
Zkontrolujte si
platnost parkovací karty 
a občanského průkazu 
a nenechávejte výměnu 
na poslední chvíli 

na straně 2
Naše zkušenost 
s tanky

Před několika dny 
jsme si připomně-
li čtyřicáté výro-
čí okupace Česko-
slovenska. Není 
na škodu vzpomí-

nat, ale je třeba především se dí-
vat dopředu a z minulosti si brát 
zejména poučení pro současnost 
a budoucnost. Nejvýraznější po-
cit, který ve mně vzpomínka na 
srpen 1968 vyvolává, je pocit bez-
moci všemi opuštěné malé zemič-
ky v sousedství imperiální velmoci 
a stejný pocit národa zrazeného 
oficiálními představiteli.

Naše země se úspěšně zapojuje 
do civilizovaného západního světa. 
Jen neradi na těchto fórech vystu-
pujeme v roli chudého příbuzného, 
ale co naplat, těžko přispějeme ke 
společnému dílu významnou eko-
nomikou či počtem stíhaček. Jedno 
však můžeme a musíme západní-
mu světu přinášet: naši zkušenost 
s nesvobodou, s komunismem, s to-
talitou, s okupací…

I to je jeden z důvodů, proč na-
še radnice byla u vzniku tradi-
ce vyvěšování vlajky Tibetu. Gru-
zínskou vlajku se zatím vyvěšovat 
nechystáme; situace na Kavka-
ze je složitá již po několik století. 
Jedno je však bohužel jisté: Rus-
ko se přes veškeré snahy o demo-
kratizaci nezbavilo svých impe-
riálních ambicí. Jednání Gruzie 
o vstupu do NATO bylo zablo-
kováno, aby západ „nedráždil“ 
Rusko, a výsledek vidíme. Stejné 
argumenty zní proti protiraketo-
vému systému v České republice 
a Polsku a jsou podle mého názo-
ru stejně liché. Nezbývá než dou-
fat, že naši politici i celý západ-
ní svět zaujmou takovou strategii, 
abychom za pár let nemuseli vy-
věšovat vlajku jiného státu.

Milena Kozumplíková,
starostka

Od 1. září jsou pro veřejnost ote-
vřeny brány nově zrekonstruované-
ho parku Rajská zahrada. Zelená 
oáza v prostoru mezi Vysokou ško-
lou ekonomickou a Riegerovými 
sady nabízí vyžití pro všechny.

Rekonstrukce Rajské zahrady si 
vyžádala náklady přesahující 30 mi-
lionů korun, díky historicky největší 

investici žižkovské radnice se však 
zanedbaný svah přeměnil v jeden 
z nejluxusnějších pražských par-
ků. V kaskádovitém prostoru jsou 
rozmístěny atrakce pro návštěvní-
ky každého věku. Ve spodní části je 
umístěno hřiště pro nejmenší děti, 
kde maminky zanedlouho naleznou 
posezení u občerstvení v servisním 

objektu parku. Navazují sportov-
ní hřiště a běžecká dráha. V dalších 
kaskádách Rajské zahrady pak ná-
vštěvníci naleznou prostor pro hra-
ní petanque a posilovnu pod širým 
nebem. Dominantou a vrcholem 
parku ve svahu je altán s výhledem 
na pražské panorama. Od něj do-
lů sestupují kaskádovité schody, je-

jichž středem protéká umělá horská 
bystřina. Na střední terase parku je 
umístěno jezero. Rajská zahrada je 
přístupná zdarma, celý areál však 
hlídá ostraha. 

Každý návštěvník může do žiž-
kovského ráje vstoupit z ulice U Raj-
ské zahrady proti vyústění Vlkovy.

-jas-

Rajská zahrada otevřena
Jeden z nejhezčích pražských parků je po rekonstrukci přístupný veřejnosti

Pátek 19. 9.
Dopravní hřiště Jilmová
9.00–11.00  divadlo, soutěže

Nám. Jiřího z Poděbrad
16.00 slavnostní zahájení Vino-

hradského vinobraní
16.30 trubači, šermíři a rytí-

ři (Merlet), kejklíři (Voj-
ta Vrtek), dobová hudba 
a tance (Chorea Histori-
ca, Gnomus), výstupy ze 
života Jiřího z Poděbrad 
(Divadlo v Pytli), histo-
rické trhy, burčák, víno...

19.30 EGGNOISE
20.30 STO ZVÍŘAT

Partneři:

Sobota 20. 9.
Nám. Jiřího z Poděbrad
14.00 zahájení druhého dne Vi-

nohradského vinobraní 
14.30 trubači, šermíři a rytíři 

(Merlet), kejklíři, dobo-
vá hudba a tance (Cho-
rea Historica), výstupy ze 
života Jiřího z Poděbrad 
(Divadlo v Pytli), histo-
rické trhy, burčák, víno...

19.30 RED BARON BAND
20.30 BLUE EFFECT
22.00 oficiální zakončení Vino-

hradského vinobraní

Změna programu vyhrazena

Program Vinohradského vinobraní

Investice do škol
podrobné informace 
a rozhovor 
se zástupcem starosty 
Jiřím Matuškem

na straně 3

Žižkov sobě
je nový festival, 
který oživí veřejná 
prostranství hudbou 
sportem i divadlem

na straně 5

Boxerský pohár potřetí Slavíte jubilejní svatbu?

Nové barevné a plastické fasá-
dy, obnovené balkóny, moderní 
izolační okna. To je výsledek první 
fáze regenerace deseti panelových 
domů, která finišovala koncem 

srpna v Habrové ulici na sídlišti 
Jarov. 

Nyní nastupuje druhá fáze. Re-
konstrukce uvnitř budov se bude tý-
kat pouze společných prostor. Novou 

tvář dostanou především vchodové 
prostory. Regeneraci domů budou 
provázet také terénní úpravy v okolí 
včetně obnovy zeleně. Celá investič-
ní akce si vyžádá náklady přesahující 
300 milionů korun.

Program regenerace panelových 
domů běžel několik let, nyní se blíží 
jeho závěrečná fáze. Metoda, kdy 
jsou paneláky nejdříve opraveny 
a poté nabídnuty k privatizaci ná-
jemníkům, si získala mezi občany 
oblibu. „Smyslem regenerace pa-
nelových domů nebylo jen zlepšení 
bydlení, ale také zlepšení celkové 
tváře Žižkova. Z šedého panelové-
ho sídliště vznikl příjemný životní 
prostor, který je oceňován i archi-
tekty a urbanisty, jak svědčí řada 
urbanistických a architektonických 
trofejí,“ uvedl místostarosta Zde-
něk Lochman. -red-

Jarov těsně před dokončením revitalizace

Jako v předchozích letech pořádá městská část Praha 3 v listo-
padu oslavy jubilejních svateb – zlatých, smaragdových, diaman-
tových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let trvání manželského svaz-
ku). Pokud i vy toto krásné jubileum oslavíte, buďte prosím tak 
laskavi a ozvěte se na telefonní číslo 222 116 349 (odbor kultu-
ry – M. Valentová) nebo písemně na adresu: Úřad městské části 
Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

Městská část Praha 3 a Sdružení pro 
mimoškolní aktivity SPORT si 
Vás dovolují pozvat na 3. roč-
ník boxerského turnaje 
O pohár města Žižkova, 
který se uskuteční 3. října 
od 18.00 v Kongresovém sálu ho-
telu Olšanka. V ringu se představí 

11 dvojic amatérských boxerů 
a poprvé v historii turnaje se 
proti sobě postaví i dvě dvo-
jice žen. Vítěze turnaje čeká 
tradiční prémie 10.000 Kč 
od radního Pavla Hurdy. 
Vstupné je 130 Kč. O žiž-

kovském boxu více na straně 6. 

RADNIČNÍ
NOVINY PRAHY 3
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ze dne 26. června
Schválilo � závěrečný účet za 
rok 2007 � prodej bytových 
domů Koněvova 123 a 125 
v rámci III. etapy privatizace 
domovního fondu � vítěze vý-
běrových řízení na nově vybu-
dované bytové jednotky v do-
mech Květinková 13, 15, 17, 19 
� poskytnutí návratných bezú-
ročných půjček MČ Praha 3, 
pro opravy a rekonstrukce do-
mů � poskytnutí daru občan-
skému sdružení Art Langua-
ge ve výši 30.000 Kč � poskyt-
nutí daru občanskému sdruže-
ní Život bez závislosti ve výši 
150.000 Kč na preventivní pro-
gramy pro žáky ZŠ 

RADA MČ PRAHA 3
ze dne 25. června

Schválila
� výroční zprávu SKM Praha 3 
� návrh prezidentovi ČR na 
ocenění Msgre. Antonína Brad-
ny (in memoriam) � rekon-
strukci kanceláří západní po-
loviny 2. nadzemního podlaží 
Olšanská 7 � výjimku v počtu 
dětí v šesté třídě  na ZŠ Lupá-
čova � pronájem ateliéru v do-
mě Blahoslavova 4 ak. mal. Ja-
nu Tichému � konání „Podzim-
ního kafemletí“ na nám. Jiřího 
z Poděbrad

ze dne 16.července
Schválila
� vítěze výběrových řízení na 
nájem šesti volných bytů � bez-
platné zapůjčení zasedací síně 
radnice Českému svazu bojovní-
ků za svobodu � zateplení pod-
lahy půdy ZŠ Lupáčova � vítě-
ze výběrového řízení na prodej 
bytové jednotky v domě K Luči-
nám 22 � návrh kupní smlouvy 
na prodej bytových domů Koně-
vova 123 a 125

ze dne 13. srpna
Schválila
� záměr prodeje bytových a ne-
bytových jednotek v domech 
Pod Lipami 1, 3, 5, 7, Slez-
ská 70, V Zahrádkách 50 � ob-
novu povrchu chodníků v ceně 
5 milionů Kč � seznam domů 
k přípravě humanizace bytové-
ho a domovního fondu

Kompletní seznam a znění usnese-
ní ZMČ a RMČ je pro občany Pra-
hy 3 k nahlédnutí na Odboru kan-
celář úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

Výměna občanských průkazů

Všemi sdělovacími prostředky 
proběhla toto léto zpráva o neúnos-
né situaci v okolí inspektorátu cizi-
necké policie v Koněvově ulici. Ža-
datelé z jiných zemí zde stojí přes 
noc fronty na víza nebo se svými žá-
dostmi o povolení trvalého pobytu. 
Tráví zde hodiny bez patřičného hy-
gienického zázemí a bez jistoty, že 
jejich žádost bude vyřízena. Nejde 
jen o to, že hned první styk cizin-
ců s českými úřady probíhá v takto 
ostudném prostředí. Situace oko-
lo inspektorátu značně komplikuje 
životní podmínky obyvatel této lo-
kality.

