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sloupek
Naše školy zvládnou 
všechny změny
V září startují ve školách významné 
změny. Jedná se například o  tak-
zvanou inkluzi, tedy začlenění zne-
výhodněných žáků do  společné-
ho  vzdělávání. Od  následujícího 
roku se školní docházka rozšíří 
o  povinný poslední rok mateřské 
školy a  od  roku 2020 budou mít 
právo na předškolní vzdělávání děti 
již od dvou let.

Rada schválila dokument Sys-
tém školských zařízení MČ Pra-
ha  3, který je východiskem pro 
tvorbu dlouhodobých koncepčních 
materiálů v  oblasti školství, které 
připravujeme ve spolupráci se ško-
lami a dalšími vzdělávacími organi-
zacemi. Tento dokument však ne-
brání reagovat na změny ve školství 
pružně ve prospěch našich škol.

Školám jsme umožnili v neofi ci-
álních dokumentech používat zkrá-
cené názvy. Například škola Jarov, 
jejíž ofi ciální název zní Základní ško-
la a mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966, může nyní 
užívat krátkou verzi na letácích, po-
zvánkách a podobně.

Školský zákon ukládá obcím 
stanovit od  příštího školního roku 
spádové oblasti i  pro mateřské 
školy, ale vzhledem k  tomu, že 
školky nejsou rozmístěny na území 
městské části rovnoměrně, zvolili 
jsme systém, kdy je pro ně spádo-
vou oblastí Praha 3.

Máme dostatečnou kapacitu 
v mateřských školách a  i  letos se 
podařilo umístit všechny děti. Rad-
nice však myslí na  budoucnost 
a v příštích letech bude k dispozici 
rodičům nová školka na Třebešíně 
a v Bukové ulici na Jarově. 

Na  základě požadavků rodičů 
byl zajištěn prázdninový provoz ně-
kterých mateřských škol a s přícho-
dem nového školního roku prově-
říme, zda rodiče budou mít zájem 
i o provozování tzv. noční školky.

Přeji dětem, žákům, rodičům 
a  pedagogům úspěšný školní rok 
2016/17.

Jaroslava Suková
radní pro školství

Praha 3 si o prázdninách 
užívala kultury i sportu
Praha 3 připravila pro všechny, kdo před parným 
létem neprchli na venkov, pestrý program. Nechyběly 
reminiscence historických bitev z dob husitů i monarchie, 
na Prokopovo náměstí se vrátily dříve vyhlášené 
Žižkovské trhy. Nouze nebyla ani o sport. Na stadionu 
FK Viktoria Žižkov se v lítém boji utkali Panteři se Lvy. 

Jedinečnou podívanou nachys-
tala radnice na 16. červen-
ce pro návštěvníky akce Hrrr 
na ně! Husité na Vítkově. 

Úderem jedné se rozezněly polni-
ce a znepřátelená vojska nastoupi-
la proti sobě před vybudovaným 
srubem, kterému velel Jan Žižka 
z Trocnova. Jako první zaútočila 
rytířská jízda, rozvířila prostranství 
prachem a s ostudou byla odražena. 
Vzápětí proti sobě nastoupily pěší 
oddíly a za výbuchu houfnic a třas-
kání zbraní se pustily do pořádné 
rvačky. Bitva skončila podle očeká-
vání – husité vrch Vítkov před kři-
žáky statečně uhájili. Bitvu měli ná-
vštěvníci možnost zhlédnout ještě 
jednou od 17 hodin. Vedle toho celý 
den probíhaly doprovodné progra-

my jako ukázky katovského a kovář-
ského řemesla, středověkých tanců 
nebo módní přehlídka, děti soutěži-
ly v hodu na cíl, v lukostřelbě nebo 
se bavily během Strašidelné podíva-
né a dalších divadelních vystoupení. 
Akce na Vítkově se zúčastnily tisíce 
návštěvníků.

Parukářka si připomněla 
Pražský mír 
Šanci přenést se zpět do historie 
měli 20. srpna také návštěvníci Paru-
kářky, kde se konal Pražský mír. Tře-
tí městská část pravidelně každý rok 
vzpomíná na podpis mírové smlou-
vy, která ukončila prusko-rakous-
kou válku. Císař František Josef I. 
totiž následně nařídil v zájmu růstu 
lokality zbourání městských hradeb 

