
Třetí městská část už zná tři desít-
ky nejlepších pedagogických osobnos-
tí škol a školských zařízení. Vybrali je 
v rámci prvního ročníku akce Diploma 
Comenianum jednotliví ředitelé mateř-
ských a základních škol. Na slavnostním 
večeru, který proběhl 28. června v kon-
certní a výstavní síni Atrium, pak pře-

vzali ocenění z rukou místostarosty pro 
školství Jiřího Matuška. 

„Jednotlivé školy a školská zaříze-
ní odvádějí zejména pro naši nejmladší 
generaci ohromné penzum práce, o kte-
ré se veřejnost často nemá možnost ani 
dozvědět. Toto veřejné setkání je tedy 
motivováno snahou o zviditelnění kva-

litních pedagogů a jejich práce,“ řek-
la v úvodu slavnosti starostka Prahy 3 
Milena Kozumplíková.Večer modero-
val Eduard Hrubeš, o kulturní program 
se postarali především žáci uměleckých 
škol. 

„Přes některé nedostatky, které or-
ganizaci tohoto prvního společenské-

ho setkání provázely, si myslím, že šlo 
o příjemné a neformální setkání peda-
gogů a ředitelů s vedením radnice naší 
městské části. Věřím, že se nám podaří 
na Praze 3 založit novou tradici,“ dopl-
nil místostarosta Jiří Matušek.

Celkem bylo oceněno 31 pedagogů. 
Zvláštního ocenění se dostalo odcháze-
jícímu řediteli Základní školy náměs-
tí Jiřího z Lobkovic Václavu Gregorovi, 
kterému za dlouholetou činnost podě-
kovala starostka Milena Kozumplíková 
hned v úvodu večera. 

-red-

Miles Davis Acid Jazzu
trumpetista Erik 
Truffaz, špička 
evropského jazzu,
vystoupí v Akropoli

Čtěte na str. 4

Radnice podpořila občany
rada městské části chce 
zabránit zrušení parku 
v Kouřimské

Čtěte na str. 3

Hoch od Bobří řeky
vzpomínka na stoleté 
výročí narození 
slavného spisovatele 
Jaroslava Foglara

Čtěte na str. 7

Učitelský tým snů
Žižkovská radnice ocenila nejlepší pedagogy mateřských a základních škol

RADNIČNÍ
NOVINY PRAHY 3

•  L I S T Y  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  3  •  w w w . p r a h a 3 . c z

R O Č N Í K  1 6
2  0  0  7
Č  Í  S  L  O

Z D A R M A

9

Vážení občané, 
milí čtenáři,

máme zde nový škol-
ní rok 2007–2008. Dalo 
by se říci: školní rok ja-
ko každý jiný. A přece, 
ten letošní bude v mno-
ha ohledech jiný a mož-
ná složitější.

Kvalitní vzdělání je dnes jedním z klí-
čových faktorů budoucí osobní prospe-
rity každého občana. Chci Vás ubezpe-
čit, že na radnici Prahy 3 jsme si vědomi 
jeho významu. Školství je jednou z pri-
orit programových cílů Rady Městské 
části Prahy 3. Důkazem je i letošní roz-
počet. Více než třetina všech investičních 
výdajů je určena do zlepšení našich škol 
a školských zařízení. 

Opravené budovy škol a perfektní
vybavení však samy o sobě nezaručí
úspěch ve vzdělání. Tím, s kým práce 
se žáky stojí a padá, je učitel. Vzdělaný, 
moudrý, náročný a přísný, ale i trpělivý 
a laskavý. Každý žák potřebuje trochu 
jiný přístup a ten pravý kantor pozná, 
kterou z potřebných vlastností u kterého 
žáka akcentovat. 

Novinkou letošního roku je povin-
nost učit podle vlastních školních vzdě-
lávacích programů, které dle zákona 
jednotlivé školy zpracovaly. Přeji proto 
pedagogům mnoho úspěchů při naplňo-
vání těchto programů.

Komu ale chci především popřát mno-
ho úspěchů, jsou školáci. Vždyť na tom 
jaký základ bude mít jejich vzdělání, zá-
visí budoucnost. Nejen jejich osobní, ale 
i budoucnost celé země a tím samozřej-
mě i naší městské části. Budoucí prospe-
rita bude v jejich rukou. Palce na radnici 
držíme především těm nejmenším, kte-
ří zasednou do školních lavic poprvé. 
Samozřejmě také těm mladým mužům 
a dívkám, kteří zahájí studium na střed-
ních školách. Přání úspěchů vysokoškol-
ským studentům (Vysoká škola ekono-
mická, největší vysoká škola v ČR, sídlí 
na našem území) je samozřejmostí. Stále 
se zvyšující konkurence na trhu práce je 
nutí být úspěšnými.

Všem žákům i učitelům přeji hodně 
zdaru a úspěchů.

Milena Kozumplíková, 
starostka

Několik tisíc občanů si přišlo v průběhu 
srpna vyřídit parkovací karty do nově 
zaváděné zóny placeného stání na Pra-
ze 3. Šestnáct operačních míst na provi-
zorním stanovišti na stadionu FK Vikto-
ria Žižkov odbavuje žádosti občanů bez 
čekání. Prodej karet pro abonenty, tedy 
živnostníky a firmy, začne 1. září. 

Do 28. srpna si karty vyzvedlo více 
než tři tisíce rezidentů z třetí městské 
části. Zatímco v prvních dvou dnech 
mobilní pracoviště odbavilo na 400 žá-
dostí denně, v následujících dnech si 
pro kartu na Viktorku přicházelo asi 
300 občanů denně. Slabší zájem je na-
opak o víkendech, kdy operátoři vy-
řídí asi stovku žádostí za čtyřiadvacet 
hodin. Pracoviště bude nadále po ce-
lé září fungovat od 8.00 do 18.00 hodin 
sedm dní v týdnu. Čekací doby jsou za-
tím nulové.

„Kdo přijde, jde prakticky ihned na 
řadu. Máme neustále otevřeno všech 
16 stanovišť a zvládli bychom i výraz-
ně více žádostí bez prodlev. Prozatím si 
lze parkovací kartu vyřídit bez průtahů, 
hlavní nápor však očekáváme na konci 
září, tedy několik dní před tím, než ma-
gistrát plánuje spuštění provozu zón. 
Proto občany prosím, aby nečekali na 

poslední chvíli,“ uvedl zástupce staros-
ty Zdeněk Lochman

Mobilní stanoviště na žižkovském 
fotbalovém stadionu bude fungovat do 
7. října. Od 1. října pak bude uvedeno 
do provozu stálé centrum pro prodej 
parkovacích karet pro Prahu 3 ve vni-
trobloku Perunova 5. Zde však budou 
k dispozici již jen čtyři výdejní místa.

-red-
Více v rozhovoru na str. 3

Pátek 21. září 
Náměstí Jiřího z Poděbrad

15.00 Žižkovanka – dechovka
16.00 Příchod královské družiny (Jan

Lucemburský, Eliška Přemyslov-
na, KareI IV., družina)

16.15 Slavnostní zahájení Vinohrad-
ského Vinobraní – královský 
kancléř seznámí diváky s pro-
gramem, historická hudba, vy-
stoupení kejklířů, slavnostní 
jmenování Karla IV. markrabě-
tem moravským a předání sprá-
vy Českých zemí do jeho rukou

17.00 Slavnostní vylisování prvních 
hroznů vína a přípitek – rytíři 
na koních, historická hudba, 
šermířské souboje a taneční vy-
stoupení

18.05 Rytířský turnaj na koních – sku-
pina Traken

19.05 Zábavné dobové hry 
19.30 HUDBA PRAHA
20.45 CLOU

náměstí Míru
14.00–22.00 Stylové tržiště (pět dru-
hů burčáku, staročeské občerstvení, 
historická řemesla, chůdařská vystou-
pení, exhibice italských praporečníků, 
kejklíři...) 
18.00 Divadelní představení Alchymis-

ta – svítání v Sakkáře
21.30 Ohňová show

Sobota 22. září
Náměstí Jiřího z Poděbrad

13.00 Žižkovanka – dechovka
14.00 Příjezd královské družiny
14.30 Historická hudba Braagas a vy-

stoupení kejklířů
14.50 Slavnostní jmenování Karla IV. 

markrabětem 
15.15 Historická hudba Krless a tanec
15.30 Šermířský souboj 
17.30 Historická hudba a potulní umělci
18.00 Rytířský turnaj na koních – sku-

pina Traken
19.05 Zábavné dobové hry pro potě-

chu publika
19.30 LUCIE VONDRÁČKOVÁ
20.30 Překvapení večera
21.55 Ohňostroj

Havlíčkovy sady (Grébovka)
14.00 Slavnostní zahájení: starostka 

MČ Praha 2 Jana Černochová 
a ministr zemědělství ČR Petr 
Gandalovič

14.30 Zahájení soutěžního a progra-
mového odpoledne

16.00 Vyhlášení výsledků výtvarné a li-
terární soutěže ZŠ

17.40 Pozdravení návštěvníků: primá-
tor Prahy Pavel Bém

18.00 PETR MUK
19.00 Vyhlášení výsledků soutěží
19.30 Umělci a kaskadéři
20.00 DRUŽINA (SK)

Změna programu vyhrazena.

Program XI. ročníku Vinohradského vinobraní

Vydáno 3000 karet
V Praze 3 probíhá vyřizování 
žádostí občanů bez čekání 

Jedenáctý ročník tradičního hu-
debního festivalu bude slavnostně za-
hájen 13. září v obřadní síni žižkovské 
radnice Kontradancí pro dechové ná-
stroje W. A. Mozarta v provedení de-
chového kvinteta Academia a viol-
loncelistky D. Hoškové. V jubilejním 
roce Ludwiga van Beethovena dává 

dramaturgie J. Hoška významný pro-
stor právě tomuto světovému sklada-
teli. Festival připomene také sté vý-
ročí spisovatele Jaroslava Foglara.
Jednou z vrcholných akcí bude i ora-
torium Mesiáš G. F. Händela. Zářijo-
vý program naleznete na str. 6.

-red-

Nekonvenční podzim startuje

Diploma Comenianum 2007
Nejlepší pedagogové Prahy 3 

Václav Gregor, Hana Bauerová, 
Marie Bou-Rjeili, Jitřenka Brožová, 
Danka Džadoňová, Vlasta Faktorová, 
Věra Fenclová, Věra Freyová, Eva Háj-
ková, Eva Hladečková, Hana Jindro-
vá, Věra Kantorová, Alena Kmínková, 
Blanka Lichtigová, Romana Matějč-
ková, Jana Mráčková, Alena Nezbedo-
vá, Lubomír Novák, Miloslava Přikry-
lová, Hana Puklová, Petra Radostná, 
Miroslava Romanová, Libuše Stupko-
vá, Táňa Široňová, Jana Šmídová, Ire-
na Šulcová, Anuše Švecová, Marta Ti-
těrová, Jaroslava Trubková, Vladimíra 
Vaněčková a Petra Vaňková. 

Partneři:

Slavíte jubilejní svatbu?
Jako v předchozích letech pořádá MČ Praha 3 v listopadu oslavy jubilejních svateb 
– zlatých, smaragdových, diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let trvání man-
želství). Pokud i vy toto krásné jubileum oslavíte, buďte prosím tak laskavi a ozvěte 
se na telefonní číslo: 222 116 349 (Odbor kultury – M. Valentová) nebo písemně na 
adresu: Úřad MČ Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

Žižkovská radnice zřídila dvě informační linky k zóně placeného stání – lidé 
se mohou školených úředníků dotazovat (denně od 8 do 18 hodin) na číslech 

724 807 185 a 724 807 169
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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. 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, chladicí boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, 
chemikálie, zářivky, léky, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní 
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného 
v seznamu. Kontejnery budou k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do doby, než bude počet 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) 10. 9.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 17. 9.
3. Orlická/Přemyslovská (4) 24. 9.
4. Přemyslovská/Sudoměřská (2) 3. 9., 1. 10.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 10. 9.
6. Tachovské nám. – u tunelu (2) 17. 9.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 24. 9.
8. U Rajské zahrady/Vlkova (2) 3. 9., 1. 10.

