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Zakládáme 
novou tradici

Školní lavice na Žiž-
kově a Vinohradech 
stejně jako na jiných 
místech v republice již 
osiřely. Ještě než dě-
ti odevzdaly učebni-

ce, převzaly vysvědčení a vyrazily za 
prázdninovými dobrodružstvími, zú-
častnily se stovky z nich řady tradič-
ních akcí jako je Hartigův pohár či 
sportovní klání na Pražačce, které pro 
ně v Praze 3 pořádáme. Vedle nich při-
byla jedna, která, jak doufám, rozšíří 
řadu tradičních každoročních akcí – 
Dětský den.

Vedení žižkovské radnice ve svých 
programových cílech jasně deklaro-
valo jako svou prioritu péči o mladou 
generaci. Že nezůstalo jen u deklara-
ce, dokazují také rozsáhlé investice do 
základních i mateřských škol a další 
kroky. Co zde však podle mého názo-
ru v minulých letech chybělo, byla spo-
lečenská akce věnovaná přímo dětem. 
Jistě – tradiční vlajkové lodě na poli 
společensko-kulturního dění jako Žiž-
kovský masopust nebo Vinohradské 
vinobraní ve svém programu na dě-
ti nikdy nezapomínaly a věnovaly jim 
velký prostor. Akce, která by byla vě-
nována výlučně dětem, však zde chybě-
la. O tom, že to bylo správné rozhodnu-
tí, nás přesvědčily stovky rozzářených 
tváří na Pražačce během kulturního 
programu a soutěží. Lákavý program 
přilákal na pražský Žižkov dokonce 
návštěvníky z dalekých měst, jak jsem 
se v diskusi s jednou maminkou z Jab-
lonce nad Nisou přesvědčil.

Školní rok jsme pak zakončili již 
bez dětí v žižkovském Atriu druhým 
ročníkem Diploma Comenianum, což 
je akce pro pedagogy, na které vyhla-
šujeme nejlepší učitele a učitelky roku. 
Jak vypadá letošní kantorský tým snů 
se dozvíte až v zářijovém vydání Rad-
ničních novin. Teď je přeci třeba myslet 
na prázdniny.

Jiří Matušek,
zástupce starosty

NOVÉ KOLEJE NA SEIFERTOVĚ – v sobotu 14. června utichl na Seifertově 
třídě dopravní ruch a propukla stavební činnost. Od stadionu Viktorie Žižkov až po 
Olšanské náměstí začali dělníci pokládat novou tramvajovou trať. Tramvaje i ostatní 
doprava by se podle plánu měly po Seifertově třídě, která je jedním z hlavních doprav-
ních tahů v Praze 3, rozjet opět po 8. červenci. 

V pondělí 2. června se ve Sportov-
ním a rekreačním areálu Pražačka na 
pozvání městské části sešly stovky dětí 
nejen z Prahy 3, aby se dopoledne i od-
poledne dobře pobavily. V rámci prv-
ního ročníku Dětského dne pořáda-
ného žižkovskou radnicí malé i větší 
návštěvníky, ale i jejich dospělý dopro-
vod bavil společně se svými hosty mo-
derátor Petr Salava.

Dopolední část byla věnována spí-
še menším dětem. Za asistence Do-

mu dětí a mládeže Ulita zde proběhlo 
dopoledne plné her pod názvem Cra-
zy olympijské hry, v rámci kterých ma-
lí závodníci plnili řadu dovednostních 
a sportovních disciplín. Skákalo se 

v pytlích, běhalo a soutěžilo, program 
dětem svými vystoupeními zpestřova-
li také známí umělci jako Michal Ne-
svadba, Petra Černocká, Standa Hlo-
žek či Josef Carda.

Odpolední část pro starší děti zaháji-
la starostka Milena Kozumplíková slav-
nostním výkopem fotbalové soutěže, 
která byla malou předzvěstí startující-
ho Eura 2008. V miniturnaji moderova-
ném známým sportovním moderátorem 
Pavlem Poulíčkem se zde utkaly fotba-
lové přípravky pražských celků Viktoria 
Žižkov, Sparta, Bohemians 1905 a Sla-
via, která na trávníku Pražačky obhájila 
své loňské vítězství tohoto mládežnické-
ho pražského miniderby.

V odpoledním klání přímo na podiu 
proběhl boj kluků proti holkám. V růz-
ných dispciplínách tak zde proti sobě 
bojovalo něžné pohlaví proti mladým 
pánům. Boj dopadl jednoznačně, dív-
ky přesvědčivě zvítězily ve všech dis-
ciplínách. Soutěžní program byl opět 
prokládán vystoupeními Josefa Cardy, 
Standy Hložka, Michala Nesvadby a ta-
ké písněmi dvou finalistů soutěže Česko 
hledá Superstar – Tomáše Savky a Pet-

ra Bendeho. Při písni Holky z naší škol-
ky v podání Standy Hložka poskakova-
ly pod podiem i maminky, Petr Bende 
se svou skupinou pak ve večerních ho-
dinách celý program zakončil krát-
kým koncertem. -red-

První Dětský den se vydařil
Děti na Pražačce bavili známí herci, mimové i finalisté Superstar

Uplynulé dva roky jsme mohli spo-
lečně sledovat, jak na severozápadním 
svahu nad Seifertovou třídou vyrůstá 
nový moderní park – Rajská zahra-
da. Ze zanedbané plochy se postupně 
„vyloupla“ zelená oáza. Po dokončení 
parku na začátku roku dochází k ne-
zbytnému zakořenění nových rostlin, 
také trávník se již rozrostl a je dosta-
tečně silný. 

Nově zrekonstruovaný park Rajská 
zahrada otevře své brány veřejnosti 
první školní den a nabídne občanům 
prostor pro relaxaci na úrovni nejmo-
dernějších evropských zelených měst-
ských zón. V rámci třicetimilionové 
investice městské části zde vzniklo dět-
ské hřiště, posilovna pod širým nebem, 
několik sportovišť, plocha pro petanque 
i kaskádový umělý vodní tok s jezír-
kem, který je jednou z dominant celého 
prostoru. Veřejnosti bude sloužit také 
servisní objekt s restaurací. Lokace Raj-
ské zahrady nad Vysokou školou eko-
nomickou nabízí mimořádný výhled na 
celé panorama Prahy, altán na vrcholu 
terasovitého parku proto může sloužit 
nejen pro všední chvíle oddechu, ale 
také jako atraktivní prostor pro spole-
čenské a slavnostní akce.

Proto mi dovolte, abych všechny po-
zvala jménem žižkovské radnice na slav-
nostní otevření největší investiční akce 
naší městské části do oblasti veřejné ze-
leně. Program akce je určen především 
dětem ve školním i předškolním věku, 
kterým zde první zářijové dopoledne 
a odpoledne chceme věnovat symbolic-
ký jeden den prázdnin navíc. Těším se na 
setkání s Vámi 1. září v Rajské zahradě.

Milena Kozumplíková,
 starostka Prahy 3

Program 
Ulice U Rajské zahrady

Pondělí 1. září 2008
10.00  Slavnostní otevření zahrady, křest 

knihy o dětských hřištích v Praze 3
10.15   Zábavné dopoledne pro děti 

v režii Divadla v pytli
Velká poprázdninová pošta
Výtvarné dílny

11.00  Archa Noemova – interaktivní 
„rajské“ představení pro děti

12.00  Dětská diskotéka, výtvarné dílny

Slavnostní otevření Rajské zahrady
...aneb jeden den prázdnin navíc

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad – NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912. Ne-
vhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemi-
kálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situa-
ci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery 
budou k dispozici vždy po jednom kusu na každém stanovišti nejpozději od pondělí 14.00 hod. do doby, než bude po-
čet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) naplněn. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte 
na tel. číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor technické správy majetku a investic – 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic č. 11 (3, 2) 14. 7., 11. 8.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (3, 2) 21. 7., 18. 8.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 28. 7., 25. 8.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2, 3, 2) 7. 7., 4. 8., 1. 9.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 14. 7., 11. 8.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 21. 7., 18. 8.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (3) 28. 7., 25. 8.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (3) 7. 7., 4. 8., 1. 9.

Okruh C termín přistavení
  9. nám. Barikád (2, 3) 14. 7., 11. 8.
10. Ambrožova/Malešická (4) 21. 7., 18. 8.
11. Jeseniova 143 (3) 28. 7., 25. 8.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 7. 7., 4. 8., 1. 9.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 14. 7., 11. 8.
14. Koněvova/V Jezerách (2, 3) 21. 7., 18. 8.
15. Buková/Pod Lipami 54 (3, 2) 28. 7., 25. 8.
16. Křivá 15 – vedle domu (2, 2, 3) 7. 7., 4. 8., 1. 9.

ze dne 28. 5.
Schválila
• realizaci akce Sanace suterénu ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad • vítěze výbě-
rového řízení na byt č. 8, Blahoslavova 
6, byt č. 21, Jeseniova 31, byt č. 15, Ku-
belíkova 60, byt č. 3, Kubelíkova 64, byt 
č. 21, Roháčova 34 a byt č. 13, Roháčo-
va 36 • výjimku v počtu dětí v příspěv-
kových organizacích - mateřských ško-
lách, pro školní rok 2008/2009 • doporu-
čení komise obchodních aktivit • dopo-
ručení bytové komise • zadání zakázky 
na realizaci prodeje bytových a nebyto-
vých jednotek domech Pod Lipami 1, 3, 
5, 7 • smlouvu o provedení průběžného 
a závěrečného přezkoumání hospodaře-
ní městské části • poskytnutí peněžitého 
daru z Fondu starosty ve výši 15.000 Kč 
za účelem pořádání akce Žižkovská de-
sítka • použití znaku městské části Pra-
ha 3 na mapě městské části Praha 3 s le-
teckým snímkem • bezplatné zapůjče-
ní velké zasedací místnosti pro meziná-
rodní setkání představitelů nevládních 
neziskových organizací • finanční spo-
luúčast městské části Praha 3 na večerní 
projekci „Film a dějiny 2008: 1968 – zma-
řené iluze“na náměstí Jiřího z Poděbrad 
konané dne 14. 6. •  záměr humanizace 
bytového a domovního fondu 
Doporučila
• zastupitelstvu schválit manželům 
Dagmar Jaklové a Oldřichu Jaklo-
vi prodej pozemku pod jejich garáží • 
realizaci akce Oprava povrchů atletic-
kého stadionu ZŠ Jeseniova • zastupi-
telstvu schválit poskytnutí návratných 
bezúročných půjček pro opravy a re-
konstrukce domů na území městské 
části • zastupitelstvu schválit závěrečný 
účet • úpravu rozpočtu na rok 2008 
Vzala na vědomí
• protokol z provedené kontroly v pří-
spěvkové organizaci Základní škola, 
Lupáčova 1 • devět volných bytů, na tři 
z nich nechala vypsat výběrové řízení, 
dalších šest nechala přidělit předem od-
souhlaseným uživatelům

ze dne 11. 6.
Schválila
• doporučení sociální komise na po-
skytnutí daru do 50 000 Kč ze sociál-
ního a zdravotního fondu a doporučila 
zastupitelstvu schválit  poskytnutí da-
ru nad 50 000 Kč • doporučení výbě-
rové komise k přidělení dotací jednot-

livým poskytovatelům sociálních služeb 
na území MČ Praha 3 • komplexní re-
alizaci prodeje bytových a nebytových 
jednotek v domech Pod Lipami 1, 3, 
5, 7, V Zahrádkách 50 a Slezská 70 • re-
alizaci prodeje bytových a nebytových 
jednotek v domech  Seifertova 19, Su-
doměřská 29, Biskupcova 55, Barano-
va 17, Zelenky Hajského 1, Kolínská 19, 
Lucemburská 24, Lucemburská 42, Lu-
cemburská 30, Orlická 8 a Nitranská 16 
• doporučení bytové komise • zadání 
dokumentace k zateplení objektu a vý-
měny oken MŠ Sudoměřská 54 • uza-
vření smlouvy o provozování plyná-
renského zařízení a zabezpečení provo-
zu zařízení pro rozvod plynu pro nově 
budovaný servisní objekt v parku Raj-
ská zahrada • vypracování návrhu dílčí 
regenerace parku Parukářka na Vrchu 
Sv. Kříže • doporučení komise sociální 
a zdravotní • smlouvu o spolupráci při 
realizaci projektů v rámci projektové-
ho záměru „Unifikace registrů, evidencí 
a agend IS HMP“ • pořádání „Setkání 
žonglérů na Židovských pecích“ • re-
alizaci akce Vybavení interiéru MŠ Pe-
runova • akce MŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic - VZT kuchyně • vítěze výběrového 
řízení na byt č. 3, Českobratrská 9, byt 
č. 23, J. Želivského 15, byt č. 31, Jeseni-
ova 31, byt č. 37, Lucemburská 44, byt 
č. 17, Ostroměřská 3 a byt č. 13, Lucem-
burská 40 • uzavření tří smluv o nájmu 
bytu v Domě s pečovatelskou službou 
• převod finančních prostředků ve vý-
ši 50 000 Kč na opravu plotu v prostoru 
zahrady mateřské školy Jeseniova 204 
• podnět na změnu názvu ulice U Sta-
dionu na název Ke Kapslovně
Doporučila
• zastupitelstvu schválit vyhodnocení 
výběrového řízení č. 1 na prodej nově 
vybudované bytové jednotky v budově 
Květinková 13, 15 a Květinková 17, 19 
• podání podnětu na pořízení změny 
územního plánu v ploše podél ulice Ma-
lešická • zastupitelstvu schválit záměr 
založení společnosti Správa zbytkové-
ho majetku MČ Praha 3 a. s. • zastupi-
telstvu schválit prodej bytových domů 
Koněvova 123 a 125 v rámci III. etapy 
privatizace domovního fondu

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na Odboru kancelář úřadu, Havlíč-
kovo nám. 9.

Prodloužení platnosti a další 
prodej parkovacích karet

V září Prahu čeká létající jeřáb 
nad žižkovským vysílačem 

Automatické prodloužení platnosti parkovacích karet 
zakoupených před zahájením platnosti zóny placeného stání 

Platnost pololetních karet s platností do 30. 6. 2008 se pro-
dlužuje do 30. 9. 2008. Platnost ročních karet s platností do 
31. 12. 2008 se prodlužuje do 31. 3. 2009. Toto prodloužení 
se děje automaticky bez nutnosti návštěvy prodejního mís-
ta. Městská policie hl. m. Prahy je s touto skutečností sezná-
mena.

Nákup parkovacích karet na další období
Předprodejní doba je stanovena na 3 měsíce před ukonče-

ním platnosti původní parkovací karty. Držitelé pololetních 
karet mohou tedy karty zakupovat již od 1. 7. 2008, majitelé 
ročních karet pak od 1. 1. 2009 (majitelé karet zakoupených 
v březnu 2008 pak již od června resp. prosince 2008). Parko-
vací karta svou platností naváže na platnost původní parko-
vací karty.

Původní nepřenosná (nalepovací) parkovací karta se ne-
musí vracet.

Výjimka bude u přenosných parkovacích karet. Ty budou 
v předprodeji vydávány pouze v případě vrácení původní par-
kovací karty. Platnost nové karty pak bude ode dne nákupu, 
přičemž platnost původní karty bude zohledněna. 

Pokud nebude původní přenosná parkovací karta vrácena, 
bude nová karta vystavena na rok (půl roku) ode dne prodeje.

Příklad: Původní přenosná karta má platnost do 30. 9. 2008. 
Zájemce si přijde pro novou kartu 2. 8. 2008 a chce kartu roční. 

Pokud vrátí původní kartu, bude nová karta vystavena na ob-
dobí 2. 8. 2008 – 30. 9. 2009. Pokud ji nevrátí tak bude nová kar-
ta platná od 2. 8. 2008 do 1. 8. 2009.

Prosíme občany, aby nákup parkovacích karet nenechávali 
na poslední chvíli a využívali možnosti tříměsíční předprodej-
ní doby. Vyhnou se tak případným frontám a dlouhým čeka-
cím dobám.

Ing. Martin Vančura, vedoucí Odboru dopravy

Podatelna se 
přestěhovala

Městská část Praha 3 upozorňu-
je občany, že s platností od pondě-
lí 23. června 2008 došlo ke změně ad-
resy jedné ze dvou podatelen Úřadu 
městské části Praha 3. Z Lipanské uli-
ce č. 14 byla podatelna přemístěna pří-
mo do budovy radnice na Havlíčkově 
náměstí č. 9. Zde ji naleznete v příze-
mí v místnosti č. 30. Pracovní doba po-
datelny: po, st 7.30 – 18.00, út, čt 7.30 – 
16.00, pá 7.30 – 15.00.

Umístění i provoz druhé podatelny 
v budově na Seifertově ulici č. 51 zůstá-
vá beze změn. -red-

Praha 3 – dobré místo pro život, tak 
se jmenují programové cíle Rady MČ 
Praha na období 2006 – 2010. V kapi-
tole bydlení je jedním z cílů investovat 
do oprav a modernizace bytového a do-
movního fondu. A také rada městské 
části přijala na svém květnovém jedná-
ní záměr na zkvalitnění a zlepšení byto-
vého a domovního fondu pod názvem 
„Humanizace bytového a domovního 
fondu v majetku městské části Praha 3.“

Co to v praxi znamená? Navrhova-
ný záměr humanizace bytového a do-
movního fondu reflektuje současný 
stav některých bytů a domů v majet-
ku městské části. Jedná se především 
o byty se sníženou kvalitou a domy, ve 
kterých větší část obytné plochy před-
stavují právě tyto byty. Účelem zámě-
ru je především zkvalitnit bydlení, by-
ty se sníženou kvalitou jsou většinou 
bez koupelen a sociálního zařízení, vel-
mi často jsou tyto společné pro několik 
bytů současně. To neodpovídá dnešním 
požadavkům na bydlení.