a dal tak vzniknout budoucím zá-
kladům Žižkova. Vzpomínková akce 
na Parukářce byla pojata jako jed-
na velká historická exkurze do dru-
hé poloviny 19. století, přenesla tedy 
návštěvníky do doby, kdy Praha, jak 
ji známe nyní, teprve získávala své 
obrysy a evropské mocnosti mezi se-
bou válčily o nová území. „Chtěli jsme 
tuto událost co nejvíce přiblížit všem ge-
neracím, připravili jsme proto zajímavý 
program, ve kterém si něco najde kaž-
dý návštěvník bez ohledu na věk,“ říká 
zástupce starostky Alexander Bel-
lu. Historické tábory vojsk, ukáz-
ky výcviků jednotek a rakouské pě-
choty a dělostřelectva i předvedení 
boje v poli sledovaly tisíce diváků. 
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Praha 3 chce 
Slovanskou epopej 
na Vítkově
Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová ini-
ciovala přijetí záměru podpořit výstavbu 
pavilonu Alfonse Muchy na  vrchu Vít-
kov, kde by našla svůj domov jeho slav-
ná Slovanská epopej. Umístění pavilo-
nu odpovídá výjimečné pozici Vítkova 
v rámci hlavního města, ale i epochální-
mu významu Muchova díla. 

Více na str. 3

Parukářka prošla 
omlazovací kúrou
Populární Parukářka je pro své návštěv-
níky ještě přitažlivější. Milovníkům grilo-
vání nabízí nově dvě sekce uzpůsobené 
pro přípravu jejich oblíbených pochou-
tek, pejskaři mohou zase venčit své 
čtyřnohé kamarády na  psím hřišti. Vý-
razně se proměnilo i okolí areálu klubu 
biatlonu.

Více na str. 4

Radnice vzdá hold 
žižkovskému velikánu
U příležitosti 115. výročí narození básní-
ka Jaroslava Seiferta bude 19. září v 10 
hodin představena plastika na  horním 
vrcholu Seifertovy ulice. „Dlouhodobě 
jsme usilovali o  důstojný památník žiž-
kovského rodáka a  básníka Jaroslava 
Seiferta. I  proto jsme v  minulosti řeši-
li otázku záměru na  vypsání soutěže 
ohledně jeho realizace,“ říká starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová.

Více na str. 13
   Pokračování na str. 2 
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zpravodajství

RMČ schválila návrh zadat zpracování 
studie proveditelnosti úpravy veřejného 
prostoru v ulicích Táboritská a Ondříč-
kova. Záměrem radnice Prahy 3 je, aby 
došlo ke zlepšení kvality veřejného pro-
storu v blízkosti Olšanského náměstí.

RMČ souhlasí, aby SARAP, příspěvko-
vá organizace městské části Praha 3, 
realizoval pronájem fotbalového stadi-
onu Viktoria Žižkov zapsanému spolku 
Viktorka Žižkov.

RMČ schválila zábor veřejného pro-
stranství za  účelem pořádání festiva-
lu Regionfest na  náměstí Jiřího z  Po-
děbrad, který se bude konat 9. a 10. 
září.

RMČ schválila Systém školských za-
řízení městské části Praha 3 jako vý-
chozí dokument pro zpracování kom-
plexního a  dlouhodobého rozvoje 
vzdělávací soustavy na území MČ Pra-
ha 3 prostřednictvím místního akčního 
plánu vzdělávání.

RMČ schválila návrh zadat vypracová-
ní studie na úpravu veřejného prosto-
ru mezi ulicemi Koněvova, Pod Lipami 
a Osiková.

RMČ schválila uzavření dvou smluv 
o nájmu v Domě s pečovatelskou služ-
bou v  Krásově ulici a  jedné smlouvy 
v Roháčově ulici.

RMČ schválila zadání veřejné nadlimitní 
zakázky v otevřeném výběrovém řízení 
na služby pod názvem Redakční zpra-
cování Radničních novin – listů měst-
ské části Praha 3, a to na dobu čtyř let. 
Radniční noviny vycházejí v  počtu 11 
čísel ročně v nákladu 60 tisíc kusů mě-
síčně a pokrývají celou oblast Prahy 3. 

RMČ schválila zábor veřejného pro-
stranství za účelem pořádání akce Ší-
ření Bible mezi veřejností na nám. Jiřího 
z Poděbrad, která se bude konat od 10 
do 12 hodin každou sobotu od 24. 9. 
do konce roku 2016.

RMČ schválila pro školní rok 2016/17 
navýšení kapacity školní družiny ZŠ 
a MŠ Chelčického z 320 žáků na 390.

