktivit mohou lidé ča-
sem dospět k závěru, že nejsme 
výlučně složkou represivní. Bylo 
by ideální, pokud by se žižkov-
ská radnice i v budoucnu podíle-
la na stavbě mostů důvěry a po-
chopení mezi místními občany 
a policií, a to bez ohledu na to, 
zda jde o policii městskou či re-
publikovou. �

-jer-

Strážníci v Praze 3 věnují zvýšenou pozornost bezpečnosti dětí

Vedoucí Místního oddělení Policie ČR 
Jarov nadporučík Petr Černý říká, 
že skutečným policistou se člověk stává 
zhruba po deseti letech výkonu služby. 
První roky u policie strávil v ulicích 
Prahy 3 jako hlídkový policista. Koncem 
devadesátých let vyměnil uniformu 
za odznak kriminalisty a necelé dva roky 
pracoval na úseku vyšetřování násilné 
trestné činnosti. Nyní již osmým rokem 
koordinuje činnost policie na Jarově.  

Dotazy a podněty, týkající se bezpečnosti v lokalitě Jarova, ale také 
připomínky k práci místních příslušníků policie, můžete směřovat na 
e-mailovou adresu p3mopjar@mvcr.cz. K ohlašování drobné krimi-
nality na Jarově je určeno telefonní číslo 974 853 705.
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

Festival maďarského filmu 
  1. pá 18.00 Předevčírem (1978)

20.30 Svědek (1969)
22.30 Deník pro mé děti 
(1982)

  2. so 18.00 Věra Angiová (1978)
20.30 Šťastný Daniel (1982)
22.30 Čas se zastaví (1981)

  3. ne 18.00 Hřebčinec (1978)
20.30 Rodinný krb (1979)

  4. po 18.00 Seriózní muž
20.30 Decadence Now!: 
The Single Shots – Vejdi 
do prázdna

  5. út 18.00 Kawasakiho růže
20.30 Strýček Bunmí

  6. st 18.00 Muži v říji
20.30  Největší z Čechů

  7. čt 18.00 Submarino
20.30 Single Man

  8. pá 18.00 Na cestě
20.30 Habermannův mlýn
22.30 Morgiana 

  9. so 18.45 MET Live in 
HD: DAS RHEINGOLD 
| Richard Wagner

10. ne 18.00  Habermannův mlýn
20.30 Na cestě

11. po 18.00 Bibliotheque 
Pascal (FK)
20.30 Filmjukebox 
– Bonnie a Clyde
(www.filmjukebox.cz)

12. út 18.00  Kuky se vrací
20.30 Decadence Now!:
The Single Shots – Kuchař,
zloděj, jeho žena a její 
milenec

13. st 18.00 Pavol Barabáš 
docs: Carstensz – Sedmá 
hora, Bhután – Hledání 
štěstí, Na kolech přes 
Himaláje
20.30 Muzika

14. čt 18.00 NT Live: Mizející 
číslo / Dissapearing 
number 

15. pá 18.00  Na cestě
20.30  Letařovice – premiéra 

Festival „Uprostřed hostiny 
hladovím“ – Světový den 
výživy OSN
16. so 18.00 Veganství. Pro 

zvířata. Pro planetu. Pro 
lidi. + Království míru 
19.30 Vražedná pole 
+ Náš denní chléb 
(Rakousko, Německo 2005)

 21.30 Truth or Dairy + 
Pozemšťané (USA 2005) 

17. ne 18.00 Meatrix + Globální 
hostina (USA 2001)
19.15 Přednáška 
s diskuzí – Adéla Jansová 
(Humanistické hnutí)

 20.00 Meatrix 2 + Investoři 
chudoby (VB 2001)

18. po 18.00 Single Man
20.30 Unaveni sluncem 2

19. út 18.00  Užívej si, co to jde
20.30  Bibliotheque 
Pascal (FK)

20. st 18.00 Kuky se vrací
20.30 Na cestě

21. čt 18.00 Machete
20.30  Čtyři lvi

22. pá 18.00 Na cestě
20.30  Machete
22.30 Iluzionista

23. so 18.45  MET Live in HD: 
BORIS GODUNOV | 
Modest Petrovič 
Musorgskij

Banff Mountain Film Festival 
World Tour v ČR
24. ne 13.00  Projekce 

a beseda s horolezcem 
M. Holečkem
15.00 Filmový blok 

 18.00 Projekce 
a beseda s paraglidistou 
J. Škrabálkem

 19.45 Filmový blok

25. po 18.00 Cesta
20.30 Iluzionista 

26. út 18.00 Habermannův mlýn
20.30  Decadence Now!:
The Single Shots – Antikrist

27. st 18.00 Seriózní muž
20.30 Aero naslepo 

28. čt 18.00 Největší z Čechů
20.30 Pan Nikdo (FK)

29. pá 18.00 The Doors: 
When You´re Strange 

 20.00 Animal kingdom (FK)
30. so 17.00 Muži, kteří nenávidí 

ženy
20.00 Habermannův mlýn
22.00 Spalovač mrtvol

31. ne 18.00 Single Man
20.30 Na cestě

Filmy pro seniory
  5. út 10.00 Kajínek
12. út 10.00 Habermannův mlýn
19. út 10.00 Bezva chlap
26. út 10.00 Na cestě

Baby Bio
  6. st 10.00 Já taky
13. st 10.00 Škola života
20. st 10.00 Na cestě
27. st 10.00 Zahraj to znovu, 

Same

Neděle pro rodiče s dětmi
  3. ne 15.00 Zmatená paní 

doktorka 
10. ne 15.00 Leze, skáče, utíká 
17. ne 15.00 Mé jméno je…
31. ne 15.00 Dračí neděle

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

* program v produkci Junior Klubu

  1. pá 19.30 Other music: 
Sophie Hunger 

  5. út 19.30 FutureLine: 
12° Bagpipers + Revolution 
Against Ignorance *

  6. st 19.30 V. Mišík & etc... 
křest CD „Ztracený 
podzim“ Hosté: J. Olin 
Nejezchleba, Petr Skoumal

  7. čt 19.30 Takin‘ Off – 10 let
  8. pá 19.30 Gang Ala Basta
  9. so 19.30 FutureLine: 

Žádnej strach 
+ Já ještě nevím *

10. ne 19.30 3rd Scottish Folk 
Night 

11. po 19.30 Diabolské husle: 
Jan Berky Mrenica ml.