Okruh C termín přistavení
 9. nám. Barikád (2) 10. 9.
10. Ambrožova/Malešická (4) 17. 9.
11. Jeseniova 143 (3) 24. 9.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 3. 9., 1. 10.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 10. 9.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 17. 9.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 24. 9.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 3. 9., 1. 10.

ze dne 27. 6.
Schválila
• výroční zprávu Správy komunálního 
majetku Praha 3, a. s. a roční účetní zá-
věrku za rok 2006 • veřejnému projed-
nání dokumentace o hodnocení vlivů na 
životní prostředí záměru výstavby pod-
zemních hromadných garáží na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad • převod finančních 
prostředků do investičního fondu MŠ 
Na Balkáně 74 na na nákup kombino-
vaného sporáku do školní kuchyně • do-
poručení bytové komise
Souhlasila
• se záměrem zbudování střešní ná-
stavby na nebytovém domě Olšanská 7 
• s příkazní smlouvou s SKM na zajištění 
regenerace panelového domů, ulice Pod 
Lipami č. 1, 3, 5 a 7 • s pořádáním akce 
„Gymnastická a akrobatická show“ dne 
3. 7. na náměstí Jiřího z Poděbrad
Doporučila
• ZMČ schválit poskytnutí návratné 
bezúročné půjčky společenství vlastní-
ků domu Ševčíkova 5 pro opravu a re-
konstrukci
Vzala na vědomí
• dvanáct volných bytů, šest z nich po-
stoupila bytové komisi pro přidělení 
odsouhlaseným žadatelům, u ostatních 
rozhodla o vypsání výběrového řízení

ze dne 18. 7.
Schválila
• doporučení komise sociální a zdra-
votní RMČ • poskytnutí bytu v Domě 
s pečovatelskou službou čtyřem obča-
nům • výměnu oken MŠ Pražačka • ko-
náním akce „Podzimní kafemletí“ na 
nám. Jiřího z Poděbrad • doporučení 
komise obchodních aktivit RMČ • do-
poručení bytové komise RMČ • rekon-
strukci interiéru kulturní památky Atri-
um, koncertní a výstavní síně, do původ-
ního stavu • záštitu nad konáním akce 
Divadelní chapiteau Park Vítkov • Vý-

běr ostrahy objektů ÚMČ P-3 vítěznou 
firmou z výběrového řízení • vítěze vý-
běrových řízení na 4 volné byty • zajiš-
tění XI. ročníku Vinohradského vino-
braní • výběr nejvýhodnější nabídky 
na zateplení fasády a výměnu oken ZŠ 
K Lučinám • opatření k zajištění prode-
je parkovacích karet do ZPS
Vzala na vědomí
• volné nebytové prostory a uložila vy-
psat na ně výběrová řízení

ze dne 15. 8.
Schválila
• instalaci schodišťové plošiny v budo-
vě Vysoké školy veřejné správy a mezi-
národních vztahů pro studenty se zdra-
votním postižením • doporučení byto-
vé komise RMČ • vítěze výběrových ří-
zení na 6 volných bytů • doporučení ko-
mise obchodních aktivit RMČ • poskyt-
nutí dvou bytů v Domě s pečovatelskou 
službou a jednu výměnu bytu • Dohodu 
o vzájemné spolupráci mezi MČ a Policií 
ČR • přidělení peněžitého daru ve výši 
100 000 Kč na uhrazení nákladů spoje-
ných s konáním akce „Nekonvenční žiž-
kovský podzim 2007“ • smlouvu s vítěz-
nou firmou ve výběrovém řízení na úklid 
budov ÚMČ P-3 • záměr na zachování 
soukromého pozemku v ulici Kouřim-
ské jako veřejné městské zeleně
Vzala na vědomí
• šest volných bytů, čtyři z nich postou-
pila k výběrovému řízení a dva k při-
dělení schváleným žadatelům • rozbo-
ry hospodaření MČ za I. pololetí roku 
2007 • volné nebytové prostory a uloži-
la vypsat na ně výběrová řízení
Doporučila
• ZMČ schválit vyřazení bytového do-
mu Víta Nejedlého 13 z III. etapy priva-
tizace domovního fondu • ZMČ schvá-
lit poskytnutí návratných bezúročných 
půjček pro opravy a rekonstrukce do-
mů na území MČ

Zastupitelstvo městské části Prahy 3

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

Volná garážová stání
Výzva č. 247

MČ P-3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými stáními: 
1. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.25, 14,39 m2

2. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.10, 17,12 m2

3. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.216, 11,00 m2 
4. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.87, 11,00 m2

5. Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 27, 11, 71 m2

6. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.36, 12,25 m2

Minimální nájemné u všech uvedených prostor je 900 Kč/m2/rok.
Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, zasla-

ných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Lipanská 14, 
v obálkách označených značkou: „Výběrové řízení č. 247“ doplněnou pořadovým 
číslem garážového stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či ne-
správně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, 
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou považujete za 
přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z  hlavních kritérií výběrového řízení 
pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro 
pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v  Praze 3. Do výběrového 
řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ P-3 finanční pohledávky. 
Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání (garáží), je nutno zaslat kaž-
dou nabídku samostatně!

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude ve čtvrtek 13. září v 16.00 hod.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit, návrh pořadí bude 
schvalovat Rada městské části.Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně 
informován do 30 dnů ode dne zasedání RMČ.MČ P-3 si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit
Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Na úřad od října
s platební kartou

V rámci zvyšování komfortu obča-
nů při vyřizování úředních záležitostí 
zavádí žižkovská radnice na úředních 
místech městské části Praha 3 od po-
čátku října terminály na platební karty. 
Občané tak od podzimu letošního ro-
ku mohou při placení správních poplat-
ků a dalších plateb využít výhody bez-
hotovostních plateb kartou. Terminá-
ly budou k dispozici v pokladnách na 
Havlíčkově náměstí 9, v Seifertově 51 
a v nově zřízeném prodejním místě 
parkovacích karet v Perunově 5.

Jan Šmíd, zástupce starosty

ze dne 19. 6.
Schválilo
• závěrečný účet MČ P-3 za rok 2006 
a souhlasilo s hospodařením bez vý-
hrad • prodej bytového domu Koně-
vova 142 s šesti garážemi a bytových 
domů Jeseniova 153, 155, 157 a 159 
v rámci III. etapy privatizace domov-
ního fondu • změnu úplného znění zři-
zovací listiny příspěvkové organiza-
ce ZŠ Havlíčkovo náměstí, ZŠ K Lu-
činám, ZŠ Lupáčova, ZŠ Chelčického, 
MŠ Na Balkáně, Waldorfské MŠ Ko-
něvova a MŠ Jeseniova 98 • poskyt-
nutí daru 70 000 Kč z fondu sociálního 

a zdravotního Občanskému sdružení 
Remedium Praha na částečné zajištění 
provozu Občanské poradny • odlože-
ní splátek návratné bezúročné půjčky 
pro opravu a rekonstrukci domu Spo-
lečenství vlastníků jednotek Kráso-
va 24 • vyhodnocení výběrového říze-
ní na prodej volných bytů K Lučinám 
11, 13, 15, 19, 20, 22 a nově vybudova-
ných bytových jednotek v domech Pod 
Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48 a 50 
• poskytnutí zpětného čerpání ve výši 
50 444 Kč z Fondu pro podporu údrž-
by privatizovaných obytných domů 
bytovému družstvu

Rada městské části Praha 3

Nový školní rok s řadou novinek

ZÁPIS DO JESLÍ – Jesle v Rohá-
čově 40 přijímají děti ve věku od 1 roku 
do 3 let. Otevřeny jsou každý všední den 
v 6.30–17.00 hod. Děti jsou rozděleny do 
dvou oddělení podle věku a s ohledem 
na jejich psychomotorický rozvoj. Při-
hlášky si lze vyzvednout v budově jeslí, 
bližší informace na tel. 222 591 729.

Do nového školního roku 2007–2008 
vstupuje naše městská část s řadou no-
vinek, které by měly zásadním způso-
bem ovlivnit kvalitu výuky.

První z nich je vyučování podle vlast-
ních vzdělávacích programů dle školské-
ho zákona. O podrobnostech jednotli-
vých školních vzdělávacích programů se 
může každý informovat. Další novinkou 
na začátku školního roku je Koncepce 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací sousta-
vy, kterou schválila rada městské části. 

Významným faktorem, který situa-
ci ve školství na Praze 3 ovlivňuje, jsou 
rizika vývoje v síti základních škol, ze-
jména na druhých stupních. Školy s níz-
kým počtem žáků na druhém stupni 
(6. až 9. třída) přestávají být schopny 
efektivně využívat kvalifikaci a apro-
baci učitelů, zejména v oblasti přírod-
ních věd – matematiky, fyziky, chemie 
a nejsou schopny zaměstnávat specia-
listy. Legislativní podmínky stanoví po-

čet hodin, které musí pedagog týdně 
odučit. Splnění těchto limitů je s klesa-
jícím počtem tříd velmi komplikované. 
K tomu se připojují dlouholeté problé-
my s nedostatkem kvalifikovaných uči-
telů cizích jazyků, zejména angličtiny. 
Nízké počty žáků způsobují sílící tlak 
na zvyšování finanční náročnosti, a to 
nejen v oblasti provozní, ale zejména 
ve mzdové oblasti. Tato situace s nízký-
mi počty žáků bude zřejmě trvat ještě 
6 až 7 let. 

Podle demografické studie, kterou 
si nechala městská část vypracovat, se 
již ale blížíme k bodu zlomu. Po téměř 
deseti letech poklesu počtu žáků v zá-
kladních školách lze od roku 2009 oče-
kávat v dalších 15 letech v Praze 3 dy-
namický nárůst. Ten bude způsoben 
především plánovanou masivní by-
tovou výstavbou (Nákladové nádra-
ží Žižkov, Vackov, Central park). Dle 
demografické studie současná kapa-

cita MŠ přestane postačovat již v ro-
ce 2008 a v následujících 10 letech lze 
očekávat zvyšování počtu dětí ve věku 
3 až 5 let, a to až o 80 až 90 % opro-
ti roku 2006. 

Na straně jedné se bude zřejmě ješ-
tě 6 až 7 let síť našich základních škol 
potýkat s nízkými počty žáků a volnou 
kapacitou, a na straně druhé se dá ko-
lem roku 2015 předpokládat její nedo-
statečnost. A samozřejmě musíme brát 
v úvahu i situaci v mateřských školách. 
Již po letošním zápisu zůstávají v ma-
teřských školách jen 4 volná místa.

Proto se rada městské části bude za-
bývat variantami řešení situace tak, 
abychom co nejkvalifikovaněji, nejcit-
livěji a nejefektivněji vyřešili výše na-
značené problémy zejména s ohledem 
na kvalitu a odbornost výuky a tedy 
s co největším přínosem pro žáky na-
šich škol.

Jiří Matušek, zástupce starosty

Volné ateliéry
Výzva č 248

MČ P-3 disponuje v současné době těmito volnými ateliéry:
1. Blahoslavova 10/293, 127,46 m2, 9. podlaží
2. Lupáčova 18/864, 79,94 m2, 9. podlaží

Minimální nájemné je 1.000 Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou – 5 let. Účel pronájmu bude v souladu s uměleckou činností. Prohlídka bude 
umožněna 6. října od 9.00 do 10.00 hod. 

Tyto ateliéry budou pronajaty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných 
Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, 
v obálkách označených značkou: „Výběrové řízení č. 248 – ATELIÉRY“, doplněnou 
pořadovým číslem nebytového prostoru.Obálky takto neoznačené nebo označené 
neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. 

V nabídce uveďte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento ateliér pova-
žujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z kritérií výběrového řízení 
pro obsazení atelieru bude nabídnutá výše nájemného. V nabídce uveďte: jméno 
a příjmení, datum narození, adresu, telefon, zaměstnání, vzdělání. Je třeba také 
přiložit popis dosavadní umělecké tvůrčí činnosti s příslušnou dokumentací a čest-
né prohlášení, že nejste uživatelem jiného ateliéru. Nabídky, které nebudou výše 
uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového řízení zařazeny. Pro podání 
nabídky lze použít formulář, který je k dispozici v podatelnách a informační kance-
láři ÚMČ P-3 nebo na www. praha3.cz. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni 
zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 finanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem nabídek bude ve čtvrtek 13. září v 16.00 hod. Výbě-
rové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit, návrh pořadí bude schva-
lovat Rada městské části. Vybraný uchazeč bude písemně informován do 30 dnů 
ode dne zasedání RMČ. MČ P-3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a vý-
běrové řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit
Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

V průběhu prázdnin proběhla rekon-
strukce kotelny, která zásobuje teplem 
181 bytů v bloku domů ohraničených uli-
cemi Loudova, Koněvova a Biskupcova. 