RMČ schválila vyhlášení konkurzní-
ho řízení na  funkci ředitele ZŠ Lupá-
čova. Dlouholetý ředitel ZŠ Lupáčo-
va Ing.  Milan Hausner od  1. 8. 2016 
vede oddělení školství na  ÚMČ Pra-
ha 3 a RMČ také doporučila ZMČ, aby 
Ing. Hausner byl zvolen tajemníkem Vý-
boru pro výchovu a vzdělávání.

RMČ schválila realizaci „Antigraffi ti“ 
programu na území městské části Pra-
ha 3.

RMČ schválila smlouvu o  spolupráci 
s Dopravním podnikem HMP při revita-
lizaci Kostnického náměstí.

RMČ schválila realizaci a investování 10 
milionů korun do majetku hl. m. Prahy 
v  rámci tzv. Chodníkového programu 
na rok 2016 v rozsahu téměř 2 300 m2 
v  ulicích Domažlická, Šrobárova, Pod 
Jarovem, Mezi domky, Na Rovnosti.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na odboru občansko správním, od-
dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Oddělení tradičních akcí a propagace 
Není výjimkou, že Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní nebo ma-
sopust hostí až 25 tisíc návštěvníků. Proč se akce pořádané radnicí Pra-
hy 3 těší stále větší oblibě nejen mezi místními obyvateli, nám vysvětlila 
vedoucí oddělení tradičních akcí a propagace Michaela Kovařovič.

Kolik kulturních, sportovních a dal-
ších společenských akcí letos Pra-
ha 3 pořádá?
Letos je to přes dvacet akcí všeho 
druhu. Jedná se o akce tradiční, jako 
je Žižkovský masopust, Vinohrad-
ské vinobraní, Žižkovské pivobra-
ní, akce pro děti, například Volný 
čas na Trojce nebo Dětský den, i his-
torické jako třeba Hrrr na ně! Hu-
sité na Vítkově. Dále Praha 3 pořá-
dá akce Poznejme se, sousedé, Asie 

vzdálená a blízká nebo Merkádo, 
které jsou zaměřené na poznávání 
kultur jiných zemí.

Kolik osob je každoročně navštíví?
Velké akce mají návštěvnost daleko 
přesahující 10 tisíc osob, která rok 
od roku rapidně stoupá. Jen Vino-
hradské vinobraní mívá za dva dny 
účast kolem 20 tisíc osob. Akce men-
šího rozsahu, které jsou zaměřené 
na užší skupinu, jako např. Oslavy 

mezinárodního dne seniorů, Den do-
mácích mazlíčků, kam zavítají hlav-
ně rodiny s dětmi a pejskaři, mají ná-
vštěvnost v řádech několika tisíců.

Které akce mají obvykle nejvyšší 
návštěvnost? Která zatím drží re-
kord letos?
Nejvíce navštěvovanou akcí je beze-
sporu Vinohradské vinobraní. Ně-
kolik let za sebou překonává hranici 
přes 20 tisíc návštěvníků. Pivobra-
ní mívá okolo 15 tisíc návštěvníků, 
ale letos jich bylo dokonce přes 25 
tisíc. Hrrr na ně, přestože je to jed-
nodenní akce, přilákalo asi 15 tisíc 
malých i dospělých. Nejdelší tradici 
má u nás Žižkovský masopust, kte-
rý letos pokračoval už 23. ročníkem.

Můžete představit organizační 
tým? Se kterými dalšími odbory 
spolupracujete?
Náš osmičlenný tým realizuje jed-
notlivé akce od organizace, pro-
pagace, grafi ky a tisku až po účast 
přímo na akci. V několika přípa-
dech se to děje za podpory externí 
produkce, která zajišťuje nezbytný 
dohled. Spolupracujeme s každým 
odborem, který nějakou akci pořá-
dá. Souvisí to také s tím, že náš od-
bor má na starost všechny tiskoviny, 
podklady a návrhy, které směřují 
ven z úřadu. Poměrně často spolu-
pracujeme například s odborem kul-
tury (pozn. red.: Radniční noviny ho 
představí v některém z příštích čísel). 

S  jakým předstihem akce plánuje-
te a  organizujete? Jak zajišťujete 
vhodný program, účinkující atd.?
Každá akce je svých charakterem oje-
dinělá a potřebuje individuální pří-
stup, zkrátka je třeba skloubit povahu 
akce s programem. Co se týká účinku-
jících, je to týmová práce, kde se snaží-
me najít správnou cestu k uspokojení 
každého, kdo akci navštíví. Příprava 
jedné velké akce trvá tři čtvrtě roku. 
To je čistý čas před akcí, kdy se zajišťu-
jí potřebná povolení apod. Produkční 
záležitosti, jako třeba účinkující, řeší-
me s ročním předstihem. Hudebníci 
mají totiž termíny obsazené i na něko-
lik let dopředu. Vlastně se dá říct, že 
hned po skončení akce již připravuje-
me její další ročník.
 