Městská část nechá vypracovat ana-
lýzy těchto domů a bytů a to včetně 
technických a ekonomických rozborů. 

Po zpracování výsledků Rada MČ Pra-
ha 3 zváží jejich zařazení do programu 
humanizace. Jedním z širokého spekt-
ra nutných přípravných prací a činnos-
tí bude i to, že nájemníkům, kteří byty 
se zhoršenou kvalitou užívají, bude na-
bídnuta možnost užívání jiného bytu 
s vyšším standardem. Jsem přesvědčen, 
že taková nabídka bude nájemníky by-
tů, dříve označovaných a zařazených do 
III. a IV. kategorie, jistě přínosem.

Po uvolnění bytů a domů bude ná-
sledně provedena kompletní rekon-
strukce domů a bytů, které budou ve 
standardní kvalitě. Budou zrekonstruo-
vány i přilehlé prostory, upraveny dvo-
ry, vybudovány nebytové prostory atd.

Humanizace bytového fondu je správ-
ným krokem k naplnění hesla „Praha 3 
– dobré místo pro život.“ Žižkovské 
a vinohradské domy, které projdou tím-

to programem, tak jis-
tě zase přispějí k po-
citu hrdosti na naší 
městskou část.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Humanizace zlepší 
bydlení v Praze 3

Rada městské části Praha 3

Území naší městské části v létě již 
tradičně ozdobí letničkové záhony, kte-
ré jsou jedním z nejnáročnějších prvků 
údržby veřejné zeleně. Záhony v Praze 3 
se v současné době rozkládají na ploše 
o celkové výměře cca 700 m2 a nacháze-
jí se například v parcích U Nákladové-
ho nádraží, na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Lobkovic, Žižkově ná-
městí, Škroupově náměstí. Nově byly vy-
tvořeny záhony na Hollarově náměstí. 

Pro letošní výsadby bylo celkově po-
užito 18 tisíc letniček. Návštěvníci par-

ků se mohou potěšit pohledem na hvoz-
díky, dosny, aksamitníky, šalvěj, bazalku 
a další květiny. 

Záměrem městské části je tyto plo-
chy postupně dále rozšiřovat a tak při-
spívat ke zkvalitnění životního pro-

středí. Kouzlo květin 
a upravené zeleně do-
tváří příjemnou letní 
atmosféru Prahy.

Mgr. Jiří Matušek
zástupce starosty

Prahu 3 ozdobilo 
18 tisíc letniček

Obyvatele Prahy 3 čekají na pod-
zim výjimečné vzdušné mané-
vry nad dominantou Žižkova, 
televizním a rozhlasovým vysí-
lačem Praha-město. Nejen Žižkova-
né tak budou mít jedinečnou možnost 
sledovat v akci speciální vrtulník, pře-
zdívaný „lé-
tající je-
řáb.“ Ten 
bude mít 
velmi důležitý úkol, vyměnit stávají-
cí analogový anténní nástavec na 
špičce věže za nový, připravený 
pro digitální vysílání.

O digitalizaci se dnes hovoří 
stále častěji, ale málokdo si dokáže 
představit, co všechno tento proces ob-
náší. Pro diváky to bude znamenat hlav-
ně řadu výhod: kvalitnější obraz, zvuk 
a především více programů v základní 
nabídce, tedy bez příplatků a vysokých 
investic do techniky. Jediné, co bude 
třeba si pořídit je tzv. set-top-box, což 
je přístroj, který dokáže digitální signál 
převést do podoby, kterou jsou schopné 
přijímat současné televizní přijímače. 
Dražší variantou je pak koupě zcela 
nového televizoru, který již má podob-
ný převadeč signálu zabudován v sobě 
(TV s digitálním tunerem).

Co však znamená digitalizace pro ty, 
kteří vysílání zabezpečují, v tomto pří-
padě pro České Radiokomunikace, se 
budou moct zájemci přesvědčit právě 
při této akci. Během náročné a finančně 
velmi nákladné operace dojde k odstra-

nění staré červeno-bílé analogové anté-
ny, která je umístěna na špičce vysílací 
věže. Několikatunové zařízení musí pře-
pravit zvláštní vysokotonážní vrtulník. 
Pozemní jeřáby nejsou schopny s tak 
těžkým břemenem bezpečně manipu-
lovat, v případě žižkovského vysílače 
je navíc problémem také 216 metrová 
výška, ve které bude výměna probíhat. 
Z těchto důvodů bude operaci zajiš-
ťovat speciální dvourotorový vrtulník 
Kamov Ka-32 s nosností okolo 10 tun. 
Při dobrém počasí může být celá akce 
hotova v průběhu jednoho dne, pro pří-
pad komplikací jsou však na výměnu 
vymezeny dny dva.

A co nás tedy čeká? Vrtulník bude 
vzlétat a přistávat na stanovišti, které 

bude v bezpeč-
né vzdálenosti od 

městské zástavby, ale přes-
to ne příliš daleko samotné vysílací 

věži. Přesné místo 
zatím není urče-
no, vytipová-
no je několik 
vhodných lo-
kalit, veřejnost 

bude informována 
v dostatečném před-

stihu. Vrtulník s nákladem by se měl 
z bezpečnostních důvodů do maximální 
možné míry pohybovat pouze nad uli-
cemi a volnými prostranstvími, nikoli 
nad obytnými domy. Celkem se předpo-
kládá pět až šest přeletů. Ve spolupráci 
s magistrátem a městskou policií bude 
také určen případný rozsah omezení 
vycházení a dopravy. 

Televizní ani rozhlasové vysílání na 
území Prahy nebude po dobu výměny 
ohroženo. České Radiokomunikace pro 
tento účel zvýší výkon vysílače Cukrák 
tak, aby se signál dostal ke všem lidem 
jako za běžného provozu. Po dobu vý-
měny se bude vysílat i z žižkovského 
vysílače, pro tento účel bude instalo-
vána provizorní anténa, avšak s nižším 
výkonem.

Marie Fianová, 
České radiokomunikace
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LÉTAJÍCÍ JEŘÁB NAD ŽIŽKOVEM – speciální dvourotorový vrtulník Kamov 
Ka-32, kterých je jen několik v Evropě bude usazovat novou digitální anténu na 

televizní vysílač.

typ platí do prodlužuje se do 
pololetní 30. 6. 2008 30. 9. 2008

roční 31. 12. 2008 31. 3. 2009
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Několik let na žižkovské radnici běžel 
program regenerace panelových domů, 
nyní se blíží jeho závěrečná fáze. Meto-
da, kdy jsou paneláky nejdříve opraveny 
a poté nabídnuty k privatizaci nájemní-
kům, si získala mezi obyvateli oblibu. 
O tom, jak bude regenerace panelových 
domů dokončena i co bude poté násle-
dovat, jsme se bavili se zástupcem sta-
rosty pro investice Janem Šmídem.
Jaké hlavní investice v současné době 
probíhají?

V tomto roce jde vedle menších in-
vestic do oprav obytných domů pře-
devším o rozsáhlou regeneraci panelo-
vých domů v Habrové ulici, která právě 
probíhá. Jedná se o zateplení budov, 
výměny oken a další standardní práce 
včetně terénních a zahradních úprav 
v okolí. Rozsáhlé opravy deseti pane-
lových domů si vyžádají náklady ve vý-
ši 300 milionů korun. Tím bude regene-
race panelových domů v oblasti Jarova 
vpodstatě dokončena.
Opravené domy na jarovském sídlišti 
výrazně kontrastují svým vzhledem se 
zbytkem paneláků...

Smyslem regenerace panelových 
domů nebylo jen zkvalitnění bydlení, 
ale také zlepšení celkové tváře Žižko-
va. Z šedého panelového sídliště vznikl 
příjemný životní prostor, který je oce-
ňován i architekty a urbanisty, o čemž 

svědčí řada ocenění. Kontrast, který vy-
tváří na Jarově zrekonstruované domy 
městské části vedle panelových domů 
v soukromém a družstevním vlastnic-
tvím, je mimo jiné také důkazem, že žiž-
kovská radnice měla pravdu, když jsme 
privatizovali domy až po jejich regene-
raci. Družstvo či společenství vlastníků 
by stěží takto rozsáhlou opravu zreali-
zovalo. Regenerace je zde navíc prová-
děna po ucelených celcích, takže vzni-
ká kvalitní urbanistické řešení prostoru 
namísto nekordinovaných oprav maji-
telů jednotlivých domů ve stylu „každý 
pes, jiná ves.“ 
Na příští rok je plánována rekonstruk-
ce panelového celku v Lupáčově ulici, 
znamená to, že se na řadu dostávají pa-
nelové domy na dolním Žižkově?

Přesně tak. Panelové domy na dol-
ním Žižkově jsou bezmála v katastro-
fálním stavu a je třeba je komplexně 
zrekonstruovat. Tento pozůstatek ko-
munistického plánu asanace, který měl 
přeměnit malebný Žižkov v sídliště, do-
slova hyzdí historickou část Prahy 3. 
Navíc většina panelových domů po pat-
nácti, dvaceti letech rozhodně nenabí-
zí komfort bydlení, které si žádá dneš-
ní doba. 

Na příští rok je tedy plánována opra-
va panelového komplexu v Lupáčo-
vě ulici, pak nás čekají velké panelo-

vé komplexy okolo Rokycanovy ulice 
a mezi Jeseniovou a Roháčovou. Zde 
navíc usilujeme o to, aby nám hlav-
ní město svěřilo pozemky v okolí, aby-
chom mohli provést komplexní rekul-
tivaci tohoto prostoru včetně zeleně 
a veřejných prostor. Následovat by měl 
panelový komplex u Bezovky a pane-
lová stavba na Olšanském náměstí. Její 
řešení nás trápí nejvíce.

V čem?
Jde o monstrózní stavbu, která hyz-

dí jedno z hlavních center městské 
části. Olšanské náměstí její vinou fak-
ticky žádným náměstím není, přitom 
se jedná o prostor, který by v urbanis-
tických záměrech městské části měl 
hrát v budoucnosti velkou roli. Zde by 
měl být nástup na hlavní třídu, Olšan-
skou ulici, která bude v budoucnos-
ti jako bulvár procházet novou čtvrtí 
v prostoru Nákladového nádraží Žiž-
kov. Proto je prostor Olšanského ná-
městí třeba dořešit. 

Tím bude také celá regenerace, kte-
rá si vyžádá každoročně stovky milionů 
korun dokončena.
Jaké investiční priority má radnice po 
dokončení regenerace?

Regenerace činžovních a panelových 
domů byla doposud několik let priori-
tou číslo jedna. Po jejím dokončení se 
zaměříme na budování velkokapacit-
ních podzemních garáží. Jde o logickou 
posloupnost při řešení nejpalčivějších 
zájmů občanů: nejdříve důstojné bydle-
ní, poté situace v ulicích...

Zavedení zón sice oddálilo kolaps 
dopravy, ale rozhodně celý problém 
nevyřešilo. Všechny studie i zkušenos-
ti ze zahraničních metropolí ukazují, 
že doprava nadále poroste a parkova-
cí místa budeme do několika let zou-

fale potřebovat. A podzemní garáže 
jsou poté jedinou možností, jak nová 
parkovací místa získat. Sem tedy bu-
de v investicích směřovat hlavní zá-
jem radnice.
Které projekty jsou nejdále?

Nejdále je příprava výstavby na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, aktuálně ta-
ké pracujeme na rozšíření parkovacího 
areálu v Biskupcově ulici, kde je o par-
kovací místa veliký zájem.
Existuje nějaká jiná reálná alternativa, 
jak získat nová parkovací místa, než vý-
stavbou garáží?

Tuto odpověď Vám může dát každý 
soudný člověk, která cestuje po centru 
Prahy a rozhlíží se kolem sebe. Všech-
ny ostatní varianty, jako úpravy par-
kovacího režimu s částečným šikmým 
či kolmým stáním na chodník, jsme již 
beze zbytku vyčerpali. Důkazem toho, 
jakou energii vynakládáme při hledá-
ní možností, jak získat nová parkova-
cí místa, jsou i dohody, které uzavírá-
me s novými developery, kteří od nás 
kupují pozemky pro výstavbu. Zá-
kon jim sice ukládá budovat v rámci 
nových staveb garážová stání úměr-
ně kapacitě budov, my je však tlačíme 
do daleko vyšší kapacity, aby jejich ga-
ráže mohli využívat i občané a místní 
podnikatelé.

-jas-

Dokončujeme revitalizaci domů, 
pak přijdou na řadu nová parkovací místa

říká zástupce starosty zodpovědný za investice Jan Šmíd

Žižkovská radnice má v současné 
době již k dispozici první statistické 
údaje o provozu Zóny placeného stání, 
kterou je od února letošního roku regu-
lováno parkování v naší městské části. 
Údaje o obsazenosti a respektovanosti 
vypovídají o tom, že ZPS jednoznačně 
naplňuje svůj účel, to znamená reguluje 
parkování ve prospěch obyvatel měst-
ské části a místních podnikatelů. Statis-
tické údaje tak jednoznačně vyvracejí 
argumenty politických kritiků, kteří re-
gulaci parkování pod heslem „Neplať-
te za to, že nezaparkujete“ zneužívali 
k populistickým útokům v mediích.

Analýzy dopravy v klidu, zpracova-
né před zavedením zón, vykazovaly na 
naprosté většině území dnešní zóny vět-
ší než stoprocentní obsazenost komu-
nikací. To znamená, že byly zcela za-
plněny a další vozidla zde parkovala 
v rozporu se zákonem. Údaje, které vy-
plývají z průzkumů prováděných v dub-
nu a květnu jsou již mnohem příznivější. 
Na většině komunikací poklesla obsaze-
nost pod 100 %. Na některých expono-
vaných místech (např. okolí Flóry) jen 
mírně, jinde velmi výrazně. Tyto úda-
je nám mimo jiné pomáhají rozhodovat 
o případných změnách v rozložení jed-
notlivých typů zón tak, aby maximálně 
vycházely vstříc potřebám občanů.

Velmi pozitivní je také údaj o re-
spektovanosti ZPS. V oblastech rezi-
dentního parkování dosahuje průměr-
ně 93 %. To znamená, že v současné 
době se najde opravdu jen mizivá část 

řidičů, kteří příslušné dopravní znače-
ní nerespektují a riskují tak sankce. Za 
to je třeba poděkovat strážníkům měst-
ské policie, protože respektovanost zó-
ny je přímo úměrná kvalitě výkonu je-
jich služby.

Třetím velmi pozitivním údajem je 
pokles počtu trestných činů krádeží 
motorových vozidel o 22 % a v přípa-
dě vloupání do motorových vozidel do-
konce o více než čtvrtinu oproti stejné-
mu období v roce 2007.

Novinkou v ZPS je nová desetiho-
dinová parkovací karta, opravňující ke 
stání v rezidentních zónách v době od 
8.00 do 18.00 hodin, kterou je možné za-
koupit za cenu 400 Kč. Řada řemeslní-
ků i firem poskytujících služby v měst-
ské části tuto možnost jistě přivítá.

Další novinka má zlepšit život obča-
nům starým, těžce nemocným a invalid-
ním, o které v mnoha případech pečují 
jejich příbuzní. Přímým příbuzným mů-
že být nově udělena výjimka, která jim 
umožní parkování v konkrétních čás-
tech zón vyhrazených pro parkování re-
zidentů a abonentů.

Systém zón placeného stání tak obhá-
jil svou životaschopnost a po doladění se 
jistě stane jedním z pilířů, který nám po-

může řešit situaci v do-
pravě, která se před 
zavedením zón ocitla 
na hranici kolapsu.

Pavel Hurda, 
radní

„Statistiky jednoznačně 
potvrzují, že Zóna 
placeného stání naplňuje 
svůj účel a reguluje 
dopravu ve prospěch 
občanů a místních 
podnikatelů.“

Statistiky potvrzují, že zóna funguje

Zastupitelstvo městské části schvá-
lilo Soubor pravidel prodeje nemovi-
tého majetku městské části Praha 3, 
podle kterého bude nadále probíhat 
IV. etapa privatizace bytového fondu. 
Podle schváleného dokumentu budou 
prodeje nemovitého majetku probíhat 
smlouvou o převodu vlastnictví jed-
notky podle zákona o vlastnictví by-
tů č. 72/1994 Sb. v platném znění, a to 
u bytových jednotek pronajatých, ne-
pronajatých i jednotek nebytových. 
Tento Soubor pravidel dále stanovil 
podmínky výběrových řízení na pro-
dej konkrétního nemovitého majetku 
v souladu s pravidly.

Pronajaté bytové jednotky, nacháze-
jící se v předmětné budově, jsou pro-
dávány s odpovídajícím spoluvlastnic-
kým podílem na společných částech 
budovy a odpovídajícím spoluvlastnic-
kým podílem na převáděné stavební 
parcele a převáděných pozemcích je-
jich nájemcům, a to tak, jak stojí a le-
ží. Smlouva o převodu vlastnictví jed-
notky s nájemcem bytové jednotky 
bude uzavřena teprve poté, co budou 
uhrazeny platby související s nájmem 
bytové jednotky a službami spojený-
mi s užíváním bytové jednotky. Bytové 
jednotky jsou tedy prodávány přímo 

do osobního vlastnictví oprávněným 
nájemcům.