12. út 19.00 Phil Shoenfelt 
& Southern Cross – křest 
CD „Paranoia.com“ 
host: New York Junk 

13. st 19.30 Respect plus: 
Parno Graszt 

14. čt 19.30 EuroConnections: 
Gaba Kulka 

15. pá 19.30 FutureFirstLine: 
Bellamy Moon *

16. so 19.30 FutureLine: 
Voltavox + Angels *

17. ne 20.00 Teatr Novogo 
Fronta: Er – premiéra

18. po 20.00 Silent Love
19. út 19.30 Music Infinity: 

Lawrence English 
a projekt Aus 

20. st 19.00 RGM Live Space 
2010 – finále

21. čt 19.30 Other music: 
Terje Rypdal & Palle 
Mikkelborg Duo

22. pá 19.30 Post-it
23. so 14.00 Move 6.0: 

Hentai Corporation with 
Jean Pierre Mathieu

24. a 25. 20.00 Kabaret Caligula 
– Jan Hus: Vzkříšení

27. st 19.30 The Holmes 
Brothers

28. čt 19.30 Planet Connection: 
A Naifa – portugalský 
večer

29. pá 19.30 Akropolis 
multimediale: 
Ta Ta Tanec aneb 
Tata Bojs pod podiem

30. so 19.30 Akropolis 
multimediale: Cartonnage

31. ne 20.00 Ženský divadelní 
improvizační punk

Výstava ve foyer
1. 10. – 31. 10. People From 

Posters – Jitka Kopejtková

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

  4. po 19.30 V. Ptáčková – klavír, 
B. Tomanová – zpěv 
(B. Martinů, A. Dvořák, 
W. A. Mozart, F. Chopin)

  7. čt 19.30 J. Pazour – večer 
klavírní improvizace

  9. so 15.00 J. Krejčí – klarinet,
J. Vlašánková 
– violoncello, M. Sekera 
– klavír (B. Martinů, 
O. A. Tichý, J. Hanuš, 
L. van Beethoven)

11. po 19.30 Musica Bohemica
12. út 19.30 Mladota Ensemble 

(F. J. Haydn, I. Glinka)

13. st 19.30 M. Zelenka 
– kytarový recitál 
(J. Rodrigo, J. Turina, 
M. de Falla, I. Albéniz)

18. po 19.30 20 let Nakladatelství 
Bonaventura 

19. út 19.30 Pěvecký sbor 
Mišpacha

21. čt 19.30 50 let Malé české 
muziky J. Pospíšila

23. so 15.00 D. Malglaive – 
soprán, H. Mitrotti – 
baryton, F. Cailleteau – 
klavír (C. Saint–Saëns, 
R. Hahn, E. Satie, 
G. Verdi, J. Ibert)

25. po 19.30 R. Sršňová 
– housle, A. Stará – klavír 
(W. A. Mozart, J. Novák, 
M. Macourek)

26. út 19.30 J. Jirmal – Jazzový 
kytarový koncert a křest 
nového CD (Swinging 
quitar, Simplicitas, Rondo,  
Meditation)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
10. 9.–15. 10. Šestý žižkovský 

výtvarný salón
20. 10. – 19. 11. J. Achrer – 

obrazy, J. Vašica – sochy

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  4. po 20.00 The Around Cube  
11. po 20.00 Byl Pes
18. po 20.00 Záviš
25. po 20.00 Původní Bureš

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

  5. út 19.30 Violoncellový recitál 
(Atrium)

  7. čt 19.30 Romantici 
v komorní hudbě (Žižkův 
sbor CČSH na Žižkově)

12. út 19.30 Hudba mezi obrazy 
k 90. jubileu Výtvarné 
školy V. Hollara (Výtvarná 
škola Václava Hollara)

16. so 16.00 Dejte mu zahrát, 
pane inšpektóre… 
(Hotel Ariston) 

19. út 19.00 A. Dvořák: 
Lužanská mše D dur 
(kostel sv. Prokopa)

21. čt 19.30 Pocta J. Ježkovi 
(VZLET, Holandská 1, P10)

24. ne 16.30 Koncert vítězů 
8. ročníku písňové soutěže 
B. Martinů (Hudební škola 
hl. m. Prahy)  

28. čt 16.30 A. Dvořák: 
Novosvětská symfonie – 
Slavnostní koncert k stát-
nímu svátku ČR (Národní 
památník na Vítkově)

1. 11. 19.30 Slavné romantické 
árie (Hudební škola hl. m. 
Prahy) 

3. 11. 19.30 Romantický 
violoncellový recitál 
(Atrium)

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.

4. a 5. 20.00 Sunyata
  6. st 11.00 B. Látalová a kol.: 

Fg = G.[(m1.m2)/r2]
  8. pá 20.00 Velmi společenské 

tance
10. ne 20.00 Večer afrického 

a moderního tance
12. út 20.00 Small Hour, Golden 

Crock, Paedocypris 
Progenetica (Small Fish)

16. so 16.00 Yoyo Mistrovství 
ČR 2010

18. po 10.00 a 15.00 S kůží na trh
19. út 20.00 Případy doktora 

Toureta
20. st 10.00 Případy doktora 

Toureta – dětská verze
24. ne 20.00 Mah Hunt
25. po 20.00 100 Wounded Tears
26. út 20.00 ALA III., Resonance

Hosté
7., 14., 21. a 28. čt 19.30 

Show Jana Krause

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  6. st České nebe
  7. čt České nebe
10. ne Cimrman v říši hudby  
12. út Švestka
13. st Akt
17. ne 16.00 a 19.00 České nebe  
19. út České nebe 
26. út Němý Bobeš 
27. st Němý Bobeš 
31. ne Blaník

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz
  4. po M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka
11. po S. Kane: Psychóza ve 4:48
18. po M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka
25. po W. Shakespeare a comp.: 