Předně je třeba říci, že žižkov-
ská radnice nemá žádné přímé pra-
vomoci, jak situaci řešit. Cizinec-
ká policie je v budově v soukromém 
nájmu, okolní pozemky převážně 
nejsou majetkem třetí městské části 
a řešení pořádku na ulici má v kom-
petenci státní policie, jejíž inspek-
torát paradoxně místní komplikace 
vyvolává. Městská policie se ales-
poň snaží řešit případy, kdy žada-

telé, kteří přijíždějí automobily, ne-
respektují podmínky dané Zónou 
placeného stání.

Přesto jsem se sešla s ředitelem 
Cizinecké policie Vladislavem Hu-
sákem, který je kompetentní situaci 
vyvolanou nárůstem počtu žadatelů 
řešit. Pan ředitel mne ujistil, že na 
řešení intenzivně pracuje a nastínil 
krátkodobá, střednědobá i dlouho-
dobá opatření, která chce k řešení 
situace přijmout. 

Předně pan ředitel přislíbil řeše-
ní nepořádku v okolí budovy zvýše-
ným policejním dozorem v místě. Ve 
střednědobé perspektivě by hladké-
mu průběhu vyřizování žádostí mě-
lo přispět 50 nových zaměstnanců 
cizinecké policie a stavební úpravy, 
díky jimž by většina žadatelů čekala 
uvnitř budovy a zároveň byla rych-
leji odbavena. Dlouhodobé zlepšení 
by pak mělo přinést nové pracoviš-
tě, které ředitel Husák, jak mne ujis-

til, intenzivně hledá. Tím by v Praze 
žádosti cizinců vyřizovala dvě oddě-
lená pracoviště s dostatečnou kapa-
citou. Podle ředitele Husáka by se 
situace mohla zlepšit na únosnou 
míru v průběhu dvou měsíců. 

Žižkovská radnice bude bedlivě 
sledovat, jak se bude situace vyvíjet, 
a bude se snažit svými omezenými 
možnostmi k nápravě přispět.

Milena Kozumplíková,
starostka

Situace okolo cizinecké policie by se měla zlepšit

Platnost občanských prů-
kazů bez strojově čitelných 
údaje vydaných do 31. pro-
since 2003 končí nejpozdě-
ji 31. prosince 2008.

Pro občany narozené před 
1. 1. 1936 platí výjimka – ob-
čanské průkazy, ve kterých je vy-
značena  platnosti „bez omeze-
ní“ nebo „platnost prodloužena 
bez omezení“ zůstávají nadále 
platné.

Tato výměna občanských prů-
kazů nepodléhá správnímu po-
platku. Občanské průkazy se 

strojově čitelnými údaji (viz ob-
rázek) platí po dobu v nich 

uvedenou.

Co je třeba mít při žádosti o vý-
měnu OP? Původní OP, 1x před-
pisové foto a vyplněnou žádost.

Případné dotazy na telefo-
nu 800 879 404, pondělí a stře-
da od 8.00 do 18.00, ostatní pra-
covní dny od 8.00 do 12.00.

Miloslava Brunerová,
vedoucí oddělení osobních 

dokladů a evidence obyvatel

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3

Svoz proběhne v Praze 3 v úterý 9. září. Ob-
čané (fyzické osoby s trvalým pobytem na úze-
mí hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vo-
zidel zdarma odevzdat baterie a akumulátory, 
nádoby od sprejů, zahradní chemii, mazací ole-
je a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, ky-
seliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmaš-
ťovací přípravky (detergenty), fotochemikálie, 
pesticidy (prostředky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevele, odstraňování plísní), zářivky 
a výbojky.

ZASTÁVKY MOBILNÍHO SVOZU 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Slezská/nám. Jiřího z Lobkovic 15.00 až 15.20
Slezská/Perunova 15.30 až 15.50
Ondříčkova 
(u parku na Žižkově nám.)

16.00 až 16.20

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

INFORMAČNÍ SERVIS

Od 1. ledna 2009 přestávají platit některé občanské 
průkazy (OP), tj. OP bez strojově čitelných údajů, 
vydané do roku 2003 (s výjimkou pro občany, kteří se narodili 
před 1. 1. 1936). Zkontrolujte si prosím, své občanské průkazy 
a neotálejte s případnou žádostí o vydání nového OP. 
Nenechávejte výměnu na listopad, či dokonce prosinec, 
kdy se dají očekávat fronty na oddělení osobních dokladů.

Nezapomeňte na výměnu 
parkovací karty!

Přestože 30. září skončí platnost 
2600 pololetních parkovacích ka-
ret vydaných v naší městské části, 
i přes výzvy v Radničních novinách 
bylo do konce srpna na našem pra-
covišti v Perunově 5 vyměněno jen 
asi 250 parkovacích karet. Znovu 
tedy prosíme občany, aby nene-
chávali nákup na několik posled-
ních dnů. Jen tak se vyhnou dlou-
hým čekacím dobám. 

K výměně parkovací karty (náku-
pu karty na další období) je nutno 
opět předkládat potřebné doklady, 
tak jak tomu bylo v případě první-
ho nákupu.

V případě nutnosti výměny par-
kovací karty za jinou během doby 
její platnosti (např. nákup nového 
vozidla apod.) je nutné dodržet ná-
sledný postup:
� výměna RZ/SPZ – žadatel 

předkládá TP uvádějící přidělení 
nové RZ, občanský průkaz a pů-
vodní PK,

� odcizení vozidla i s PK – žada-
tel předkládá protokol o krádeži 
vystavený Policií ČR, TP nového 
vozu a občanský průkaz,

� výměna vozidla – žadatel před-
kládá TP nového vozidla, občan-
ský průkaz a původní PK. Po-
kud žadatel nevrátí původní PK 

(např. z důvodu jejího zničení), 
musí doložit doklady o vyřaze-
ní původního vozidla z eviden-
ce, nebo předložit kupní smlou-
vu o prodeji původního vozidla:
– předložit prohlášení autobaza-
ru o odstranění PK z čelního skla 
vozidla, nebo
– přistavit původní vozidlo k fy-
zické kontrole čelního skla pra-
covníkem úřadu městské části, 
nebo
– předložit TP vozidla, kde je vy-
značena změna vlastníka a při-
dělení nové RZ.

� změna místa trvalého pobytu 
související se přestěhováním drži-
tele do jiné městské části, kde je ta-
ké zřízena ZPS - žadatel předkládá 
občanský průkaz a PK s čipem,

� nové vozidlo - jestliže nově za-
koupenému vozidlu dosud neby-
la přidělena RZ, a to na dobu do 
přidělení RZ (vystavení TP) - ža-
datel předkládá doklad o nákupu 
vozidla (např. fakturu), občan-
ský průkaz a PK původního vozi-
dla a převozní značku vozidla

Vysvětlivky: TP – technický průkaz, 
RZ – registrační značka, PK – par-
kovací karta

Martin Vančura
vedoucí Odboru dopravy

Společnost Pražské služby nabízí občanům a případně 
dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpa-
du ze zahrad, údržby zeleně a z domácností.

Na bioodpad Pražanům podnik nabízí sběrné nádoby 
hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů. Jedná se o spe-
ciální nádoby, tzv. kompostejnery, které jsou určeny vý-
hradně ke shromažďování této složky komunálního od-
padu jako např. listí, trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté 
zeminy z květináčů, dřevní štěpky z větví stromů či keřů, 
spadaného ovoce, zbytků ovoce a zeleniny, čajových sáč-
ků a kávové sedliny, skořápek od vajec apod.

Kompostejnery jsou vyprazdňovány jednou za 14 dní 
s tím, že svoz bioodpadu probíhá speciální svozovou 
technikou pouze ve vegetačním období, tj. od 1. dubna do 
30. listopadu každého kalendářního roku. Registraci lze 
uskutečnit u call centra společnosti na tel. 284 091 888 
v provozní době po–pá od 8.00 do 18.00 hodin. Cena za 
službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 2008 podle ve-
likosti sběrné nádoby celkem 412 Kč/120 l nebo 714 Kč/
240 l (s DPH). Z důvodu ekonomiky sběru a svozu biood-
padu může být tato nová služba rozšířena na území další 
městské části až po zajištění minimálního počtu 50 kom-
postejnerů na jejím území.