Na co se můžeme těšit na podzim? 
Podzim jistě nadchne milovníky 
vína, tak jako každý rok. Máme před 
sebou již dvacátý ročník Vinohrad-
ského vinobraní. Na akci se před-
staví přes 30 vinařů z Čech, Moravy 
a nově i ze zahraničí. Hudbou nám 
„koštování“ vína zpříjemní Cimbálo-
vá muzika Michala Horsáka, kapely 
Všichni Svatí, Mydy Rabycad, Žád-
nej stres a sobotní program ukončí 
vystoupení Anny K. 

Miroslav Štochl

„Já osobně jsem byl nadšený z ukázek vý-
cviku tehdejší bojové pěchoty, dobové vý-
zbroje a výstroje,“ dodává Alexander 
Bellu. Pokračování akce ve večer-
ních hodinách mělo podobu podpi-
su Pražského míru u Prašné brány, 
kde byla smlouva v roce 1866 sku-
tečně uzavřena. Odtud se průvod 
vydal po Královské cestě k posádko-
vému kostelu sv. Jana Nepomucké-
ho na Hradčanech. Tady celodenní 
akce vyvrcholila mší za padlé v po-
sádkovém kostele Hradní stráže. 
Prusko-rakouská válka byla zároveň 
námětem výstavy Válka 1866, kterou 
bylo možno do konce srpna navští-
vit v galerii Pod radnicí.

Tradiční žižkovské trhy se vrátily

Během letních měsíců ožila na Žiž-
kově také jedna zajímavá tradice. 
Na dobu, kdy platilo, že Prokopo-
vo náměstí bývalo jedno z nejoblí-
benějších v celé Praze, navázaly Žiž-
kovské trhy. Ten první se uskutečnil 
v sobotu 23. července a byl zaměře-
ný na módu a módní doplňky. Více 
jak dvacet prodejců zde prezentova-
lo vlastnoručně vyrobené předměty, 
jako např. šperky, oblečení, dokonce 
i módu pro domácí mazlíčky. Dru-
hý trh se věnoval bydlení, zahradě 
a dekoracím, takže nabídl rozličné 
výrobky ze dřeva, porcelán, kera-
miku nebo drátěné dekorace. Tře-
tí pokračování pak bylo věnováno 
umění. Nechyběly ani dílničky pro 
nejmenší „umělce“. „Předpokládáme, 
že obnovená tradice trhů na Prokopově 

náměstí oživí centrum dolního Žižkova 
a zároveň podpoří a přiláká místní živ-
nostníky, řemeslníky a prodejce rukoděl-
ných výrobků,“ věří zástupce starost-
ky Jan Materna, zodpovědný mimo 
jiné za fi nance městské části.Pro le-
tošek závěrečný trh se koná v sobotu 
3. září a jeho zaměření je příznačné 
– souvisí se začátkem školního roku, 
a je tudíž věnován hlavně dětem. 
Chybět nebudou ani hračky nebo 
dětský program formou worksho-
pů. Nedílnou součástí trhů jsou 
komentované prohlídky se zaměře-
ním na pamětihodnosti a významné 
osobnosti Žižkova.

Fotbal žižkovský i americký

Léto na Praze 3 patřilo i sportu – 
zejména fotbalu. Postup mezi do-
mácí fotbalovou elitu byl loni pro 
Viktorku blízko, nakonec ale klub 
téměř zkrachoval a sestoupil do tře-
tí ligy. Nyní se po roční odmlce vrá-
til do druhé nejvyšší soutěže a jako 
jediný z účastníků ČFL obdržel li-
cenci pro druhou ligu. Novou se-
zónu pod vedením trenéra Oulehly 
zahájili fotbalisté na domácím hřišti 
remízou 1:1 s Táborskem. Bouřlivou 
atmosféru žižkovské druholigové 
premiéry tvořilo na stadionu Viktor-
ky bezmála 1 900 diváků.  

Areál FK Viktoria Žižkov byl 
ale svědkem i méně tradiční podí-
vané. Na jeho trávníku totiž proti 
sobě 23. července nastoupily nejlep-
ší týmy české ligy amerického fot-
balu Prague Lions a Prague Black 

Panthers k fi nálovému zápasu. Ná-
vštěvníci mohli obdivovat prvotříd-
ní výkony hráčů, dokonalé přihráv-
ky, touchdowny a běžecké souboje. 
Nechyběly ani stylové doprovodné 
atrakce. Vítězem 23. ročníku Czech 
Bowlu se po urputném boji stal tým 

Prague Black Panthers. Také v tom-
to případě se třetí městská část před-
vedla jako spolupořadatel akce, kte-
rá přilákala tisíce diváků ze širokého 
okolí. A Žižkov k tomu přidal skvě-
lou kulisu. 