V nově zrekonstruované kotelně jsou 
osazeny tři kondenzační plynové kot-
le o výkonu 92–462 kW. Zařízení bude 
sloužit pro výrobu topného média, kte-
ré bude rozváděno do předávacích sta-
nic, které také prošly celkovou rekon-
strukcí. Nové výměníky dokáží přesně 
měřit spotřebu, což odstraní případné 
nesrovnalosti ve vyúčtování nákladů.

Rekonstrukce si vyžádala 10,5 mil.
korun. Zvláštností této akce bylo, že 
se celá prováděla za provozu bez mi-
mořádného omezení odběru teplé vo-
dy obyvateli. Novou kotelnu si během 
kontrolního dne prohlédl také místosta-
rosta Zdeněk Lochman.  -jir-

Nová kotelna v Biskupcově

NOVÉ ŠATNY PRO PLAVCE – poslední červnovou středu slavnostně za-
hájila starostka Milena Kozumplíková provoz nových šaten plaveckého komplexu 
Sportovního a rekreačního areálu Pražačka SARAP. U slavnostního předání obča-
nům jí asistovali místostarostové Zdeněk Lochman, Jan Šmíd a Martin Benda společ-
ně s ředitele areálu Martinem Čadkem. 
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Až do sedmého října bude šestnáct do-
časných pracovišť na stadionu Viktoria 
Žižkov vydávat parkovací karty pro 
občany, živnostníky i firmy z Prahy 3. 
Od října pak bude do provozu uvedeno 
stálé centrum v Perunově 5. Za hladký 
průběh zavádění regulace parkování je 
na žižkovské radnici zodpovědný mís-
tostarosta pro dopravu Zdeněk Loch-
man. Prodej karet žižkovská radnice 
spustila jako první z dotčených měst-
ských částí. 
Na spuštění prodeje parkovacích ka-
ret měla Praha 3 přibližně 4 týdny od 
chvíle, kdy Magistrát hl. m. Prahy pro-
dejem žižkovskou radnici pověřil. Jak 
se podařilo akci zajistit?

Byl to šibeniční termín, ve kterém 
radnice musela najmout pracovníky 
pro prodej, zajistit místo, nakoupit po-
čítače, kopírky a další techniku, nechat 
vytvořit počítačový program, zaškolit 
pracovníky a prodej zahájit. Ze strany 
celého realizačního týmu to byl mimo-
řádný výkon. Především bych chtěl po-
děkovat lidem z odboru dopravy a od-
boru informatiky, kteří pro zdar akce 
obětovali nejen veškerý pracovní, ale 
i volný čas.
Podle informací v tisku provázely za-
hájení prodeje karet problémy. Jak by-
ly rozsáhlé?

Mediální obraz neodpovídal tak 
zcela skutečnosti. Problémy se vyskyt-
ly v úvodních dvou až třech hodinách 
po spuštění prodeje karet. Způsobily je 
problémy s počítačovým programem, 
který bylo třeba doladit. Samozřejmě 
se omlouvám všem občanům, kterých 
se tento problém dotkl. Na druhou 
stranu je ale třeba říci, že vzhledem 
k rozsahu a k náročnosti celé akce je 
prodej mimořádně bezproblémový. 

Řada lidí byla mile překvapena, 
když v tisku četla o frontách a při ná-
vštěvě výdejního místa se nestačila ani 
rozhlédnout a již byla na řadě.
Zprávy z některých prodejních míst 
hovořily v prvních dnech o čekacích 
dobách v řádu až šesti hodin. Jaké jsou 
čekací doby na Praze 3?

O čekacích dobách se dalo hovo-
řit v prvních chvílích, kdy se výše zmi-
ňované programové zádrhele zkřížily 
s mimořádným úvodním náporem zá-
jmu občanů. I tak se pohybovaly v řá-
dech desítek minut. V současné době 
však je na prodejním stanovišti na Vik-
torce čekací doba neznámým pojmem. 
Nápor však očekáváme v druhé polo-
vině září. Obavám se, že řada občanů 
nechá vyřízení parkovací karty na po-
slední chvíli a pak bude nemile pře-
kvapena. I tak bychom však závěreč-

ný nápor měli zvládnout poměrně lépe 
než v jiných městských částech. Zatím-
co jinde uskutečňují prodej u tři termi-
nálů nebo maximálně u deseti, a to jen 
v pracovních dnech, na Žižkově má-
me stále otevřeno šestnáct výdejních 
stanovišť deset hodin denně sedm dní 
v týdnu.

Proč se žižkovská radnice rozhodla 
zřídit dočasné mobilní stanoviště, dal-
ší městské části prodávají v budovách 
radnice...

Praha 2 disponuje velkými prosto-
rami, které žižkovská radnice nemá. 
Na sedmé části probíhá prodej jen 
na třech výdejních terminálech. Úva-
ha o mobilním pracovišti byla moti-
vována snahou o zajištění maximální-
ho možného komfortu občanů. Věděli 
jsme, že za měsíc a půl budeme muset 
vydat přes 12 tisíc parkovacích karet, 
přitom na vyřízení každé žádosti je tře-
ba asi 15 minut. Prioritou proto by-
lo zřídit co největší počet prodejních 
terminálů, abychom lidem ušetřili čas. 
Je přeci rozdíl čekat v létě několik mi-
nut u stánku s občerstvením a poseze-
ním v altánu, nebo se tísnit ve frontě na 
dusné chodbě úřadu. 
Jak byly lidé o podmínkách pro získá-
ní karty informováni? Vyskytlo se hod-
ně zmatků?

Na informovanost jsme při realizaci 
celé akce mimořádně dbali. Věděli jsme, 
že pro občany bude nepříjemné,  pokud 
zapomenou některý z potřebných do-
kladů a budou muset celou proceduru 
znovu opakovat. Připravili jsme proto 
zvláštní vydání Radničních novin, kte-
ré dostali všichni do schránek již 14 dní 

před spuštěním prodeje. Zde jsme otisk-
li detailní podmínky, stanovené Magis-
trátem hl. m. Prahy. Ty jsou však do-
sti komplikované a nepřehledné. Proto 
jsme oficiální texty doplnili návody, jak 
postupovat, např.: Máte-li auto na lea-
sing, vezměte si s sebou... Vznikla tak ja-
kási kuchařka, návod, který si lidé čas-
to s sebou brali na prodejní místo. Navíc 
na stanovišti je i informační buňka, kde 
lidé získají od našich odborníků z odbo-
ru dopravy detailní informace. 
15. srpna byl zahájen prodej karet pro 
rezidenty, tedy občany. Živnostníci 
a firmy si karty koupit nemohli. Podle 
hlavního města byly důvodem problé-
my při prodeji karet...

Praha 3 byla připravena zahájit pro-
dej tzv. abonentních karet společně 
s kartami rezidentními. Několik ho-
din před zahájením prodeje však při-
šlo doporučení magistrátu nevydávat 
karty firmám a živnostníkům. My jsme 
prodej zahájili ihned poté, co magistrát 
schválil nové ceny pro abonenty.
Spekuluje se o změně termínu, kdy by 
rozšíření placeného parkování na Pra-
hu 2, 3 a 7 mělo vstoupit v platnost. 
Existují pro to nějaké důvody?

Z pohledu naší městské části niko-
liv, my jsme připraveni termín dodržet.

-ph-

Na regulaci parkování jsme připraveni
říká místostarosta zodpovědný za dopravu Zdeněk Lochman

Zastupitelstvo městské části Praha 3 
schválilo prodej volného pozemku na 
rohu Havlíčkova náměstí a Prokopo-
vy ulice. Parcela bude prodána firmě 
Virgilio Real, která vzešla z výběrové-
ho řízení a na uvedeném pozemku po-
staví obytný dům s podílem nebyto-
vých prostor. Výsledek této soutěže je 
skvělou zprávou pro občany, radniční 
pokladnu i samotnou tvář historické-
ho Žižkova. Vyhrál totiž kvalitní pro-
jekt investora, který nabídl velmi dob-
rou cenu. 

Na zmíněný pozemek již byla vy-
psána v minulosti dvě výběrová řízení. 
V prvním z nich na jaře 2004 nabídli in-
vestoři jako nejvyšší nabídku 5,5 milio-
nů korun. Rada městské části tuto na-
bídku vyhodnotila jako nevýhodnou 
pro veřejné finance a výběrové říze-
ní zrušila. Také cenu 8 milionů korun, 
které se podařilo dosáhnout v druhém 
tendru, jenž probíhal na podzim 2004, 
radnice neakceptovala a rozhodla se 
s prodejem posečkat... A čas potvrdil 
správnost rozhodnutí.

Zájem investorů rostl a nastala do-
ba zhodnotit pozemek obehnaný plo-
tem z vlnitého plechu a hyzdící jedno 
z hlavních náměstí naší městské části.
Rada proto vypsala nové výběrové ří-

zení a v něm nabídla více než 30 milio-
nů korun hned trojice z celkem 14 zú-
častněných investorů. Dva z nich však 
zvolili necitlivé architektonické řešení 
a proto komise vybrala nabídku v pořa-

dí třetí, která však citlivě dotváří dané 
území. Vítězný návrh vhodně zapadá do 
okolní zástavby, nepokouší se okolním 
historickým budovám konkurovat, nao-
pak z návrhu je patrná snaha s celkovou 
tváří Havlíčkova náměstí souznít. To 
koneckonců může každý posoudit dle 
zde otištěných návrhů. Věřím, že větši-
na našich občanů, kteří mají rádi histo-
rickou část Prahy 3 – Žižkov, s výběrem 
komise souhlasí.

Vítězná cena převyšující 30 milio-
nů korun je šestinásobkem maximální 
sumy, kterou investoři nabídli za zmí-
něnou parcelu před třemi lety. Je tedy 
důkazem správnosti rozhodnutí radni-
ce s prodejem vyčkat. Je také nemalým 
přínosem žižkovské pokladny, který 
nám v budoucnosti jistě umožní rozběh-

nout další investiční 
akce, jenž mají v pro-
gramu Rady městské 
části prioritu. 

Pavel Hurda, 
radní

S tímto tajuplně znějícím termí-
nem se již měli čtenáři možnost se-
známit. Přesto si dovolím krátce při-
pomenout, oč se jedná. Komunitní 
plánování je metoda importovaná 
z Británie, která má za cíl zvýšit ad-
resnost (zejména) sociálních služeb 
občanům a zapojit do obecního ve-
řejného života co nejvíce obyvatel. 
Zjednodušeně řečeno jde o to, aby 
se zadavatel služeb (v našem případě 
radnice) o všech svých krocích do-
mlouval s poskytovateli služeb (rad-
niční příspěvkové organizace a ne-
ziskový sektor) a s uživateli služeb 
(tedy klienty, ať již jde o seniory, mat-
ky s dětmi a další). Takový postup by 

měl zvýšit efektivnost poskytovaných 
služeb – jinými slovy, aby radnice ne-
platila za něco, oč občané nestojí, 
a naopak. Tuto metodu lze pochopi-
telně provádět i v jiných oblastech, 
než jsou sociální služby. V minulém 
čísle Radničních novin jsme napří-
klad informovali o otevření vnitro-
bloku v Soběslavské ulici, který byl 
rekonstruován na základě ankety 
mezi místními obyvateli. I tyto po-
stupy jsou svého druhu komunitním 
plánováním a radnice je hodlá i na-
dále používat.

Přestože tedy aktivity ve smys-
lu komunálního plánování městská 
část Praha 3 již dlouhodobě prová-
dí, z hlediska koordinace s ostatními 
městskými částmi, hlavním městem 
Prahou a posléze i státními a evrop-
skými orgány je třeba toto plánová-
ní formalizovat. Na naší městské 
části máme situaci usnadněnou o to, 
že zde působí řada velmi kvalitních 
a funkčních neziskových organiza-
cí, s nimiž má radnice dlouhodo-
bě velice dobré vztahy a spoluprá-
ce je, troufnu si říci, na velmi slušné 
úrovni. 