Kupní cena bytové jednotky s odpo-
vídajícím spoluvlastnickým podí lem
na společných částech budovy a odpo-
vídajícím spoluvlastnickým podílem
na stavební parcele a převáděných po-
zemcích se stanoví na základě ocenění 
znaleckým posudkem. Cenu stavební 
parcely a převáděných pozemků zna-
lecký posudek určuje na podkladě 
cenové mapy pozemků. Ocenění se 
provede v souladu s právními před-
pisy platnými v době přijetí záměru 
prodeje.

Městská část Praha 3 poskytne sle-
vu z kupní ceny, pokud nájemce bytové 
jednotky závazné přijetí nabídky usku-
teční do 2 měsíců ode dne doručení na-
bídky k převodu jednotky dle zákona 
č. 72/1994 Sb., v platném znění, pokud 
koupi podle podmínek určených MČ 
Praha 3 uskuteční do 6 měsíců ode dne 
doručení nabídky a pokud podle uza-
vřené smlouvy o převodu jednotky včas 
zaplatí kupní cenu. Ve smlouvě o pře-
vodu vlastnictví jednotky bude zajiště-
no, že výhoda slevy z kupní ceny bude 
zrušena pro případ prodlení kupujícího 
se zaplacením kupní ceny. Sleva z kup-
ní ceny se stanoví ve výši 20 % z ceny 

bytové jednotky s odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na společných 
částech budovy (určené znaleckým po-
sudkem). Z ceny spoluvlastnického po-

dílu stavební parcely a převáděných 
pozemků není sleva poskytována. Kup-
ní cena bytové jednotky s odpovídají-
cím spoluvlastnickým podílem na spo-
lečných částech domu a odpovídajícím 
spoluvlastnickým podílem na pozem-
cích se  sjednává dohodou.

Prvními z domů, kde byly zahájeny 
přípravy prodeje dle Souboru pravidel 
ve IV. etapě privatizace jsou: Jesenio-
va 131, Viklefova 4, Nám. Jiřího z Lob-

kovic 17, Jagelonská 6, Pod Lipami 1, 
3, 5, 7, V Zahrádkách 50, Zelenky Haj-
ského 1, Slezská 70, Lucemburská 42, 
Orlická 8, Nitranská 16, Baranova 17, 
Lucemburská  30, Kolínská 19, Seiferto-
va 19, Biskupcova 55, Sudoměřská 29.

K dnešnímu dni eviduje Odbor ma-
jetku MČ Praha 3 několik desítek žá-
dostí o zařazení domů do privatiza-
ce. Těmto všem žádostem však nelze 
ihned vyhovět a to i přes nátlakové ak-
ce, petice i osobní intervence zástupců 
domů. Výběr domů prochází vždy slo-
žitým rozhodovacím procesem s při-
hlédnutím k právním, ekonomickým 
i technickým parametrům jednotlivých 
domů. IV. etapa privatizace tedy byla 
odstartována a bude pokračovat. Další 
seznam domů, u kterých budou zaháje-
ny přípravy k privatizaci budou předlo-
ženy na zářijovém Zastupitelstvu měst-
ské části Praha 3. 

Nebytové prostory – jednotky, bu-
dou prodávány s odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na společných 
částech budovy a odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na převádě-
né stavební parcele a převáděných po-
zemcích, a to tak, jak stojí a leží. Prodej 
se uskuteční kupujícímu vybranému ze 
zájemců ve výběrovém řízení. Krité-

riem výběru bude nejvyšší nabídnutá 
kupní cena.  Nebytové jednotky se bu-
dou prodávat v právním stavu, v jakém 
se nacházejí v době vyhlášení výběro-
vého řízení. To znamená, že kupující 
vstupuje do případných práv a povin-
ností pronajímatele. Informace o pro-
deji bude vždy minimálně zveřejněna 
na úřední desce Úřadu městské čás-
ti Praha 3 a internetových stránkách 
www.praha3.cz. Lhůta pro podání na-
bídek bude činit minimálně 30 kalen-
dářních dnů od zveřejnění výběrového 
řízení. Podklady pro vyhodnocení vý-
běrových řízení bude zpracovávat ko-
mise jmenovaná Radou MČ Praha 3.

Závěrem mohu konstatovat, že MČ 
Praha 3 má zájem převést všechny byto-
vé jednotky v daném čísle popisném dle 
zákona 72/1994 Sb., a proto bude v sou-
ladu se zákonnými podmínkami respek-
tovat přechody nájmů a bude v zájmu 
prodeje umožňovat eventuální výměny 
bytů. Nájemníci, kteří se v zákonné lhů-

tě nerozhodnou pro 
privatizaci, zůstanou 
dále nájemníky obec-
ních bytů.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Jak bude pokračovat privatizace

Tak nám skončil další školní rok. 
Rok, který v naší městské části zna-
mená významné změny v síti škol 
a školských zařízení. Prvního července 
vznikají dva nové subjekty – Základ-
ní škola a mateřská škola Chelčické-
ho a Základní ško-
la a mateřská škola 
nám. Jiřího z Lob-
kovic. Obě nové 
vzdělávací institu-
ce vznikají slou-
čením základních 
škol Chelčického 
a Žerotínova a zá-
kladních škol nám. 
Jiřího z Lobkovic 
a Perunova. Počet 
škol na naši měst-
ské části se tím zre-
dukuje ze 12 na 10. 
Kapacita základ-
ních škol však zů-
stane zachová-
na pro následující roky, kdy současný 
„babyboom“ začne ovlivňovat situaci 
v základních školách. 

Přes počáteční vzedmutou vlnu emo-
cí na straně rodičů slučování proběhlo 
bez problémů. A to i díky jejich nako-
nec konstruktivnímu postoji ke vznik-
lé situaci. Za to jim patří mé poděková-
ní. V rámci procesu slučování jsme také 
zřídili dvě nové mateřské školy, díky 

nímž nepatří naše městská část k těm 
částem Prahy, kde měli rodiče problé-
my, kam s předškoláky. V letošním zápi-
se do mateřských škol se nám přihlásilo 
o 6 procent dětí více než v loňském ro-
ce, naplnili jsme nejen rezervy v někte-

rých stávajících ma-
teřských školách, 
ale také novou ma-
teřskou školu vzni-
kající v prostorách 
budovy ZŠ Peru-
nova. Druhou ma-
teřinku vznikající 
v prostorách budo-
vy ZŠ Žerotínova 
nejdříve využije-
me jako „azyl“ pro 
Mateřskou školu 
U zásobní zahrady, 
kde plánujeme cel-
kovou rekonstruk-
ci budovy. Po skon-
čení rekonstrukce 

bude také tato mateřinka k dispozi-
ci jako nová školka, takže ani v násle-
dujících letech nebudou muset rodiče 

dětí ze sílících popu-
lačních ročníků řešit 
ono nerudovské: Kam 
s nimi...

Jiří Matušek,
zástupce starosty

Od září otevřou dvě 
nové mateřské školy

„Přes počáteční 
vzedmutou vlnu 
emocí na straně rodičů 
slučování proběhlo 
bez problémů. A to 
i díky jejich nakonec 
konstruktivnímu 
postoji ke vzniklé 
situaci. Za to jim patří 
mé poděkování.“

„Městská část má zájem 
převést všechny bytové 
jednotky a proto bude 
v souladu se zákonnými 
podmínkami respektovat 
přechody nájmů 
a bude v zájmu prodeje 
umožňovat eventuální 
výměny bytů.“
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Režisérka, kameramanka. Asistovala 
na několika dokumentárních i hraných 
filmech, divadelních projektech a video-
klipech. Na filmových projektech spo-
lupracuje s o. p. s. Člověk v tísni. Dlou-
hodobě spolupracovala na projektu 
Česko-německého fondu budoucnos-
ti. Několik let spolupracuje na festiva-
lu Jeden svět. Vystudovala Filozofickou 
fakultu Univerzity Palackého v Olo-
mouci, v současné době dokončuje stu-
dium na FAMU– Katedra dokumen-
tární tvorby. 

Jak vznikl nápad udělat dokument o Pa-
láci Akropolis, bylo něco/někdo pro vás 
inspirací?

Před třemi lety mě oslovil bývalý ře-
ditel Paláce Akropolis – Jaroslav Rau-
šer s tím, že by rád o tomto klubu na-
točil dokumentární film. Přišlo mu to 
jako plynulý vývoj. Klub začal nějakým 
způsobem fungovat, ustálil se a tak do-
kumentární film o něm, měl být dalším 
možným způsobem jak to ukázat. Jak 
přesáhnout záběr činností Akropole ně-
kam dál a komunikovat s lidmi.  
O čem ten film pro vás je?

Je celkem složité osobně popsat, co 
pro mě Palác Akropolis a tento projekt 
znamená. Vznik filmu měl dlouhou ge-
nezi a čelil mnoha překážkám. Nako-
nec se dokument dokončil a to je pro 
mě to nejdůležitejší. je o určité skupině 
lidí, která v 90. letech ve velkém nadše-
ní začala vytvářet něco, co přetrvalo do-
dnes. Je to o touze něco vytvořit, o touze 
se realizovat, o peripetiích, které vznik 

Akropole provázely, o 90 letech jako 
takových, o celé plejádě významných 
a určitým způsobem i jedinečných lidí, 
kteří toto místo provázeli. Ale asi nejvý-
raznější poznatek, který jsem si z tohoto 
projektu odnesla, je právě ono poznání 
toho, co všechno se může stát, když člo-
věk něčemu věří a jde si za tím. Čemu 
všemu musí čelit a jak obtížné je něco 
chtít a poté to i zrealizovat.
Co jste se při natáčení o Paláci Akro-
polis dozvěděla? Jaký je Váš subjektiv-
ní názor na tento kulturní prostor pl-
ný osobností české hudební, divadelní 
i společenské sféry ? 

Někdy mám pocit, že jsem se o něm 
dozvěděla všechno, i to co jsem nechtě-
la, a někdy mám zas pocit, že to ani není 
možné. Pro mě je to prostor, který v ur-
čitých dobách (a ty doby jsou různé od 
generace po generaci) to bylo famóz-
ní a velmi živé místo. Jako jeden z mála 
klubů navíc propojuje desítky žánrů a li-
dí různých věkových kategorií, a to má 
podle mě  jen málo prostor podobného 
typu u nás. Tím je pro mě Akráč cenný. 
Navíc se mu podařilo přivézt do Čech 
neuvěřitelnou plejádu zajímavých pro-
jektů, kapel, zpěváků a to taky není jen 
tak samo sebou. Pro mě je to prostor, 
kterého se dotkl snad každý významný 
i dávno zapomenutý umělec v republi-
ce, ale možná je to i tím, že jsme přece 
jenom malá země.
Myslíte si, že má dokument šanci uspět 
u laických diváků, nejen u odborných 
kritiků, či pamětníků a milovníků Palá-
ce Akropolis? 

Tohle je vždy těžké určit. Pro mě ja-
ko autora by asi bylo podivné, kdybych 
nedoufala nebo spíše nevěřila v to, že 
to má potenciál zaujmout nezaintere-
sovaného diváka. Vždyť filmy se větši-
nou dělají hlavně pro ně. Věřím, že film 
o Akropoli má co sdělit všem. Pro mě je 
to výpověď o době a potažmo i o urči-
tém kulturním období u nás, a to je té-
ma pro všechny, které to zajímá. Vzhle-
dem k počtu návštěvníků, kteří za dobu 
existence Palác Akropolis navštívili, se 
jedná opravdu o široké publikum.

Lenka Stárková

Jana Počtová – režisérka 

5. Žižkovský výtvarný salón

Co a jaký je Palác Akropolis, kdo jsou 
lidé, kteří utvářeli jeho dnešní podobu, 
a jak vidí Palác Akropolis a sami se-
be, kdo jsou lidé, kteří jej každý večer 
už sedmnáct let navštěvují? Co si mys-
lí, co chtějí, čím prošli, co to v nich za-
nechalo? Nejen na tyto otázky se po-
kouší odpovědět mladá režisérka Jana 
Počtová ve svém absolventském doku-
mentárním filmu PALÁC AKROPO-
LIS – AKRÁČ.

„Uvědomil jsem si, že se Palác Akro-
polis nějakou náhodou téměř přesně ko-
píruje vývoj české společnosti – nadšené 
začátky po roce 1989, kdy se lidé vrhali 
po hlavě do věcí, kterých by se dneska, 
v uměřenějších a racionálnějších, (ale 
přiznejme si, i trochu nudnějších,) ča-

sech už asi neodvážili, konec vzdušných 
zámků v čelním střetu s realitou, násle-
dovaný hořkým poznáním, že svět je stá-
le stejný a sebevětším nadšením a sebe-
obětováním ho nepředěláš. Rozevláté 
roky otců zakladatelů pak nahradila še-
divější každodenní práce, která ale za-
chovala co nejvíce z porevoluční opojné 
doby a uchovala to nejlepší z ní a Palác 
Akropolis pro dnešek a proměnila ho 
možná v něco jiného, než jsme všichni 
na začátku doufali, ale v něco nesporně 
unikátního, v něco, o čem můžete zpětně 
říct, že to za to všechno stálo. A to je pro 
mě příběh i naší země po Listopadu.“ 
Filip Čermák – producent filmu

-red-

Horké letní dny i večery vám jis-
tě zpříjemní program Mezinárodní 
přehlídky pouličního umění a festival 
žonglování 2008. V Praze se již poosmé 
sejdou špičky světového a domácího 
žonglování. Letošní ročník svátku žong-
lérů a tanečníků s ohněm se bude ode-
hrávat na Vítkově od 24. do 27. červen-
ce. Vrcholem programu bude páteční 
a sobotní večer, během kterého se před-
staví špička našeho i evropského žong-
lování. Nebudou chybět ani noční vy-
stoupení s ohněm a hudba. K novinkám 

letošního ročníku patří i celodenní pro-
gram pro děti, které zůstaly uprostřed 
prázdnin v Praze (nabídka na str. 10).

Letošní ročník se zaměřuje na pro-
línání žonglování a různých forem tan-
ce a mapuje frankofonní žonglérskou 
a novocirkusovou scénu. Mimo umělců 
z Francie vystoupí i žongléři ze Švýcar-
ska nebo Belgie. K diváckým zážitkům 
bude mimo tradiční sobotní Galashow 
patřit  jistě i páteční večer ve kterém 
se představí se svým sólovým vystou-
pením „I“ na pomezí žonglování a bu-

tó Francouz Jean Daniel Fricker a fran-
couzsko-švýcarská skupina Tr´espace 
otevírající novou jevištní práci s diabo-
ly v projektu RencontreD. Pozdní veče-
ry budou patřit ohni a hudbě pohodo-
vých DJ‘s.

Součástí festivalu jsou také work-
shopy žonglování, artistických technik 
a pouličního divadla – mimo intenzivní 
program dílen pro návštěvníky i žong-
lérskou komunitu jsme letos přichys-
tali také novinku – celodenní program 
pro děti. Světem žonglování, akroba-
cie a pouličního divadla je provede tým 
zkušených lektorů v sobotu pak mohou 
svým rodičům předvést, co se ve čtvrtek 
a pátek naučily. 

Pro všechny návštěvníky festivalu 
jsou po celou dobu konání k dispozici 
prostory k volnému žonglování Aktuál-
ní informace na www.zonglovani.cz 

Festival pořádá Happy End Produ-
ction za podpory Ministerstva kultu-
ry ČR, hlavního města Prahy a městské 
části Praha 3.

-red-

24. července – čtvrtek
9.00 – 17.00 celodenní program 

pro děti „Cirkus Bimbác“

14.00 Workshopy

20.00 Open stage

25. července – pátek
9.00 – 17.00 celodenní program pro 

děti „Cirkus Bimbác“

11.00 Workshopy

20.00 Tr’espace (CH) / Jean Daniel 
(F) – profilové projekty

21.30 Fireshow 

26. července – sobota
11.00 Workshopy

11.00 – 14.00 program pro děti a vy-
stoupení „Cirkusu Bimbác“

20.00 Galashow

21.30 Fireshow

27. července – neděle

Palác Akropolis – Akráč 

Městská část Praha 3 pořádá  
od 8. září do 3. října v Atriu  
Žižkovský výtvarný salón.

Ve snaze oživit tradici kla-
sických salónů, na kterých mohla širo-
ká škála výtvarných umělců představit 
svou práci veřejnosti, vznikla myšlen-
ka pořádání přehlídky děl výtvarníků, 
kteří bydlí, pracují nebo studují v měst-
ské části Praha 3, popřípadě k ní ma-
jí jiný blízký vztah. První salon v roce 
2000 i následující ročníky se setkaly 
s velkým ohlasem nejen u výtvarníků, 
ale i u návštěvníků. Od té doby se sna-
žíme každé dva roky uspořádat výsta-
vu tak, abychom pravidelně seznamo-
vali veřejnost s výtvarnými díly, která 
tu vznikají – snad i inspirována zdejší 
atmosférou.