Sensex

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JÁRY CIMRMANA
  3. ne Divadlo bude! – Divadelní 

spolek Proměna 
  5. út P. Shaffer: Amadeus 

– Divadlo A. Dvořáka 
Příbram 

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

do 15. 10. J. Šetlík – Fotografie
22. 10. – 1. 11. Takový je můj 

svět – přehlídka prací ze 
soutěže dětí
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Aero nabídne festival filmů o horách 
Banff Mountain Film Festival je mezinárodní  soutěž filmů  s horskou tématikou. V neděli 24. října bu-
dou v Aeru  k vidění  snímky o extrémním lyžování, zdolávání skal, kopců i ledopádů, o snowbordin-
gu a paraglidingu, sjiždění divokých řek a volných pádech. Připraven je i bohatý doprovodný program. 
Představí se v něm horolezec Marek Holeček, beseda bude zaměřená na průřez celé jeho lezecké ka-
riéry, dále pak paraglidista a běžec do vrchů Jan Škrabálek, který promítne obrázky z extrémně nároč-
ného závodu Red Bull X-Alps. V předsálí kina bude po celou dobu festivalu k vidění výstava fotek Pavla 
Žofky, známého lezeckého fotografa. Mezi filmy proběhne slosování vstupenek o hodnotné ceny. Více 
na stránkách www.banff.cz �

Žižkovský salón otevřen
Rovnou stovku výtvarných děl představil šestý ročník salónu 
v Atriu v Čajkovského ulici. Nabídky představit svá výtvarná dí-
la veřejnosti využilo více než 70 autorů, jejichž život či tvorba 
jsou svázány s Prahou 3. Úvodní slovo pronesla starostka Mi-
lena Kozumplíková a hudební část vernisáže obstaralo saxofo-
nové kvarteto. „Žižkov byl umění vždy nakloněn a umění zase 
Žižkovu,“ uvedl radní hl. m. Prahy Ondřej Pecha, který si jako 
výtvarník nemohl nechat výstavu ujít. Výstava je otevřena kaž-
dý pracovní den od 13 do 18 hodin i o přestávkách koncertů 
a potrvá do 15. října. �

Tichá láska v Akropoli
Nové představení Silent Love nabídne 18. říj-
na krátké příběhy o různých podobách lás-
ky v podání Lenky Dusilové, Xaviera Baumaxy 
a souboru Tantehorse. Společný koncert skvě-
le doplněný pantomimou a fyzickým divadlem 
Miřenky Čechové a Radima Vizváry vytvá-
ří unikátní mezižánrový projekt. Kromě nových 
písniček, uslyší diváci i hity obou pěveckých 
protagonistů a to vše v nečekané atmosféře 
vytvořené pohybovým divadlem. �

Sunyata – plodná prázdnota v Ponci
Kateřina Stupecká, historicky poslední vítězka Ceny Sazky 
za „Objev v tanci” 2009, uvede 4. a 5. října v divadle Ponec svůj 
nejnovější projekt Sunyata vytvořený z prostředků, které díky to-
muto ocenění získala. Inspiraci při tvorbě čerpala z knihy Tem-
né noci duše Thomase Moora – psychoterapeuta a spisovatele. 
„Jeho díla jsou pozoruhodná průnikem témat psychologie ar-
chetypů, mytologie a umění. Temná noc duše je označením hle-
dání smyslu v nejtemnějších hodinách našeho života. Je to šan-
ce a výzva, transformativní přechodový rituál,“ doplňuje Kateřina 
ke své choreografii Sunyata s podtitulem Plodná prázdnota. �

Celý říjen bude v Paláci Akro-
polis k vidění neotřelá výsta-
va fotografií Jitky Kopejtko-
vé. Její kolekce Strhané plakáty 
reprezentuje ojedinělé téma: 
způsob, jakým se ulice pode-
pisuje na nástrojích propaga-
ce (a propagandy) a deformu-
je je ve svérázná umělecká díla.
Fotografii každého strženého 
plakátu předchází hledání, kte-
ré může být i velmi dlouhé. Dů-
ležitá je totiž autenticita – žádný 
z plakátů totiž nesmí být cíleně 
poškozen přímo autorkou. Ně-
kdy jde o hledání konkrétního 
plakátu, jindy „jen“ o náhodnou 
inspiraci.

Jitka Kopejtková na svých fo-
tografiích zachycuje nejpřiroze-
nější projev street artu – poškozo-
vání a ničení produktů určených 
k podpoře prodeje nejrůznější-
ho zboží. Je vedlejší, zda se jed-
ná o výsledek promyšleného aktu 
(stržení plakátu, který vzbuzu-

je nesouhlas) nebo animálního 
vzteku, případně nudy. Fotogra-
fie si v Akropoli můžete prohléd-
nout od 1. do 31. října. �

-pú-

Příběhy strhaných 
plakátů v Akropoli

Skandinávská jazzová „superskupina“ v Akropoli
Unikátní spojení 
vyhraněných osob-
ností evropského 
jazzu se představí 
21. října v Akropoli.
Terje Rypdal, norský kytarista za-
čínal coby rocker a jeho první na-
hrávky byly podobně vizionářské 
jako Weather Report, So� Ma-
chine či Pink Floyd. Na univer-
zitě v Oslu studoval u americké-
ho skladatele George Russella, 
s nímž později hrál, spolupra-
coval též s Janem Garbarkem, 
Miroslavem Vitoušem, Jack De-

Johnettem. Jeho všestrannost je 
fascinující: z rockové minulosti si 
uchoval syrová i zpěvná kytarová 
sóla, která se prolínají s ambient-
ními či symfonickými barvami. 

Na svém posledním albu, Cri-
me Scene, natočeném se sedmnác-
tičlenným bigbandem, se podí-
lel i Rypdalův dlouholetý partner, 
dánský trumpetista Palle Mikkel-
borg. Ten vystupoval s Dexterem 
Gordonem, Gilem Evansem, a po-
dobně jako Rypdal s Janem Gar-
barkem. Světové renomé si získal 
suitou Aura, kterou zkomponoval 
pro jednoho z největších jazzma-
nů 20. století, Milese Davise. �

-pú- Terje Rypdal Palle Mikkelborg

Foto: V. BrtnickýFoto: M. Mařák
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Jaké byly vaše sportovní začátky?
V sedmi letech jsem začala 

s volejbalem, potom ve čtvrté, 
páté třídě jsem se dostala k atleti-
ce. Začala jsem chodit do atletic-
ké přípravky SK Jeseniova, kde 
jsme se věnovali i jiným spor-
tům, třeba plavání a gymnastice. 
Vlastně jsme tam jako děti získá-
valy všeobecné sportovní zákla-
dy. Atletice se tak věnuji celkem 
8 let, postupně jsem se dosta-
la k běžeckým disciplínám, od 
osmistovky a patnáctistovky až 
k mým současným disciplínám –
běh na 3000 metrů a steeple.