Komunitní plánování má souhlas 
rady městské části, aktivní podporu 
našich neziskových organizací a s tro-
chou štěstí bude na podzim toho-
to roku formalizován tým lidí, který 
bude v pracovních skupinách praco-
vat na komunitním plánu. Nepova-
žuji tuto metodu za samospasitelnou, 
nicméně věřím, že touto cestou při-

spějeme k zvyšová-
ní vlivu (a tím i zá-
jmu) občanů na věci 
veřejné.

Martin Benda, 
zástupce starosty

Dostavba Havlíčkova náměstí: 
Dobrá zpráva pro občany i pokladnu 

Komunitní 
plánování

NEÚSPĚŠNÉ NÁVRHY – investoři těchto dvou projektů nabídli v soutěži nejvyšší ceny. Komise však shledala jejich návrhy jako architektonicky nevhodné.

VÍTĚZNÝ NÁVRH – nabídku firmy Virgilio Real komise vyhodnotila jako nejlepší.

Radnice vstoupí do boje o park
19. září má aukční síň Clanrouy dra-

žit stavební parcelu číslo 4312/2 v Kou-
řimské ulici v naší městské části. Tento 
pozemek je v majetku Stavební spoři-
telny České spořitelny a bezprostřed-
ně sousedí s její budovou na Vinohrad-
ské třídě. Na pětisetmetrovém pozemku 
by měla vyrůst podle územního plánu 
obytný pětipodlažní vilový dům. 

Jakmile se radnice o připravované 
aukci dozvěděla, okamžitě se jí začala 
zabývat. Po vyjádření nesouhlasu v pří-
slušném výboru se na žižkovskou rad-
nici obrátili i obyvatelé okolních do-
mů s ostrým protestem. Vedení žižkov-
ské radnice se rozhodlo razantně posta-
vit za jejich zájmy. 

Prostranství je v současné době vyu-
žíváno jako veřejný parčík a podle ná-
zoru radnice existuje řada pádných ar-
gumentů pro to, aby tomu tak bylo 

i do budoucnosti. Především se poze-
mek nachází v urbanisticky velmi cen-
né lokalitě funkcionalistických domů 
z 30. let minulého století a je trvale vy-
užíván k odpočinku především starší-
mi občany. Ti, kdo po-
měry v lokalitě znají, 
považují za samozřej-
most, že zeleň rozvol-
ňuje okolní zástav-
bu. Ze všech propozic 
daného místa je jasně 
čitelný původní ur-
banistický záměr, ve 
kterém je parcela vy-
členěna jako volný prostor mezi okolní 
zástavbou. Zájemce, který by prostran-
ství získal od současného majitele, by 
tak případnou bytovou výstavbou mo-
hl ohrozit urbanistický charakter celé-
ho místa. Okolní domy by  byly také 

zbaveny světla. Výstavba v dané lokali-
tě by navíc celkově významně narušila 
životní prostředí – parčík je totiž v mís-
tě, kde se v širokém okolí nenalézá ob-
dobná veřejná zeleň. 

Rada městské čás-
ti proto na svém za-
sedání 15. srpna jed-
noznačně podpořila 
stanovisko obyvatel 
okolních domů a při-
jala jednomyslně zá-
měr na zachování 
pozemku jako veřej-
né zeleně. Žižkovská 

radnice nemůže přímo ovlivnit kroky 
soukromého majitele pozemku. Může 
však v případě vstřícného postoje Čes-
ké spořitelny nalézt oboustranně přija-
telné řešení, které umožní veřejný park 
zachovat. Proto starostka Prahy 3 Mile-

na Kozumplíková vstoupila s vedením 
firmy do jednání a vyzvala Českou spo-
řitelnu ke zrušení aukce na dotyčnou 
parcelu a k jednání s městskou částí. 

Praha 3 tak deklaruje svou vůli vyjít 
vstříc legitimním zájmům občanů. Vy-
nasnažíme se pozemek získat pro ve-
řejné zájmy občanů. I v případě, že by 
byl však prodán případnému investo-
rovi, pokusí se městská část výstavbě 
zabránit. A to se vší rozhodností a vše-
mi dostupnými prostředky, které má 
k dispozici. Vedení městské části v té-
to věci bude jednoznačně stát na stra-

ně občanů.

Ondřej Pecha, 
předseda výboru pro 
územní rozvoj a ma-

jetek

Komunitním 
plánováním přispějeme 
k zvyšování vlivu 
občanů na věci 
veřejné.“

„Radnice se zasadí 
všemi dostupnými 
prostředky a se 
vší rozhodností 
o zachování parku 
v Kouřimské ulici.“

RAD_09_03.indd   1RAD_09_03.indd   1 29.8.2007   17:34:1029.8.2007   17:34:10



4  KULTURA Radniční noviny Prahy 3 9  2007

Současná japonská umělecká scéna 
není v Evropě téměř známa. Pro japon-
ské umělce bývá složité si v Evropě za-
vést jméno a to nejen kvůli jazykové ba-
riéře, ale i kvůli stále převládajícím klišé 
o tradičním Japonsku. Vznik přehlíd-
ky japonského performativního umění 
Japan Now byl iniciován tokijským di-

vadelním a festivalovým ředitelem Shi-
geo Makabem a bernským choreogra-
fem a tanečníkem Imre Thormannem. 
Japan Now si klade za cíl podpořit sou-
časné japonské umění v Evropě, vytvá-
ří prostor pro performance, tanec, di-
vadlo a výtvarné umění i pro japonské 
umělce žijící v Evropě. Japan Now na-
bízí také interkulturní spolupráci; de-
baty diváků s překladateli, tvůrčí dílny, 
ve kterých japonští umělci vyučují své 
techniky, panelové diskuse podněcují-
cí dialog a vzájemné porozumění mezi 

umělci a publikem, Japonskem a Evro-
pou. Díky vzrůstajícímu zájmu funguje 
festival Japan Now úspěšně již několik 
let, letos i v České republice.

-red-

OM-2
23. 9.  20.00  Palác Akropolis

Experimentální soubor založen v roce 
1987 Shigeo Makabem.Ve svých sou-
časných představeních využívají vi-
zuálních projekcí, jako např. video- 
a computerová grafika. Vystupují na 
mezinárodních festivalech v USA, Ev-
ropě, Asii i Africe. Za dobu svého pů-
sobení získal soubor několik ocenění: 
“Best Performance Award” Internati-
onal Festival for Experimental Theat-
re in Cairo

IMRE THORMANN
24 a 25. 9.  20.00  Palác Akropolis

Choreograf a tanečník pocházející 
z Bernu. Po dokončení studia techni-
ky se v roce 1990 přestěhoval do To-
kia, kde založil vlastní Butoh akademii. 
Je jedním z iniciátorů přehlídky Japan 
Now. Žije v Berlíně.

Do 12. října zde můžete vidět výsta-
vu ilustrací Čínských pohádek Rená-
ty Fučíkové. Známá ilustrátorka dět-
ských knih a časopisů je držitelkou 
mnoha ocenění za obrázky k Pohád-
kám bratří Grimmů, Pohádkám Os-
cara Wildea či Vyprávění ze Starého 
zákona. Loni jí vyšla autorská kniha 
o Tomáši Garrique Masarykovi, první 

publikace, která se snaží o představe-
ní postavy prvního českého preziden-
ta dětem.

Na vernisáži spojené se křtem kníž-
ky 18. září vystoupí pěvkyně  Feng yün 
Song a děti z Mezinárodní čínské školy. 
Po dobu trvání výstavy budou v Atriu  
Čínské pohádky v prodeji za zvýhodně-
nou cenu. -red-

Japonští performeři v Praze

INZERCE

Co se nám povedlo
Poslední červnový týden jsme s in-

scenací Jak se vám líbí účinkovali na 
open air festivalu Divadlo evropských 
regionů v Hradci Králové a se stejným 
kouskem jsme byli pozváni jako hosté 
na festival vysokých divadelních škol 
ZlomVaz 07, který se tentokrát konal na 
beskydských Pustevnách. Pro studenty 
je taková konfrontace s jinými divadel-

níky a specifickým „festivalovým“ pub-
likem víc než osvěžující.
Co se chystá

K titulům, které mohli návštěvníci 
ŽDJC vidět již v předešlé sezoně, („se-
maforskou“ Kytici a Shakespearovu ko-
medii Jak se vám líbí), přibude v sezoně 
2007–2008 poslední absolventské před-
stavení ročníku, a to irská komedie Joh-
na Myllingtona Syngeho Hrdina zápa-

du v režii Františka Laurina a v hlavní 
roli s Matoušem Rumlem, (premié-
ra 8. října), a potom také inscenace her 
z dramaturgického plánu pro nastupu-
jící naděje českého divadla: Tři v tom 
Jaroslava Vostrého v režii Jiřího Bilba 
Reidingera, (premiéra 29. října), Brech-
tova Žebrácká opera se songy Kurta 
Weilla v režii vedoucího divadla konter-
vatoře (DIK) Jiřího Bábka a Anouilho-
va Antigona v režii Františka Laurina. 
Vedle žižkovských produkcí zůstává na 
repertoáru, teď již šestého ročníku, Ho-
dina mezi psem a vlkem Daniely Fische-
rové v Divadle Na Prádle. 

V rámci festivalu Nekonvenční žiž-
kovský podzim uvede DIK představe-
ní Kytice.
Co nás trápí 

Velkou překážkou pro smysluplné 
naplňování našeho poslání je absence 
prostoru, který by umožnil větší pro-
dukci DIK. Je to škoda, protože poten-
ce  školního divadla je daleko větší, než 
jaké jsou naše provozní možnosti. První 
profesní zkušenosti studentů spolu s je-
jich entuziasmem dokáží přinést umě-
lecký zážitek výjimečného druhu, pro-
tože mladé divadlo je ještě pomíjivější 
a naléhavější než kterékoliv jiné diva-
dlo. Staří jsme dost dlouho. Mladí jen 
jednou. 

-juba-

Zprávy z divadla konzervatoře

www.rezidencekorunni.cz

Klidné prostředí Rezidence Korunní 
nabízí byty, ateliéry, výhledy na město, 
předzahrádky, příjemný dvůr se zelení 
či možnost garážového stání.

REZIDENCE KORUNNÍ 
VINOHRADY

  
 +420 736  510  255
+420 234 005 661–2

email: prodej@sekyragroup.cz

L á z n ě  L i b v e r d a
Relaxace od 2 730,- Kč – týdenní pobyt s polopenzí a procedurami 
Týdenní, víkendové a další typy pobytů...
Novinka – prodloužené víkendové pobyty od 1 845,- Kč
• léčebné a wellness služby
• komfortní ubytování s příslušenstvím v moderních hotelích a penzionech 
• dárkové poukazy
Rádi Vám zašleme ceník domů zdarma!

LÁZNĚ LIBVERDA, a. s.
č.p. 82 Hejnice 463 62 
tel.: 482 368 102, 106 
mobil: 731 957 326 
info@lazne-libverda.cz 
www.lazne-libverda.cz

tel.: 222 712 633, fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 607 775 433 
infolinka: 800 199 200, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz 

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
•navrhneme•zaměříme•vyrobíme•namontujeme•plný servis•  

• speciální ceny pro rekonstrukce panelových domů •

Krásova 701/3, Praha 3

Kupon na slevu

� ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
Platnost do 31. 10. 2007.
Pro objednávky oken nad 50.000 Kč použijte kupon.

30 %

Do Atria za pohádkou

MILES DAVIS ACID JAZZU OPĚT V PRAZE – Erik Truffaz, špička evrop-
ského jazzu vystoupí 20. září v paláci Akropolis. „Jazz se šťávou i duší a spoustou 
otevřeného prostoru,“ napsal o něm Rolling Stone. “Inteligentní, nekompromisní 
hudba současnosti, kterou hrají virtuózní hráči s bohatou fantazií a odvahou,“ pí-
še zase časopis JazzTimes. Ve Švýcarsku narozený a ve Francii žijící trumpetista 
přezdívaný „Miles Davis acid jazzu“ se svým kvartetem spojuje jazzové experi-
menty, drum’n’bass a hip-hop.