Festival žonglování 
opět na Vítkově

Ve filmu vystupují: 
Michal Ambrož, Zdeněk Aster, Dan 
Bárta, Radek Brousil, Milan Cais, 
Jan Čechtický, Tony Ducháček, Ma-
rek Gregor, Jan Haubert, Pavel Hur-
da, Tobiáš Jirous, Tomáš Klíma, Lu-
děk Kubík, Alexander Michailidis, Jan 
P. Muchow, Monika Načeva, Michal 
Nanoru, Jaroslav Raušer, Josef Sed-
loň, Lubomír Schmidtmajer, František 
Skála (na snímku vpravo), Jakub Ska-
lický, Pavel Smetana, Jaroslav Stanko, 
Jan Šavel alias Slash, Jaromír Švejdík, 
Lumír Tuček, David Vávra, Tomáš Vo-
rel, Pavel Zajíček

THE GUTTER TWINS – ve čtvrtek 21. srpna se v Paláci Akropolis uskuteční další 
událost letošního hudebního léta a také jeden z potenciálních koncertů roku. Jinak 
totiž vystoupení skupiny The Gutter Twins nazvat nelze. Po mnoha letech blízkého 
přátelství se v ní konečně setkali dvě velké osobnosti alternativního rocku. Mark 
Lanegan, bývalý zpěvák legendárních Screaming Trees a jedna z nejdůležitějších 
a určujících postav nezávislé hudby vůbec; a Greg Dulli, frontman skupin 
The Afghan Whigs a The Twilight Singers. The Gutter Twins přijedou do České 
Republiky představit své první album Saturnalia

Informace a přihlášky:  Odbor kultury MČ Praha 3, tel. 222 116 350 
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, tel. 222 721 838
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V rámci plánování rozvoje sociál-
ních služeb byl proveden dotazníko-
vý průzkum mezi uživateli sociálních 
služeb. Výsledky by měly napomoci 
lepšímu plánování služeb pro občany 
Prahy 3. Tento materiál bude jedním 
z podkladů pro práci, jeho výsledky 
nelze zobecnit na celou cílovou skupi-
nu uživatelů. Výzkum byl zaměřen na 
seniory a osoby se zdravotním posti-
žením, na rodiny, děti a mládež a tře-
tí okruh se týkal osob ohrožených so-
ciálním vyloučením. Nyní bychom Vás 
rádi seznámili s výsledky průzkumu ve 
skupině seniorů, dalšími zajímavými 
údaji se budeme zabývat v následují-
cích číslech RN.

Nejčastěji zmiňovaným problé-
mem, který trápí téměř polovinu dotá-
zaných je to, že je nad jejich síly pora-
dit si s chodem domácnosti, potřebují 
pomoc s nákupem, úklidem, drobný-
mi opravami.Třetina seniorů trpí ne-
dostatkem kontaktů s okolím a trápí 
je osamocenost. Lidem také chybí tís-
ňová péče – pomoc na telefonu.

Největším problémem mimo domá-
cí prostředí je bezbariérový pohyb.

Ze služeb, které potřebují rozšířit 
nejčastěji respondenti zmiňovali mož-
nost sociálního poradenství a také do-
pravu pro zdravotně postižené.

Ukazuje se, že naši dotázaní by dali 
jednoznačně přednost životu ve vlastní 
domácnosti za podpory blízkých, pří-
padně služeb poskytovaných v domá-
cím prostředí. Téměř polovina by ráda 
využila také terénní sociální služby po-
skytované přímo v domácnosti.

Dalšímu zkvalitnění života senio-
rů by podle respondentů pomohlo ví-
ce nízkopodlažních tramvají a auto-
busů, víc laviček a oddychových míst. 

Více než čtvrtina respondentů by oce-
nila zlepšení kvality a údržby komuni-
kací, zejména chodníků. 

Ke kvalitnímu a plnohodnotnému 
životu také patří nabídka náplně vol-
ného času, možnosti žít aktivně. Nej-
častěji postrádají rehabilitace a ma-
sáže, mají zájem i o kluby seniorů 
a zdravotně postižených. Pětina dotá-

zaných by ocenila filmový klub za zvý-
hodněné vstupné a necelá pětina tré-
ninky paměti, dále besedy, procházky, 
výlety. 

Obecně se respondenti domnívají, 
že informací o sociálních službách by 
mohlo být více. Za jeden z důležitých 
a dostupných zdrojů považují Radnič-
ní noviny. 

V návaznosti na přání respondentů 
přinášíme přílohu, která by mohla po-
moci seniorům či rodinám, které o se-
niory pečují. Nabízí tipy na organizace 
i kulturní zařízení, která nabízí rozlič-
né služby pro seniory. Určitě se nejed-
ná o seznam konečný a vyčerpávající, 
znáte-li další, napište nám o nich – rá-
di je uveřejníme.

Co přinesl dotazníkový průzkum 
mezi uživateli sociálních služeb 

Lidem, kteří jsou závislí na pomoci 
jiného člověka ve zvládání péče o sebe 
a v soběstačnosti, je státem poskytová-
na sociální dávka příspěvek na péči.

Těm, kteří nezvládají svou situaci sa-
mostatně nebo s pomocí rodiny a jiných 
blízkých, nabízí pestrou nabídku sociál-
ních služeb, ze které si mohou svobod-
ně vybírat podle svého uvážení, finanč-
ních možností či dalších individuálních 
preferencí.

Zákon současně garantuje, že posky-
tované služby budou pro uživatele bez-
pečné, pro fesionální a přizpůsobené 
potřebám lidí, a to vždy tak, aby v pr-
vé řadě zachovávaly lid skou důstojnost 
uživatelů a podporovaly je v aktivním 
přístupu k životu.

Zákon také vytváří prostor pro spo-
luúčast lidí na rozhodování o rozsahu, 

druzích a dostupnosti sociálních služeb 
v jejich obci či kraji.

ZÁKLADNÍ OBLASTI SLUŽEB
Nový zákon vymezuje tři základní 

oblasti služeb: 
•  Sociální poradenství jako nedílnou 

součást všech sociálních služeb (např. 
občanské poradny, sociálně právní 
poradenství pro seniory apod.).

• Služby sociální péče jako služby, je-
jichž cílem je zabezpečovat základní 
životní potřeby lidí, které nemohou 
být zajištěny bez péče jiného člověka 
(např. osobní asistence, pečovatelská 
služba apod.).

• Služby sociální prevence, které slouží 
k předcházení a zabraňování sociální-
mu vyloučení lidí ohrožených sociál-
ně negativními jevy (např. telefonická 
krizová pomoc, kontaktní centra, soci-
álně aktivizační služby apod.).
Sociální služby jsou členěny také 

podle místa jejich poskytování: 
• Terénní služby jsou poskytovány 

v prostředí, kde člověk žije. Jde na-
příklad o pečovatelskou službu, osob-
ní asistenci apod.

• Ambulantní služby – člověk dochá-
zí do specializovaných zařízení, jako 
jsou například poradny, denní staci-
onáře nebo kontaktní centra.

• Pobytové služby jsou poskytovány 
v zařízeních, kde člověk celodenně, 
respektive celoročně žije. Jedná se 
např. o domovy pro seniory či pro 
lidi se zdravotním postižením.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Základním nástrojem pro fungová-

ní nového modelu sociálních služeb je 
poskytování příspěvku na péči. Ne-
jedná se tedy o příspěvek k důchodu, 
ale o nově zavedenou státní sociální 
dávku určenou k úhradě sociálních 
služeb. 

Příspěvek náleží člověku, o kterého 
je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči 
zajišťuje. 

Schopnost zvládnout péči o sebe 
a být soběstačný je u každého člově-
ka různá, proto zákon rozeznává čtyři 
stupně závislosti na pomoci někoho 
jiného, a to od mírné závislosti až po 
závislost úplnou. O příspěvek lze po-
žádat na obecním úřadu. 

Výše příspěvku pro dospělého za kalen-
dářní měsíc:
stupeň I (lehká závislost) 2 000 Kč
stupeň II (stř. těžká závislost)

 

4 000 Kč
stupeň III (těžká závislost) 8 000 Kč
stupeň IV (úplná závislost) 11 000 Kč

Poskytování sociálních služeb je zá-
konem o sociálních službách nově zalo-
ženo na smluvním principu. Sjednávání 
druhu služby a rozsahu poskytovaných 
služeb podle individuálních potřeb osob 
ve smlouvě (včetně konkrétních podmí-
nek poskytování služby) je významným 
krokem směřujícím k uplatnění svobod-
né vůle lidí, kterým jsou služby poskyto-
vány. O lidech a jejich potřebách nebu-
de „někým rozhodováno“, ale lidé sami 
budou účastníky sjednání podmínek 
poskytované služby. Smlouva o posky-
tování sociálních služeb musí být uza-
vřena v písemné formě.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství má každý jed-

notlivec zákonem garantováno jako 
bezplatné. Sociální poradenství se člení 
na základní a odborné: 

Základní sociální poradenství musí po-
vinně poskytnout každý poskytovatel so-
ciálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo 
o radu žádá. Odborné sociální poraden-
ství poskytují specializované poradny. 

Z tohoto vyplývá, že kterýkoliv po-
skytovatel sociálních služeb je povinen 
Vám zdarma a bez ohledu na to, zda vy-
užíváte jeho služeb poskytnout bezplat-
né sociální poradenství.

Zákon o sociálních službách

Nasloucháme 
přáním občanů

Aby byl sloup bílý, 
musí se stále bílit, říká 
jedno antické příslo-
ví. I my na radnici se 
snažíme vymýšlet stá-
le nové způsoby, jak 
co nejlépe spravovat 

veřejné záležitosti v naší městské části. 
Jednou z těchto metod v sociální ob-
lasti je tzv. komunitní plánování, které 
slouží k tomu, aby se radnice dozvě-
děla, co občany skutečně trápí, a řeši-
la skutečné problémy.

V rámci tohoto komunitního plá-
nování uspořádala radnice průzkum 
veřejného mínění a následné veřejné 
setkání s občany. Bylo pro mě příjem-
ným překvapením, kolik lidí se aktiv-
ně zapojuje do práce a je připraveno 
vymýšlet velmi zajímavé a neotřelé ná-
měty k řešení.

Naopak mě zarazilo, že průzkum 
i debata s občany ukázaly velmi ma-
lou informovanost našich občanů 
o nabídce sociálních služeb a záro-
veň poptávku po vyšším informování, 
např. konkrétně prostřednictvím Rad-
ničních novin. To samozřejmě chápu 
jako svoji chybu a budeme se ji v na-
šich novinách pokoušet alespoň čás-
tečně napravit. Tato letní příloha, vě-
novaná přehledu sociálních služeb, je 
tedy částečnou splátku tohoto dluhu.

Radniční noviny však nejsou jedi-
ným  místem, kde můžete hledat od-
povědi na otázky ze sociální oblas-
ti. Jsem si jist, že zkušení zaměstnanci 
sociálního odboru jsou schopni ko-
mukoli velmi konkrétně poradit a po-
moci, existují naše příspěvkové orga-
nizace i organizace neziskové, kde 
také nepochybně můžete získat infor-
mace či pomoc.

Martin Benda,
zástupce starosty

úřad MČ Praha 3
oddělení sociálních služeb 
Seifertova 51, P-3
tel.: 222 116 451, www.praha3.cz

poradenství, informace o sociál-
ních službách a možnostech so-
ciální pomoci

Občanská poradna Remedium 
Křišťanova 1698/15, P-3
tel.: 272 743 666, 605 284 737 
www.remedium.cz

občanská poradna, raktické, věc-
né a správné informace o prá-
vech a povinnostech, kontakty na 
organizace zaměřené na odbor-
nou pomoc; o nabídce Remedia 
se více dočtete uvnitř přílohy.

Kontakt – informační centrum 
sociálních služeb
Jungmannova 35/29, P-1
(přízemí Škodova paláce), 
tel.: 236 005 328
infolinka o soc. službách
(po, čt 10–14 hod): 
tel.: 739 824 749
www.csspraha.cz

bezplatný informačně-
poradenský servis v oblasti 
sociálních služeb, dávek sociální 
péče a podpory, občanského 
práva, rodinného práva, 
informace z oblastí, senioři, 
zdravotně handicapovaní, bytová 
problematika apod.

Informační a poradenské 
centrum Život 90, 
Karolíny Světlé 18, P-1 
(přízemí Domu Portus), 
tel. 222 333 500, www.zivot90.cz
po, út, čt 9–12 hod. a 13–16 hod., 
st 9–12 a 13–18 hod.
Senior telefon – tel.: 800 157 157

informace o zdravotních a soci-
álních službách, volnočasových 
a vzdělávacích programech. Po 
objednání specializované právní, 
psychologické, finanční a bytové 
poradenství a jiné; o nabídce 
Života 90 se více dočtete uvnitř 
přílohy.

Základní sociální poradenství je 
součástí všech druhů sociálních služeb. 
Odborné sociální poradenství zahrnuje 
občanské poradny, manželské a rodinné 
poradny, sociální práci s osobami spole-
čensky nepřizpůsobenými, poradny pro 
oběti trestných činů a domácího násilí, 
sociálně právní poradenství pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory. 
Služba obsahuje poradenství, zprostřed-
kování kontaktu se společenským pro-
středím, terapeutické činnosti a pomoc 
při prosazování práv a zájmů. Služba je 

poskytována zdarma.
Pracovníci poraden poskytují pouze 

poradenství, nikoliv právní rady, ne-
mohou Vám tedy poradit v soudních 
sporech a podobných záležitostech. 
Pokud máte pochybnosti stran Vašich 
nároků na příspěvek na sociální služby 
je nejlepší obrátit se přímo na oddělní 
sociálních služeb úřadu městské části 
(viz kontakt dole). 

Právní poradenství pro seniory na-
bízí po objednání na senior telefonu 
800 157 157 o. s. Život 90.  

Hlavním posláním nového zákona o sociálních službách je ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich prosazo-
vání oslabeni z důvodu zdravotního postižení, věku či nepříznivé životní situace. 
Cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče 
o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běž-
ného života.

Máte-li jakékoliv dotazy k poskytování sociálních služeb, 
můžete se obrátit se na 

odd. sociálních služeb MČ P-3 v Seifertově 51, 2. patro. 
Zde Vám poradí, pomohou Vám vyplnit žádost, a nabídnou si 

seznam služeb s doporučením. Návštěvní dny jsou 
pondělí a středa od 8.00 do 18.00, telefon 222 116 451

Ke zlepšení sociálních služeb přispívá i komunitní plánování

Sociální poradenství

Krizová intervence 
– co to znamená?

Senior telefon (o. s. Život 90) tel.: 800 157 157 
(nonstop a zdarma)

Zlatá linka seniorů (o. s. ELPIDA)
linka důvěry pro seniory

tel.: 800 200 007 
(pra covní dny 8.00–20.00, zdarma)

Krizová linka RIAPS (Městské 
centrum soc. služeb Praha)

tel.: 222 580 697 
(nonstop)

Zjednodušeně to znamená pomoc 
v krizi. Senioři se často ostýchají rodi-
nu či známé požádat o radu či pomoc, 
nebo ani nemají koho se zeptat, s kým 

rozebrat složitou situaci, do které se 
třeba ne vlastní vinou mohli dostat. Je-li 
pro Vás obtížné do poradny či na úřad 
přijít – nebojte se zvednout telefon: 

Foto: Remedium Praha
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Pečovatelská služba

Praha 3
Pečovatelská služba Praha 3 po-

skytuje terénní a ambulantní úkony 
pečovatelské služby občanům měst-
ské části Praha 3, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního 
postižení.

Nejčastěji jsou využívány tyto úko-
ny: dovoz nebo donáška jídla – obědy, 
běžné a týdenní nákupy, nákup ošace-
ní, pochůzky atp., pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití, běžný úklid a údrž-
ba domácnosti, pomoc při oblékání 
a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík, pomoc při úkonech osobní 
hygieny a při použití WC, doprovázení 
k lékaři, na instituce atp. 

Pečovatelská služba je poskytována 
ve všední dny, v domech s pečovatel-
skou službou i o sobotách a nedělích.

Jak požádat o poskytování pečova-
telské služby

Nejdříve je třeba osobně navštívit 
nebo telefonicky kontaktovat Pečova-
telskou službu Praha 3, Roháčova 26, 
tel.: 222 584 272, 222 586 262 (v pracovní 
dny v době 7.00 – 15.00 hod.) a vyžádat 
si formulář žádosti o poskytování pečo-
vatelské služby. Součástí této žádosti je 
i vyjádření ošetřujícího lékaře o zdra-
votním stavu žadatele. 

Na základě vyplněné žádosti dohod-
ne okrsková sestra pečovatelské služ-
by s žadatelem rozsah služby, četnost 
poskytovaných úkonů, výši úhrad za 
službu a ostatní nezbytné podrobnos-
ti. S žadatelem je uzavřena smlouva 
o poskytování pečovatelské služby a je 
zahájeno poskytování sjednané péče. 
Služba se poskytuje za úplatu. 