-red-

Nabídka svozu bioodpadu Mobilní svoz 
nebezpečných odpadůUrčeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-

nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpeč-
né odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, 
další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 15. 9.
Koněvova/V Jezerách 15. 9.
Soběslavská/Hollarovo nám. 15. 9.
Tachovské nám. (u tunelu) 15. 9.
Na vrcholu/V domově 8. 9.
nám.Jiřího z Lobkovic - proti č.11 8. 9.
Náměstí Barikád 8. 9.
Kostnické nám./Blahníkova 8. 9.
Buková/Pod Lipami 54 22. 9.
Jeseniova 143 22. 9.
Přemyslovská/Orlická 22. 9.
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 22. 9.
Křivá 15 29. 9.
Přemyslovská/Sudoměřská 29. 9.
U Rajské zahrady/Vlkova 29. 9.
V zahrádkách/Květinková 29. 9.

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ODSTÁVKA SYSTÉMU – v pátek 5. září bude pro veřejnost 
uzavřeno oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Seiferto-
va 51, Praha 3. Důvodem je technologická odstávka systému správních 
evidencí. Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné potíže.

RAD_09_02.indd   1RAD_09_02.indd   1 28.8.2008   19:44:5828.8.2008   19:44:58



  3 Radniční noviny Prahy 3 | číslo 9 2008

RN  Prázdniny jsou hlavním časem 
oprav a rekonstrukci ve školách. Ja-
ké byly letošní priority?

Prioritou byla přístavba jídelny 
na základní škole Pražačka. Tamní 
kuchyně již nevyhovovala standar-
dům moderního stravování a hrozi-
lo dokonce zastavení provozu. Bylo 
nutné ji zcela modernizovat, aby od-
povídala nejpřísnějším evropským 
normám. To se také podařilo, což je 
důležité, protože toto stravovací za-
řízení slouží nejen žákům základní 
školy, ale i studentům gymnázia.

Důležitým úkolem byla i rekon-
strukce ZŠ Perunova a Žerotíno-
va na mateřské školy. Díky kapacitě 
v Perunově se nám podařilo pokrýt 
stoupající poptávku o umístění dě-
tí do mateřských škol, která je dána 
demografickým vývojem. Letos tak 
nastoupí o 8 % dětí více než loni. 

RN  Jak situace ve školkách vypa-
dá? Dostane se na nastupující před-
školáky i v dalších letech?

Vycházíme při plánování kapa-
city z rozsáhlé demografické stu-
die a zápisy dětí do mateřských škol 
v letošním roce její prognózy potvr-
dily. Kapacitně zvýšený zájem pokrý-
váme novými třídami ve škole Peru-
nova. Nová školka v Žerotínově ulici 
zůstane pro tento rok nenaplněna 
a bude sloužit jako rezerva pro před-
školáky z mateřské školy Zásobní 
zahrada, kterou čeká rekonstrukce. 
Žerotínova tak pro příští roky bude 
sloužit jako rezerva pro babyboom, 
který nás čeká. Další místa pro dě-
ti navíc získáme rekonstrukcí Pra-
žačky, kde by v mateřské škole mě-
la vzniknout nová třída. Celkem tak 
budeme mít 126 míst navíc.

RN  Jak by se měla situace vyvíjet 
v následujících letech?

Díky demografické studii víme, že 
počet dětí bude stoupat. Od příští-
ho roku čekáme nárůst v základních 
školách, kde však máme dostatečné 
rezervy až do roku 2017.

RN  Od září papírově ubyly na Pra-
ze 3 dvě základní školy Perunova 
a Žerotínova, které byly sloučeny se 
školami na náměstí Jiřího z Lobko-
vic a v Chelčického ulici. Jak probě-
hl proces slučování?

Jak jste uvedl, školy ubyly jen 
„papírově,“ protože obě zařízení 
nadále slouží školství a budou jako 
rezerva pro příští léta, kdy jejich ka-
pacity budeme potřebovat. Jsou zde 
nově zřízeny mateřské školy, o kte-
rých již byla řeč, zůstávají zde první 
stupně základních škol. 

Myslím, že po počátečních emo-
cích přistoupili rodiče žáků k celé 
situaci, která byla z hlediska přeži-
tí škol nevyhnutelná, velmi progre-
sivně. Na školách vznikla občan-
ská sdružení, která velmi korektně 
a věcně o procesu slučování disku-
tovala s žižkovskou radnicí. Sami 
aktivně přicházeli s nápady, jak sbli-
žování dětem z obou škol usnadnit. 
Na sbližovací program rodiče do-
stali od radnice také grant. Myslím, 
že k hladkému průběhu přispělo 
i to, že všechny dohody, které jsme 
s rodiči během procesu slučování 
učinili, jsme také dodrželi.

RN  Při nástupu do funkce jste 
hovořil o své vizi škol, jako jakýchsi 
centrech volného času, kde by život 
neutichal ani po skončení vyučování. 
Jak se vám daří naplnit tyto vize?

Zde hraje hlavní roli lidský fak-
tor, hlavním motorem vzniku vol-
nočasových center je především 
aktivita jednotlivých ředitelů. Vi-
dím zde rezervy, ale na školách 
vzniká řada projektů, které mají 
budoucnost. Namátkou třeba pro-
gram „Babičko, pozor myška“ na 
Lupáčovce, kdy děti učí seniory 
pracovat s počítačem, má ohrom-
ný úspěch. Vím jak si jej senioři po-
chvalují. Stejně tak sportoviště na 

náměstí Jiřího z Lobkovic jsou vy-
tížena naplno.

RN  Co vás aktuálně ve školství nej-
víc trápí?

Trápí mne řada věcí. To je však na 
delší povídání. Z pohledu zástupce 
zřizovatele je asi největším problé-
mem fasáda na základní škole Pra-
žačka. Ta je ve velmi neutěšeném 
stavu. Budova je pamětním místem 
posledních bojů druhé světové vál-
ky a za dva roky by zde měly proběh-
nout oslavy 65. výročí ukončení to-
hoto krvavého konfliktu. Její obnova 
však závisí i na hlavním městě, neboť 
zde sídlí i jeho gymnázium. Vzhle-
dem k nákladům na rekonstrukci je 
snaha společně získat zdroje z ev-
ropských fondů. Zda se to stihne vy-
řešit, je však zatím otázka s velkým 
otazníkem na konci. Kromě zřizo-
vatelských starostí mne trápí i otáz-
ka dostatku kvalitních a kvalifikova-
ných pedagogů. Tady hledám pomoc 
a podporu u svých kolegů na jiných 
městských částech i náměstkyně 
primátora pro školství a snažíme se 
jednat s Pedagogickou fakultou. Ta-
ké mne trápí stav rozpočtu resortu 
školství, zejména odměňování učite-
lů. Tento problém je mnohem složi-
tější a jeho řešení je hlavně na Minis-
terstvu školství.  

Pro následující roky máme dostatečné rezervy
říká o mateřských a základních školách místostarosta Jiří Matušek

Až žáci základní školy Pražač-
ka půjdou se studenty gymnázia na 
oběd, posadí se do zbrusu nové jí-
delny, kde jim jídlo připraví v nej-
modernější kuchyni. Školáci na 
náměstí Jiřího z Poděbrad zase na 
hodinu tělocviku vstoupí do moder-
ně zrekonstruované tělocvičny. De-
sítky nových předškoláků zase če-
ká nová školka v Perunově ulici, 
kde pro hraní využijí novotou září-
cí dětské hřiště. To, že třídy vytápí 
nová kotelna, si jejich malí kolego-
vé z mateřské školy Vozová zřejmě 
ani nevšimnou. 

Takový je výčet největších inves-
tic, které během letních prázdnin 
do školství nasměrovala žižkovská 
radnice. Spolu s menšími oprava-
mi a vybavením školy a školská za-
řízení v Praze 3 zhodnotily svůj 
majetek za rekordních 65 milionů 
korun. Souhrn investic do školství 
za poslední dva roky tak přesahuje 
stamilionovou hodnotu.

„Programové cíle rady městské 
části jasně deklarovaly, že školství 
a podmínky pro vzdělávání našich 
dětí jsou pro nás prioritou. Investič-
ní akce jsou důkazem, že se nejed-
nalo o prázdné proklamace,“ uve-
dl zástupce starosty pro školství Jiří 
Matušek. 

Největší investicí loňského léta 
do škol byla nová zateplená fasáda 
s moderními okny na ZŠ Chmelni-
ce. Také díky této investici získala 
škola jako jedna ze tří v Praze le-
tos prestižní evropské ocenění Eko-
škola. Největší letošní investiční ak-
cí pak byla přístavba nové kuchyně 

s jídelnou na Pražačce. Za 31 milio-
nů korun zde vzniklo nejmodernější 
stravovací zařízení, které nahradilo 
dosluhující kuchyni. 

S rozsáhlými investičními akce-
mi do vzdělávacích zařízení počítá 
městská část také v příštím roce.

-jas-

Školáky čeká nová jídelna i tělocvična, 
předškoláky nové školky a hřiště

Praha 3 investovala do škol rekordních 65 milionů korun

Více než 65 milionů korun investovala 
v letos městská část do svých škol. 
Podle zástupce starosty pro školství by 
v budoucích letech neměla výše investic 
do vzdělávání výrazněji klesnout.