Vaším atletickým klubem je SK 
Jeseniova. Máte svoji tréninko-
vou skupinu?

Před dvěma lety jsem nastou-
pila k trenérovi Romanovi Pav-
lů, který je sám aktivním závodní-
kem – běhá například půlmaratón 
a maratón. Organizuje také popu-
lární Běh tunelem pod Vítkovem. 
Máme takovou malou vytrvalec-
kou skupinu, říkáme si „Běhny“. 
S trenérem si dobře rozumíme, ví 
co mi sedne, nepřetěžuje mě. Mys-
lím si, že mám pořád ještě dost sil 
a potenciál se dál zlepšovat. 

Co vás na běhání baví?
Ráda běhám venku, v příro-

dě – v parku, v lese, prostě když 
je trénink pestrý. Naopak ne-
rada běhám v hale, nemám rá-
da tělocvičnu a posilovnu. Sílu 
se mi ale naštěstí daří zlepšovat 

při mém dalším sportovním ko-
níčku, kterým je lezení. Chodím 
lézt na stěnu a v létě jezdím s ka-
marády do hor.

Začínáte studovat na vysoké 
škole. Jak chcete skloubit tré-
ninky a studium?

Dostala jsem se na pedagogic-
kou fakultu, obor matematika-
-tělesná výchova. Budu tak moci 
stále trénovat dvoufázově – do-
poledne to bude sportovní pří-
prava ve škole a odpoledne indi-
viduální trénink. 

Věnovat se atletice je náročné. 
Měla jste někdy období, kdy 
jste chtěla s atletikou skončit?

Ano, měla. Bylo to spoje-
né s přechodem ze základní na 
střední školu. To u mě začaly pře-
važovat jiné zájmy, kluci a tak…. 
(smích). Ale stejně jsem úplně 
běhat nepřestala, chodila jsem si 
i tak zaběhat sama pro sebe, pro 
radost. Pak jsem se k atletice, tré-
ninkům a závodění zase vrátila. 

Máte před závody trému?
Když mi bylo čtrnáct let, tak 

jsem před každými závody proží-
vala hroznou trému, ale to už je 
naštěstí pryč. Teď už se na závody 
dokonce těším, atmosféru atletic-
kých soutěží mám moc ráda. �

-mot-

Na závody se těším, říká Petra Kubešová, 
běžecká mistryně z Jeseniovky 
Devatenáctiletá běžkyně Petra Kubešová 
patří k talentům české atletiky. Věnuje 
se běhu na 3000 m a 3000 m překážek. 
Mladá atletka reprezentuje atletický 
klub SK Jeseniova na Žižkově a na 
Mistrovství ČR do 22 let získala zlato na 
3000 m př. (10:50,73) a stříbro na 5000 m 
(18:18,49). Ve slovinském Kamniku se 
5. září zúčastnila mistrov ství světa v běhu 
do vrchu, kde na trati v délce 4,5 km 
s převýšením 430 m obsadila 16. místo. 

Více o atletickém klubu Jeseniova naleznete na www.jeseniova.cz

Úspěch studentů žižkovského gymnázia
Studenti sedmého 
ročníku Gymnázia 
Karla Sladkovské-
ho se zúčastní pres-
tižní americké sou-
těže v Los Ange les. 
Marek Kovář s To-
mášem Petákem to-
tiž uspěli v celostát-
ním finále soutěže 
Expo Science Ama-
vet 2010.

Vybojovali přímý postup na IN-
TEL ISEF 2011 v USA, což je 
nejprestižnější soutěž vědeckých 
a technických projektů pro stře-
doškoláky na světě. Do Los An-
geles by mělo dorazit zhruba 
1500 studentů. 

„Soutěž se uskuteční příští rok 
v květnu v Kalifornii a z Česka se jí 
zúčastní pouze tři nejúspěšnější pro-
jekty,“ doplňuje Marek Kovář. 
Studenti také získali čestné uzná-
ní od �e ASM Materials Edu-
cation Foundation za výjimečný 
přínos v materiálovém výzkumu 

a také zvláštní uznání od generál-
ního partnera (Skupiny ČEZ) za 
mimořádný přínos společnosti.

Uspěli s projektem „Studie 
struktury a mechanických vlast-
ností reaktorové oceli pro VVER 
440 a výpočet životnosti jader-
ných reaktorů“. „Připravovali jsme 
ho dva roky. K jaderným technologi-
ím jsme se dostali přes projekt fungu-
jící na našem gymnáziu – Cesta k vě-
dě. Napadlo nás využít naše znalosti 
z materiálového inženýrství a spojit 
je s jadernou tématikou. A projekt byl 
brzy na světě,“ říká Tomáš Peták.

Oba berou účast na světové 
soutěži jako zajímavou příle-
žitost porovnat své znalosti se 
studenty z jiných států. V pří-
padě, že uspějí, mohou získat 
mimo jiné zajímavá studijní sti-
pendia na kvalitní zámořské 
univerzity. „Ale to je ještě hodně 
daleko. Do Los Angeles se moc těší-
me, je to každopádně skvělá příle-
žitost získat nové informace. Chce-
me teď ještě na našem projektu 
zapracovat a rozšířit jej,“ dodává 
Tomáš Peták. �

-gks-

Atletické soutěžení s Kinderiádou
Slunečné a teplé počasí přivítalo v úterý 21. září žáky prvního stupně 
pražských základních škol na již 13. ročníku atletické soutěže Kinde-
riáda. Na stadionu základní školy Jeseniova děti závodily v běhu, 
skoku do dálky, házely míčkem i nafukovacími raketami. Poměřily své 
síly na překážkové dráze a utkaly se také ve srážení kuželek. 