Jan Dvořák

Oddělení tradičních akcí 
a propagace
Havlíčkovo náměstí 11, 
tel. 222 116 702

Starostka Prahy 3 gratuluje vítězům Czech Bowlu

Praha 3 si o prázdninách užívala kultury i sportuRada MČ Praha 3
20. 7. 2016

Rada MČ Praha 3
10. 8. 2016
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Praha 3 chce Slovanskou epopej na Vítkově
Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová iniciovala přijetí záměru podpořit výstavbu pavilonu Alfonse Muchy 
na vrchu Vítkov, kde by našla svůj domov jeho slavná Slovanská epopej. Umístění pavilonu odpovídá 
výjimečné pozici Vítkova v rámci hlavního města, ale i epochálnímu významu Muchova díla. 

Blíží se významné výročí 100 
let od vzniku samostatné-
ho Československa. A stej-
ně tak se blíží zapůjčení 

Slovanské epopeje Alfonse Muchy, 
monumentálního díla oslavujícího 
český národ a jeho úlohu v ději-
nách, do Číny. Krok, který schválili 
pražští radní, vyvolal nesouhlas od-
borníků kvůli možnému poškození 
pláten a širší veřejnosti z důvodu 
symbolického významu díla. „Praha 
za téměř devadesát let nebyla schopna 
postavit budovu pro umístění Slovanské 
epopeje, která navíc v čase stoletého vý-
ročí vzniku Československa poputuje 
do zahraničí. Neexistuje méně vhodný 
termín pro zahraniční vystavování Slo-
vanské epopeje, nežli je rok 2018. Své 
dílo daroval Alfons Mucha v roce 1928 
městu Praze a veškerému českosloven-
skému obyvatelstvu, nikoliv čínským mi-
lovníkům umění. Toto monumentální 
dílo vznikalo v době ustavení samostat-
ného Československa a při stoletém výro-
čí by ho také mělo doma důstojně připo-

mínat,“ říká k tomu starostka 
Hujová. Iniciovala proto přijetí zá-
měru podpořit výstavbu pavilonu 
Alfonse Muchy na vrchu Vítkov, kde 
by Slovanská epopej našla své mís-
to. Ze záměru, který schválili radní 
Prahy 3, vyplývá, že městská část 
poskytne hlavnímu městu maximál-
ní součinnost pro vypsání veřejné 
architektonické soutěže na nový pa-
vilon a jeho vybudování s respek-
tem k podmínkám, které stanovil 
sám Alfons Mucha. Právě podmín-
ka Alfonse Muchy, že Praha na vlast-
ní náklady postaví budovu určenou 
výhradně pro Slovanskou epopej, 
kde bude dílo umístěno a zpřístup-
něno veřejnosti, nebyla nikdy na-
plněna. V nedávné době na to upo-
zornili mimo jiné i Muchovi 
dědi cové. Ti poukázali na fakt, že 
hlavní město Praha nečiní žádné 
kroky k naplnění Muchovy pod-
mínky, a vyjádřili se i proti záměru 
zapůjčit dílo na sérii výstav do Asie, 
zejména pak do Číny.

Starostka Hujová tak chce znovu 
otevřít debatu nad osudem Mucho-
va odkazu, poukázat na nedořešené 
dědictví z minulosti a ve spolupráci 
s magistrátem hlavního města Prahy, 
Ministerstvem kultury a dalšími or-
ganizacemi se zasadit o vybudování 
pavilonu na Vítkově, který odpovídá 
svým charakterem i umístěním vý-
znamu Slovanské epopeje: „Národní 
památník na Vítkově byl vybudován 
k uctění památky československých legio-
nářů a československého odboje v období 
1. světové války. Dnes je tu instalována 
stálá expozice Křižovatky české a česko-
slovenské státnosti. Součástí památníku 
je i třetí největší bronzová jezdecká socha 
na světě, která připomíná Jana Žižku 
a bitvu na Vítkově v roce 1420, kdy husi-
té za podpory Pražanů porazili křižácká 
vojska,“ zdůvodňuje svůj návrh Hu-
jová. Alfons Mucha totiž věnoval 
této historické události plátno Slo-
vanské epopeje s názvem Po bitvě 
na Vítkově. 