INFORMAČNÍ 
A PORADENSKÉ CENTRUM
• přehled poskytovatelů sociálně zdra-

votních služeb
• informace ze sociální oblasti
• informace z oblasti zdraví a vzdělává-

ní seniorů
• nabídka divadel, kin, výstav, předná-

šek, vycházek, cvičení a plavání a ji-
ných akcí

osobně, telefonicky, písemně, přízemí 
Domu PORTUS, tel.: 222 333 500
Provozní doba:
po, út, čt: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
st: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00
pá: zavřeno 
Letní provoz 14. 7. do 15. 8.
po, st.: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
út, čt : 9.00 – 14.00, pá: zavřeno

Právní poradna pro seniory
Porady poskytuje advokát JUDr. Jo-

sef Fran, po objednání na Senior tele-
fonu 800 157 157 v úterý a ve středu 
od 9.00 do 16.00 hodin (v naléhavých 
případech i bez objednání) v přízemí 
Domu PORTUS. Za každou poradu 
příspěvek až 250 Kč, pro klienty v so-
ciální tísni zdarma. 

V občanském právu se rady týka-
jí zejména převodu vlastnického prá-
va (smlouvy kupní, darovací, náležitosti 
smluv), zrušení a vypořádání spoluvlast-
nictví (dohodou či soudní cestou), dě-

dického práva, dědění ze zákona, ná-
ležitosti platnosti závěti, podmínky 
vydědění, vymáhání pohledávek, vzory 

soudních žalob apod. V oblasti rodinné-
ho práva pak zejména rozvodové říze-
ní a vypořádání majetku, řešení bytové 
otázky spolunájemníků po rozvodu. 

Dále všeobecné otázky k bytovému 
právu, konzultace při spáchání trest-
ných činů nebo ověřování podpisů.

Psychologická a mezigenerační 
poradna

Bezplatné poradenství osobně po ob-
jednání na Senior telefonu 800 157 157
každý pátek od 10.00 do 16.00
Pastorační poradna

Bezplatné poradenství osobně po ob-
jednání na Senior telefonu 800 157 157

KLUB KONTAKT – 
klub pro osamělé seniory

Společné setkávání, přátelské po-
povídání... každé pondělí od 13.30 do 
15.00, 1. patro Domu PORTUS
SLUŽBY – PRÁCE
ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
tel.: 222 333 507
• Krátkodobý pobyt – lůžkový 
• Rehabilitační ambulance
• Půjčovna kompenzačních pomůcek
•  Pečovatelská služba

tel.: 222 333 544, 222 333 546
•  Domácí zdravotní péče (Home care)

tel.: 222 333 544, 222 333 546

AKADEMIE SENIORŮ
Široká nabídka kurzů např. rehabili-

tační tělocvik, plavání, jóga, šachy, počí-
tače, keramika

Nabídka o. s. Život 90

K ČEMU SLOUŽÍ
Zabezpečí nepřetržité hlídání stavu 

a bezpečí klienta v jeho bytě pomocí 
technického zařízení, umožňuje obou-
stranný dohovor a následné zabezpeče-
ní okamžité pomoci.

KDY POMÁHÁ
Pokud upadnou a nemohou sami vstát.
Nemohou sami dosáhnout na telefon.
Nemohou sami otevřít dveře.
Při náhlém zhoršení zdravotního stavu.
Nemohou si vzpomenout na telefonní 
číslo záchranné služby, policie, lékařské 
pohotovosti, hasičů...
Při napadení.
Při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci.
Pokud se nemohou dovolat žádné po-
moci.

JAK FUNGUJE
Klient AREÍONu nosí doma stále 

při sobě dálkový ovladač velikosti kra-
bičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, 
které umožňuje z kteréhokoliv místa 
v bytě spojení s centrálním dispečin-
kem. Při stisknutí tísňového tlačítka 

dojde k přenosu zprávy na počítačo-
vý pult dispečinku. Kromě toho sys-

tém automaticky spouští další funk-
ce, především zapíná hlasitý telefon, 
takže klient může hovořit s dispečer-
kou i v případě, kdy např. leží na ze-
mi v koupelně a nedosáhne na telefon. 
Jestliže klient stiskne tlačítko omy-
lem, může to hned oznámit operátor-
ce. Tím odpadají zbytečné výjezdy na 
tzv. „falešné poplachy“.V rámci systé-
mu se také zapojuje tzv. „smyčka časo-
vého dohledu“, která po uplynutí na-
stavitelného intervalu oznámí absenci 
pohybu v bytě. Pohybového čidla lze 
zároveň využít k hlídání bytu při dlou-
hodobější nepřítomnosti.

Operátorky dispečinku jsou kvali-
fikované zdravotní sestry, které pod-
le potřeby organizují pomoc – přivolají 
záchrannou službu, policii, hasiče ne bo-
kontaktují ošetřujícího lékaře, sousedy, 
příbuzné, či ke klientovi vyjíždí zkuše-
ný zdravotnický pracovník pohotovosti 
Života 90 a dle potřeby zařídí nenásilné 
otevření bytu.

Vstupní poplatek za napojení na dis-
pečink 1500 Kč, měsíční uživatelský po-
platek 250 Kč.

AREÍON – tísňová péče pro seniory, 
osamělé, zdravotně postižené

Navzdory pozitivním změnám, k nimž 
v posledním desetiletí došlo, se velké vět-
šině umírajících v naší zemi stále nedostá-
vá kvalitní péče. Závěr života mnohých 
z nás je tak zbytečně provázen bolestí, 
osamělostí, ztrátou důstojnosti a další-
mi formami utrpení, jimž by bylo mož-
né předejít. 

Cesta domů je občanské sdruže-
ní, které usiluje o zásadní zlepšení péče 
o nevyléčitelně nemocné, umírající a je-
jich rodiny v České republice. Sdružení 

vzniklo v roce 2001, jeho členy jsou zdra-
votníci a reprezentanti dalších profesí, 
dobrovolníci a významné osoby veřej-
ného života usilující o rozšíření moderní 
paliativní péče. Činnost sdružení se za-
měřuje na následující oblasti: 

Založilo a provozuje v Praze Domá-
cí hospic Cesta domů, který nabízí kon-
krétní pomoc rodinám, které se rozhod-
ly pečovat o své umírající blízké doma. 

Usiluje o strukturální společenské 
a legislativní změny, které by umožnily 
rozšíření kvalitní péče o umírající v ce-
lé České republice. 

Je garantem provozu informačního 
a diskusního portálu Umírání.cz, kte-
rý umožňuje získat potřebné informa-
ce, navázat kontakt a zprostředkovat 
poradenskou pomoc v problematice 
související s koncem života, umíráním, 
smrtí, s péčí o nevyléčitelně nemocné, 
umírající a pozůstalé. 

Zajišťuje provoz veřejné knihovny 
pro pečující, nemocné, zdravotníky, pro 
studenty i pro pozůstalé.

Pokud potřebujete domácí paliativní 
péči, hledáte informace o ní nebo od-
bornou radu, můžete kontaktovat po-
radnu telefonicky či osobně od úterý do 
pátku 10.00 – 17.00 na adrese Buben-
ská 3, Praha 7, tel.: 283 850 949.

Domácí hospic

HOSPICOVÁ PÉČE 
 KOMPLEXNÍ PÉČE O UMÍRAJÍCÍ PACIENTY

Domácí hospic Cesta domů (pouze domácí hospic)
Bubenská 3, 170 00 Praha 7 (vchod z Antonínské ul.) 
tel.: 283 850 949 nebo 775 166 863, e-mail: info@cestadomu.cz

ŠTRASBURG (hospic i domácí hospicová péče)
Bohnická 12/57, P-8, tel.: 283 853 256, 602 560 415
www.lazaruscz.cz

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích (hospic i domácí hospicová péče 
a půjčovna kompenzačních pomůcek)
Rybářské nám. 22, Litoměřice, tel.: 416 733 185

Klub Remedium po-
skytuje sociálně aktivizač-
ní služby, což je registrova-
ná sociální služba, která je 
poskytovaná podle zákona 
o sociálních službách bez-
platně. Jedná se o základ-
ní poradenství a pomoc, 
zprostředkování společen-
ského kontaktu, programy zdravého 

životního stylu, mozkový 
trénink a další volnočaso-
vé aktivity. 

Kromě toho nabízíme 
návazné služby, vzdělávací 
a pohybové, které jdou již 
nad rámec zákona a jsou 
poskytovány s finanční 
úhradou. Většina těchto 

služeb je poskytovaná formou kurzů.

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ 
SPOLEČNOST – vznikla v roce 1997 
na základě setkávání a spolupráce pro-
fesionálů v oboru gerontologie (lékařů, 
sester, sociálních pracovníků, studentů 
sociální práce a dalších), kteří se zabý-
vali problematikou občanů postižených 
demencí. Postupně se členy ČALS stá-
vali ti, jichž se problematika demencí 
zejména týká – rodinní příslušníci a pe-
čovatelé. ČALS sídlí v budově Geronto-
centra v Šimůnkově ulici 1600 v Praze 8 
– Kobylisích. Společnost nabízí pomoc 
a podporu nemocným i jejich rodinám. 
Česká alzheimerovská společnost
www.alzheimer.cz, infolinka: 283 880 346

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – HOMECARE 
Odborné ošetřovatelské a zdravotní úkony v domácnosti, na předpis 

lékaře, hradí zdravotní pojišťovna, klient hradí pouze příspěvek 
na dopravu zdravotní sestry cca 20 Kč/návštěva.

Ošetřovatelský domov Praha 3 – domácí zdravotní péče 
Pod Lipami 44, P-3 , tel.: 284 826 720 

Agentura Květa
Nám. Jiřího z Poděbrad 12, P-3, tel.: 222 718 625, 737 246 290 

Alena Krejčová
Vinohradská 176, P-3, tel.: 271 770 230, 728 710 528

Domácí zdravotní péče Život 90
Karolíny Světlé 18, P-1, tel.: 222 333 544

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Dovážka jídla, pomoc při osobní hygieně, nákupu apod. 

Služba se poskytuje za úplatu.

Pečovatelská služba Praha 3
Roháčova 26, P-3. tel.: 222 584 272, 222 586 262

Pečovatelská služba pro seniory – ČCE Diakonie
Kozácká 23, P-10, tel.: 271 740 448, 777 734 169
www.skp.diakoniecce.cz

Pečovatelská služba Života 90
Karolíny Světlé 18, P-1, tel.: 222 333 544, www.zivot90.cz

REMEDIUM nabízí ZDARMA

Klub Remedium Křišťanova 15, Praha 3
PONDĚLÍ 
10.30 – 11.15 a 11.45 – 12.30   Zdravý životní styl (součástí programu 

je cvičení na židlích), Jarmila 
Radechovská 

ÚTERÝ 
14.00 – 17.00  Společenské odpoledne při kávě a čaji

STŘEDA 
10.00 – 12.00  Pánský klub (svět očima mužů), Iveta Hofová 
14.00 – 17.00 Společenské hry (Carcassonne, karetní hry a další) 

ČTVRTEK  
13.00 – 14.00  Mozkový jogging (procvičování schopností našeho 

mozku), Helena Kubů 
14.30 – 15.30 Komunikační dovednosti, Helena Kubů 
14.00 – 17.00 Společenská hra Scrabble, Pavlína Molatová 

PÁTEK
10.30 – 11.30  Diskusní klub, Iveta Hofová, Helena Kubů 
  1x za 14 dní, první diskuse proběhne 19. září nad té-

matem: Poskytování sociálních služeb v Klubu REME-
DIUM a jejich pravidla.

Vycházková odpoledne se konají 1x za měsíc v úterý nebo ve středu 
od 14.00, náplň vycházek bude vždy vyvěšena na nástěnce v Klubu.

Možnost zapůjčení 
kompenzačních pomůcek
Mimo o. s. Život 90 je možné si půj-

čit kompenzační pomůcky i v Centru 
zdravotně postižené na adrese Praha 6, 
Wüchterlova 11 např.: elektrické po-
lohovací lůžko 600 až 900 Kč za měsíc 
(dle typu), mechanický invalidní vozík 
20 až 30 Kč za den, chodítko, poloho-

vací lůžko, hydraulický zvedák, elektric-
ký vozík, vanový zvedák atd. Dovoz po-
můcek vám za úhradu rádi zabezpečí 
vlastní dopravou. 

Další možnost pro vypůjčení kom-
penzačních pomůcek je i Hospic 
sv. Štepána v Litoměřicíh.

První  mýtus:
Na  stará  kolena  zblbnete

zapomínání, zmatenost 
anebo bloudění jsou 

příznakem Alzeheimerovy 
choroby, která se zatím 

nedá vyléčit, ale dá se léčit

NEVĚŘTE  MÝTŮM 
O  STÁŘÍ

SENIOR TELEFON

800 157 157 
Krizová a poradenská telefonní 

linka pomoci seniorům ZDARMA 
24 hodin denně. Během letních 
měsíců je provoz nepřerušen.

Co má zájemce o službu 
AREÍONu udělat? Zavolat tel: 
222 333 540-1 na dispečink 

AREÍONu a nechat se zapsat 
do pořadníku. 

Nedaleko Národního divadla v ulici Karolíny Světlé 18 najdete dům POR-
TUS. V něm sídlí občanské sdružení Život 90, které zde nabízí širkou šká-
lu služeb pro seniory a jejich rodiny.

Foto: Hospic sv. Štěpána

Foto: Život 90
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Česká filharmonie
Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
110 01 Praha 1

Sleva ve výši 50 % na vstupenky na 
jednotlivé vybrané koncerty z programu 
cyklů D, E, F, KO, SB a R. Cena lístků po 
slevě se pohybuje od 110 do 300 Kč, na 
komorní koncerty 100–150 Kč.

Pokud nemáte přístup k internetu, 
pak obchodní oddělení doporučuje na-
vštívit přímo pokladnu Rudolfina, kde 
najde všechny informace a rovnou si mů-
že vstupenky se slevou zakoupit (je nut-
né předložit doklad o dosažení 60 let).

Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK
nám. Republiky 5 
Praha 1

Sleva 50 % z jednotlivých vstupe-
nek je poskytována seniorům (ročník 
1948 a starší), držitelům průkazu ZTP 
a ZTP-P. Pro uplatnění slevy je nutné 
předložení dokladu.

Veškeré slevy pouze v předprodejní 
pokladně FOK. Ceny vstupenek po slevě 
se pohybují podle kategorie a místa od 
150 Kč do Smetanovy síně (resp. od 75 Kč 
do Dvořákovy síně) do 300 Kč.)

Národní galerie
Senioři mají slevu 50 % z ceny vstup-

ného (do jednotlivých expozic NG se 
výše vstupného liší)

Volný vstup je každou první středu 
v měsíci od 15.00 do 20.00 a 27. září (so-
bota) 10.00 – 18.00 v rámci akce Oslavy 
Prahy

Národní muzeum 
Václavské náměstí 68, 
Praha 1 

Snížené vstupné pro seniory (nad 
60 let) 70 Kč, vstupenka do všech praž-
ských objektů Národního muzea s plat-
ností 3 dny stojí 80 Kč.

Každé první pondělí v měsíci je vstup 
zdarma.

Divadlo pod Palmovkou
Zenklova 34, Praha 8

Mají na každé představení několik 
levných míst, ale ta jsou rychle vypro-
dána. Nejen seniorům nabízí za 80 Kč 
24. a 25. září od 11.00 veřejnou generál-
ku na hru Tennesseeho Williamse Bá-
ječná neděle.

Národní divadlo, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 

ND nenabízí speciální slevy pro se-
niory (pouze 50% slevu pro držitele 
průkazů ZTP). Má ale zajímavou na-
bídku odpoledních představení. Ceny 
se pohybují od 50 do 250 korun. Nej-
levnější lístky jsou na druhou galerii 
(pozor hodně schodů), vstupné na či-
nohru je vyšší, začíná na 100 korunách, 
lístky do přízemí, které je pro hůře 

pohyblivé osoby lépe dostupné stojí 
na dopolední představení max. 250 ko-
run. Podobnou nabídku má i Stavov-
ské divadlo, ceny se pohybují také od 
80 korun na operu a balet. 

O vstupenky na odpolední předsta-
vení je velký zájem, je proto dobré si 
lístky koupit předem. Předprodej je na 
5 měsíců dopředu.

koncertní 
a výstavní síň

Čajkovského 12
Praha 3

Každý měsíc nabízí 1–2 sobotní koncer-
ty za snížené vstupné 30 Kč pro seniory 
(aktuální program najdete vždy RN). 