Kromě možnosti ochutnat atmosféru opravdových závodů se dě-
tem ze škol, jenž se probojují do finálového kola, nabízí také šan-
ce získat finanční výhry v celkové hodnotě 300 000 Kč, které umožní 
opravy školních sportovišť. �
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CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

Volná místa v kroužcích
Keramika (4. – 9. tř) po 16.00 
Street dance (5. – 9. tř.) po 16.00 
Dramatika (1. – 2. tř.) po 13.30 
Yu – gi – oh (3. – 7. tř.) út 15.00 
Florbal (3. – 6. tř.) út 13.30 
Jóga pro děti (1. – 4. tř.) 14.45 
Doučování z matematiky a fyziky 

(5. – 9. tř.) st nebo čt 14.00 
@mpík (3. – 6. tř.) čt 14.45 

Volná místa v kroužcích 
pro dospělé:
Angličtina pro pokročilé po 17.00 
Jóga pro dospělé út 17.30 
Španělština po domluvě
Pilates s hlídáním dětí  čt 10.00 
Hlídání dětí od 2 měsíců čt  9.00 
Jóga pro dospělé út 17.30 

Turnaje v herně pro mládež
  5. út 14.00 Kostky
12. út 14.00 Cink!
19. út 14.00 Šipky
26. út 14.00 Domino

Burza zimního oblečení, obuvi 
a sportovních potřeb: 
21. čt 16.00 příjem věcí
22., 23. a 25. prodej 

Sousedský garážový výprodej 
22.  a  23. 10.

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

8.–10. Výtvarný víkend ve Žlouko-
vicích pro dospělé a děti 

14. čt Bazar oblečení 
22. pá 16.00 Malování na hedvábí 

(šátek nebo šála)

Klub Beztíže

19. út 15.00 Beztíže zatápí! – hip 
hop, Dj, několik MCs, fre-
estyle battle, break dance, 
soutěže o ceny, nový polo-
profesionální stolní fotbálek! 
Vstup a program zadarmo!

Ulitka
  7. čt 10.00 Tvoření pro rodiče 

Kytičky z organzy – hit 
letošního roku – výtvarný 
ateliér pro rodiče

21. čt 10.00 Přednáška pro ro-
diče „Očkování – spása 
nebo zkáza?“ 

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

www.rcpalecek.cz
Semináře pro dospělé
Kurz o výchově dětí: „Respektovat 
a být respektován“
   základní kurz 4. a 14. 10. 
   pokračovací kurz 10. a 24. 11.
Serie seminářu o manželství 
a partnertsví 
 4.,11. a 12. 10. od 13.30
Základní otcovské kompetence
 4., 6. a 11.10 od 18.00 
Ekoateliér 21. čt od 14.00
Kam s ním? Aneb hravě 
o odpadu... 25. po od 14.00 
Ekovýlety (zdarma)
  3. ne Usedlost Medník... (výlet 

na Ekofarmu do Posázaví)

17. ne Starou čističkou odpadních 
vod... (prohlídka původní 
pražské čističky a jejího 
podzemí) 

Jeseniova 19 
tel.: 222 589 404, 777 650 759

www.novatrojka.cz

Pro rodiče s dětmi 
� info Jolana tel.: 603 416 724
  5. út 10.00 Jak dlouho kojit. 

laktační poradkyně 
V. Jirásková, bez hlídání

12. út 10.00 Do postýlky! semi-
nář, fyzioterapeutka 
A. Votavová

15. pá 16.00 Draci v peci – dračí 
stezka s pokladem, lé-
tání s draky, dračí show, 
divadlo na Židovských 
pecích, ve spolupráci 
s MC Ulitka

19. út 10.00 beseda o zdravé 
výživě, výživový poradce 
V. Syrový 

24. ne 15.00 Nedělní volná herna
26. út 10.00 Jak na vzteklé dítě 

– beseda, Š. Kotvalová

Kurzovní tipy
� info Jolana tel.: 603 416 724

Pro děti
Páni kluci aneb Kreativní odpo-
ledne pro chlapce od 5 let  
   po 16.15
Výrazový tanec I. (7 – 8 let)

  po 14.00
Výrazový tanec II. (9 – 12 let)
   po 15.15
Kdopak by se hudby bál 

(od 6 let) út 18.00  
Miminka I – cvičení pro rodiče 

s dětmi (2 – 6 m.) pá 9.15
info Míla tel.: 774 644 974 

Pro dospělé
po 17.45 Relaxační tanec 
po 19.00 Břišní tanec 
po a st 19.00 Keramika 

pro dospělé 
út 19.30 Keramika pro dospělé 
st 18.00 Cvičení pro těhotné 
čt 18.15 a 19.30 Pilates I. a II. 

21. – 23. 10. Podzimní dobročinná 
burza oblečení a potřeb pro děti 
Příjem zboží: čtvrtek 12.00 – 18.00, 
prodej pátek 9.00 – 18.00, sobota 
9.00 – 13.00, výdej zboží: sobota 
16.00 – 18.00. Info a formuláře 
na www.novatrojka.cz
 
Podzimní prázdniny 27.–29. 10. 
je zavřeno.

Oddíl národní házené TJ Spoje Praha hledá nové členy
Nábor nových hráčů a hráček ve věku 6 – 14 let do kategorie ml., st. žáků a žákyň. Tréninky probí-
hají 2x týdně ve sportovním areálu Balkán na hřišti s umělou trávou. Mladší žactvo trénuje v po a st 
16.00 – 17.00, starší v po a čt 17.00 – 18.30. Speciální výbava není potřeba. Více informací: Ondřej Šejtka 
(ml., st. žáci), tel.: 605 956 920 nebo Ladislava Janková (ml., st. žákyně), tel.: 603 147 358 �

Rokytka je čistší díky žákům ZŠ Chmelnice
Na břehy nedaleké říčky Rokytky  se v pátek 17. září vydali starší žáci 
ZŠ Chmelnice, aby pomohli vyčistit její okolí. Mladší žáci měli v ten-
to den na programu ekologické hry a aktivity ve škole. Obě akce byly 
součástí naplňování mezinárodního titulu Ekoškola. �

Světluškový večer 
v Mateřské škole Buková
V pondělí 13. září se konal v MŠ Buková Světluš-
kový večer. Světlušky si se svými maminkami, ta-
tínky, babičkami i kamarády posvítily opravdu 
všude. Zaletěly do sklepa do sauny, odpočívár-
ny i do horního patra do ložnic. Všichni měli mož-
nost si prohlédnout prostory, které nejsou běžně 
přístupné a vše, co se ve školce během prázdnin 
změnilo. 