INVESTICE DO ŠKOL

USKUTEČNĚNÉ INVESTICE
ZŠ Pražačka – přístavba jídelny: 
31 milionů Kč
MŠ Perunova – nová MŠ a dětské 
hřiště: 5,6 milionů Kč
MŠ Žerotínova – nová MŠ a dětské 
hřiště: 3,8 milionů Kč
MŠ Vozová – rekonstrukce kotelny: 
5,2 milionů Kč
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – 
sanace a rekonstrukce tělocvičny: 
6 milionů Kč

PLÁNOVANÉ INVESTICE
MŠ Pražačka – rekonstrukce spo-
jená s navýšením kapacity; rekon-
strukce hřiště a rozšíření zahrady
MŠ Zásobní zahrada – komplexní 
rekonstrukce
ZŠ Chelčického – zateplení a výmě-
na oken (závisí na získání zdrojů z EU)
MŠ Vozová – projektová příprava 
rekonstrukce zahrady
Rekonstrukce dosluhujících školních 
kuchyní

NEJVĚTŠÍ INVESTICE 
DO ŠKOL V ROCE 2008

JÍDELNA – novou jídelnu s kuchyní na ZŠ Pražačka si 27. srpna prohlédla 
v doprovodu místostarosty pro školství Jiřího Matuška také starostka Mile-
na Kozumplíková.

NOVÉ HŘIŠTĚ v Perunově ulici čeká na první předškoláky.

KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANÁ TĚLOCVIČNA – základní škola 
náměstí Jiřího z Poděbrad

MATEŘSKÉ ŠKOLY Perunova a Žerotínova vznikly stavebními úpravami 
v budovách základních škol.
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

5. 9 – 3. 10 Martin Velíšek: Plakáty

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. po 18.00 Ty, který žiješ (FK)
 20.30 Plechový bubínek (FK)
  2. út 10.00 Po svatbě
 18.00 Želvy mohou létat
 20.30 Máj
  3. st 18.00 René
 20.30 Po svatbě
  4. čt 18.00 Hank a Mike
 20.00 Strach(y) ze tmy 

(premiéra)
  5. pá 18.00 Moderní doba (FK)
 20.30 Annie Leibovitz: 

Život objektivem
 22.30  Zabriskie Point (FK)

 VRAŽEDNÝ VÍKEND
  6. so 18.00 Parfém: příběh vraha
 20.30 Zodiac  
  7. ne 18.00 Sweeney Todd: 

Ďábelský holič z Fleet Street
 20.30 Tahle země není 

pro starý

  8. po 18.00 Občan Havel
 20.30 Slepé lásky
  9. út 10.00 Slepé lásky

18.00 Obrazy starého 
světa (FK)

 20.30 Paříž
10. st 18.00 Zapomenuté 

transporty: Estonsko
 20.30 Po svatbě
11. čt 18.00 Náš vůdce
 20.30 Strach(y) ze tmy (FK)
12. pá 18.00 Control
 20.30 Nový svět (FK)
13. so 17.30 Nenápadný půvab 

buržoazie (FK)
 20.00 Paříži, miluji tě
 22.30 Krtek (FK)
14. ne 18.00 Hank a Mike
 20.30 René
15. po 18.00 Import / Export
 20.30 Východní přísliby
16. út 10.00 Zapomenuté 

transporty: Estonsko
 20.20 Pecha Kucha Night 

Prague IX.
17. st 18.00 Slepé lásky
 20.30 Strach(y) ze tmy (FK)
18. čt 18.00 Toyen (FK)
 20.30 Tobruk

19. pá 17.30 Shortbus
 19.30 Útěk do divočiny
 22.30 Hank a Mike
20. so 17.30 Casablanca
 19.30 Až na krev
 22.30 René
21. ne 18.00 Občan Havel
 20.30 Annie Leibovitz: 

Život objektivem
22. po 18.00 Hank a Mike
 20.30 Karamazovi
23. út 10.00 Annie Leibovitz: 

Život objektivem
 20.30 Is this cinema? Hle-

dání hranice mezi filmem 
a vizuálním uměním VJs

24. st 18.00 Faunův labyrint 
 20.30 Tobruk
25. čt 18.00 Annie Leibovitz: 

Život objektivem
 20.30 Aero naslepo
26. pá 18.00 René
 20.30 Sirotčinec
 22.30 Taxidermia
27. so 18.00 Paříž
 20.30 Hank a Mike
 22.30 Ostrov (FK)
28. ne 18.00 Tobruk
 20.30 Funny Games USA
29. po 18.00 Paříži, miluji tě
 20.30 Děti noci
30. út 10.00 Penelope
 18.00 Annie Leibovitz: 

Život objektivem
 20.30 Carmen (FK)

FILMY PRO SENIORY  
  2. út 10.00 Po svatbě
  9. út 10.00 Slepé lásky
16. út 10.00  Zapomenuté 

transporty: Estonsko
23. út 10.00 Annie Leibovitz: 

Život objektivem
30. út 10.00 Penelope

RODINNÉ SOBOTY
  6. so 15.30 Neuvěřitelný Hulk
13. so 15.30 Indiana Jones 

a království křišťálové lebky
20. so 15.30 Simpsonovi 
27. so 15.30  Penelope

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

* program v produkci Junior Klubu

 VÝSTAVA VE FOYER
10 let EuroConnection

  4. čt  19.30 Recyclit Night: 
Bondage Fairies

  5. pá 19.00 Nedívej se černobíle 
– Ekvádor, Načeva, DJ Five 
(pořádá Poradna pro 
uprchlíky a Český helsinský 
výbor)

  6. so 19.30 MadFinger (křest CD)
  8. po 20.00 dVA: Pannenky 

DAMU (premiéra) 
  9. út 19.30 FUTURE LINE: 

Toneless + Onen svět * 
11. čt 19.30 V. Mišík 

(křest CD a DVD) *
13. so 19.30 MUSIC INFINITY: 

Helios – live 
16. út 19.30 FUTURE LINE: 

Wotienke & band + Segundo *
17. st 20.00 Film Akráč – 

r. J. Počtová
18. čt 20.00 Amatérské divadlo 

Esence: Bílá paní avenelská 
(pražská premiéra)

19. pá 19.30 Other Music:
The Black Box Revelation

21. ne 19.00 dVA: Kabaret 
Caligula – Zkáza vesmírné 
lodi Libido 

22. po 19.00 dVA: Kabaret 
Caligula – Zkáza vesmírné 
lodi Libido 

23. út 19.30 Melvins + 
Big Business 

24. st 19.30 L. Dusilová & The 
Band (host: James Harries) *

25. čt 19.30 FUTURE LINE: 
Million Pounds + Ležerně 
a vleže *

26. pá 19.30 EuroConnections/
Move: CirKus + BJ Tzarr 

27. so 20.00 dVA: Onehand Jack 
28. ne 20.00 dVA: Onehand Jack 
29. po 20.00 dVA: Derevo – 

Evangelium podle Antona 
(česká premiéra)

30. út 19.30 Other Music:
Zita Swoon – Band in a Box

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
9. 9. – 3. 10.  V. Žižkovský výtvarný 

salón

11. čt 19.30 Klarinet v době klasi-
cismu: L. Magistrelli – kla-
sicistní klarinet, J. Krejčí 
– klasicistní klarinet, P. Hej-
ný – barokní violoncello 
(J. Zach,  X. Lefévre, aj.)

15. po 19.30 Prof. I. Ženatý 
představuje největší talenty 

18. čt 19.30  Musica Bohemica
20. so 15.00 A. Schulz – violon-

cello, L. Ott – klavír 
(R.  Schumann, L. Janáček, 
F. Mendelssohn-Barholdy)

23. út 19.30 Večer barokních 
sonát: M. Fadljevičová 
– soprán, J. Hádek – housle, 
F. Dvořák – cembalo, 
J. Keller – violoncello 
(H. Purcell, G. F.Händel, 
T. Albinoni aj.)