JAK SE VÁM LÍBÍ V PODÁNÍ DIVADLA KONZERVATOŘE – Šárka Va-
culíková, Kristýna Hlaváčková, Jacob Erftemeijer a Adam Skala
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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

 

 

Malování 20 Kč/m2, ren. parket  220 Kč/m2

Firma Miloslav JÁCHIM
Malování a lakování novými technikami - stěrkování 
omítek - lazury - laky - nátěry fasád - stříkané tapety 
Úklid součástí malby, práce o so+ne

Jičínská 4, Praha 3, tel.: 272 734 264, mobil: 607 719 394

FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Tel.: 241 493 633, 603 501 166

www.jancik-syn.cz

spodní prádloplavkysportovní oděvy

otevírací doba: po–pá: 10–18 hod.
Vinohradská 111/86, Praha 3 
Vodičkova 34, Praha 1 (pasáž) 

Plzeňská 166, Praha 5
Mansfeldova 784, Praha 9 

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

Sleva 30 % na kolekci 
plavek 2006 a 2007!

Nová kolekce plavek + 
spodní prádlo TRIOLA

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

AQUA AEROBIK 
a kurzy plavání v P3
Zápis 17. září, cvičíme každé pondělí 

Více na www.plavani-sipka.cz
tel.: 775 274 752, 222 362 006

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

• ANGLIČTINA
• ŠPANĚLŠTINA
• FRANCOUZŠTINA
• NĚMČINA

JAZYKOVÉ 
KURZY

V PRAZE 3
Z Á P I S  J I Ž  P R O B Í H Á !

•Všeobecné kurzy pro děti i dospělé
•Pomaturitní studium s akreditací MŠMT
•Příprava na mezinárodní zkoušky
•Speciální Callanova metoda
•Malé skupinky do 6 nebo do 10 osob

APLIKACE OCHRANNÝCH ANTIGRAFFITI NÁTĚRŮ
více systémů, 80,- až 290,- Kč/m2, 5 let záruka a rok čištění graffiti zdarma!

schody, sklepy, památky, haly, hliník, odstraňování řas, bezprašné tryskání

ze všech typů povrchů a materiálů od 70,- do 490,- Kč/m2

MYTÍ FASÁD A SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI, SPREJŮ, FIXŮ A NÁTĚRŮ

WWW.ARS.CZ
ZDARMA VZOREK

A CENOVÁ
NABÍDKA

ARS

AXIOM REAL, spol. s r.o. 
Kolovratská 110/4, Praha 10
tel: 274811433, 602259423 
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Září

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

6. – 28. 9. MIROSLAV ŘEHÁK: Výběr 
z díla (vernisáž 6. 9. od 18.00 hod.)

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

  1. so 18.00 Zuřící býk (FK)
20.30 U konce s dechem (FK)
22.30 Pusinky

EVROPSKÝ DEN ŽIDOVSTVÍ
  2. ne 18.00 Kupec benátský

20.30 Spalovač mrtvol

  3. po 18.00 Simpsonovi ve filmu
20.30 Kdo je tady ředitel?

  4. út 18.00 Tajnosti
20.30 Simpsonovi ve filmu

  5. st 18.00 Carmen (FK)
20.30 Tajnosti

  6. čt 18.00 Hezké sny
20.30 Interview

  7. pá 18.00 Taking Off (FK)
20.30 Hezké sny
22.30 Pravidla lži

8. so 18.00 Warholka
20.30 Goyovy přízraky
22.30 Kupředu levá, 
kupředu pravá

9. ne 18.00 Medvídek
20.30 Warholka

10. po 18.00 Interview
20.30 Inland Empire

11. út 18.00 Zodiac
20.45 Vratné láhve

12. st 18.00 Kdo je tady ředitel?
20.30 Kouř

13. čt 18.00 Faunův labyrint
20.30 Medvídek

14. pá 18.00 Faunův labyrint
20.30 Edith Piaf
23.00 Pět překážek

15. so 18.00 Medvídek
20.30 Faunův labyrint
22.30 Volver

16. ne 18.00 Faunův labyrint
20.30 Obsluhoval jsem 
anglického krále

17. po 18.00 Red Road
20.30 Medvídek

18. út 18.00 Na východ od ráje (FK)
20.30 Shortbus

19. st 18.00 Občan pes
20.30 AERO NASLEPO

20. čt 20.20 PECHA KUCHA 
NIGHT PRAGUE IV

21. pá 18.00 Taxidermia
20.30 Irina Palm
22.30 Pulp Fiction

22. so 18.00 Životy těch druhých
20.30 Carmen (FK)
22.30 Povídky z kuchyně

23. ne 18.00 Tajnosti
20.30 Simpsonovi ve filmu

24. po 18.00 Simpsonovi ve filmu
20.30 Interview

25. út 18.00 Zápisky o skandálu
 20.30 Faunův labyrint
26. st 18.00 Real Dirt on Farmer John
27. čt 18.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny

20.30 Gympl
28. pá 18.00 Ztracená dovolená

20.30 Irina Palm
22.30 Jedné noci v jednom městě

29. so 18.00 Gympl
20.30 Venuše
22.30 Irina Palm

30. ne 18.00 Faunův labyrint
20.30 Irina Palm

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 Dreamgirls
11. út 10.00 Roming
18. út 10.00 Pusinky
25. út 10.00 Povídky z kuchyně

FILMY PRO DĚTI
1. so 15.30 Štaflík a Špagetka
2. ne 15.30 Krtkova pohádková 

dobrodružství III.
8. so 15.30 Zahrada
9. ne  15.30 O kocouru Mikešovi
15. so 15.30 Putování za švestkovou 

vůní
16. ne 15.30 Pohádky bratří Čapků
22. so 15.30 Robinsonovi
23. ne 15.30 Mach a Šebestová
29. so 15.30 Příběhy cvrčka a štěňátka
30. ne 15.30 Robinson Crusoe

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB 

10. po 20.00 Tleskač (představení 
studentů KALD DAMU)

11. út 19.30 Future Line: 
ZLATÝ VOČI + CHLAPECKÉ 
ZBOŽÍ *

12. st 19.30 Music Infinity: 
GUITAR & The Great Release 
+ SUB N BUS 

13. čt 19.30 TLESKAČ
14. pá 19.30 Akropolismultimediale: 

HEXSTATIC 
15. so 17.00 LUSOFÓNA – festival 

portugalského jazyka
16. ne 20.00 Divadlo LETÍ: Praha Letí
17. po 20.00 Divadlo LETÍ: Praha Letí
18. út 19.30 Future Line: 

AFRODISIAK + 
MALEEDIVY *

19. st 19.30 HM... *
20. čt 19.30 Other Music: 

ERIK TRUFFAZ 
21. pá 19.30 Future First Line: 

THE SLOTS, host: BIG CHEESE
23. ne 16.00 Japan Now:
 Y. TAGUCHI – performativní 

instalace, nám. Jiřího z Poděbrad
 20.00 Japan Now:
 OM-2 – Opus No. 5
24. a 25. 9. 20.00 Japan Now: 

I. THORMANN 
a M. THALMANN – Paralelní pád

26. st 20.00 DIVADLO DEMAGO: 
Účes pro Tapetta

27. čt 19.30 EuroConnections: 
NOUVELLE VAGUE 
+ MIOU MIOU 

30. ne 20.00 KABARET CALIGULA: 
Zkáza vesmírné lodi Libido

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3
tel.: 222 721 838
fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz

20. čt 19.30 P. REIFFERSOVÁ 
– klavírní recitál (B. Martinů, 
S. Prokofjev, F. Chopin, 
A. N. Skrjabin)

22. so 15.00 J. OSTRÝ – flétna, 
L. ŠABAKA – klavír 
(J. Brahms, P. Taffanel)

 Pro seniory vstupné 30Kč
24. po 19.30 Kytara v různých žánrech. 

S. BAREK, A. GHALI 
a N. KOVACZ (ragtime, blues, 
funky, jazz atd)

25. út 19.30 MUSICA BOHEMICA 
1. koncert podzimního 
abonentního cyklu 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
18. 9. – 12. 10. R. FUČÍKOVÁ 

– ilustrace

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
www.cimrman.at

  9. ne AFRIKA
10. po AFRIKA
11. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
12. st ZÁSKOK
13. čt ZÁSKOK
14. pá NĚMÝ BOBEŠ
16. ne BLANÍK
18. út BLANÍK
25. út LIJAVEC
27. čt ŠVESTKA
30. ne DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ 

DIVADLO KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz

11. po W. Shakespeare: 
JAK SE VÁM LÍBÍ

24. po K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík:  
KYTICE

 
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
15. so E. Y. Harburg, B. Lane: 

DIVOTVORNÝ HRNEC -
Občanská vzdělávací jednota 
Komenský Chocerady

11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ PODZIM
Zakladatel a umělecký garant 
Jiří Hošek

email: hosekj@r.amu.cz
www.zizkov.cz/festival

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

13. čt 16.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
(žižkovská radnice, Havlíčkovo 
nám. 9)

19. st 15.30 SMETANOVSKÁ 
HISTORIE OLŠAN – koncert 
(kostel sv. Rocha, Olšanské nám.)

20. čt 19.30 POD STŘECHAMI 
ŽIŽKOVA – divadelní představe-
ní (žižkovská radnice, Lipanská 9)

2. 10. 19.30 ÓDY NA RADOST 
– koncert (Církev bratrská 
na Žižkově, Koněvova 24)

4. 10. 19.30 VIOLONCELLOVÉ 
SONÁTY L. V. BEETHOVENA 
(Atrium, Čajkovského 12)

Pozvánka
Nová Trojka
(Jeseniova 99, www.novatrojka.cz)
Otevíráme 10. 9. Pravidelný pro-
gram od 17. 9. Kurzy od 1.10.
Pro děti a dospělé
19. st 15.00–17.00 Babí léto na 

Parukářce – 15.00 Divadlo Víti 
Marčíka – Bajaja; 16.00 soutě-
že a tvoření pro děti (na hřišti 
s dřevěnou ohradou, info: Ire-
na 603 595 449, zdarma)

25. út 10.00 První měsíc máme 
za sebou aneb nástup do MŠ 
a ZŠ – beseda s PhDr. P. Klí-
mou.

Připravujeme na říjen
5.–6.10. Podzimní burza oblečení 

a potřeb pro děti
Ulita 
(Na Balkáně 100, www.ulita.cz) 
  3. po 10.00–18.00 VÍTEJTE 

U ZÁPISU –  přijďte do Ulity! 
Najdete zde informace o našich 
kroužcích, akcích, o lektorech... 
Můžete se hned přihlásit 

  3. po 15.00–18.00 TAHÁK nám. 
Jiřího z Poděbrad - prezenta-
ce organizací a sdružení pro 
volný čas dětí a dospělých 

  5. st 14.00–18.00 ŽIŽKOVSKÉ 
KROUŽKOVÁNÍ - den otevře-
ných dveří v Ulitě - worksho-
py, dílny, setkání s lektory

16. ne PARNÍKEM DO ZOO – hry, 
soutěže a vystoupení pro děti. 
Dětské vstupenky zdarma (do 
ZOO a na parník) k vyzvednutí 
do poloviny září v pražských 
DDM 

21. čt 16.00–18.00 PODZIMNÍ 
BATIKOVÁNÍ – výtvarná díl-
na pro rodiče a děti od 8 let,  
50 Kč (vč. materiálu)

19. st 16.00–18.30 KLUB DES-
KOVÝCH HER – pro všechny 
věkové kategorie 

13.10 so 10.00 – 18.00 AFRIC-
KÝ DEN Taneční a bubnovací 
workshopy, koncert, přednáš-
ky, promítání, výstava fotogra-
fií, výtvarné dílny, hry a spor-
tovní klání  

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
10. po 13.30 Po usedlostech Smí-

chova (sraz na stanici Ženské 
domovy bus č. 137)

21. pá 16.00 Albatros: „Fontána 
lyrických tónů“ (pozor, změ-
na místa) Dům pečovatelské 
služby, Roháčova 26

24. po 13.30 Jelení příkop (sraz 
na stanici Královský letohrá-
dek tram č. 22 a 23)

Galerie Krásova 37
(www.culturecross.net)
14. 8. – 13. 9. „Tingatinga“ (obra-

zy umělců etnika Makua z jižní 
Tanzanie)

23. 9. – 20. 10. „Královedvorský 
a Zelenohorský rukopis „ - vý-
stava k 190. výročí nalezení 
Rukopisu královedvorského 
– pořádá Česká rukopisná 
společnost

Bunkr Parukářka
(www.parukarka.cz)
září – říjen  Jiří a Kryštof Hlůže: 

Bublinový sen bez ucha (in-
stalace, fotografie) – vernisáž 
13. čt 19.00

Galerie Carpe Diem
(Jičínská 3, www.carpediempraha.cz)
4. 9. – 30. 9. Eduard Ovčáček (se-

rigrafie) – vernisáž 4. út 18.00 
INZERCE

MATEŘSKÝ KLUB ULITKA
Otevřený klub pro rodiče s malými dětmi a těhot-
né ženy, otevřeno po–čt 10.00–13.00 út a st také 
13.20–17.00. Vstupné: 25 Kč/hodina/rodina (těho-
tenské cvičení 50 Kč), více na straně 7.