Na cestě je čekala princezna, Pepek námořník, 
Pipi a další. Ale hlavně – na stanovištích na dě-
ti čekaly úkoly, při kterých přecházely lano, třídily 
odpad, překonávaly cestu v ploutvích či poslepu 
poznávaly předměty. �

27. st 9.00 Foto komiks – tvo-
řivá dílna. Vymyslíme pří-
běh, vytvoříme kostýmy 
a nafotíme komiks, který 
si odnesete domů. 

27. st  Bludiště a labyrinty – výlet
29. pá 9.00 turnaj ve stolním 

tenisu
16. – 17. so+ne Ženy, které běha-

ly s vlky – mezigenerační 
setkání žen inspirované 
knihou „Ženy, které běhaly 
s vlky“ (tanec, zpěv, malo-
vání a další)

Nemusím do školy, můžu do Ulity!
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Mexických, tedy především rá-
dobymexických a polovičatých 
tex-mex restaurací je v Praze až 
nepěkná snůška – asi jen má-
lokdo ještě nenavštívil žádnou 
z těch Haciend či Amigos apod. 
a nepochybně jen málokdo od-
cházel domů s kdovíjakým nad-
šením. Naopak mexické podniky 
poctivé, nekašírované a hlavně 
s autentickou kuchyní byly a stá-
le jsou přesně dva. A pro Žižkov 
je téměř darem samotného ope-
řeného hada Quetzalcoatla, že ro-
dilý Mexičan José Luis Paz ten 
lepší z nich před nedávnem pře-
stěhoval z Bělehradské do Milí-
čovy ulice.

Hned při vstupu do restaurace 
Fosil se nechte okouzlit spoustou 
přehozů, deček, sombrer, masek 
a dalších rekvizit a celkově pest-
robarevnou a přátelskou atmosfé-
rou. Stejně autentická a příjemná 
je samozřejmě i obsluha, ačkoli 
to občas někomu může přijít až 

příliš – mexický úsměv od ucha 
k uchu a yo hablo mucho espaňol 
y poco inglés…

Největší a zcela zásadní devi-
zou podniku je beze všech po-
chyb opravdová domácí mexic-
ká kuchyně, kterou ochutnáte jen 
málokde. Rovnou zapomeňte na 

všechny prefabrikované super-
marketové tortillas, na šedozelin-
kavě bledé guacamole ze sklenice 
s konzistencí jogurtu a chutí zub-
ní pasty nebo na unifikované dr-
cené smažené fazole z plechovky. 
Ve Fosilu si guacamole míchají sami 
z dokonale zralých avokád, čerst-

vých rajčat, limetkové šťávy, kori-
andru a zelených serrano chillies, 
vlastnoručně připravují hroma-
dy černých frijoles refritos con queso 
blanco a míchají si veškeré salsy – 
zde doporučuji trochu opatrnos-
ti, pokud obsluha nebo dokonce 
sám majitel tvrdí, že některá salsa 
je více pikantní, tak skutečně pi-
kantní bude – a to je přece správ-
ně, pokud máte rádi ostré, ob-
jednejte si ostré, tedy si quiere su 
comida picosa, ordenela!

Pokud si s objednávkou jídla 
nevíte rady, zkuste velký míchaný 
talíř pro čtyři osoby Pa‘ tragaones, 
kde ochutnáte v malých porcích 
skoro všechno. Anebo zajděte na 
obědové menu, kde za 95 korun 
získáte obvykle polévku a hlavní 
jídlo s řadou příloh i džbánkem 
čerstvé studené vody s limetkou 
či citronem, ale podle sezóny se 
voda nabízí i s příchutí ananasu 
nebo melounu. �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Mexická legenda Fosil přichází na Žižkov

Pražané truchlili, na severu se 
Němci radovali: karta se obrací, 
konečná porážka husitů se blíží! 
Z této iluze je však rychle vyve-
dl Jan Žižka, kterému se zrovna 
tou dobou nejlepší pražští lékaři 
marně pokoušeli zachránit oko, 
vystřelené u Rabí. Bez ohledu na 
slepotu sebral tři čtvrtiny praž-
ského vojska (pokud by tento 
údaj byl pravdivý, pak Želivský 
stál u Mostu s pouhou  jednou 
čtvrtinou) a rychle vyrazil smě-
rem k Lounům s cílem posbírat 
zbytky předchozí výpravy, roz-
prchlé po okolních lesích. Vítěz-
ní míšňané dále nečekali a hbitě 
se z Čech „vyhostili“ (autentický 
dobový termín). Avšak ani Žiž-
ka se nepokusil dobývat Most 
(údajně plnil gentlemanskou do-
hodu, na jejímž základě ho kdy-
si mostečtí propustili ze zajetí) 
a poslal pražanské vojsko domů. 
Jisté však je, že nyní byl Želivský 

u Žižky definitivně vyřízen: ne-
jenže jako kněz soustavně poru-
šuje artikul o zákazu světského 
panování, ale ještě tak katastro-
fálně diletantským způsobem!

Po Žižkově odchodu Janovi 
ze Želiva rychle otrnulo. Vrací se 
ale k civilní politice, v níž pomo-
cí svého demagogického vlivu 
na masy pražské chudiny dosa-
huje podstatně větších úspěchů. 
Záminkou se mu stal sněm, svo-
laný na 17. srpen do Českého 
Brodu. Jan předvídal zradu pan-
stva v čele s nespolehlivým Čeň-
kem z Vartenberka a zejména 
ostře nesouhlasil s projednává-
ním litevské kandidatury na čes-
ký trůn. Nejprve dosáhl přelože-
ní sněmu do Kutné Hory a tento 
pak obeslal jen nezplnomoc-
něnými pozorovateli. Pohorše-
ní sněmovníci proto vysílají do 
Prahy delegaci vedenou husit-
skými pány Oldřichem Vavákem 

z Hradce a Janem Sádlem z Kos-
telce. Po údajně ostré výměně 
názorů se nakonec Jan přece jen 
uvolil delegovat na sněm kon-
zervativní mistry Prokopa z Plz-
ně a Jana z Příbramě. 