Filmová představení nejen pro seniory

Kino Aero, Biskupcova 31 
(aktuální program najdete vždy RN) 
každé úterý od 10.00, např. v červenci
  1. út Soukromá válka pana Wilsona
  8. út Nespatřené
15. út Kuličky

Kino Světozor
Vodičkova 41, Praha 1 
(zastávka Vodičkova, tram 9)
každou středu od cca 13.00
Vstupné v obou kinech 50–60 Kč dle 
filmu.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 
vždy ve čtvrtek 

•  Dějiny církve a církevních řádů 
(9.00 – 11.00)

• Antický Řím (11.30 – 13.30) 
•  Vývoj světové architektury 

(14.00 – 16.00) 
• Světové dějiny (9.00 – 11.00)
• Lidová kultura (11.30 – 13.30)
• Dějiny umění (14.00 – 16.00)

CENTRUM ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ
vždy ve středu v sále Elektra

•  Zajímavosti z přírodních věd 
(9.00 – 11.00)

•  Alternativní přístupy k léčbě 
(9.00 – 11.00)

•  Kurz náborových přednášek U3V 
(11.30 – 13.30)

• Psychologie (11.30 – 13.30)
•  Volný cyklus přednášek (14.00 – 16.00)
•  Nácvik originálního myšlení 

(14.00 – 16.00) 

ZÁPISY na zimní semestr: 29. a  30. září 
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 (v přednáškové 
síni vedle sálu Elektra, vchod od Vltavy), 
v říjnu při přednáškách na balkoně. 
Orientační cena za semestr 200–300 Kč.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ
vždy od 14.30, vstupné 50 Kč

  6. 10.  Oslava 85. narozenin Ljuby 
Skořepové 

13. 10. Cyklus unikátních koncertů 
  3. 11.  O.Wilde: Jak je důležité míti 

Filipa
  1. 12. A. Jirásek: Lucerna 
  8. 12.  Cyklus unikátních koncertů

vždy v úterý od 14.30
  7. 10. Karel Kekeši 
14. 10.  XI. Mezinárodní festival 

koncertního melodramatu 
11. 11. Stará láska nerezaví
18. 11. Ivana Peřestá
  2. 12. Cyklus unikátních koncertů
16. 12. Vánoční zvyky
25. 12.  Vánoční pořad s překvapením

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Cyklus „Setkání se starou hereckou 

gardou“ – pondělí od 14.30
20. 10. Otakar Brousek
10. 11. Jiřina Jirásková (bez záruky)
15. 12. Stanislav Zindulka (bez záruky)

Základní škola Lupáčova pořádá 
i v letošním roce počítačové kurzy pro 
seniory – tentokrát pod názvem: Babič-
ky vzkazují: „Myšky, třeste se!!!“:
1)  Základy práce s počítačem 
2)  Základy práce s internetem a elek-

tronickými informacemi
Kurz trvá 4 týdny (2 vyučování hodi-

ny týdně). Je možné se přihlásit pouze 

na jeden z výše zmíněných kurzů. Kurz 
bude otevřen. projeví-li zájem 10 a více 
uchazečů, kteří pak budou informování 
dopisem. Kurzy probíhají ve středu a ve 
čtvrtek v odpoledních hodinách.

Zájemci se mohou přihlásit na telefo-
nu 222 715 691 u paní Komrsové nebo si   
osobně vyzvednout přihlášku na vrátni-
ci Základní školy Lupáčova.

Nabídka klubu Remedium
Táboritská 22, P3, tel. 222 712 940

REHABILITAČNÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ
Cvičení na míčích – Daniela Kupková
 � úterý 13.30 – 14.15 (14. 10. – 27. 1.) 12 lekcí, cena: 480 Kč
Cvičení se židlemi a s míčky – Daniela Kupková
 � úterý 14.45 – 15.30 (14. 10. – 27. 1.) 12 lekcí, cena: 480 Kč
Rehabilitační cvičení – Vladimír Ondra
 � úterý 9.00 – 10.15 (14. 10. – 27. 1.) 12 lekcí, cena: 540 Kč
 � úterý 10.45 – 12.00 (14. 10. – 27. 1.) 12 lekcí, cena: 540 Kč
Kalanetika – Jindra Stará
Cvičení pro dobrou fyzickou kondici ve stoje a na podložkách.
 � úterý 16.30 – 17.40 (14. 10. – 27. 1.) 12 lekcí, cena: 540 Kč
Jóga v denním životě – Irena Nováková
 � středa 16.30 – 17.45 (15. 10. – 28. 1.), 13 lekcí, cena: 585 Kč
Kruhové tance – Jana Dernovšková, Šárka Provazníková
 �  středa 14.45 – 15.45 (15. 10. – 28. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč pro mírně 

pokročilé
 � středa 13.15 – 14.15 (15. 10. – 28. 1.) 13 lekcí, cena 585 Kč, pro začátečníky
Rehabilitační cvičení – Eliška Čermáková
 � čtvrtek 9.00 – 10.15 (16. 10. – 29. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč
 � čtvrtek 10.45 – 12.00(16. 10. – 29. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč
Rehabilitační cvičení s akupresurním míčkem – Eva Typltová 
Cvičení na podložce, v sedě i ve stoje s prvky automasáže pomocí 
akupresurního  míčku. (lektorka potvrdí termín během prázdnin)
 � čtvrtek 14.40 – 15.55 (16. 10. – 28. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč
Cvičení Osm kusů brokátu – Eva Typltová 
Čínské cvičení na podporu zdraví. (lektorka potvrdí termín během prázdnin)
 � čtvrtek 16.25 – 17.35 (16. 10. – 26. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč
Relaxační cvičení na židlích – Helena Kubů
 � čtvrtek 9.00 – 10.00 (16. 10. – 26. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč

MASÁŽE 
Na konkrétní termíny masáží se prosím objednávejte předem na tel. 
222 712 940 nebo osobně v Klubu. Cena za půlhodinovou masáž je 120 Kč.
Relaxační masáž s prvky čínské tlakové masáže – Iveta Hofová
 � pondělí 9.00 – 13.00 (po domluvě i v jiný den)

CVIČENÍ PAMĚTI
Cvičení paměti – Helena Kubů
 � čtvrtek 10.30 – 11.45 30. (10. – 22. 1.) 10 lekcí, cena: 450 Kč
 
JAZYKOVÉ KURZY
Účast v kurzech angličtiny nevyžaduje zakoupení učebnice.
Angličtina pro začátečníky – Vít Metoděj Kout
 � pátek 9.00 – 10.15 (17. 10. – 30. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč
Angličtina pro pokročilé začátečníky – Daniela Fischerová
Kurz je určen pro zájemce, kteří mají alespoň mírné znalosti anglického jazyka.
 � pondělí  16.15 – 17.30 (13. 10. – 26. 1.) 11 lekcí, cena: 495 Kč
Angličtina pro mírně pokročilé – Iveta Hofová
 � úterý 10.45 – 12.00 (14. 10.  – 27. 1.) 12 lekcí, cena: 540 Kč
Angličtina pro pokročilé I. – Iveta Hofová
 � úterý 9.00 – 10.15 (14. 10. – 27. 1.) 12 lekcí, cena: 540 Kč
Angličtina pro pokročilé II. – Martin Opl  
 � pátek 13.00 – 14.15 (17. 10.  – 30. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč
Angličtina – konverzace – Alexandra Guihard
 � pondělí 13.00 – 14.10 (13. 10. – 26. 1.) 11 lekcí, cena: 495 Kč
Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím 
(termín a lektora potvrdíme během prázdnin)
 � čtvrtek 16.30 – 17.40 (16. 10. – 29. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč 
Němčina pro mírně pokročilé – Jiří Starý
 � pondělí 9.00 – 10.00 (13. 10. – 26. 1.) 11 lekcí, cena: 495 Kč
Němčina – konverzace – Jiří Starý 
 � středa 9.00 – 10.00 15. 10. – 28. 1. (13 lekcí), cena: 585 Kč
Španělština pro začátečníky – Eva Amantiniová
učebnice Španělština L. Prokopové, Leda, r. 2000
 � středa 10.15 – 11.30 (15. 10. – 28. 1.) 13 lekcí, cena: 585 Kč 

JEDNODENNÍ VÝLETY – podzim 2008
1. října (středa)  zámecký park ve Vlašimi, park a zámek Jemniště

cena: 390 Kč (obsahuje dopravu busem, vstupy, oběd)
23. září (úterý)   Doplňte své tělo energií – Návštěva energeticky silných míst 

cena: 500 Kč (obsahuje dopravu busem, oběd, seznámení 
s pyramidou, přednášku léčitele)

Jsou k dispozici poslední volná místa, přihlašte se, prosím, co nejdříve. Výlety 
je třeba zaplatit nejpozději do 31. srpna.

POBYTY
16. – 19. října  Prodloužený relaxační víkend v Krkonoších

cena: 1800 Kč (obsahuje ubytování, polopenzi, cvičení, 
whirlpool, saunu, masáž. Neobsahuje pojištění a dopravu).

5.– 14. září   Prodloužené léto u moře Novi Vinodolski – Crikvenická riviéra
cena: 7480 Kč (obsahuje dopravu busem, 7x ubytování, 7x polo-
penzi, pobytovou taxu, doprovod a cvičení).

Jsou k dispozici poslední volná místa, přihlašte se prosím co nejdříve. 

Kam za kulturou výhodně 

Svaz důchodců Biskupcova 60 (roh 
ulice Hořanská 2, zastávka Strážní tram 
1, 9, 16) pro své členy pořádá:  
•  každé pondělí od 14 do 17 hodin po-

sezení při kávě a novinách
•  každé úterý od 13.30 vycházky po 

Praze a okolí

• celodenní výlety, 10 – 15 km 
•  plavání v Olšance a na Pražačce
•  jednodenní autobusové poznávací zá-

jezdy i pobyty na horách a v lázních. 
Ve svých řadách rádi uvítají další se-

niory. Bližší informace poskytne pan 
Pelzl na tel.: 222 727 256.

Myšky, třeste se!!!

Svaz důchodců Praha 3

Přílohu pro seniory připravila z veřejně dostupných materiálů Michaela Púčiková. 
Případné doplňující informace k tématu můžete zaslat na adresu Radničních no-
vin. Za poskytnutí fotografií děkujeme Remediu Praha, Svazu důchodců Praha 3, 
ZŠ Lupáčova a Hospicu sv. Štěpána Litoměřice. 

KD Vltavská
www.vltavska.cz

Bubenská 1, Praha 7
Pár kroků od stanice metra Vltavská 

v bývalé budově Dopravních podniků 
nabízí Kulturní dům Vltavská celou řa-
du zajímavých přednášek a kulturních 
akcí. Spojení: tram č. 26 – zast.Vltavská, 
tram č. 5 – zast. Strossmayerovo nám.

Foto: ZŠ Lupáčova

Foto: Svaz důchodců Praha 3

Foto: Remedium Praha
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Linka 5 ve směru od Výstaviště bude ze zastávky Masarykovo 
nádraží odkloněna přes zastávky Václavské náměstí, Národní třída, 
Újezd a Anděl do obratiště Kotlářka, kde bude ukončena.
Linka 7 bude celodenně a celotýdenně ukončena 
v obratišti Sídliště Řepy.
Linka 9 ve směru od Sídliště Řepy bude zkrácena a ukončena 
v zastávce Husinecká.
Linka 26 ve směru od Masarykova nádraží bude zkrácena 
a ukončena v zastávce Husinecká. 

V úseku Spojovací - Ohrada - Želivského - Strašnická - 
Radošovická - Nádraží Hostivař bude v denním provozu zavedena 
zvláštní linka 39.
Linka 55 bude v úseku Jindřišská - Palmovka odkloněna přes 
zastávky Masarykovo nádraží, Florenc a Invalidovna.
Linka 58 bude v úseku Flora - Lazarská odkloněna přes zastávky 
Orionka, Náměstí Míru, I.P.Pavlova a Karlovo náměstí. 

W
W

W
.D

PP
.C

Z

HUSINECKÁ

Plánované krátkodobé změny 
v dopravě na Praze 3

1.  Z důvodu opravy tramvajové tratě v Seifertově a Olšanské ulici je

do zahájení provozu denních linek v úterý 8. 7. 2008
přerušen obousměrně provoz tramvají v úsecích Husinecká - Nákladové nádraží Žižkov a Olšanské náměstí - Flora

Náhradní autobusovou dopravu budou zajišťovat:
v denním provozu:  X-5 v úseku Husinecká - Želivského, 

X-9 v úseku Husinecká - Nákladové nádraží Žižkov,
v nočním provozu:  X-55 v úseku Lazarská - Nákladové nádraží Žižkov - Palmovka

X-58 v úseku Lazarská - Flora - Želivského.

2.  Na přerušení provozu v úsecích Husinecká - Nákladové nádraží Žižkov a Olšanské náměstí  
- Flora navazuje přerušení tramvajového provozu v Olšanské ulici ve dvou etapách. Od 8. 7. 
(cca 4.00 hodin)  do 8. 8. 2008 (cca 4.00 hodin) bude probíhat I. etapa oprav v Olšanské ulici 
a následovat II. etapa oprav v termínu od 8. 8. (cca 4.hodin) do 25. 8. 2008 (cca 4.00 hodin).

Termíny plánovaných  krátkodobých změn v dopravě mohou být měněny a upravovány.
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Červenec a srpen

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz

ČERVENEC
  1. út 10.00 Soukromá válka pana 

Wilsona
18.00 ...a bude hůř!
20.30 Marketa Lazarová

  2. st 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
 20.30 Casablanca
  3. čt 18.00 Kurz negativního myšlení

20.30 Karamazovi
  4. pá 18.00 O rodičích a dětech

20.15 Plechový bubínek
22.45 Svatá hora

  5. so 18.00 Venkovský učitel

20.30 Penelope
22.30 Krtek

  6. ne 18.00 Darjeeling s ručením 
omezeným
20.30 Kuličky

  7. po 18.00 Sweeney Todd. Ďábelský 
holič z Fleet Street
20.30 Tahle země není pro starý

  8. út 10.00 Nespatřené
18.00 Control
20.30 U mě dobrý

  9. st 18.00 Faunův labyrint
20.30 U mě dobrý

10. čt 18.00 Pink Floyd – The Wall
20.30 Občan Havel

11. pá 18.00 Once
20.30 Control
22.45 Pásmo filmů Tomáše Vorla

OFICIÁLNÍ OZVĚNY MFF 
KARLOVY VARY

12. – 20. července 

15. út 10.00 Kuličky
20.30 Shine a Light (2008, Martin 
Scorsese)

20. ne 20.30 Aero naslepo
 

FILMY PRO SENIORY  
  1. út 10.00 Soukromá válka pana 

Wilsona
  8. út 10.00 Nespatřené
15. út 10.00 Kuličky

Od 21. července do 10. srpna je kvůli 
rekonstrukci kino Aero zavřené.

SRPEN 
Names festival street artu a graffiti

25. – 29. srpen 

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

10. 6. – 29. 8. A. KOŠTÁLOVÁ, 
K. SMOLÍKOVÁ: Obrazy a sklo

Pozvánka
GALERIE KRÁSOVA 37

www.krasova37.wbs.cz, 
otevřeno ne–út 13–18, 

vstup zdarma
17. 6. – 15. 7 D. Mitchell: Home-

less, pes, tramvaje (obra-
zy, graffiti)

1. 8. – 11. 8. R. Homola: 35 (foto-
grafie)

17. 8. – 15. 9. Raidr, Ognib (obra-
zy, graffiti)

INZERCE

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856
� MŠ Nám. Jiřího z Lobkovic při-
jme od září učitelku a vyučenou 
kuchařku. Tel. 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková

� Hledám chůvu. Tel. 605 830 406
� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny.
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz
� Feng-shui poradí, jak upravit do-
mov, aby nám v něm bylo dobře. 
Mgr. H. Křížková, xhadas@gmail.cz
� Čistírna peří je umístěna na 
Plzeňské 170, Praha 5. Zhotovuje-
me deky a polštáře z naší sypkovi-
ny na počkání nebo do 24 hod. Při 
větší zakázce přivezeme i odveze-
me zdarma. Tel. 606 312 174

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý-
ha–lamino, zakázková výroba ná-
bytku, návrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� KADEŘNICTVÍ – veškeré ka-
deřnické služby, pracujeme s ma-
teriálem Kadus, Selective, modelář 
nehtů, P-shine, manikúra, nízké 
ceny. Tel. 222 592 690

� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid – levně, kvalitně – P. Sus. 
Tel. 603 505 927
� Psací stroje, kalkulačky – opra-
vy, prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Hledám byt do 5 mil. Kč, ideálně 
Praha 3/Praha 10, OV/DV. 
Tel. 739 486 490
� Koupím byt v P3, dám okamži-
tou zálohu, platba hotově, právní 
záležitosti vyřídím, stav nerozho-
duje. RK nevolat. Tel. 234 095 720, 
603 814 606

� Vym. obecní, Flora, 2+kk, I. kat., 
44 m2, balkon, po rekonstr. za podob-
ný jen před privat. Tel. 731 781 131
� Pronajmeme garáže v domě Ko-
něvova 142. Tel. 739 253 044
� Pronajmu nebyt. suter. prostor 
v Koněvově ulici u Vápenky. Tel. 
777 641 359, evatroj@volny.cz
� Pronajmu dr. garáž v hlíd. objek-
tu, ul. Malešická. Tel. 604 756 815
� Pronajmu samostat. garáž v ul.  
Nad Ohradou – U Vápenky. Tel. 
777 641 359, evatroj@volny.cz
� Pronajmu nebyt. prostor (obchod) 
cca 24 m2, WC, pro prodej tabák. 
výrobků a doplň. zboží v P3, Rad-
hošťská. Tel. 604 375 668

Chcete prodat byt? Máte hrůzu z realitky?
OBRAŤTE SE NA PORADNU
www.realitniporadna.cz, tel.: 284 693 533

BALETNÍ ŠKOLA SLAVILA – Kongresové centrum hotelu Olšanka přivítalo 31. května koncert vítězů 9. ročníku Ašského střevíčku a slavnostní koncert k 15.výročí existence baletní školy Jána Nemce.Vystoupili 
žáci ZUŠ i bývalí žáci baletní školy – dnes studenti Taneční Konzervatoře Praha – a bývalý žák baletní školy – nyní demi sólista Baletu ND Matěj Urban s partnerkou Editou Raušerovou.