25. čt 19.30 Ambientní meditační 
hudba: J. Mazánek – kytara, 
M. Grassow – klávesové 
nástroje, elektronické zvuky

29. po 19.30 History of Jazz:
Saxofonové kvarteto Bohemia

1. 10. 19.30 Barokní loutnové 
skladby z českých archivů: 
R. Měřinský – loutny
(křest CD)

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

17. st 16.00 Slavnostní zahájení 
festivalu (Obřadní síň 
žižkovské radnice)

21. ne 15.30 a 16.45 Pravoslavné 
liturgické zpěvy (Chrám 
Zesnutí přesvaté 
Bohorodice „Uspenskij 
chram“ Olšanské hřbitovy)

25. čt 16.30 Pocta umělcům 
odpočívajícím na Novém 
židovském hřbitově – 
komorní koncert a vycházka 
s výkladem (Nový židovský 
hřbitov, Obřadní síň)

28. ne 17.00 Varhanní koncert 
k státnímu svátku ČR 
(Žižkův sbor Církve 
československé husitské na 
Žižkově, náměstí Barikád 1)

30. út 19.30 Violoncellový recitál 
(Atrium, Čajkovského 12)

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

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

18. čt Němý Bobeš
19. pá Dobytí severního pólu
20. so Dobytí severního pólu
21. ne Cimrman v říši hudby
25. čt Afrika 
26. pá Švestka
27. so Dlouhý, Široký a Krátkozraký
30. út Blaník

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
15. po J. Vostrý: Tři v tom
22. po W. Gombrowicz: Yvonna, 

princezna burgundánská
29. po J. Anouilh: Eurydika

INZERCE

� Nová Trojka hledá lektora/ku pro 
výuku keramiky dospělých, po a st 
19.00–20.30. Příjemné prostředí, 
100 Kč/hod. Dále hledá uklízeče/uklí-
zečku, 75 Kč/hod. Tel. 603 416 724, 
e-mail: j.kurzweilova@volny.cz
� Potřebujete poradit? Využijte bez-
platnou poradnu sociálně právní ve 
dnech 4. září, 2. října, 6. listopadu 
a 4. prosince 2008 od 18 do 20 hod. 
v místnostech OV KSČM, Praha 3, 
Baranova 11. Tel. 222 719 077

� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
� Prodám Škodu Favorit, r. v. 1989, 
dobrý stav. Tel. 607 105 249
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Vyklízíme pozůstalosti – byty i fir-
my. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 603 505 927
� Psací stroje, kalkulačky – opra-
vy, prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� Renovace parket, broušení, lako-
vání, pokládka laminátové a dřevě-
né podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 606 531 051
� Učitelka naučí rusky a německy. 
Tel. 604 464 510

� Hledám byt do 5 mil. Kč, ideálně 
Praha 3/Praha 10, OV/DV. 
Tel. 739 486 490
� Vym. obecní 3+kk, Roháčova, 
s lodžií 77 m2, po kompl. rekon-
strukci, za podobně velký nebo větší 
před privatizací. Tel. 777 240 248
� Koupím byt v P3, dám okamžitou 
zálohu, platba hotově, právní záleži-
tosti vyřídím, stav nerozhoduje. RK ne-
volat. Tel. 234 095 720, 603 814 606
� Pronajmu dr. garáž v hlíd. objektu, 
ul. Malešická. Tel. 604 756 815
� Pronájem 2 garážových stání v ul. 
Jeseniova od 1. 9. 08, cena 3500 Kč/
/měs/1 stání. Tel. 602 277 404
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SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
15. po 13.30 Michelský les, sraz 

metro C – Roztyly
19. pá 16.00 Albatros:
 Rádi jsme se zase sešli. 

Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

GALERIE KRÁSOVA 37
www.krasova37.wbs.cz 

otevřeno ne–út 13–18, vstup zdarma
17. 8.–15. 9. Raidr, Ognib, Me-

fisd – obrazy, graffiti

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

  9. út 16.30 V. Micka: Žižkov 
v literatuře

23. út 16.30 B. Ludvík: Jak jsme 
filmovali ve věžích i jinde

POZVÁNKA

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100, 130 00, e-mail: info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025-26, 606 611 920, 271 774 726 (fax)

Tanec: moderna-jazz-balet, orientální tanec, břišní tanec, disko 
dance, square dance, roztleskávačky, mažoretky, hip-hop.
Estetika: výtvarka hrou, figurální kreslení, grafická dílna, ke-
ramika, umělecká řemesla, vitráže-Tiffani, aranžování, netra-
diční techniky.
Hudba: přípravka na hru v kapele, elektrická kytara, kytara, 
flétna, divadelní kroužek.
Vzdělávání: španělština, angličtina, francouzština, němčina, 
přípravka češtiny pro cizince, přípravka matematiky a češtiny, 
PC kroužky: práce s videem, grafika na PC, animace na PC, 

programování, základy PC pro seniory, psaní na PC, vytvářím 
své webové stránky.
Příroda: ZOO-foto, přírodovědné exkurze – novinka!
Jiné: základy Feng shuej, tvůrčí psaní, esoterika.
Sport: historický šerm, aerobik, dance aerobik, sebeobrana, 
badminton, hry s míčem i bez, basketbal, volejbal, fotbálek, 
florbal, stolní tenis, aerobik-bodystyling, gymbaly, joga, cvičení 
pro seniory, plavání, lezení na umělé stěně, sportovní školička.
Sezónní kroužky venku: volejbal, nohejbal, tenisová školička, 
tenis, florbal, fotbálek, basketbal – vše na venkovním hřišti!

Zápis 1.–5. a 8.–12. září (9.00–18.00) – využijte možnosti navštívit ukázkovou hodinu 

široká nabídka kvalitních kurzů a kroužků pro všechny věkové kategorie, 
mateřský klub Ulitka, otevřený klub Beztíže, tábory atd. – vše za dotované ceny

Rodiče s dětmi
Volná herna, dopolední a odpoled-
ní herny (po–pá), Hudební dílna 
(po 10.00–11.00), Keramický ateli-
ér pro dospělé a děti (út 9.30–11.30), 
Děti s sebou – besedy a semináře 
(út 10.00–12.00), Muzikoterapie pro 
rodiče s dětmi (út 15.30–16.30), Mr-
ňouskové (st 9.00–12.00), Dárková 
dílna (st 14.00–17.00), Ateliér pro ma-
minky (poslední st v měsíci), Batolát-
ka (čt 9.00–12.00), Cvičení pro rodiče 
s dětmi I (čt 9.15–10.00), Cvičení pro 
rodiče s dětmi II (čt 10.15–11.00), Mi-
minka I. (pá 9.30–10.15), Miminka II. 
(pá 10.30–11.15), Nedělní herna
Předškoláci
Školička (po 9.00–12.00), Angličti-
na s písničkou (po 14.00–15.00), Ma-
lí muzikanti (po 16.00–17.00), Kera-
mika s pohybem (út 13.30–15.00), 
Výrazový tanec (út 15.30–16.30), Vý-
tvarná dílnička (st 13.30–15.00), Ke-
ramika (st 14.30–16.00), Hrajeme si 
s dědou Petrem (st 15.00–16.00), Ke-
ramika pro MŠ (čt 9.30–11.30), Dra-
maťáček (čt 13.30–15.00), Sportovní 

školička (čt 15.00–16.00), Sportovní 
hry (čt 16.15–17.15)
Školáci
Ateliér výtvarných technik pro děti ze 
sociálně znevýhodněného prostředí (po 
14.00–16.00), Výtvarná dílna pro ško-
láky (po 16.15–17.45), Výrazový tanec 
(po 17.00–18.00), Kytara, individuál-
ní výuka (út 13.30–18.00), individuální 
doučování (st 16.00–17.00), Dívčí vý-
tvarná dílna (st 16.30–18.30), Flétna, 
individuální výuka (čt 13.00–18.00), 
Keramika pro školáky (čt 16.00–17.30)
Dospělí
Anglická konverzace (po 13.30–14.30), 
Břišní tance pokročilí (po 18.15–19.15), 
Kreativní dílna (po 18.30–20.30), Kera-
mika (po 19.00–20.30), Břišní tance 
začátečníci (po 19.30–20.30), Muziko-
terapie pro dospělé (út 16.45–18.15),  
Bodystyling (út 18.30–19.30), Pilates 
s hlídáním dětí (st 9.30–10.30), Cviče-
ní na balónech (čt 19.30–20.30)
Pro těhotné: 
Předporodní příprava (út 17.15–19.15), 
Cvičení s jógou (st 10.45–11.45), Cvi-
čení pro těhotné (čt 18.15–19.15)

8. 9. otevíráme herny, 15. 9. začínají 
pravidelné programy pro rodiče s dět-
mi. Ostatní kurzy otevíráme 29. 9.
22. so 15.00 – 17.00 Seminář: 

Přestáváme být partneři, 
zůstáváme rodiči 

30. út 10.00 První pomocJeseniova 19, P3, tel.: 775 644 978

Info a rezervace Jolana tel.: 603 416 724 a Leona tel.: 775 644 978 

PROGRAM NA ZÁŘÍ 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY 2008/2009

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

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

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

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

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
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Public Art, o.p.s. za podpory 
městské části Praha 3 připravila 
unikátní projekt Žižkov sobě, kte-
rý chce oživit veřejná prostranství 
Prahy 3. Od 27. srpna se rozběhne 
společenský, kulturní a sportovní 
festival pro všechny generace. 

Festival zahájí 27. srpna výstava 
fotografií Pavla Rydla v Žižkovské 
televizní věži. V parku pod stadio-
nem klubu Viktoria Žižkov vyroste 
šapitó divadla Continuo, v němž od 
4. do 8. září čekají na diváky diva-
delní představení. Publikum se tak 
může těšit na vystoupení světově 

uznávaného japonského loutkáře 
Noriho Sawy či pouličního perfor-
mera a žongléra Reného Alberta.

Jedním z vrcholů programové na-
bídky bude 21. září premiéra nové-
ho představení světově uznávaného 
souboru Teatr Novogo Fronta.

Pro příznivce sportu je připra-
ven areál Pražačka, kde 9. – 10. zá-
ří vždy od 14 hodin proběhnou fot-
balové turnaje i exhibice nejlepších 
českých sportovců; skoky na fun-
boxu, minirampě na BMX, skate-
boardu, trialu, ve flatlandu či foot-
bagu. Zpestřením pro diváky budou 
i akvabely. Veřejnost bude mít mož-
nost zúčastnit se sportovních turna-
jů, vyzkoušet si BMXová kola a In-
do boardy nebo si zahrát basketbal, 
mini fotbal, petanque či badminton. 
Po oba dny budou probíhat divác-
ké soutěže o spousty pěkných cen, 

k dispozici bude i bazén, návštěvní-
ci mohou relaxovat u barů i s DJs. 