To už byl ale jeho poslední 
ústupek. Nyní přechází do drti-
vého protiútoku. 19. října opět 
duní zvon u Panny Marie Sněž-
né, Jan vystoupí se zdrcující ob-
žalobou zrádného panstva a vy-
zve shromážděný dav k volbě 
nového celopražského hejtma-
na, v níž zvítězí Janem předem 
pečlivě vybraný „nový rytíř“ (pa-
trně pasovaný po bitvě o Vyše-
hrad) Jan Hvězda z Vícemilic, 
řečený Bzdinka (toto zvukoma-
lebné staročeské slovo můžeme 
přeložit rovněž zvukomalebným 
novočeským Pšouk). Tato volba 
má několik důvodů – Želivský se 
může uklidit do pozice vlivného 
muže v pozadí a navenek se tak 

zbavit cejchu kněze, přestupují-
cího zákaz světské vlády. Jistě si 
také sebekriticky přiznal nedo-
statek vojenského talentu a svě-
řil tuto funkci zkušenému vá-
lečníkovi. A konečně – hejtman 
se bude muset s vojskem občas 
vzdálit mimo město, kdežto on 
sám již raději další nepřítomnost 
riskovat nebude. 

Bzdinka, jemuž jsou podříze-
ni čtyři podhejtmani (dva za No-
vé a dva za Staré Město), vydává 
nový vojenský řád, po mostecké 
lekci obsahující drakonické tres-
ty za zběhnutí z boje a oba Jano-
vé, ze Želiva i z Vícemilic nasto-
lují v Praze tuhou diktaturu, jejíž 
první obětí se stane třetí Jan, sta-
rý husita Jan Sádlo z Miličína, 
Kostelce a Smílkova. �

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

Klub REMEDIUM nabízí senio-
rům poslední volná místa v PC 
kurzech, v pohybových kurzech, 
v kurzu angličtiny a italštiny.
  7. čt 16.00 Jak si uchovat du-

ševní a tělesnou svěžest 
– seminář, účast zdarma

11. po 11.00 setkání Skupiny pro 
lepší náladu 

VOŠUP A SUPŠ 
Žižkovo nám. 1 
do 19. 10. výstava prácí studentů 

odd. scénografie, otevřeno 
ve všední dny 9.00 – 15.00

  6. st 15.00–19.00 Den otevře-
ných dveří

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ
Vinohradská 68
  4. po 19.00 benefiční koncert 

Verner Collegia pro Diako-
nii ČCE v Praze 10, vstup-
né dobrovolné.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
12. út 16.30 S. Slavík: tajemství 

o Vítkově
26. út 16.30 P. Kallista: Povídání 

o vodě

SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR 
Korunní 119
14. čt 16.00 Grafické techniky 

seminář
21. a 23. 16.00–18.00 Podzimní 

Korunní dvorek

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
15. pá 16.00 Zpívání při harmoni-

ce, DSP Roháčova 26
25. po 13.30 vycházka naučnou 

stezkou, sraz metro C 
– Střížkov

1. 11.  13.30 Národní muzeum, 
sraz zast. tram. 5, 9 a 26 
Hl. nádraží

Železný senior 
a železná lady
TJ Pankrác pořádá 6. listopadu 
druhý ročník sportovní soutěže pro 
seniory, muže nad 70 let a ženy 
nad 65 let. Přihlášky do 20. 10. na: 
ARBA, J. Baloun, Koněvova 239, 
Praha 3. Více na tel.: 284 827 432, 
www.zeleznysenior.cz �

Nová jídelna v ZŠ Chmelnice nabízí 
obědy i pro veřejnost
ZŠ Chmelnice bude od 4. října vydávát obědy i do přinesených ná-
dob (v pracovní dny, kromě prázdnin a svátků vždy od 11.15 do 
12.30 hod.). Informace a přihlášky v místě nebo na tel.: 284 820 233, 
e-mail: jidelna@chmelnice.com. Cena kompletního oběda (polévka, 
hlavní jídlo – výběr ze dvou, salát) je 59 Kč. �

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v říjnu kulaté
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Janě Novákové, Miroslavě Ne-
mazalové, Jitce Valentinové, Věře 
Kozákové a Marii Práznovské. �

Svaz důchodců Praha 3
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Vánoce 2010 se Svazem důchodců
nám. W. Churchilla 2, 3. patro, č. dv. 337, pí Kocourková, tel.: 603 326 641
19. 12. – 26. 12. Železná Ruda – Engadin 
19. 12. – 26. 12. Hrubý Jeseník – Rejvíz 
18. 12. – 25. 12. Horní Mísečky – U kotle 
20. 12. – 26. 12. Paseky nad Jizerou – Albert 
16. 12. – 26. 12. Benecko – Alfonska (pí Šimková, tel.: 723 794 195)

Pomozte ateliéru J. F. Langhans 
vytvořit databázi fotografií

K letošnímu 130. výročí od založení ateli-
éru J. F. Langhans pořádá stejnojmenná 
galerie výstavu, která představí vedle 
vybraných fotografií z Archivu osobností 
i principy fungování tohoto ateliéru, po-
bočky v českých městech, či práci s re-
klamou či grafikou. 

Pokud jste majiteli fotografií nebo 
jiných materiálů označených logem 

Ateliéru J. F. Langhans, rádi bychom je naskenovali a zařadili do naší 
elektronické databáze. Skenování bude probíhat v době konání vý-
stavy od 20. října do 2. ledna, úterý až pátek, 13–19 hodin v prosto-
rách Langhans Galerie Praha ve Vodičkově ulici. Více na stránkách 
www.langhansgalerie.cz nebo na tel.: 222 929 337. �
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Michal KUCIÁN
kandidát na starostu
MČ Praha 3