NABÍDKA KROUŽKŮ:
VZDĚLÁVÁNÍ: Angličtina (děti, dospělí, konverzace, 
různé stupně pokročilosti),Španělština, Francouz-
ština, Němčina, Přípravky na hudební školy, Mat, 
ČJ, k maturitě, Esoterika - osobnostní rozvoj.
SPORT: sezónní kroužky – Volejbal, Nohejbal, Teni-
sová školička, Tenis, Florbal, Fotbálek, Basketbal. 
Celoroční kroužky – Plavání, Lezení na umělé stě-
ně, Sebeobrana, Badminton, Hrátky s míčem i bez, 
Basketbal, Volejbal, Fotbálek, Florbal, Hokejbal, 

Stolní tenis, Aerobik, Jóga, Cvičení pro seniory.
TANEC: Břišní tance, Disco dance, Roztleskávačky, 
Mažoretky, Hip-hop, Wings.
ESTETIKA: Kytara, Flétna, Keramika, Výtvarka, Fi-
gurální kreslení, Grafická dílna, Umělecká řemesla, 
Vitráže-Tiffany, Aranžování, Tvůrčí psaní.
TECHNIKA: Elektro, Modelář, Kutílek. Počítačová 
grafika, Programování, Počítačové sítě, Vytváříme 
své webové stránky, Základy PC, Psaní na PC
KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ: Tanečky, Zpívánky, 
Divadélko MŠ, Výtvarná školička, Aerobik pro 
nejmenší.
RŮZNÉ: Mladý přírodovědec, Ekologický kroužek, 
ZOO-Foto, Mladý detektiv, Moderní deskové hry. 
Přihlásit se můžete také telefonicky, platba bezho-
tovostně

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)

� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a vi-
deokazety. Tel. 222 724 856 
� Přijmu dámskou kadeřnici s ŽL 
do kadeřnictví na Koněvově ul. – ko-
legyně odchází na MD. Částečná kli-
entela zajištěna, příjemné prostředí, 
hl. ulice. Tel. 604 257 632
� Koupím vánoční ozdoby, betlém 
z papíru, ze dřeva, sádry, i jednotlivé 
figurky a domečky. Tel. 274 814 448 
� Daruji do dobrých rukou štěňata 
(pejsky) menšího černého křížence. 
Odběr koncem září. Tel. 775 986 221
� Kung – Fu škola Petry Lorenzo-
vé, Cimburkova 19, Praha 3 – výu-
ka pro zájemce 5–99 let. Zápis 4. až 
6. 9. v 16–18 hod. v prostorách školy. 
Tréninky 2x týdně hodina, kurzovné 
pololetně 2500 Kč. Tel. 606 582 848; 
www.kungfu-praha.com 

� Přenechám fungující zubní ordi-
naci v Praze 3, smlouvy s pojišťov-
nami uzavřeny. Dobrá dopravní 
do stupnost, parkování v objektu, 
v budově je zubní laboratoř a volné 
prostory na zřízení další ordinace. 
Odchod do důchodu. Tel. 603 825 030; 
e-mail: kpmo@quick.cz
� Hledám paní nebo manželský pár 
v důchodu pro úklid a údržbu činžov-
ního domu v blízkosti ulice Kubelíko-
va. Bydliště v blízkosti nutné. Dobré 
finanční podmínky. Tel. 296 326 081, 
602 457 206 – sl. Ilona 9–18 hod.
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. 286 891 400
� Servis, opravy a montáž domov-
ních zvonků a telefonů, opravy 
bezšňůr tel. STC. Tel. 776 252 549
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 602 273 584
� Zdravotní masáže na termálním 
lůžku CERAGEM. Tel. 603 210 312

� 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
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� Malířské a lakýrnické práce + úklid,
levně, kvalitně. P. Sus. Tel. 603 505 927
� KUŘÁCI – ODVYKNETE!
Tel. 224 214 617, 604 207 771
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Vyklízíme pozůstalosti – byty 
i firmy. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel: 241 412 507
� Půjčky všem – zaměstnancům, dů-
chodcům i cizincům. Tel. 723 946 106
� Vyměním pěkný byt 2+1, 96 m2, 

s bohatým přísl., vlast. top., za men-
ší, 50–60 m2, stát. před privatizací. 
Ostatní dohodou. Tel. 721 970 903
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
s lodžií, výtahem, na Olšanském 
nám., za podobný, větší, v Praze 1–3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Vyměním obecní 3+1/L, 70 m2, 
panel, 7. p., překrásný výhled, klidná 
lokalita u parku Parukářka, výbor-
né spojení, za OV, DV nebo obecní 
byt v privatizaci. Tel. 774 334 545
� Vym. pěkný 2+1, 60 m2, 2. p., maj./reg. 
náj., za menší do 40 m2. Tel. 732 507 561
� Vym. obecní 2+kk, I. kat., 44 m2, 
Flo ra, tichý, balkon, po rekons., za po-
dobný i před privat. Tel. 731 781 131
� Vym. st. 3+kk, 66 m2, panel, I. kat., 
2 lodžie, výtah, sklep, 6. p., P3, za men-
ší, st., pouze P3. Tel. 603 979 739
� Prodám zděný domek v zahrad. 
kolonii – voda, elektřina, možno byd-
let. Cena 580 tis. Kč. Tel. 604 185 814
� Pronajmu garáž na Praze 3.
Tel. 776 708 809 večer

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

HLEDÁME BYT V PRAZE 2, 3 – 
OV, případně DV s možností převodu. 
I před rekonstrukcí. Tel.: 222 781 180

RK Štítného 6, 130 00 Praha 3

Přijmu paní na úklid domů, bytů 
a kanceláře na HPP 7.00–13.00 hod. 
Životopis na adresu: RK Štítného 6, 

Praha 3, fax: 222 780 772

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČCKÉ PRÁCE
P. Saifrt – tel.: 606 227 390

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

EVA NETÍKOVÁ – KADEŘNICE Z OHRADY
Kadeřnictví GLANZ, Salmovská 20, Pra-
ha 2, tel.: 224 917 638, tram č. 10 a 16, 

(zastávka Štěpánská, roh Eiffel Optik)
Těším se na Vaši návštěvu!

MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM – PRAVIDELNÝ PROGRAM
Děti s sebou (út 9.00–12.00); Keramický ateliér (út 10.30–11.30); Mrňouskové (st 9.00–
12.00); Dárková dílna (st 15.00–18.00); Hrajeme si s dědou Petrem (st 15.00–16.00); 
Chci si zlepšit prospěch (st od 16.00 dle dohody); Batolátka (čt 9.00–12.00); Miminka 
(pá 9.00–12.00); Laktační poradna (pá 11.30–13.00 –  poslední pátek v měsíci); Žižkov-
ský rok – kulturní akce pro celou rodinu (viz. měsíční program nebo www.novatrojka.cz)

KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
PŘEDŠKOLÁCI: Školička (po 9.00–12.00); Angličtina s keramikou (po 13.15–15.15); 

Malí muzikanti (po 15.30–17.00); Keramika s pohybem (út 13.45–15.45); Výtvarná 
dílnička (st 13.15–14.45); Keramika (st 14.30–16.00); Dramaťáček (čt 13.15–14.45).

ŠKOLÁCI: Ateliér výtvarných technik (po 13.30–15.30); Výtvarné techniky 
s keramikou (po 16.00–17.30); Břišní tance (po 17.45–18.45); Užité umění 
(po 19.00–20.30); Kytara (út 13.30–19.00); Dívčí výtvarná dílna (st 17.00–18.30); 
Flétna (čt, pá 13.00–18.00); Keramika (čt 16.00–17.30).

DOSPĚLÍ: Keramika (po, st 19.00–20.30); Břišní tance (po 17.45–18.45 a 19.00–20.00); 
Užité umění (po 19.00–20.30); Cvičení pro těhotné (st 18.30–19.30); 
Cvičení na balónech (st 19.45–20.45).
Programy Matřského a otcovského centra začínají 17. 9. (Leona – tel. 775 644 978)

Kurzy začínají 1. 10., přihlášky a informace od 1. 9. (Jolana – tel. 603 416 724)

Jeseniova 19, Praha 3, tel.: 222 589 404, 607 644 978; www.novatrojka.cz

RAD_09_06.indd   1RAD_09_06.indd   1 29.8.2007   11:02:5029.8.2007   11:02:50



HISTORIE, PROSTOR A LIDÉ  7Radniční noviny Prahy 39  2007

Blahopřání 
seniorům
Všem členům a ostatním senio-

rům, kteří oslaví v září kulaté a půl-
kulaté narozeniny, přejeme do dal-

ších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Bla-

hopřejeme: Ludmi-
le Zavadilové, Jiři-
ně Maděrové, Jeleně 
Prokopcové, Blan-
ce Hradcové, Marii 
Tvrdíkové, Zdeňku 
Černému, Jaroslavě 

Holečkové, Marii Míš-
kové, Vlastimilu Tomanovi, Libuši 
Herzánové, Františku Teichmannovi, 
Jitce Fišerové, Ludmile Kautské a Ji-
řině Růžičkové.

Za výbor Svazu důchodců Praha 3
Viktor Pelzel

S odstupem času působí postava Ja-
roslava Foglara poněkud koženě. Při-
činil se o to i svou autobiografií Život 
v poklusu, kterou jako by místy psal Mi-
rek Dušín – samá nadšená dřina pro 
blaho české mládeže... 

Na druhou stranu, už v prvních pří-
bězích dodnes nejčtenějšího Foglaro-
va díla Rychlé šípy si nelze nevšimnout 
zjevného smyslu pro humor - rozverné-
ho tónu, přátelského dobírání, slovních 
hříček a komických situací.

Autor přiznává, že nikdy nechtěl do-
spět, tak dobře mu bylo ve světě chla-
pecké družnosti a dobrodružství. Neu-
věřitelných šedesát let, navzdory dvěma 
totalitám a řadě útoků, vedl svůj le-
gendární oddíl, pražskou Dvojku.
„Z Foglarových pozdních výroků jsem 
začínal mít dojem, že postupně přistu-
puje na roli morouse. Ale nebyla to 
pravda - to bychom s ním v oddíle ne-
vydrželi! Dokázal rozvíjet úžasně směš-
né situace, nezkazil žádný vtip. A i to pi-
vo v potoce si chladil,“ říká člen oddílu 
Jaroslav Čvančara.

Dvojkařem se stal roku 1960 po čet-
bě Chaty v Jezerní kotlině a dalších Fo-
glarových knih. Dávaly mu naději, že 
i zdánlivě slabý, otloukaný chlapec se 
může prosadit a zahanbit ty fyzicky sil-
nější. Když mu pak otec sehnal na Fo-
glara adresu, několik měsíců marně pře-
šlapoval před jeho domem. 

„Vybájil jsem si ho jako dvoumet-
rového Rikitana a otevřel mi pán, kte-
rý nebyl o moc větší než já, dvanáctile-
tý kluk,“ vzpomíná Čvančara. Rikitan se 
rozplynul, ale zůstal živý, lidštější Foglar. 

Důkladnost, s níž zpracovával kaž-
dou vyjedenou plechovku od paštiky 
a čísloval bochníky chleba od nejstar-
šího po nejčerstvější, takže v oddíle ni-
kdy nejedli dobré pečivo, mnohým při-
padala komická. V Pikovicích, kde měl 
Foglar chatu, dodnes kolují historky, jak 
si za donášku mléka nechával vrátit do 
posledního haléře. 

Bodoval život jiným i sám sobě, aby 
splnil denní penzum – když nenapsal ur-
čitý počet stránek, byl podrážděný. Ale 
dvojkaři svého Jestřába upřímně milo-

vali: obdivovali zapáleného, zkušeného 
organizátora a nedostižného vypravěče, 
který jim vpodvečer líčil hrůzostrašné 
historky, u nichž se klepali strachy.