Pro rodiny s dětmi přichystal 
Žižkov sobě na 13. září celodenní 
akci na dopravním hřišti na Židov-
ských pecích. Nejen malí návštěv-
níci se mohou těšit na výstavu vozů 
společnosti Pražské služby, zúčast-
nit se výuky pravidel silničního pro-
vozu za asistence Policie ČR. 

Festivalovým centrem, kde se bu-
dou prezentovat neziskové a chari-
tativní organizace, bude kopec Pa-
rukářka, 11. září se tu od 17 hodin 
do večerních hodin představí ka-
pely Guločar, Děda Mládek Illegal 
Band a Arionas.

Vstup na všechny akce ve veřej-
ných prostorách je volný, do šapi-
tó a na žižkovskou věž je vstupné 
50 korun. Podrobný program na-
leznete na www.zizkovsobe.cz 

INZERCE

Žižkovská TV věž
27. 8. – 28. 9.  Pavel Rydl – ŽIŽKOV 2008 

(výstava fotografií, 
vernisáž výstavy 

na vyhlídkovém 
patře 27. 8. 

v 18.00)

pod Žižkovskou TV věží
  9. 9. 19.00  Českolipský dětský sbor (�),  

Foerstrovo komorní pěvecké 
sdružení (ženský sbor)

21. 9. 21.00  Teatr Novogo Fronta 
– Doppelgänger
(pražská premiéra)

Šapitó pod stadionem 
Viktoria Žižkov

  4. 9. 21.00  Divadlo Continuo – Klobouk, 
hvězdy, neštovice

  5. 9. 21.00  Teatr Novogo Fronta – Hamlet
  6. 9.  21.00 Teatr Novogo Fronta – Hamlet

  7. 9.  14.00 Nori Sawa –  Pohádky (�)

 21.00 Nori Sawa – Višňový sad
  8. 9. 17.00 workshop (vstup zdarma)

21.00 Reggae Juggling Open Air
(speciální host René Albert �)

Vstupné na divadelní představení v šapitó 
50 Kč.

Sportovní a rekreační 
areál Pražačka

  9. 9. 15.00–19.30   akvabely a exhibice 
nejlepších českých 
adrenalinových 
sportovců

 15.00–17.00  fotbalový turnaj
17.00–21.30   FUNKY 

DRUMMERZ DJs 
10. 9. 15.00–19.30   exhibice

nejlepších českých 
adrenalinových 
sportovců

15.00–17.00 fotbalový turnaj
 17.00–20.00   DJs BICA

20.00–21.30  INSIDE KRU Live
Exhibice: akvabely, minirampa pro BMX a ska-
teboard, funbox, trial show, flatland, footbag

Sporty pro veřejnost: basketbal, mini fotbal, 
badminton, petanque, plavecký bazén, Indo bo-
ardy, možnost zapůjčení BMX a horských kol.
Soutěže pro veřejnost: skok nebo přejetí funbo-
xu, udržení se na flatlandovém kole, udržení foot-
bagové míčku ve vzduchu, udržení se na Indo bo-
ardu – pro dvojice, výskok na trialovém kole

Parukářka
11. 9.  20.00–22.00 koncert

Arionas, Guločar (�), 
Děda Mládek Illegal Band (��)

Doprovodný program: stánky neziskových 
a charitativních organizací

Židovské pece – Dopravní hřiště
13. 9.  10.00–18.00   Den pro rodiny s dět-

mi – soutěže, výuka
pravidel silničního 
provozu za asistence 
Policie ČR

Exhibice: trial, flatland, footbag

Mediální partner festivalu je Radio Wave.

PROGRAM FESTIVALU ŽIŽKOV SOBĚ 2008

Žižkov sobě – podzimní festival pro všechny

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.
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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

II. ETAPA 
PRODEJE ZAHÁJENA

obchodního, občanského a rodinného práva, 
rozvody, společné jmění manželů, 
sepisy smluv a podání, medicínské právo

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ  
JUDr. Stanislav Pokorný
Právní služby a zastoupení v oblasti:

Nové sídlo: Praha 3, Písecká 9, tel.: 222 251 094

  5Radniční noviny Prahy 3 | číslo 9 2008 KULTURA

KUPON  
Po předložení 
tohoto kuponu na Žiž-
kovské TV věži získáte 
od 27. 8. do 28. 9. 2008 zvýhod-
něné vstupné 50 Kč s prospektem. 
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RN  V roce 1999 jste našel místo pro 
Boxclub nedaleko žižkovské radnice, 
na Havlíčkově náměstí. Jak těžké by-
lo sehnat prostor a podporu pro svůj 
záměr zřídit si vlastní školu boxu?

Než jsem pro box získal podpo-
ru radnice Prahy 3, tak jsem musel 
dokázat, že to s trénováním myslím 
vážně, vykázat práci s lidmi a pře-
svědčit vedení radnice o tom, že tu 
nechci mít hospodu pro své kama-
rády, ale opravdovou tělocvičnu. 
Nakonec mi dal šanci bývalý žiž-
kovský starosta Milan Český a s ním 
postupně i další politici, takže jsem 
mohl otevřít klub na místě, které je 
na dohled od radnice a každý ho bez 
problémů najde. První, kdo nás za-
čal veřejně podporovat byl pan rad-
ní Pavel Hurda, který nám obrov-
sky pomohl s pořádáním Turnaje 
o pohár města Žižkova. Přesvědčil 
i další radní o tom, že box není krev 
a násilí.

RN  Opravdu si k Vám může přijít 
zaboxovat úplně každý?

Většina zájemců o box k nám při-
chází bez jakýchkoli sportovních 
základů a s nulovými zkušenostmi 
v boxu. Naším cílem je v první řa-
dě probudit v těch, co přijdou, ra-
dost ze sportu a vůli udělat něco pro 
sebe. Takže to u nás může zkusit 
opravdu každý, kdo si chce vylepšit 
fyzičku, naučit se základům boxu, 
umět se ubránit, srovnat si psychi-
ku nebo vypracovat postavu a sho-
dit pár kilo. Jediným omezením pro 
vstup do Boxclubu Žižkov je věk. 
Bereme zájemce až od dvanácti let. 
Horní věková hranice prakticky ne-
existuje. Našemu nejstaršímu „žá-
kovi” je třiašedesát let, je to doktor 
práv a chodí ke mně už deset let.

RN  Chodí si k vám zaboxovat 
i dívky?

Samozřejmě a některé z nich bo-
xují i ligu, stejně jako někteří mí 
kluci. 

RN  Ale to už jsme ve světě profesio-
nálního boxu.

Profesionální box v pravém slova 
smyslu to není, i ta extraliga je ama-
térská. Čistě profesionální box je 
ten, kde se sjednávají zápasy dvou 
borců. Boxuje se na čtyři kola a výš, 
bez helmy a tílka.

RN  Peníze za výstroj nejsou zane-
dbatelnou investicí. Když chce ně-
kdo začít boxovat, měl by mít ales-
poň rukavice a přilbu. 

Ano, ale na prvních trénincích 
stačí každému bandáž na ruce, kte-
rou půjčujeme. A přilbu nepotřebu-
jete okamžitě, protože boxovat s dal-
ším žákem nezačnete jen tak, když 
z boxu neumíte vůbec nic. Ze začát-
ku je hodně důležité, aby se nováček 
dobře seznámil s ostatními, pocho-
pil, že jsme parta a poznal základ-
ní sportovní vybavení klubu, jako 
je boxerská žíněnka a pytel. Měl by 
do sebe dostat i atmosféru tréninku 
a rytmus zkušenějších kluků, co už 
umí boxovat. A vůbec nezáleží na 
tom, že to nováček dělá úplně špat-
ně. U něj samozřejmě následně pře-
vládá fyzický trénink nad tím tech-
nickým. O nováčky se starám stejně 
zodpovědně jako o zkušené borce. 
Baví mě obojí. A výstroj? Rukavice 
nebo přilbu si člověk může koupit 
později, kdy už pozná, že box je pro 
něj tím pravým sportem. 

RN  Jak konkrétně probíhá trénink 
u nováčků?

Já bych to takhle nedělil, proto-
že jsou části tréninku, které jsou pro 
všechny stejné. Každý se musí rozbo-
xovat, aby nebyl ztuhlý. Jdeme k ží-
něnce, která je umístěná na stěně. 
Tomu říkáme “šestka”, protože šest 
minut do té žíněnky boxujeme. Člo-
věk se přitom ideálně “rozpotí” a ro-
zehřeje si svaly. Teprve pak se začíná 
trénink lišit u jednotlivých členů klu-
bu podle jejich technické vyspělos-
ti. První věc, kterou se učí nováček 

z techniky boxu je levý přímý úder 
a nákrok. Musí obojí umět zkoordi-
novat, což není vůbec jednoduchá 
věc. Skoro všichni jsme praváci, tak-
že se v boxu začínáme učit používat 
levou ruku, s kterou nejsme zvyklí 
moc pracovat. A to se cvičí tři nebo 
čtyři kola po dvou minutách. Nová-
ček pak přejde k boxovacímu pyt-
li, kde cvičí technicky vyspělejší člen 

klubu. Drží mu boxovací pytel a při-
tom pozoruje, jak do pytle bije a u to-
ho chytá ten správný rytmus. Potom 
si to kluci vymění. Takže je to jednak 
fér a ten technicky slabší se od lepší-
ho tímhle způsobem učí.