•   zastavení růstu nájemného 
v obecních bytech

•   více strážníků v ulicích
•   malometrážní byty pro seniory 

a mladé rodiny

VÍCE SLUŠNOSTI, MÉNĚ CHAMTIVOSTI

Miroslav POCHE
kandidát do Zastupitelstva 
MČ Praha 3

Irena ROPKOVÁ
kandidátka do Zastupitelstva 
MČ Praha 3

Bohuslav NIGRIN
kandidát do Zastupitelstva 
MČ Praha 3

•   nový park na Nákladovém nádraží
•  důrazné NE! hernám a hazardu
•   linka elektrobusů na Vítkov, 

ze kterého uděláme centrum 
volného času

•   více míst v jeslích a školkách
•    stacionář a terénní péče 

pro seniory
•   pomoc těm, kteří ji potřebují

•   otevřená a vstřícná radnice
•   průhledné hospodaření
•   veřejné diskuze s občany

volby 15.–16. října

285x179_radnicni_kandidatiP3.ind1 1 23.9.2010 16:40:44
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Ani deštivé počasí, kterým zača-
lo čtvrteční ráno 9. září, nebylo 
překážkou setkání dětí ve spor-
tovním areálu na Pražačce. Rad-

ní městské části Praha 3 Martina 
Šandová zde zahájila sportovně-
-kulturní akci, jejíž cílem je pod-
pořit integraci dětí z různých 

sociálních vrstev, etnik i národ-
nostních menšin. 

Městská část Praha 3 ve spo-
lupráci s dalšími oragnizacemi 
připravila pro děti především ze 
základních škol v Praze 3 dopo-
ledne plné her a zábavy.

Školní týmy se utkaly ve fot-
bale, hlavně chlapci ocenili střel-
bu z paintballových pistolí nebo 
z foukaček na šipky. Všem udělal 
radost populární skákací hrad 
nebo ukázky výcviku policejních 
psů.

„Právě projekty i akce tohoto ty-
pu, jako je dnešní Tanec ulice ukazu-
jí možnou cestu, jak vysvětlit lidem, 
kteří pocházejí z různých kulturních 
prostředí, že je možné zachovat si 
vlastní identitu, což ale nevyluču-
je možnost vzájemného spokojeného 
a hlavně přínosného soužití,“ zdů-
raznila při zahájení akce radní 
Martina Šandová. �

-mot-
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KDO MĚ CHCE

1) 1701/2010 pětiletá fena labra-
dorského retrívra, hodná, milá 
a čistotná. Slyší na jméno Sally. 
Vhodná do bytu. Nalezena 
8. srpna v Praze 2.

2) 1804/2010 menší pětiletá fe-
na křížence. Hodná a čistotná. 
Nalezena 21. srpna v Praze 3 
se známkou na krku, která už 
ale není vedena v evidenci. 

3) 1778/2010 sedmiletý pes střed-
ní velikosti, špic. Hodný a pří-
tulný, hodí se ke starším dětem. 
Nalezen 16. srpna v Praze 2.

4) 152/2010 dvanáctiletý pes, 
dalmatin. Hodný a bude vděč-
ný za každé pohlazení, zdravotní stav odpovídá jeho věku. Nalezen 
21. ledna v Praze 8.

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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Mladí tanečníci z Ulity roztančili Flóru 
V sobotu 11. září se konala před Palácem Flóra akce Tanec Flóra, která roztančila kolemjdoucí i zájemce 
o různé podoby tance. Ti, kteří přišli cíleně, ale i ti, kteří jen tak procházeli, mohli zhlédnout pestrá taneční 
vystoupení členů a lektorů tanečních kurzů Domu dětí a mládeže Praha 3 Ulita, která se zaměřuje na tzv. 
street dance. DDM z Prahy 4 nebo Modřan pro změnu reprezentovaly soubory orientálních tanců nebo 
uměleckého stepu. Hostem odpoledne byl známý „rapper“ Ruda z Ostravy a Martina Pártlová. �

Odhalené Oko

DOMÁCÍ ZÁPASY FK VIKTORIA ŽIŽKOV
neděle 10. října v 10.15 s FC Zenit Čáslav
neděle 17. října v 10.15 s FK Fotbal Třinec
neděle 31. října v 10.15 s FK Baník Most

Tanec ulice na Pražačce

Péčí nadace Charty 77, konta Ba-
riéry dostalo Integrační centrum 
Zahrada, sídlící v ulici U Zásob-
ní zahrady, nový automobil, který 
výrazně usnadní transport posti-
žených dětí, o které se ve stacio-
náři starají. Hlavním dárcem by-
la firma Globus, jež ze svých zisků 
přispívá nadaci Charty 77, kte-
rá pak zakoupila transportér Fiat 
Ducato, do něhož se vejde 6 až 
8 klientů na invalidním vozíku. 
Křtu nového pomocníka se ujal 
i člen zastupitelstva MČ Jiří Jun-
gwirth. „Přeji dětem i jejich báječným 
terapeutům hodně šťastných kilome-
trů a krásných výletů,“ popřál celé-
mu Integračnímu centru. �

-pú-

Nové auto pro klienty Integračního centra

Na fasádě žižkov-
ské hospody U Vy-
střelnýho oka 
v ulici U Božích 
bojovníků se obje-
vili Boží bojovníci. 
Netradičně pojatá 
plastika je nápadem 
a dílem Martina Ve-
líška a sochaře Da-
vida Janoucha. 

Slavnostního odhalení se spo-
lečně ujali radní hl. m. Prahy On-
dřej Pecha a starostka Prahy 3 
Milena Kozumplíková, protože 
právě městská část vznik jedineč-
né sochařské výzdoby významně 
podpořila. Spolumajitelka hospo-

dy Pavla Caháková pak představi-
la jednotlivé bojovníky na domě, 
naživo pak další bojovnici za svo-
bodu – legendární tenistku Mar-
tinu Navrátilovou. O tom, co pro 
ni znamená svoboda, vyprávěla 
na zahradě Vystřelenýho oka. 

„Moje rozhodnutí odejít z Česko-
slovenska a žít ve svobodné zemi mi 
vzalo rodinu a na druhé straně mi 
umožnilo hrát tenis a něčeho dosáh-
nout. A mé druhé rozhodnutí, pro-
mluvit o své sexuální orientaci, mi 
vzalo hodně peněz a dalo mi svobo-
du. Myslím, že je lepší mít míň pe-
něz a být svobodný,“ dodala sed-
minásobná vítězka Wimbledonu 
Martina Navrátilová. 

Závěr večera patřil nejen na 
Žikově oblíbené skupině Sto 
zvířat. Celá akce byla součás-
tí Dnů žižkovského kulturního 
dědictví. �

-pú-
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