Saša Kroucký

zpravodajství

Rekonstrukce domu v Bořivojově 
ulici je v plném proudu
Činžovní dům v Bořivojově ulici 27 
prochází kompletní rekonstrukcí 
včetně dvorního traktu a vybudo-
vání půdní vestavby. Práce na ob-
jektu, který se dlouhodobě nachá-
zel ve velmi špatném stavu, budou 
trvat do dubna 2017.

Řadový činžovní dům v blokové zá-
stavbě v Bořivojově ulici je tvořen 
hlavním obytným domem se čtyř-
mi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním. Nižší dvorní nebytový 
objekt má dvě nadzemní podlaží. 
Projekt počítá s přestavbou bytového 
domu a objektu ve dvorním traktu, 
který původně sloužil jako kovoob-
ráběcí dílna, na malometrážní byty. 
„Po přestavbě získá městská část v celém 
objektu pětadvacet malometrážních bytů 
včetně jednoho bezbariérového pro po-
třeby sociálního a startovacího bydlení,“ 
uvedl místostarosta Ivan Holeček, 
který má na starosti investice. 

Byty velikosti 1+1 až 2+1 bu-
dou vybaveny sociálním zařízením, 
v každém objektu bude zbudována 
samostatná kotelna, v tom hlavním 
pak výtah se šesti stanicemi. „Při re-
konstrukci budou v maximální míře za-
chovány dobové architektonické prvky. 
Z domu zůstane zachováno obvodové 
zdivo, konstrukce schodiště a nosné zdi. 
Stropy a krovy budou vzhledem ke špat-
nému stavu dřevěných trámů nové,“ vy-
světluje Holeček.

Rekonstrukce bude trvat do dub-
na 2017. Celkové náklady podle 
smlouvy o dílo dosáhnou výše 58 
milionů korun s DPH. Historie ob-
jektu je zajímavá. Ve dvoře byla ko-
vovýroba rodiny Franze Ka� y, který 
tam také v mládí dva roky pracoval 
u svého strýce. Před rekonstrukcí 
zde sídlili skauti, kteří tam měli klu-
bovny. 

-daf-

Panelové domy na Trojce se dočkají oživení
Revitalizace panelových domů se 
konečně rozbíhá. Mírné zdržení 
oproti plánu zapříčinil zdlouhavý 
proces výběrových řízení a  také 
odvolání některých neúspěšných 
uchazečů o  zakázky, kdy jedna 
společnost dokonce podala podnět 
na přezkoumání k Úřadu na ochra-
nu hospodářské soutěže. V  první 
fázi projdou postupně rekonstrukcí 
domy v Bukové, Jeseniově a Ostro-
mečské ulici.

Jaký je tedy aktuální stav a průběh 
výběrových řízení? U panelových 
domů v Jeseniově 27 až 35 je pode-
psaná smlouva o dílo a bylo předá-
no staveniště. Cena byla vysoutěže-
na na 47 milionů korun včetně DPH. 
Rekonstrukce je naplánována na půl 
roku. V Bukové ulici č. 16 až 24 je 
smlouva těsně před podpisem a za-
hájením stavby. Po uplynutí všech 
zákonem požadovaných lhůt se 
do fi niše blíží také podepsání smlou-
vy o dílo s dodavatelem stavby na re-
konstrukci panelových domů v Jese-
niově 15 až 25. V době uzávěrky RN 
byla smlouva před podpisem. 

Zahájení stavebních prací se nao-
pak lehce oddálilo u domů v Jesenio-
vě 37 až 41 a Ostromečské 3 a 5. Jeden 
z neúspěšných uchazečů podal proti 
výsledku výběrového řízení námitku, 
které městská část Praha 3 jakožto 
zadavatel nevyhověla. Obrátil se pro-
to na Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže. Ten koncem srpna sdělil, že 
neshledal důvody pro zahájení říze-
ní, takže i zde nic nebrání podpisu 
smlouvy s vítěznou fi rmou. Předpo-
kládaný termín předání staveniště je 
začátek září. Místostarosta Ivan Ho-
leček, který má na starosti investice, 

si nepříjemné zdržení oprav panelo-
vých domů uvědomuje. „Několikrát 
jsme zmiňovali, že harmonogram vychá-
zel z předpokladu ideálního průběhu vý-
běrových řízení, tedy bez nutnosti prodlu-
žování zákonných lhůt. Bohužel praxe je 
jiná a ve snaze bezezbytku vyhovět pří-
slušnému zákonu o veřejných zakázkách 
jsme byli nuceni termíny neustále posou-
vat,“ uvedl. Tento postup daný záko-
nem však Úřad městské části Praha 3 
musí dodržet, byť je hlavně z časové-
ho hlediska nevýhodný a nelze jej ni-
jak ovlivnit. „Rádi bychom zahájili plá-
nované stavby obratem tak, aby k jejich 
dokončení došlo co nejdříve a bylo mož-
no plynule přejít do režimu privatizace 
domů. Litera zákona je však neúprosná,“ 
dodává Holeček.