Foglarovy záměry a kariéru několi-
krát neblaze zkřížila doba. Poprvé ro-
ku 1941, kdy nacisté zakázali vydávání 
týdeníku Mladý hlasatel, který Foglar 
připravoval, zvedl mu náklad na dvě stě 
tisíc výtisků a zavedl tam slavné čtenář-
ské kluby – ke konci jich bylo na čtyři-
advacet tisíc. 

O pár let později se odehrálo totéž, 
jen v komunistické režii: Foglar byl přes 
svůj nepochybný úspěch „odejit“ z re-
dakce časopisu Vpřed, kde smutně za-
nechal opuštěné kluby. „Udržujte si svůj 

klub i nadále, pracujte pro dobro mlá-
deže dál a nedejte se znechutit žádný-
mi překážkami,“ psal v dopise čtenáři 
v červnu 1948.

Sám bojoval, aby nepodlehl. Jeho 
knížky nemohly vycházet, byl nuce-
ně zaměstnán jako vychovatel, sledo-
vala ho a pokoušela Státní bezpečnost. 
Ač obklopen i ctitelkami, Foglar si ce-
loživotní oporu nenašel. Byl oddán od-
dílu, z něhož mu však svěřenci s počát-
kem puberty nevyhnutelně odcháze-
li. Zamilovával se do žen, ale nezaložil 
vlastní rodinu, což později dávalo pod-
nět k nejrůznějším spekulacím. 

„Jsou to pomluvy. U něho byla hlav-
ní překážka ostych, nedokázal udělat 
ten rozhodující krok,“ říká Jiří Raba, je-
hož rodina se o Foglara od roku 1980 ví-
ce než patnáct let starala. „Byl osamělý. 
Litoval toho střídavě – sice si uvědomo-
val, že by s ženou a dětmi mohl žít spo-
kojený život, ale věděl, že by pak jen 
těžko napsal čtyřiadvacet knih,“ dodá-
vá Raba. 

Vlastně jedinou ženou jeho života se 
stala matka, pečoval o ni až do její smrti 
v požehnaném věku sto dvou let. 

Možná, že knížky Jaroslava Fogla-
ra i jejich pravověrní čtenáři za desítky 
let trochu zestárli a že jen málokdo se 

k foglarovkám vrací v dospělosti. Pro-
ti kouzlům a nadpřirozeným schopnos-
tem Harryho Pottera však mají Rychlé 
šípy či Hoši od Bobří řeky jednu nepopi-
ratelnou výhodu, o kterou autor usiloval 
od počátku – jeho příběh měl být „věro-
hodný a skutečně možný, tak aby ho mo-
hl prožít každý průměrný hoch či dívka, 
kteří žijí v docela obyčejném světě“. 

Alice Horáčková, MF Dnes

Viklefova (pokračování)
Po úspěchu v Bruggách se Viklefo-

vi nabízela diplomatickou kariéra. Jeho 
však nelákala tichá zákulisní jednání me-
zi čtyřma očima. Potřeboval publikum. 
Co nejvíce posluchačů. Vrací se do Ox-
fordu a pokračuje v přednáškách. Po krá-
lem a parlamentem posvěcených výpa-
dech proti papeži a jeho moci (shrnutých 
později do traktátu De dominio – O pan-
ství) zveřejňuje roku 1376 svých 18 tezí, 
v nichž zavrhuje veškeré světské panová-
ní církve i její okázalé bohatství. Vzorem 
přece musí být apoštolská chudoba! Na-
vrhuje i zcela praktické řešení – stát vy-
vlastní církevní statky a bude živit du-
chovní. (U nás se tudíž jeho odkazu stále 
držíme.) V parlamentu, mezi šlechtou 
i měšťanstvem má jeho traktát obrovský 
úspěch, šíří se po celé Anglii ve stovkách 
opisů. V církevních kruzích však pocho-
pitelně vyvolává zděšení. Do protiútoku 
přecházejí nejprve mnišské řády (zpočát-
ku ještě mimo minoritů, kteří mají chudo-
bu přímo nařízenou řeholí svatého Fran-
tiška). Viklef totiž má s církevními řády 
ještě další účty – vyčítá jim, že do klášterů 
lanaří univerzitní studenty. K papeži ny-
ní přímo prší žaloby a ten počátkem ro-

ku 1377 nařizuje londýnskému biskupu 
Williamu Courtenayovi zahájit vyšetřo-
vání. Viklef by sice nikam nemusel, jeli-
kož papežská nařízení již nemají v Anglii 
žádnou vážnost, ale přímo se těší na svo-
ji premiéru před londýnským publikem 
v katedrále svatého Pavla. S ním se dosta-
vuje i John Gaunt, vévoda z Lancasteru 
a hrabě Percy. Ale natěšené obecenstvo 
se řečnického koncertu nedočká. Ještě 
v předkole se do do sebe pustí Lancaster 
a biskup Courtenay, dojde k pohrůžkám 
násilím a podle některých svědků i k fy-
zické inzultaci. Rozzuřený dav, těžce zkla-
maný tímto faulem, se vrhne na vévodu 
i Viklefa a ti mají co dělat, aby vyvázli ho-
lými životy. Za této situace Viklefa přešla 
chuť na další veřejné konfrontace a sta-
huje se načas do ústraní. Papež pak po ce-
lé jaro posílá do Anglie své buly v nichž 
nařizuje Viklefovo přísné vyšetřová-
ní nejprve představeným oxfordské uni-
verzity, pak nadřízeným biskupům a arci-
biskupovi a nakonec i samotnému králi. 
Ovšem představa, že za stále nevyřešené-
ho sporu kolem provizí anglický král pa-
peže poslechne, byla přinejmenším naiv-
ní. Ke všemu Eduard III. 21. června 1377 
zemřel a jeho nástupce Richard II. byl 

zcela ve vleku Lancastera. Teprve na ja-
ře 1378 byl Viklef povolán k předběžné-
mu výslechu na zámek Lambeth. Arci-
biskup a další církevní potentáti se však 
k ničemu nedostanou. V kapli zámku je 
totiž shromážděna i světská šlechta, ve-
dená princeznou Waleskou (vdovou po 
slavném Černém princi a matkou krá-
le Richarda II.), ještě hrozivější je však 
ohromný dav Londýňanů (veřejné míně-
ní se tam za ten rok obrátilo o 180°), zapl-
ňující nádvoří. Princezna jen stačí vyslovit 
ostré varování arcibiskupovi, načež strá-
že již nedokáží zadržovat rozvášněný dav 
venku, lid vtrhne dovnitř a vyšetřovatelé 
prchají. Soud tím skončil, pouze mu bylo 
prozatím nařízeno své myšlenky veřejně 
nerozšiřovat. 

Viklef ale přechází do parádního pro-
tiútoku – spisuje 33 článků a posílá je pří-
mo do Říma samotnému papeži! Jenže 
– nestalo se nic. Řehoř XI. umírá, v Ří-
mě je zvolen novým papežem Urban VI., 
Francouzi tuto volbu neuznají a v Avi-
gnonu si zvolí Klementa VII. Oba pape-
žové se teď budou dávat do klatby na-
vzájem a nebudou se starat o nějakého 
Viklefa v daleké Anglii...

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Foglar nechtěl nikdy dospět
Sto let od narození slavného Hocha od Bobří řeky

Před sto lety se narodil nejúspěšnější český 
autor literatury pro děti a mládež Jaroslav 
Foglar. Spisovatel je zapsán v Knize cti 
Prahy 3, kde léta bydlel a pracoval.

Ulitka je místem setkávání a navazo-
vání přátelství rodičů dětí od narození 
až do doby docházky do školky. S dět-
mi nechodí jen matky, ale tátové i ak-
tivní prarodiče. I když to někdy vypadá, 
že děti vodí dospělé...

V našem programu naleznete Cviče-
ní rodičů s dětmi od 6 měsíců do 4 let. 
Za pomoci básniček, říkadel a písní se 
rodiče naučí správnému zacházení s mi-
minkem, děti si rozvíjí hrubou i jemnou 
motoriku i řeč, naučí se sociálním vzta-
hům ve skupině a základům rytmiky. 
Na cvičení navazuje Zpíváníčko, což 
je hudebně – dramatický program pro 
děti od 1,5 roku. Dále u nás naleznete 
Výtvarné ateliéry. Jeden je pro dětské 
experimenty a druhý je dárková dílna 
pro maminky. I letos budou připrave-
ny Kursy angličtiny a to pro začáteční-
ky a pokročilé. 

Máme programy i pro těhotné a je-
jich partnery. Jedním z nich je Těho-
tenské cvičení na gymballech, kte-
ré vede lektorka a maminka 3 dětí. 
Chystáme i měsíční setkání bilingv-
ních rodin. Navazují přednášky z ob-
lasti zdraví, ekologie, životního stylu, 
psychologie. Sportovně založeným ma-
minkám na mateřské dovolené je ur-
čen Fit klub s profesionální instruktor-

kou (děti je možno vzít s sebou). Cvičí 
se s gymbally i klasický aerobik. 

Novinkou tohoto školního roku bu-
de program Zahrádka pro děti od 3 let 
bez přítomnosti rodičů. Děti se zde mo-
hou naučit barvám, výtvarným techni-
kám, společným hrám, soutěžím, najít 
nové kamarády, vyzkoušet svou samo-
statnost i soběstačnost. 

Cena vstupného je 25 Kč za hodinu 
a rodinu (50 Kč cvičení aerobiku s hlí-
dám dětí a těhotenské cvičení). Je mož-
no si zakoupit i permanentku. Dobro-
volnice jsou na vstupném zvýhodněné. 
Na programy Zahrádka, Přednášky 
a semináře, Výtvarný ateliér pro dospě-
lé je nutná rezervace předem.

Otevřeno je od 17. 9. V pondělí až 
pátek od 10 do 13 hodin, v úterý a ve 
středu po polední spací pauze ještě i od 
14.20 do 17 hodin. Podrobné informa-
ce o aktuálním programu najdete vždy 
polovině předcházejícího měsíce na na-
šich webových stránkách.

Petra Broskev Boháčková, Ulitka

Klub Ulitka
DDM Praha 3 – Ulita,
Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3
Telefon: 271 771 025-6, 606 611 920
E-mail: ulitka@ulita.cz

PŘEDSTAVUJEME
Klub Ulitka

Dětské počítače se speciálními pro-
gramy pro výuku předškolních dětí má 
se svém vybavení také mateřská škola 
Milíčův dům na Žižkově. Americká fir-
ma IBM ve spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy bezplat-
ně umístila do vybraných mateřských 
škol počítačové stanice Young Explorer. 
Tyto přístroje umožňují dětem ve vě-
ku od 3 do 7 let přístup k řadě softwa-
rových programů. A žižkovská školka 
s Sauerově ulici se stala jedním z vybra-
ných 22 českých předškolních zařízení, 
kam padesátka počítačů putovala. Pod-
le IBM a ministerstva počítače uvádějí 
děti do digitálního světa hravou formou, 

podporují jejich počítačovou gramot-
nost a rozvíjejí znalost jazyka, počtů, vě-
dy a humanitních oborů. Počítačový pro-
gram je velice jednoduchý na ovládání 
a bere ohled na to, že je pro děti těžší za-
cílit kurzor do konkrétního místa. Úkoly 
a jejich řešení se systematicky neopakují. 
Děti musí hledat kreativní řešení pokaž-
dé, když usednou k počítači. Software 
učí děti základům matematiky a logiky 
(Mílin dům matematiky), určování ča-
su a prostorové představivosti (Hančin 
dům místa a času) či přírodovědě (Du-
bový rybníček, Stroj na počasí) a přispí-
vá k rozvoji jejich jazykového vyjadřo-
vání a spolupráce. -red-

Milíčův dům vyučuje
předškoláky na počítači

Ke konci školního roku uspořádali 
myslivci z Prahy 3 již po několikáté mys-
livecké odpoledne na Pražačce pro žáky 
základních škol. Pro děti byly připrave-
ny soutěže v šesti disciplínách – kynolo-
gii, střelectví, myslivosti, ochraně příro-
dy, střelbě a fyzické zdatnosti. Vedoucí 
jednotlivých stanovišť si připravili otáz-
ky a náplň zkušebních úkolů. Také poví-
dali dětem o přírodě, zbraních, výcviku, 
předvedli ukázky paroží zvěře a hlavně 
zdůrazňovali potřebu chránit naše pří-
rodní bohatství. Akce se zúčastnili i ne-
rozluční pomocníci myslivců – psi. Přišli 
i sokolníci se svými ptačími svěřenci. 