Nové kurzy na období 
září–prosinec 2008 
Nabízíme širokou paletu kur-

zů a kroužků, např. kurzy pohybo-
vé (Mazlítka, Batolátka, Palečci), 
hudební (Písnička), jazykové (Ang-
ličtina hrou, Čeština hrou), drama-
tické (Cesta do pohádky), výtvar-
né (Výtvarná dílna), kurz Začínáme 
s Montessori, kde děti budou společ-
ně se svými rodiči pracovat s Mon-
tessori pomůckami. Rodiče se tak 
seznámí praktickým způsobem se zá-
klady Montessori pedagogiky. Mot-
tem tohoto kurzu je: „Nemůžete ni-
koho nic naučit. Můžete mu nanejvýš 
pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“ 
Kurzy, které nabízíme jsou pro děti od 
6 týdnů do 6 let.

Nezapomínáme ani na těhotné že-
ny, kterým nabízíme kurz Harmoni-
zační cvičení pro těhotné. Tento kurz 
je určen ženám, které se v tomto krás-
ném období chtějí setkávat s ostatními 
těhotnými a sdílet s nimi své radostné 
očekávání, pocity i obavy. V uvolněné 
atmosféře ženského kruhu všechno 
probereme, zrelaxujeme se, zacvičíme 
si a třeba si i zatancujeme. Připravíme 
na porod svoje tělo a posílíme své vě-
domí ženy, matky a rodičky.

Více informací naleznete na strán-
kách www.rcpalecek.cz/program.

Laubova 6, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz 

PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY:
Pro rodiče s dětmi
po 10.00 – 11.00 Hudební dílna 
po 13.30 – 14.30  Anglická konverzace
út 15.00 – 16.30 Muzikoterapie
st 14.00 – 17.00  Dárková dílna nebo  

odpolední semináře
st   9.15 – 10.00  Cvičení pro rodiče 

s dětmi 3 – 4 roky
čt 10.15 – 11.00  Cvičení pro rodiče 

s dětmi 1 – 2 roky
Pro předškoláky 
po 14.00 – 15.00  Angličtina s písničkou, 

4 – 7 let
po 16.00 – 17.00  Malí muzikanti, 

3 – 6 let
Pro školáky
po 16.15 – 17.45  Výtvarná dílna 

od 11 let
Pro dospělé
po 18.30 – 20.30 Kreativní dílna
út 16.45 – 18.15  Muzikoterapie

Mezinárodní přehlídka pouličního umění 
a festival žonglování 2008 a Cirkus Bimbác nabízí  

24. – 26. června 

CELODENNÍ PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI  

žonglování | akrobacie | cirkus
 pro kluky a holky od 6 do 14 let 

Ve čtvrtek a v pátek vždy od 9.00 do 17.00 si děti mohou vyzkoušet různé žong-
lérské, artistické a cirkusové dovednosti, vyrobit si vlastní kostým a společně s ostat-
ními účastníky se pak mohou podílet na přípravě krátkého improvizovaného dět-
ského představení, které v sobotu odpoledne předvedou svým rodičům.

Workshopy budou probíhat v prostorách TJ Sokol Žižkov (Koněvova 19, Pra-
ha 3) a za příznivého počasí v parku na Vítkově.

V rámci programu bude pro děti zajištěny žonglérské a artistické dílny s odborný-
mi lektory včetně pomůcek, výtvarné a hudební dílny, včetně materiálu stálý dozor 
a zdravotní dohled + drobné občerstvení k svačině a oběd.

Více info a rezervace
 tel.: 266 315 346 | www.zonglovani.cz | e-mail: festival@zonglovani.cz 

Jeseniova 19, Praha 3, 
Přihlášky a rezervace míst 

na tel.: 603 416 724

VÝRAZOVÝ TANEC 
Využívá všech dostupných pohybových 
prostředků k vyjádření pocitů a hudby. 
Učí koordinaci, zvyšuje pružnost těla, 
podporuje správné držení těla, rozvíjí es-
tetické rytmické cítění. Vede L. Krenková
 � po 17.00 – 18.00 (8 – 10let) 
 � út  15.30 – 16.30 (5 – 7 let)
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA (3 – 5 let)
Cvičení s nářadím i na nářadí, s básnič-
kami a říkankami, rozvoj pohybových 
schopností i motoriky, pohodové a pří-
jemným tempem.
 � čt 15.00 – 16.00
SPORTOVNÍ HRY (5 – 7 let)
Cvičení se soutěžemi, na nářadí, se 
spoustou legrace, kolektivními sportov-
ními hrami, nebude chybět ani seznáme-
ní s různými cvičebními pomůckami. Ve-
de M. Lázničková
 � čt 16.15 – 17.15
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA 
Kurz zaměřený na seznámení budoucích 
maminek s přirozeným porodem a jeho 
možnostmi a výhodami, s průběhem po-
rodu, jeho fyziologií i s péčí o maminku 
a dítě po porodu. Vede M. Vnoučková
út 17.15 – 19.15
PILATES s hlídáním dětí
 � st 9.30 – 10.30
CVIČENÍ S JÓGOU pro těhotné 
a po porodu, s hlídáním dětí
Cvičení pro ženy vedené zkušenou fyzi-
oterapeutkou a cvičitelkou, zaměřené na 
posilování problematických partií a výraz-
ně namáhaných svalů.
 � st 10.45 – 11.45

VÝRAZOVÝ TANEC 
Využívá všech dostupných pohybových 
prostředků k vyjádření pocitů a hudby. 
Učí koordinaci, zvyšuje pružnost těla, 
podporuje správné držení těla, rozvíjí es-
tetické rytmické cítění. Vede L. Krenková
 � po 17.00 – 18.00 (8 – 10let) 
 � út  15.30 – 16.30 (5 – 7 let)

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA (3 – 5 let)
Cvičení s nářadím i na nářadí, s básnič-
kami a říkankami, rozvoj pohybových 
schopností i motoriky, pohodové a pří-
jemným tempem.
 � čt 15.00 – 16.00

SPORTOVNÍ HRY (5 – 7 let)
Cvičení se soutěžemi, na nářadí, se 
spoustou legrace, kolektivními sportov-
ními hrami, nebude chybět ani seznáme-
ní s různými cvičebními pomůckami. Ve-
de M. Lázničková
 � čt 16.15 – 17.15

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA 
Kurz zaměřený na seznámení budoucích 
maminek s přirozeným porodem a jeho 
možnostmi a výhodami, s průběhem po-
rodu, jeho fyziologií i s péčí o maminku 
a dítě po porodu. Vede M. Vnoučková
�  út 17.15 – 19.15

PILATES s hlídáním dětí
 � st 9.30 – 10.30

CVIČENÍ S JÓGOU pro těhotné 
a po porodu, s hlídáním dětí
Cvičení pro ženy vedené zkušenou fyziote-
rapeutkou a cvičitelkou, zaměřené na posi-
lování problematických partií a výrazně na-
máhaných svalů. Hlídání v herně zajištěno.
 � st 10.45 – 11.45

Doporučujeme novinky 
ve školním roce 2008/2009
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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

bytový soubor slatinka
www.slatinka.cz
tel.: 774 363 363, 606 659 567, 267 711 751
investor: AMADA Praha s. r. o.

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

Nové byty
      PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO

Unikátně architektonicky řešený projekt citlivě zasazený 
do prostředí Zahradního města, s atriovými zahradami 
v interiéru domu a dřevěnými okny. Vysoký standard 
vybavení bytů.

Byty od 1 kk do 4 kk, balkony, terasy, 
zahrádky. Dva luxusní střešní mezonetové 
byty s velkou zahradou. 4+2 kk. 
Výborná občanská vybavenost, 
dopravní dostupnost 
(metro A, Skalka).

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

Realitní činnost
výkup nemovitostí, prodej
nemovitostí, směny bytů,
pronájmy nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických
vztahů.

Rozdělení nemovitostí
prohlášení vlastníka, smlouvy
o výstavbě, kalkulace podílů

a spoluvlastnických příspěvků,
zastupování před katastrem

nemovitostí.

Řešení a mediace sporů
s cílem dosáhnout rychlé,
efektivní, vyvážené a reálné
dohody ve sporech
spoluvlastnických,
nájemních, obchodních,
manželských, apod.

XREAL, s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3
tel.: 222 592 592, 777 135 945

e-mail: xreal@xreal.cz, www.xreal.cz

Vystěhování nájemníků
kontrola nájemních smluv, návrh

řešení a vyjednání podmínek,
podklady pro žaloby, ukončení

nájmu za odstupné, zajištění
náhradních bytů, stěhování,

rekonstrukce.

~ 3 plavecké dráhy, 25 m ~ 3 plavecké dráhy, 25 m ~ relaxační bazén ~ relaxační bazén 
~~  whirlpool whirlpool ~ ~ parníparní kabina kabina  ~ první Aqua Bike ~ první Aqua Bike 

centrum v Praze centrum v Praze ~~  plavecký Klub Žabička plavecký Klub Žabička 
~~ plavání kojenců a batolat  plavání kojenců a batolat ~~  plavecká výuka plavecká výuka 
žáků MŠ a ZŠ žáků MŠ a ZŠ ~~  zdokonalovací plavecké kurzy zdokonalovací plavecké kurzy 
~~ aqua aerobic  aqua aerobic ~ ~ těhotenský aqua aerobictěhotenský aqua aerobic  

~~ dětský koutek dětský koutek  ~~ parkoviště zdarma parkoviště zdarma

~~PRO VEŘEJNOSTPRO VEŘEJNOST
NOVNOVÝ BAZÉN Ý BAZÉN ~~
Malletova 2350, Praha 9, Malletova 2350, Praha 9, tel.: 272 178 177tel.: 272 178 177
www.sportcentrumstep.cz www.sportcentrumstep.cz ~~ otevírací doba 7:00 otevírací doba 7:00~~22:0022:00

 

 

Sudoměřská 39, Praha 3
tel.: 222 721 363
mobil: 603 283 580
e-mail: lexis@lexis.cz

On-line testy a přihlášky na www.lexis.cz

od září 2008
NOVÉ MODERNÍ 

UČEBNY 
u metra Jiřího 
z Poděbrad

JAZYKOVÉ
     KURZY 

ANGLIČTINA
•ŠPANĚLŠTINA•NĚMČINA

•FRANCOUZŠTINA
•intenzivní letní kurzy v Praze 3
• všeobecné kurzy září 2008 – červen 2009
• příprava na mezinárodní zkoušky
•firemní a individuální výuka
•pomaturitní kurzy s akreditací MŠMT
•prodej jazykových učebnic a pomůcek

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 POZŮSTALOSTÍ
BYTŮ, FIREM, SKLEPŮ A PŮD
Kontejnerová doprava 3 –10 m3

�VČETNĚ VÍKENDŮ�
Tel.: 222 715 637, 721 913 619

VÝPRODEJ PLAVEK KOLEKCE 2007 – SLEVA 30 %
Nová kolekce plavek 2008 

+ Nové modely Aleny Šeredové

Vinohradská 111/86, Praha 3
Vodičkova 34, Praha 1 (pasáž)

Mansfeldova 784, Praha 9
otevírací doba: po–pá 10–18 hod.

tel.: 222 720 945, 731 708 024
vinohradska@jancik-syn.cz 

www.jancik-syn.cz

Rádi uveřejníme i Vaši inzerci... 

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

Nevíte, co dělat v létě?
Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. 

pro Vás připravila

Intenzivní kurzy 
znakového jazyka 

 Léto 2008
Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny to v termínech 

  7. 7. – 11. 7. 2008
21. 7. – 25. 7. 2008 
11. 8. – 15. 8. 2008

1. 9. –   5. 9. 2008
Bližší informace a přihlášky najdete na 

www.pevnost.com
Telefonovat nebo faxovat můžete na 283 892 700 

a také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù A NÁBYTEK NA MÍRU
Firma STAKO pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 8 let

a specializuje se na v˘robu a montáÏe
vestavûn˘ch skfiíní, ‰aten a dal‰ího bytového
a kanceláfiského nábytku.

SnaÏíme se o individuální pfiístup ke kaÏdému
zákazníkovi, poskytujeme komplexní
profesionální sluÏby od odborného poradenství,
pfies zamûfiení a montáÏ aÏ po poprodejní servis.

Na‰im hlavním cílem je nabídnout vám kvalitní
produkt za rozumnou cenu. Na‰e skfiínû uspokojí
i ty nejnároãnûj‰í z vás.

Na‰e sluÏby Vám nabízíme ve 100% kvalitû
také díky vlastní v˘robû, která nám umoÏÀuje
krátké dodací lhÛty 14-21 dní a fie‰ení ãasto
velmi atypick˘ch interiérÛ.

Pfiejeme Vám, aby se na‰e skfiínû staly
nepostradateln˘m prvkem, kter˘ dotváfií Vá‰
domov.

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:
PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14 • tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 • tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333

PRAHA 7 – Holešovice, Argentinská 6 • tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz e-mail: stako@stako.cz

Zajistíme pro Vás slevy na
nákup plynových spotřebičů

a související služby
Kontaktujte nás: Pražská plynárenská, a. s.

www.ppas.cz
tel.: 221 092 174

221 092 202
v obchodních kancelářích

Upozorňujeme, že Magistrát hlavního města Prahy schválil nová pravidla pro
poskytování dotací na přeměnu topných systémů na území hlavního 
města Prahy v roce 2008. Tato dotace se mimo jiné vztahuje i na náhradu
neekologického topného systému ve prospěch zemního plynu a její 
výše může v tomto případě činit až 30 tisíc korun na bytovou jednotku. 
Více informací získáte na: www.praha-mesto.cz nebo www.ppas.cz.
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Před osmdesáti lety začala stavba 
kostela Nejsvětějšího srdce Páně na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, který je jednou 
z nejvýznamnějších dominant Prahy 3. 
Žižkovská radnice a řada českých ar-
chitektů usiluje o to, aby byla stavba za-
psána na seznam památek UNESCO. 
Letos také uplynulo padesát a jeden 
rok od smrti jeho autora – slovinského 
architekta a urbanisty Josefa Plečnika.

Josip (též Jože, Josef) Plečnik pat-
ří k nejvýznamnějším světovým archi-
tektům XX. století. Narodil se ve slo-
vinské Lublani v roce 1872 jako třetí 
ze čtyř dětí v rodině Andreje a Hele-
ny Plečnikových. Podle přání otce měl 
převzít rodinou truhlářskou dílnu. Ve 
škole příliš neprospíval, jeho slabinou 
byly zejména exaktní předměty. Už od 
dětství velice rád kreslil. Tuto zálibu 
musel ovšem často skrývat před otcem, 
který se obával, aby se z jeho syna ne-
stal bohém.

Díky státnímu stipendiu se v roce 
1888 dostává na průmyslovou školu ve 
Štýrském Hradci, kde studoval truhlaři-
nu a příbuzné obory. Zde se dostává do 
kontaktu se studenty stavitelství. Nau-
čí se od nich tolik, že ho profesor Leo-
pold Theyer přijal jako kresliče do své-
ho ateliéru.

Nečekaná smrt otce (mezi roky 
1889–92) zapříčinila to, že se z Jože 
Plečnika nestal truhlář, ale světoznámý 
architekt. Matka se starším bratrem se 
shodli na tom, že na převzetí otcovy díl-
ny je ještě příliš mladý.

V roce 1892 odjíždí do Vídně, kde 
dva roky pracuje v továrně na nábytek 
k.k. Hof-Bau-Kunsttischlerei J. W. Mül-
ler. Byla to pro něj dobrá, i když velmi 
tvrdá škola a sám na toto období svého 
života vzpomínal jen velice nerad. 

Koncem roku 1920 byl jmenován 
profesorem architektury na nově zalo-
žené universitě v Lublani. Oproti praž-

ské zde panovaly zcela odlišné poměry. 
Škola nedisponovala velkými finance-
mi, chyběly prostory, odborná literatu-
ra. Vyprojektoval tedy skromnou jed-
nopodlažní budovu v Aškenazově ulici 
a na podzim následujícího roku v ní při-
vítal první studenty.

V roce 1911 přichází Plečnik do Pra-
hy na pozvání svého přítele Kotěry. 
Přebírá po něm atelier architektury na 
Uměleckprůmyslové škole, kde pak vy-
chová řadu skvělých projektantů (např. 
Řepa, Rothmayer, Hilgert, Mezera, 
Štipl, Feuerstein, J. Fuchs). 

V roce 1920 je pak na doporuče-
ní spolku Mánes pověřen prezidentem 
Masarykem úpravami zpustlého are-
álu Pražského hradu a také letní rezi-
dence v Lánech. Plečnik plní nelehké 
zadání: vytvořit z Hradu sídlo hlavy de-
mokratického státu, tj. zpřístupnit ho 
veřejnosti a doplnit o nové prvky. Pleč-
nik se inspiroval nadčasovou architek-
turou Středomoří a umístil do hradních 
zahrad a nádvoří mnoho elementů: obe-
lisk, pyramidu, altány, kamennou mísu – 
které usadil do významných těžišť. Sní-
žil jižní obrannou zeď a symbolicky tak 
znovu propojil Hrad s městem. Upra-
vil i některé interiéry včetně asketické-
ho, a přesto důstojného bytu preziden-
ta v Novém paláci. Některé jeho smělé 
nápady na úpravu okolí Hradu však zů-
staly nerealizovány. V posledních letech 
své činnosti, tj. po roce 1930, pak čelil 
silné vlně kritiky konzervativních kru-
hů, zatímco mladá avantgarda naopak 
Plečnika obdivovala. Sám pak rezigno-
val na post hradního architekta v roce 
1935, v jeho stopách však ještě nějakou 
dobu pokračoval Otto Rothmayer. 