RN  Nemusí mít zájemce o box ve 
vaší škole strach, že se z něj stane 
na prvním tréninku boxovcí pytel 
pro zkušenější borce?

V žádném případě. Pokud nebude 
chtít nikdy spárovat, což znamená 
jít do boxu s druhým člověkem, pak 

nemusí. Navíc na spárovnání musí 
člověk delší čas boxovat a mít zku-
šenosti. Ale ta chvíle stejně jednou 
přijde, sami ucítíte, že je čas. Jakmile 
vás box pohltí, nedá vám to. Ale jed-
na věc je, že chcete spárovat a dru-
há, jestli vám to dovolím. Jako trenér 
zodpovídám za všechno, co se v klu-
bu děje. Mě box těší a chci, aby tě-
šil ještě dlouho i ty ostatní. A ne, aby 
byl box pořád považovaný za krva-
vý sport pro agresivní nemyslící lidi. 
Hodně negativní reklamy přinesly 
tomuhle nádhernému sportu média. 
Kdyby to tak nebylo, na ten živý bo-
xovací pytel byste se nikdy nezeptal.

RN  S jakými zraněními musí ama-
térský boxer počítat?

Při prvním spárování si občas 
méně zkušený boxer dojde pro rá-
nu a odnese to monoklem, nebo na-
raženým nosem. Při zápasech platí, 
že čím je boxer chytřejší a technič-
tější, tím spíš umí vystihnout směr 
soupeřova úderu a zranění se větši-
nou vyhne. Rozseknuté obočí a větší 
rány hrozí spíš rvavějším typům bo-

xerů, kteří jdou hodně dopředu. Box 
je bezpečný sport, pokud se dodržují 
všechna pravidla a máte předepsané 
ochranné pomůcky, jako je přilba, 
chrániče zubů a suspensor. Boxera 
chrání při zápasech i rozhodčí, který 
když vidí, že borec nemůže, tak ho 
většinou nechá odpočinout, je tam 
určitá benevolence a nedá prostor 
k tomu, aby ho soupeř zbil. Velká 
zodpovědnost je taky na trenérech. 
Po prvním kole většinou vidím, jest-
li ten můj kluk na soupeře má nebo 
ne. Když je mi jasné, že mu to nejde, 

že to není ono, tak ho nenechám za 
každou cenu doboxovat. Do ringu 
hodím ručník, zastavím boj a své-
ho borce pochválím. Ručník v ringu 
není žádná ostuda, ale stará tradice, 
která chrání boxera před vážnějším 
zraněním.

RN  Existuje něco, co ve svém klubu 
rozhodně nestrpíte?

Agresivitu a rváčství. Zažil jsem 
to v klubu jen jednou, když se klu-
ci při boxu mezi sebou trochu os-
třeji chytli. Odtrhnul jsem je od se-
be a toho, co konflikt vyprovokoval, 
jsem okamžitě z klubu vyhodil.

RN  Co všechno může člověku box 
dát?

Určitě to, co všechny ostatní spor-
ty. Získáte férové kamarády, naučí-
te se pravidelnosti a zodpovědnosti, 
protože bez ní ničeho nedosáhne-
te. Pro box je typické, že se člověk 
musí rozhodovat rychle, třeba jestli 
dát v ringu pravý nebo levý hák, pří-
padně ustoupit. A to všechno pro-
bíhá v hlavě bleskově. Váhat a otá-
let není během zápasu možné. Tohle 
všechno se dá zužitkovat v běžném 
životě. Když začnete dělat jakýkoliv 
sport pravidelně, změní se vám po-
zitivním způsobem myšlení. Box je 
samozřejmě i dobrým sportem pro 
sebeobranu, kde zužitkujete schop-
nost ovládat strach a soustředit se 
na to, co se bude dít. Naučit se podí-
vat zpříma do očí tomu, kdo mě chce 
bít a to už samo o sobě může protiv-
níka odradit. Málokdo ví, že jako bo-
xer nemusím použít při sebeobraně 
ani úder, když už k napadení dojde. 
Stačí v pravý čas dobře uhnout a do 
násilníka lehce strčit a mám klid.

RN  Váš klub je známý i tím, že v něm 
trénují lidé z různýc h koutů světa.

To je pravda, trénují tu třeba 
Ukrajinci nebo Bělorusové. Mám tu 
i kluky z Kuby, Venezuely a Němec-
ka. A to je další přínos pro člověka, 
který k nám přijde trénovat. Box 
nás všechny sbližuje, dává nám šan-
ci se víc poznat a vyvrací tak mediál-
ní nesmysly o tom, že všichni Ukra-
jinci jsou mafiáni a násilníci nebo 
že všichni Romové kradou. Jakmi-
le se v našem klubu zavřou dveře, 
jsme všichni jedna velká rodina.

-jer-

Tišerova žižkovská škola boxu
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Bývalý československý reprezentant 
a osminásobný mistr republiky v boxu 
Stanislav Tišer (nar. 1957 v Plzni) má svou 
vlastní školu amatérského boxu na Žižkově 
od roku 1994. Dvakrát se stěhoval, než našel 
stalé místo v podobě skromně vybavené 
tělocvičny, kam za boxem chodí čím dál 
tím vice lidí. V průběhu čtrnácti let vychoval 
držitel ceny Fair play Českého olympijského 
výboru nespočet zkušených borců, z nichž 
se někteří probojovali i do české boxerské 
extraligy. Tišerova vlastní zápasová bilance je 
vynikající: dvě stě deset výher proti třiceti osmi 
porážkám. A nebýt toho, že komunistické 
Československo bojkotovalo spolu s dalšími 
zeměmi „východního bloku” v roce 1984 
Olympijské hry v Los Angeles, měli bychom 
dnes na Žižkově i olympijského boxera…

Občanské sdružení Máme otevřeno pořádá 11. a 12. září na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad festival na podporu integrace lidí s mentálním postižením nazva-
ný PODZIMNÍ KAFEMLETÍ. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý hudeb-
ní a divadelní program (mj. Ohm Square, Ridina Ahmedová), soutěže a tombolu. 
Dopolední program je určen především dětem a jejich rodi-
čům, odpoledne je pro všechny a večerní nabídka pak potě-
ší zejména mladé diváky. Podrobný program naleznete na 
www.mameotevreno.cz

V ROCE 1986 za Uhelné sklady Praha proti tehdejšímu reprezentantovi 
ČSSR Maronovi z Dukly Olomouc (vlevo)

JAKO ČESKOSLOVENSKÝ REPREZENTANT slaví vítězství v mezistát-
ním utkání proti Maďarsku (pražská Lucerna, 1985)

Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v září kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví 

a osobní pohody. Blahopřejeme: Marii Capouškové, Haně 
Hrubé, Miroslavu Střídovi, Miloši Mátlovi, Evě Duškové, 

Jaroslavě Apolínové, Marii Radostové, Heleně Soukupové 
a Naděždě Rothové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM

RAD_09_06v.indd   1RAD_09_06v.indd   1 10.9.2008   12:45:0010.9.2008   12:45:00



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.

V blízkosti centra Prahy naleznete byty a ateliéry, které splní Vaše 
nejnáročnější přání. Klidné prostředí Rezidence Korunní navíc 
nabízí výhledy na město, předzahrádky, příjemný dvůr se zelení 
či možnost garážového stání.

REZIDENCE KORUNNÍ
PRAHA – VINOHRADY

www.rezidencekorunni.cz
email: prodej@sekyragroup.cz

800 411 111

radnicni noviny 133x210_c.indd 1 8/8/08 3:27:53 PM

ANGLIČTINA 
o víkendech (15–20 hod.)
NĚMČINA, RUŠTINA, 

FRANCOUZŠTINA 
o nedělích

RODET – RNDr. Dana Čiháková
Bořivojova 12, Praha 3 

tel.: 222 729 149 • mobil: 603 869 113
www.volny.cz/rodet

www.lexis.cz | www.verejnekurzy.cz
Krkonošská 17, P-2 a Sudoměřská 39, P-3
[T/F: 222 721 363, GSM: 603 283 580]

• angličtina [obecná, obchodní, 
PET, FCE, CAE]

• ŠJ, FJ, NJ, IJ, ČJ, RJ
• fi remní a individuální výuka
• pomaturitní studium 

s akreditací MŠMT
• od září 2008 nové moderní 

učebny u metra Jiřího z Poděbrad

Jazykové kurzy
na Praze 2 a 3
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~ 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.: 296 786 17tel.: 296 786 1777–– 88
www.sportcentrumstep.cz www.sportcentrumstep.cz ~~ otevírací doba 7:00 otevírací doba 7:00~~22:0022:00

Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. je součástí mezinárodního koncernu 
Fresenius SE se sídlem v německém Bad Homburgu a je významným 
poskytovatelem vysoce specializované lékařské péče v celosvětově 

nejrozsáhlejší síti dialyzačních středisek ve Spojených státech 
amerických, v zemích Evropy, Latinské Ameriky či pacifické oblasti.

Do našeho týmu v Praze a v Kladně hledáme 
kolegu/kolegyni na pozici: 

LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Požadavky:
� Absolvent lékařské fakulty 
� Atestace z interního lékařství případně nefrologie
� Výborné komunikační schopnosti
� Znalost cizího jazyka (zejména angličtiny) – výhodou

Nabízíme:
� Zajímavé finanční ohodnocení
� Zaměstnanecké benefity
� Práci v profesionálním týmu
� Možnost dalšího vzdělávání 

Pokud Vás náš inzerát zaujal, zašlete svůj životo-
pis na adresu michaela.rydlova@fmc-ag.com, ne-
bo nás kontaktujte na tel. č. +420 220 121 188 
(Michaela Rýdlová). 