Souběžně s postupným uzavírá-
ním smluv na první etapu rekonstruk-
cí jsou již v běhu i přípravy dalších 

investičních akcí. Chystá se zahájení 
výběrového řízení na rekonstrukci 
domů Roháčova 34 až 44. Projekto-
vá dokumentace je připravena pro 
objekty Roháčova 46 až 48 a Ostro-
mečská 7 a 9. K rekonstrukci domů 
v Roháčově 30 a Blahoslavově 2 až 
10 už bylo vydáno územní rozhod-
nutí a doplňují se podklady ke sta-
vebnímu povolení. V září se očekává 
jeho vydání. V plánu je i oprava fasád 
domů v Ondříčkově 31 až 37. Územní 
rozhodnutí už nabylo právní moci. 
Ve stadiu projektových příprav je re-
konstrukce domů v Táboritské ulici. 
Výrazné zpomalení očekávané v pro-
jektu Kubelíkova 60 až 66 je zapříči-
něno soudním sporem Městské části 
Praha 3 s majitelem objektu Bezovka. 
Veškeré práce na přípravě nicméně 
pokračují. 

Daniel Filípek

Opravy domu v Bořivojově ulici potrvají do dubna 2017 Foto Radko Šťastný

Muchova Slovanská epopej možná najde domov na Vítkově. Obraz Po bitvě na Vítkově. 

Foto www.slovanskaepopej.cz 
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Na Jarově platí nové zóny placeného stání
V minulém čísle Radničních novin 
jste se mohli dočíst o chystaném 
rozšíření zón placeného stání v ob-
lasti Jarova. Možná jste již ve svých 
schránkách nalezli i informační le-
táček, jehož autorem je hlavní měs-
to Praha. Změny nabývají účinnosti 
počátkem září.

Hlavní změnou v organizaci dopra-
vy na Praze 3 je vznik tzv. fi alové 
zóny, kde mohou zaparkovat rezi-
denti se svojí kartou, ale i návštěvní-
ci po zaplacení parkovacích hodin. 
Výše hodinové sazby se bude po-
hybovat mezi 15 Kč a 20 Kč s maxi-
mální dobou stání 24 hodin. V ob-
lasti vznikne také modrá rezidentní 

a abonentní zóna a oranžová zóna 
pro návštěvníky. Provozní doba 
ve fi alové a modré zóně je stejně jako 
v původní části oblasti placeného 
stání vymezena každý den od 0.00 
do 6.00 a od 8.00 do 24.00 hodin. 
Provozní doba v oranžové zóně je 
vymezena od 8.00 do 20.00 hodin, 
a to od pondělí do pátku. Mimo tuto 
dobu zde bude volné stání. Pro ce-
lou novou oblast bude platit režim 
zákazu stání, a parkování bude tedy 
možné jen na vyznačených místech.

Do roku 2018 budou pro oblast 
vydávány papírové parkovací karty 
a nebude prozatím možné využívat 
elektronické aplikace. O parkovací 
karty lze žádat na Odboru dopra-

vy na adrese Perunova 5, Praha 3. 
Ve výdejně parkovacích karet lze 
platit také bezhotovostně.

Někteří občané si v souvislos-
ti s uvedenými změnami stěžují 
na zdražení parkování. „Zřizovate-
lem zón placeného stání není městská 
část, ale hlavní město Praha. Chápu 
rozhořčení některých našich občanů, já 
s tímto navýšením nesouhlasím, jedná 
se o nekoncepční krok, který pouze vyta-
huje z kapes obyvatel Prahy 3 zbytečně 
peníze,“ komentuje zavedená opat-
ření zástupkyně starostky Lucie Vít-
kovská. 

Jan Novotný

Opravy žižkovských ulic zdárně pokračují
Během letních prázdnin se na mno-
ha místech Prahy 3 opravovaly po-
zemní komunikace. Rekonstrukce 
Malešické ulice byly pro letošek 
úspěšně ukončeny, oprava Roky-
canovy probíhá podle plánu a zpo-
malovací prahy v ulicích Pod Lipami 
a V Zahrádkách jsou skoro hotovy.