Souběžně s úpravami Hradu probíha-

ly i četné Plečnikovy práce pro rodnou 
Lublaň. Navrhl tam nový urbanismus 
a řadu staveb – univerzitní knihovnu, 
centrální náměstí, kostely, mosty přes 
Lublanici atd. Plečnik žil velmi skrom-
ně ve svém malém domku ve slovinské 
metropoli. Práce pro Hrad bral jako vel-
kou poctu a prováděl je zadarmo. 

Při debatách o Plečnikově činnosti 
v Praze nemůžeme vynechat ale přede-
vším kostel Nejsvětějšího srdce Páně na 
nám. Jiřího z Poděbrad, jednu z oceňo-
vaných staveb moderního klasicismu. 

Už od roku 1905 se počítalo s výstav-
bou druhého vinohradského kostela na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Když rych-
le rostoucím Vinohradům přestal stačit 
farní kostel sv. Ludmily, věnovalo měst-
ské zastupitelstvo pozemek pro stavbu 
nového kostela a vznikl Spolek pro zbu-
dování druhého kostela na Královských 
Vinohradech. Původně měl být jeho au-
torem konzervativní architekt František 
Mikš, autor neogotického chrámu sv. An-
tonína v Holešovicích. Když byla však ve 
dvacátých letech vypsána nová soutěž, 
Plečnik se jí neúčastnil, přihlásila se však 
řada jeho žáků. Porota nakonec nezvoli-
la žádný z předložených návrhů a dohod-
la se s účastníky konkurzu, že bude oslo-
ven přímo profesor Plečnik. Ten vycházel 
z konceptu starokřesťanské baziliky. 

V letech 1928–32 tak zde vznikla mo-
derní a velmi osobitá stavba, inspirová-
na starokřesťanskými vzory. Zasvěcení 
Srdci Ježíšově má vyjádřit poděková-
ní za dosažení samostatnosti a prosbu 
o ochranu naší vlasti. Kostel je sálovou 
stavbou obdélníkového půdorysu o roz-
měrech 38 a 26 m s 13 m vysokým kaze-
tovým stropem. Jednolodní prostor je 
bez vnitřních podpor. Stavba má širo-

kou 42 m vysokou věž jihoevropského 
typu, která je zakončena třímetrovou 
měděnou bání se čtyřmi metry vysokým 
křížem. Dominantním motivem ploché 
věže je kruhové okno – ciferník hodin 
s průměrem 7,6 metru, k němuž se lze 
zevnitř dostat systémem ramp. Fasáda 
je velmi dekorativní, do tří čtvrtin výšky 
je z polévaných cihel, na ní je nástavba 
s ochozem a nízkým štítem. Na průče-
lí jsou tři mohutné portály. Kostel nese 
řadu královských prvků – „hermelíno-
vý“ plášť, korunovační jablko atd., což 
připomíná, že stojí v katastru Králov-
ských Vinohrad. Nad hlavním oltářem 
z bílého mramoru a zlacenými tepaný-
mi dvířky je zavěšena třímetrová zlace-
ná postava Krista v symbolickém srdci 
a sochy šesti českých patronů v nadži-
votní velikosti: sv. Jan Nepomucký, sv. 
Anežka, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Lud-
mila a sv. Prokop.

Autorem plastik na průčelí je Bedřich 
Stefan, boční oltáře navrhl Otto Roth-
mayer, sochařská výzdoba hlavního ol-
táře je dílem Damiána Pešana, který 
s Plečnikem spolupracoval i na Hradě 
a v Lublani. V kryptě pod kostelem jsou 
v oltářní stěně fragmenty z katedrály sv. 
Víta. Plečnik se do jisté míry podílel i na 
interiéru kostela, který je stejně origi-
nální jako exteriér. Navrhoval pro kostel 
také sakrální předměty – svícny, kalichy 
a monstrance. Inspiroval se přitom moti-
vy z kaple sv. Kříže na Karlštejně a kaple 
sv. Václava v chrámu sv. Víta.

8. května 1932 vysvětil chrám praž-
ský arcibiskup kardinál dr. Karel Kaš-
par. Ve věži bylo posvěceno šest zvonů, 
které byly okupanty svěšeny, aby byly 
přelity na zbraně. 

-jas- (s využitím Wikipedie)

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně slaví 80 let

Občanské sdružení Progressio, o. s., 
je neziskovou organizací zaměřenou 
na práci s dětmi a mládeží. V rámci ak-
tivit konaných pro žižkovské, jarovské 
a vinohradské děti pořádáme přede-
vším akce, které dětem přináší radost 
a obohacují je právě ve chvílích, kdy to 
nejvíce potřebují. Proto jsme se právě 
na Den dětí vydali do Fakultní nemoc-
nice Královské Vinohrady, abychom 
nejmenším zpříjemnili hořké chvíle 
na nemocničních lůžkách a předved-
li jim bublinářské triky, potěšili pohád-
kovým vyprávěním a rozdali rozma-
nité dárečky. Pro nás bylo naprostým 
zadostiučiněním vidět, že se děti ales-
poň na chvíli odreagovaly a bavily na-
ším programem. S návštěvami nemoc-
nic samozřejmě budeme pokračovat, 
protože to pokládáme za jednu z nej-
důležitějších aktivit našeho sdružení.

V našich cílech se však nezaměřuje-
me jen na děti, ale i na mládež. Chce-
me jim pomáhat se orientovat ve všech 
možnostech, které přináší dnešní doba 
a nabízet alternativní aktivity a naplně-
ní volného času. Staráme se, aby mla-
dí lidé získali širší rozhled a ucelenější 
pohled na svět. Jak už z názvu organi-
zace vyplývá, chceme být progresivní 
a jít s dobou. Právě z toho důvodu jsme 
se tento rok stali regionálním partne-
rem evropské organizace Eurodesk. 
Prostřednictvím práce v této síti spo-
lupracujeme a koordinujeme aktivity 
s dalšími organizacemi v rámci Evrop-
ského společenství. Mládeži tedy mů-
žeme nabídnout nejen aktivity vzniklé 
v naší organizaci, ale i možnost zapo-
jení se do celoevropských programů, 
možnost účasti na mezinárodních se-
tkáních a výměnách, diskuzích, konfe-
rencích, festivalech a simulacích jed-
nání předních evropských organizací 
a institucí. Zároveň poskytujeme po-
radenskou činnost v rámci volnočaso-

vých aktivit a vzdělávání v celé Evrop-
ské unii.

V rámci našich aktivit pro mládež 
v Praze 3 připravujeme 2. listopadu 
v Paláci Akropolis naši největší akci – 
festival „Otevřený Žižkov“. Záměrem 
festivalu je přiblížit veřejnosti umě-
ní mladých lidí ze Žižkova. Snažíme 
se tím dosáhnout hlavních cílů naše-
ho občanského sdružení – rozvoj mlá-
deže, prezentace nových trendů, rozší-
ření nabídky volnočasových aktivit, ale 
samozřejmě i dalšího důležitého cíle, 
kterým je prezentace Prahy 3 a dalšího 
rozvoje zdejší společnosti.

Jiří Hrdina, 
projektový koordinátor

Lucemburská 17, 130 00 Praha 3
tel.: +420 605 874 737
e-mail: info@progressio.cz
www.progressio.cz

PŘEDSTAVUJEME

Progressio, o. s.

V zasedací síni žižkovské radnice byly 
12. června slavnostně vyhlášeny výsled-
ky soutěže O pohár starosty Hartiga,  
ve které se hodnotí celoroční výsledky 
jednotlivých základních škol a odpoví-
dajících ročníků víceletých gymnázií z 
předmětových soutěží – jako je  olym-
piáda v českém jazyce, matematice, an-

gličtině, němčině, fyzice či chemii. Loň-
ský předloňský vítěz – Gymnázium 
Karla Sladkovského obsadil stříbrnou 
pozici, první místo a pohár pojmenova-
ný po prvním starostovi Žižkova získa-
la po třech letech opět ZŠ Lupáčova. 
Bronzová příčka připadla ZŠ nám. Jiří-
ho z Lobkovic. -red-

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY na téma sociální služby v naší městské části se konalo ve čtvrtek 12. června na ZŠ Jaroslava 
Seiferta. Veřejnosti zde byla představena analýza výsledků dotazníkového šetření potřeb uživatelů sociálních služeb, následovalo 
setkání u kulatých stolů. Diskutovat přišli zájemci z řad veřejnosti, úředníci z příslušných odborů, zástupci neziskových organizací 
a také starostka Milena Kozumplíková spolu s místostarostou zodpovědným za sociální oblast Martinem Bendou.

Krásné počasí přivítalo v úterý 17. června 
na stadionu Pražačka žáky všech základ-
ních škol třetí městské části, kteří se zde 
utkali v přehazované, volejbalu, streetba-
lu, malé kopané, vybíjené, atletickém štafe-
tovém závodě 10 x 1 kolo a skoku do dál-
ky. Na závěr vždy koncem školního roku 
pořádaného sportovního odpoledne pro-
běhlo vyhlášení celoroční soutěže o Po-
hár starosty Prahy 3. První místo obsadili 
sportovci ze ZŠ Lupáčova, druhé ZŠ Jese-
niova a třetí ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad. 
V nové kategorii pro žáky prvních stupňů 
pak zvítězila Základní škola nám. Jiřího 
z Lobkovic. Ceny vítězům předal zástup-
ce starosty pro školství Jiří Matušek.

MATEŘINKY SOUTĚŽILY – taneční kroužek MŠ Jeseniova pod vedením paní 
učitelky Lenky Krenkové reprezentoval Prahu 3 ve finále soutěže Mateřinka v Nym-
burce. Devět holčiček předvedlo moderní scénický tanec s názvem Kocourek Modro-
očko na půvabnou hudbu Marka Ebena. 

Pohár starosty Hartiga 
změnil majitele
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RADNIČNÍ
NOVINY  PRAHY 3 7–8

Kdo mě chce

1) 00331/08 menší drsnosrstý šestiletý pes, černý kříženec knírače, čistotný, 
vhodný do bytu, je však bázlivý a nedůvěřivý, k dětem by nebyl vhodný. Na-
lezen 8. února na Vinohradech.

2) 01108/08 dvouletá větší černá fenka s malou bílou náprsenkou, kříženec 
husky, hodná, má ráda procházky, uvítala by domek se zahrádkou. Nalezena 
15. května v Jeseniově ulici.

3) 01170/08 větší devítiletá černá fenka s delší srstí a podlouhlou bílou ná-
prsenkou, kříženec, hodná, milá, čistotná a poslušná, hodí se do bytu i ke 
starším lidem. Nalezena 23. května na rozhraní Prahy 3 a 10.

4) 01230/08 jeden a půl roční velký krátkosrstý pes, kříženec pískové barvy 
s velkou bílou náprsenkou, mladý, temperamentní, potřebuje dostatek po-
hybu. Nalezen 31. května na Vinohradech

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

Najížděl na strážníky
Z trestného činu útoku na veřejného činitele je podezřelý padesá-

tiletý muž z Prahy. Dne 20. května při řešení dopravního přestupku ve 
Štítného ulici najel svým vozidlem na městského strážníka a způsobil 

mu zranění, jež si vyžádalo několikatýdenní pracovní neschopnost.
 
S autorádiem neutekl 

S odcizeným autorádiem v ruce přistihli strážníci třicetiletého muže, který se 
3. června v Husitské ulici vloupal do zaparkovaného osobního automobilu.

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

MATURITA Z IMPRESIONISMU – výstavu maturitních prací žáků uspořádala na 
sklonku června Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze 3 na Žižkově náměstí. 
Výstavě v oboru užitné malby dominovala kopie slavného obrazu Útěk (Tahitská 
idyla) od Paula Gauguina z dílny studentky Veroniky Dunděrové. „Jde o velmi za-
jímavou osobnost, je mi blízký styl jeho malby a líbí se mi jasné syté barvy a deko-
rativnost jeho prací,“ odůvodnila studentka, proč si vybrala dílo mistra světového 
impresionismu. Její reprodukci slavného díla již vystavenou nenaleznete, originál si 
však můžete prohlédnout ve sbírce Národní galerie ve Veletržním paláci.

Krátce...
� Netradiční koncert mohou za-
žít návštěvníci žižkovského koste-
la sv. Prokopa v pátek 18. července. 
Na své přípravné cestě na Hudební 
slavnosti v Kuksu se zde zastaví za-
čínající italský tenorista Federico 
Spina, který na samostatném recitá-
lu v 19.30 předvede nejznámější du-
chovní skladby hudebních skladatelů 
Mozarta, Schumanna, Pucciniho, Dvo-
řáka či Francka. Na varhany ho do-
provází studentka hudební školy v Lu-
cemburku Nikola Eckertová. Vstupné 
na benefiční koncert je dobrovolné, 
doporučená cena je 150–200 Kč.

„Přál bych si, aby mezi vámi byl dnes 
nový Rosický nebo Nedvěd, kteří chy-
bějí naší reprezentaci na EURO, a za 
dvanáct let někdo z vás dominoval na 
ME 2020,“ uvedl primátor Prahy Pa-
vel Bém při na krajském finále katego-
rie A McDonald‘s Cupu v trénikovém 
centru Sparty Praha na Strahově.

V nádherném počasí bojovalo
112 šesti až osmiletých kluků, aby se 
v barvách své základní školy pokusi-
li dostat do republikového finále, které 
je na programu v červnu v Jihlavě. Su-
verénně si počínali školáci ze ZŠ Vladi-
vostocká, kde se nacházejí sportovní tří-
dy Slavie Praha. Základní škola Chel-
čického, která na celopražském kole 
reprezentovala třetí městskou část, si-
ce v boji o medaile prohrála a skonči-
la na čtvrtém místě. Z řad můžstva však 
vyšel kanonýr celého mítinku. Nejlep-
ším střelcem turnaje se stal žižkovský 
školák Michal Vrána, který zatížil kon-
ta gólmanů celkem sedmi brankami.
Osmiletý Michal Vrána, který „válí“ za 

přípravku FC Bohemians Praha, byl ve-
lice překvapen, že se stal nejlepším ka-
nonýrem turnaje. „Ale na jednom tur-
naji jsem už také vyhrál,“ říká nakrát-
ko ostříhaný sympatický blonďák. Jeho 
střeleckým vzorem je Jan Koller. Jasno 

má i do budoucna: „Jednou bych chtěl 
hrát za Chelsea!“. Ceny malým fotbalis-
tům předával společně s pražským pri-
mátorem také místostarosta Prahy 3 
pro školství Jiří Matušek.

-red-

Žižkovský školák nejlepším kanonýrem Prahy
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Sportovní klání školek vyhrála Jeseniova

Tak jako každoročně, i letos pro-
běhlo sportovní klání čtyř mateřských 
škol v různých sportovních disciplí-
nách. Tentokrát se jednalo již o pátý 
jubilejní ročník.

V pátek 6. června se ujala organiza-
ce MŠ Jeseniova 204 klání ve skoku do 
dálky, hodu na cíl, překážkovém běhu 
a štafetovém závodě, v pondělí pak ve 
školce Na Balkáně děti čekalo přeta-

hování lanem, hod kroužkem na cíl, 
střelba míčku do branky pomocí ho-
kejky a štafetový běh.

Účastníky byla vždy dvanáctičlen-
ná družstva malých sportovců z ma-
teřských škol Pražačka, Na Vrcholu, 
Jeseniova 204 a Na Balkáně. Pořa-
dí jednotlivých školek bylo v obou 
dnech stejné: zvítězila školka Jeseni-
ova, stříbro si odnesly děti z Pražač-

ky, třetí byla MŠ Na Vrcholu a čtvrtá 
MŠ Na Balkáně.

Děti strávily dvě příjemná před-
prázdninová dopoledne plná pohybu 
a jako odměnu za výborné sportovní 
výkony si všechny odnesly čokoládové 
medaile a diplomy. Už teď se těšíme na 
další ročník!

Alena Luhanová, 
ředitelka MŠ Jeseniova 204

Páté narozeniny v plné síle oslavi-
lo mateřské a otcovské centrum No-
vá Trojka. Od loňska povyrostla a nové 
sály a dílny už zaplnila desítkami dal-
ších dětí a rodičů. Také nabídka progra-
mů na příští školní rok je zase o něco 
bohatší. Přináší například předporod-
ní přípravu, jógu, cvičení pro maminky 
s hlídáním (nabídku podzimních kurzů 
naleznete na straně 10).

K narozeninám přišli popřát mno-
zí, nechyběla ani nositelka titulu „dob-
rá víla Nové Trojky“ starostka Milena 
Kozumplíková a její zástupce Jiří Ma-
tušek, dobrovolníci, sponzoři i zástupce 
stavební firmy, která se na rekonstrukci 
podílela. Ředitelka Nové Trojky Marti-
na Pojarová představila nový projekt, 
jež počítá s kultivací zahrádky kolem 
domu v Jeseniově ulici. -red-

Nová Trojka slavila narozeniny

Pravidelné dostaveníčko před lé-
tem si dali mistři i adepti žonglérského 
umění v žižkovském parku na Židov-
ských pecí. V sobotu 21. června se zde 
od 15.00 hodin až do noci žonglovalo 

a točilo s míčky ve stylu Maori Poi na 
další Regge Jungling Open Air. Tradič-
ní akci v produkci Art Prometheous, 
která má podporu žižkovské radnice, 
zakončila po setmění fire show.  -red-

Žongléři opět na Pecích
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