Účastníky i pořadatele přišla po-
zdravit starostka Milena Kozumplíko-
vá se zástupci Martinem Bendou a Ji-
řím Matuškem.

Iva Janatková, OMS Praha 3

Myslivecké odpoledne

skautský křesťanský oddíl LUMTURO
hledá nové světlušky – slečny od 6 do 11 let

Schůzky jednou týdne v klubovně v Orlické 8, Praha 3
Čeká Vás zajímavý program v Praze i v lese, spousty legrace ve skvělé 

společnosti, nečekaná dobrodružství, hry, výpravy, letní tábory...
bližší informace – www.lumturo.cz

u Magdaleny Trlifajové – tel.  776 725 262 či Anny Procházkové – tel.  608 504 097
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Kdo mě chce
1) 1642/07 jedenapůlroční křížená větší fen-

ka vlkošedé barvy, má ráda delší procház-
ky, vhodná k domku se zahradou. Nalezena 
29. července bez obojku na Vinohradech.

2) 1519/07 desetiletá černá fenka německého 
ovčáka, černá se znaky, milá, přátelská, vhod-
ná do bytu i na zahradu. Nalezena 13. červen-
ce na Žižkově s hnědým koženým obojkem.

3) 1411/07 středně velká fenka, hrubosrstý 
kříženec, černý s bílými znaky, hodná, ne-
vyžaduje delší procházky, vhodná do bytu 
i ke starším lidem. Nalezena 28. června na 
Vinohradech.

4) 1261/07 šestiletá brazilská fila, hnědě žíhaná fenka standardní velikosti, 
vhodná do bytu i na zahradu, ale pouze pro zkušeného chovatele. Nalezena 
7. června na Žižkově s kovovým polostahovacím obojkem, kovovým koší-
kem a flexi vodítkem.

INFORMACE: Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 • Útulek pro koč-
ky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 • Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

Vyhláška o odpadech
Od července nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška hl. m. 

Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznika-

jících na území metropole a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláš-
ka o odpadech).

Strážníci městské policie se v rámci hlídkové činnosti mimo jiné zaměřují na 
kontroly dodržování povinností fyzických osob při nakládání s odpadem. Ty jsou 
povinny odpad třídit na složky: 

– papír a lepenka, sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad. Takto vy-
tříděný papír a lepenku, sklo, plasty a nápojové kartony odkládat do označených 
sběrných nádob. Vytříděný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad je pak třeba 
odkládat do označených speciálních sběrných nádob, pokud je sběr a svoz tohoto 
odpadu zajištěn. Povinnost odděleně shromažďovat pak vzniká u nebezpečných 
odpadů, které občané musí předávat v určenou dobu na městem určená místa.

Objemný odpad je třeba odkládat do označených velkoobjemových kontejne-
rů nebo do sběrných dvorů, směsný odpad do označených sběrných nádob. Z toho 
vyplývá, že občané jsou povinni ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu 
odpovídající označení sběrné nádoby; užívání sběrných nádob pro jiné složky od-
padu a k jinému účelu není dovoleno.

Pozornosti strážníků neuniknou ani podnikající fyzické osoby a právnické oso-
by, které odpad ze svých provozoven ukládají do sběrných nádob, aniž by měly 
uzavřenou příslušnou smlouvu.

Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Stručně...
� 110. výročí zahájení výuky oslaví 
v tomto roce Gymnázium Karla Slad-
kovského. Na slavnostní setkání, které 
proběhne 20. září od 17.00 hod. v aule 
gymnázia na Sladkovského náměstí, 
zve škola širokou veřejnost.
� Nábor nových mladých atletů pořá-
dá Sportovní klub ZŠ Jeseniova. Přijímá-
ni jsou zájemci z celé Prahy ve věku 10 
až 15 let. Informace na tel: 777569193 
nebo na www.jeseniova.cz.
� Galerii na stěně otevře v září Bez-
bariérová škola nových technologií 
a grafické výuky Ateliér ALF. Výstava 
bude veřejně přístupná v průchodu do-
mu Bořivojova 90.
� Nové členy, kteří by měli zájem 
o vycházky, turistiku, plavání návštěvy 
kulturních akcí, zájezdy a společen-
ská setkání, zve do svých řad Svaz 
důchodců Praha 3. Bližší informace 
v klubu na adrese Biskupcova 60 každé 
pondělí od 14.00 do 16.00 hod.
� 8. ročník Podzimního kafemletí 
– benefiční kampaně pro integraci lidí 
s mentálním postižením do společnosti 
proběhne od 11. do 13. září na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Součástí benefice 
bude kulturně-integrační festiválek. Ví-
ce na www.mameotevreno.cz.
� 2. ročník amatérské soutěže bo-
xu o Pohár Města Žižkova uspořádá 
Občanské sdružení pro mimoškolní 
aktivity a sport. Akce proběhne 5. října 
v hotelu Olšanka.
� Rodinné centrum Paleček v Lau-
bově 6 zahájilo registraci do kurzů pro 
rodiče s dětmi, které budou probíhat od 
září do konce kalendářního roku. Se-
znam kurzů na www.rcpalecek.cz. 
� Dětský folklorní soubor Vrbina 
zve děti ve věku od 4 do 15 let k zápisu 
do svých řad. Zájemci o lidové tance se 
mohou dostavit 6.,10. a 13. září mezi 
16.00 – 18.30 hod. do tělocvičny ZŠ 
Jiřího z Lobkovic.

GRAFICI Z ULICE – počátkem 
července proběhlo v bezbariérové ško-
le nových technologií a grafické výuky 
Ateliér ALF v Praze na Žižkově vy-
hodnocení závěrečných prací studentů. 
Hodnotily se plakáty a výroční zprávy 
pražských sociálních organizací. Ateliér 
Alf rekvalifikuje nezaměstnané lidi se 
zdravotním či psychosociálním handi-
capem. Ti absolvují 520 hodin výuky. 
Řada z nezaměstnaných absolventů již 
před ukončením rekvalifikačního kursu 
nalezla uplatnění v grafických studiích, 
reklamních agenturách nebo tiskárnách.

Alena Vránová
KNIHA CTI zápis č. 82

Do knihy cti přibyl další podpis - ten-
tokrát významné české herečky, nositel-
ky ceny Thalie - Aleny Vránové. Začí-
nala v divadle ABC s Janem Werichem, 
její nejproslulejší filmovou rolí je prin-
cezna Krasomila z pohádky Pyšná prin-

cezna. V poslední době ji můžeme vidět 
ve filmu Vratné lahve, v televizním seri-
álu Ulice jako Marii Královou a v diva-
dle Ungelt v představeních Perla Hol-
lywoodu a Řidič slečny Daisy. 

-red-

LÉTAJÍCÍ DÁNOVÉ – 3. července by-
li náhodní chodci na náměstí Jiřího z Po-
děbrad svědky nevídané podívané. Přímo 
před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně 
předváděli svou akrobatickou show dán-
ští gymnasté ze skupiny Springholdet.

Už čtyři roky v Jeseniově 99 fungu-
je mateřské a otcovské centrum Nová 
Trojka. Červnové narozeniny proběhly 
ve znamení bilancování roku minulého 
a hlavně s výhledem do let příštích. Nové 
Trojce, která už při každodenním provo-
zu praská ve švech, se podařilo získat dal-
ší místnosti v domě. Snad už o Vánocích 
přibude výtvarný ateliér, nová a hlavně 

větší keramická dílna, hudebna a spole-
čenský sál. V programech se tak budou 
moci objevit také akce pro nastávající 
rodiče a také děti školního věku, které se 
do stávajících prostorů zatím nevešly.

Slavnostní zahájení rekonstrukce se 
ujala starostka Milena Kozumplíková, 
která práci Nové Trojky sleduje a pod-
poruje po celé čtyři roky.  -pú-

Nová trojka slavila...

Od 12. do 15. července proběhlo 
v chapiteau na Vítkově a v TJ Sokol 
Žižkov Mezinárodní přehlídka poulič-
ního umění a festival žonglování. 

„V rámci letošního ročníku jsme se 
rozhodli představit v Čechách dosud 
nepříliš známou lokalitu nového žong-
lování – divadelní, akrobatické a žong-
lérské umění ze Švédska, Finska a dal-
ších skandinávských zemí.“, řekl Jakub 
Matějka z Happy end Production, kte-
rá je pořadatelem akce.

Během festivalu probíhaly v areá-
lu TJ Sokol Žižkov dílny, workshopy 
a prezentace, večery byly věnovány di-
vadelním a žonglérským vystoupením, 
koncertům a po setmění fireshow.

Čtvrtečnímu večeru věnovanému pre-
zentaci české scény dominovaly žonglér-
ské dovednosti skupiny Kruhová para-
bola. Páteční program přinesl pak svě-
tovou premiéru projektu finské dvojice 
Ville Walo a Maksim Komaro, vůdčím 
osobnostem nového žonglování v Ev-

ropě. Večer vyvrcholil novým projektem 
české skupiny Pa-li-tchi. V sobotním 
„Gala“ se představily také další výrazné 
osobnosti balancující na pomezí žonglo-
vání a výtvarného divadla či filmových 
projektů: Švéd Erik Åberg s finským Sa-
kari Männistöem. Ohnivé zakončení ve-
čera bylo tentokrát převážně v režii pol-
ské skupiny Nassara Percussion Group. 
V neděli festival vrcholil odpoledním 
žonglováním v parku a prezentací akro-
bacie na jednokolkách a adrenalinovým 
vystoupením na skákacích chůdách.

Mezinárodní přehlídka pouličního 
umění a festival žonglování je jedinou 
akcí svého druhu v České republice, 
která se systematicky věnuje prezen-
taci artistických technik a žonglování 
v konfrontaci se současným divadel-
ním tvarem.

Festival probíhel za podpory Mi-
nisterstva kultury ČR, hl. m. Prahy 
a městské části Praha 3.

-km-

Vítkov patřil severským žonglérům

Celkem tři zlaté medaile získali kon-
cem června na Olympiádě dětí a mlá-
deže v Ústí nad Labem svěřenci Spor-
tovního klubu Základní školy Jeseni-
ova. Výrazně tak přispěli k celkovém 
třetímu místu reprezentačního týmu 
Prahy.

Prahu reprezentovalo padesát at-
letů, z toho bylo čtrnáct zástupců klu-
bu ZŠ Jeseniova. Atletickou hvěz-
dou olympiády se stala Karolína Hla-
vatá která vyhrála na 60 metrů překá-
žek mladších žákyň a v rozběhu zaosta-
la časem 9,51 s pouze o tři setiny vte-
řiny za rekordem ČR. Zlatou medai-
li získali také Jakub Svoboda a Tomáš 
Škvára, členové štafety starších žáků na 
4x 60 metrů.

Olympiáda se koná jednou za dva 
roky a je největší sportovní akcí pro 
děti v České republice. Letos se jí zú-
častnilo přes pět tisíc mladých sportov-
ců z celé České republiky. Patronát nad 

Olympiádou převzali známí sportov-
ci jako například Kateřina Neumano-
vá, Imrich Bugár nebo Helena Suková. 

Zaštítil ji také předseda Českého olym-
pijského výboru Milan Jirásek.

Milan Gála, SK ZŠ Jeseniova

Jeseniova má tři zlaté olympioniky
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PŘÍLEŽITOST PRO POTÁPĚČE – klub Vodní sporty Pražačka v září letošního 
roku opět otevírá pro děti ve věku od 8 let kurz potápění – s přístrojem, ploutvové a vod-
ní záchranářství. Trénink je v úterý a čtvrtek v 17.30 – 18.15 hod., kurzy plavání pro děti 
od 7 let v úterý a čtvrtek od 18.15 – 19.00 hod. Kontakt: 603 509 293 nebo 607 537 882 

Ředitelka Nové Trojky Martina Pojarová přivítala mj. starostku Milenu Kozumplí-
kovou, její zástupce Jiřího Matuška a Martina Bendu a Martin Žárský z MPSV.
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