Podrobnosti o naší společnosti naleznete na 
www.fresenius.cz

POHŘEBNÍ ÚSTAV 

PEGAS CZ s.r.o.
kompletní služby

Fibichova 4, Praha 3 (vedle nemocnice Kubelíkova)
NONSTOP 800 176 423 

AQUA AEROBIK 
Praha 3, Komenského nám.6

Cvičení nezatěžuje klouby 
a posiluje celé tělo. Vhodné pro 

všechny, kteří se chtějí potit ve vodě!
Cvičíme každé pondělí 

od 17.00 do 20.00 od 15. září.
www.plavani-sipka.cz

tel.: 775 274 752
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STRUČNĚ
� 5. Žižkovský výtvarný salón 
se uskuteční od 5. září do 3. říj-
na ve výstavní síni Atrium na 
Žižkově, Čajkovského 12. 

� Novou sérii Autoportrétů 
známých osobností rozjede 
od podzimu Ateliér Alf (Bořivo-
jova 90). V pondělí 22. září se 
jako první představí designér 
Aleš Najbrt.

� Farní Charita Žižkov v Čaj-
kovského 36 pořádá kurz  „Tré-
nování paměti“ od 2. října do 
20. listopadu vždy ve čtvrtek od 
15.00 do 16.00 hod. Pořadatelé 
přivítají všechny zájemce, s sebou 
papír, propisku a přezůvky.

� Dětský folklórní soubor 
Vrbina přijímá nové členy 
4., 8. a 11. září vždy od 16.00 
do 18.00 v tělocvičně ZŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic. Soubor hledá 
děti vě věku od 4 do 15 let, které 
chtějí rozvíjet hudební a rytmické 
cítění i pohybové kultury pomocí 
lidové slovesnosti, písniček, tan-
ců i pohybových her.

� Centrum pro integraci ci-
zinců zve veřejnost na Den 
otevřených dveří, který se 
koná ve středu 3. září od 9.00 
do 17.00 v prostorách centra 
v Kubelíkově 55.

� TJ Sokol Žižkov II. pořá-
dá nábor dětí (od 5 let) do od-
dílu juda. Informace na tel. 
604 725 657

� Občanské sdružení Přátelé 
Prahy 3 chystá 24. a 25. října 
pokračování architektonické-
ho festivalu. Kromě urbanistic-
ké procházky, která povede zá-
jemce k pramenům „žižkovské  
městské síly“ a odborných před-
nášek mají na programu mj. ta-
ké literární večer v Kostele Nej-
světějšího srdce Páně.

� Klub vodní sporty Pražač-
ka přijímá nové členy do kur-
zu plavání a plavecké pří-
pravky. Trénink je od 16. zá-
ří každé úterý a čtvrtek. Infor-
mace na tel. 603 509 293 nebo 
607 537 882.

Podruhé v historii ocenila třetí 
městská část nejlepší pedagogy zá-
kladních a mateřských škol na svém 
území. Na cenu Diploma Comenia-
num bylo řediteli škol nominováno 
čtyřiatřicet učitelů a učitelek. Oce-
nění převzali z rukou místostarosty 
pro školství Jiřího Matuška 26. červ-
na na slavnostním večeru v koncert-
ní a výstavní síni Atrium na Žižko-

vě. Do pedagogického týmu snů 
Prahy 3 za loňský školní rok byli no-
minováni: Alena Markvartová, Ji-
ří Kubíček, Vladimír Vošahlík, Vě-
ra Bemháková, Ivana Černohorská, 
Dana Fialová, Ivana Friedrichová, 
Ivana Grusová, Danuše Hánová, 
Hana Hlaváčková, Petra Horynová, 
David Hovorka, Jaroslava Hrdlič-
ková, Zdeňka  Jevická, Eva Jiříková, 

Emilie Jozová, Marcela Kochová, 
Jiří Kopecký, Ivana Kovářová, Mi-
loslava Kubová, Pavlína Kulhavá, 
Jarmila Kynčlová, Alice Losenic-
ká, Jana Mandelová, Petra Metelko-
vá, Ivana Netušilová, Eva Nováko-
vá, Helena Poulová, Marie Pretlová, 
Klára Ročková, Josef Sejk, Radka 
Soukupová, Alena Štěpánová a Da-
niela Uhrová. -red-

Nejlepší kantoři podruhé

Již po osmé se v Praze v areálu TJ 
Sokol Žižkov a v parku na Vítko-
vě  24. až 27. července sešly špičky 
světového a domácího žonglování 
v rámci Mezinárodní přehlídky po-
uličního umění a festivalu žonglo-
vání 2008. K novinkám letošního 

ročníku patřil i celodenní program 
pro děti s názvem Cirkus BimBác, 
který spolupořádala Nová Trojka. 
Děti si mohly vyzkoušet ovládání 
žonglérských pomůcek a vyřádit se 
ve výtvarných a hudebních dílnách.  

-red-
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1) 00554/08 dvouletý pes střed-
ní velikosti, kříženec buldo-
ka pískové barvy s bílou ná-
prsenkou, hodný, milý, klidný 
mazlivý a čistotný, vhodný do 
bytu. Nalezen 5. března na 
Žižkově.

2) 01668/08 velký hladkosrs-
tý pes zhruba rok a půl starý, 
kříženec rezavé barvy s bílou 
náprsenkou, mladý, tempera-
mentní a potřebuje hodně po-
hybu. Nalezen 24. července 
na Vinohradech.

3) 01750/08 zlatý anglický kokr-
španěl, čtyřletý pes standardní velikosti, čistotný, vhodný do by-
tu, má rád procházky, nelze ho však doporučit k dětem. Nalezen 
3. srpna na Malešické ulici.

4) 00331/08 šestiletý menší pes, černý kříženec knírače, milý, bude 
silně závislý na svém novém pánovi, bude i žárlivý, proto ho nelze 
doporučit k dalším zvířatům. Nalezen 8. února 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

KDO MĚ CHCE
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Pouliční umění na Vítkově

14. září (neděle) v 10.15 
      s Bohemians Praha
28. září (neděle) v 10.15 
      s FK Mladá Boleslav

DOMÁCÍ ZÁPASY 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

Nekonvenční Žižkov podvanácté
Sedmnáct koncertů na sedm-

nácti místech Žižkova, Vino-
hrad i dalších místech Prahy 
přinese 12. ročník mezinárodní-
ho hudebního festivalu Nekon-
venční žižkovský podzim. Festi-
val zahájí Collegium pražských 
trubačů 17. září od 16.00 kon-
certem v Obřadní síni žižkovské 
radnice. Festival zakončí 20. lis-
topadu na základní škole Vlkova 
smyčcové kvarteto M. Nostitz 
Quartet (na snímku) společně 
s uměleckým garantem Nekon-
venčního žižkovského podzimu 
Jiřím Hoškem. -red-

GALERIE POD RADNICÍ –
Letošní čtyřicátník, absolvent Aka-
demie výtvarných umění v Praze, 
malíř Martin Velíšek, dlouhole-
tý příznivec a spolupracovník žiž-
kovské radnice, autor všech tisko-
vin ke zdejším vinobraním a ma-
sopustům, vystavuje od 5. září do 
3. října v Galerii pod radnicí.

CHMELNICE JE EKOŠKOLOU – tři pražské základní školy obdržely 
na sklonku školního roku v Senátu PSP ČR z rukou ministra Ondřeje Lišky 
mezinárodně certifikovaný titul Ekoškola. O titul, který klade vysoké ekologic-
ké podmínky na úsporný provoz, výukové chování i zodpovědné chování k ži-
votnímu prostředí, letos zažádalo celkem 18 škol. Jedním z úspěšných žada-
telů byla i Základní škola Chmelnice z Prahy 3.

V sobotu 9. srpna zemřel ve věku nedožitých 
87 let místopředseda Československé obce legi-
onářské plukovník v. v. Jaroslav Chejstovský. Vá-
lečný veterán, držitel Čs. válečného kříže 1939, 
medaile Za chrabrost před nepřítelem a mnoha 
dalších ocenění. 

Mimo jiné byl také zapsán v Knize cti Prahy 3 
a aktivně se angažoval ve veřejném životě naší 
městské části, mimo jiné jako zastupitel na žižkovské radnici.

V posledních letech velice aktivně přispíval k obnově a budování 
Československé obce legionářské a propagaci jejích myšlenek. -red-

Zemřel plukovník Chejstovský

NEDÍVEJ SE ČERNOBÍLE –
koncert věnovaný toleranci k men-
šinám proběhne v pátek 5. září od 
19.00 v Paláci Akropolis

S pistolí na přítelkyni
Pistoli použil jako přesvědčovací prostředek pětapadesáti-

letý muž vůči své přítelkyni. S nabitou zbraní v ruce jí vyhrožoval smrtí 
po předchozí hádce ve svém bytě v Roháčově ulici. Přivolaní strážníci po 
bleskovém zákroku agresivního muže za použití donucovacích prostřed-
ků, především  hrozby služební zbraní odzbrojili a zneškodnili. Agresivní 
muž i jeho zbraň skončili v rukou republikové policie.

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
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