V několika ulicích jste mohli o prázd-
ninách zaznamenat částečné uzavírky. 
Oprava Malešické ulice je pro tento 
rok ukončena a už by nás zde nemě-
ly v souvislosti s touto stavbou čekat 
další komplikace. Přestavba Roky-
canovy ulice probíhá podle schvá-

leného časového harmonogramu. 
Rekonstrukce jsou fi nancovány a pro-
jektovány z rozpočtu hlavního měs-
ta Prahy. „Křižovatka ulic Rokycanova 
a Prokopova se otevře s předstihem, a to 
1. září. Po spuštění provozu bude křižo-
vatku vyhodnocovat Technická správa 
komunikací, zejména z hlediska hluku, 
bezpečnosti a plynulosti,“ vysvětluje 
zástupkyně starostky pro oblast do-
pravy Lucie Vítkovská. Ulice Pod Li-
pami a V Zahrádkách mají vysokou 
frekvenci chodců i dopravních pro-
středků, proto zde nyní probíhá vý-
stavba zpomalovacího prahu, jehož 
hlavním cílem je snížit riziko neho-

dovosti. „Pokud vše půjde podle naše-
ho očekávání, dokončíme stavbu zpo-
malovacího prahu do konce prázdnin,“ 
upřesňuje Lucie Vítkovská a dodá-
vá: „Pro osoby se sníženou schopností po-
hybu je dobrou zprávou také to, že jsme 
dokončili bezbariérové úpravy zastávky 
Perunova.“ Bezbariérová přestavba 
této zastávky se povedla díky spolu-
práci s TSK a Magistrátem hlavního 
města Prahy. 

Jan Novotný

zpravodajství

Parukářka prošla omlazovací kúrou
Populární Parukářka je pro své návštěvníky ještě přitažlivější. Milovníkům grilování nabízí nově 
dvě sekce uzpůsobené pro přípravu jejich oblíbených pochoutek, pejskaři mohou zase venčit své 
čtyřnohé kamarády na psím hřišti. Výrazně se proměnilo i okolí areálu klubu biatlonu. 

Již v letech 2010–2014 vzni-
kl a byl odsouhlasen záměr 
upravit v parku Parukářka 
nevzhledný kout po zboura-

né zámečnické dílně, nacházející se 
v blízkosti areálu sportovního klubu 
biatlonu. Z minulého volebního ob-
dobí pochází rovněž úmysl vyčlenit 
louku pro pobyt návštěvníků s pej-
sky a na vhodném místě v parku zří-
dit grilovací místa. Současné vedení 
radnice záměry odsouhlasilo, a tak 
v roce 2016 odbor technické správy 
majetku a investic zahájil realizace 
akcí „Vybudování parkového vodo-
vodu, grilovacích míst, psího hřiš-
tě a úpravu dětského hřiště v parku 
Parukářka“ a „Úprava okolí areá-
lu klubu biatlonu v parku Parukář-
ka“. Svah v okolí biatlonu se dočkal 
výsadby nových dřevin nahrazují-

cích proschlé a nebezpečné akáty 
a umístění odpočinkové plochy, kde 
je možno si zahrát třeba pétanque. 
Nevzhledné původní oplocení čás-
ti areálu biatlonu z vlnitého plechu 
bylo nahrazeno vkusnými dřevěný-
mi díly při zachování a opravě pů-
vodní podezdívky. Úpravy se zamě-
řily i na vylepšení cest a umístění 
nového mobiliáře.

Také dvě nové grilovací zóny, 
z nichž jednu najdete v místě opra-
vených, původně nehezkých beto-
nových výdechů podzemního krytu, 
byly přijaty návštěvníky parku velmi 
pozitivně, o čemž svědčí jejich hoj-
né využívání. „Jakmile obě grilovací 
místa začala fungovat, setkala se s nebý-
valým zájmem. Lidé si sem chodí v par-
ných letních dnech odpočinout, pobavit 
se s přáteli, a zároveň relaxovat přímo 

vody v příjemném stínu vzrostlých 
stromů. Stejné oblibě se těší psí hřiš-
tě v podobě příjemného místa s ně-
kolika dřevěnými prvky, na kterých 
si čtyřnozí návštěvníci vyhrají, aniž 
by obtěžovali své okolí, a u nově zří-

v srdci Parukářky,“ říká zástupce sta-
rostky Jan Materna. Zóny slouží na-
víc i maminkám s kočárky, studen-
tům s jejich notebooky, prostě všem, 
kdo si chtějí posedět nebo poklábo-
sit u stolu v blízkosti zdroje pitné 

zeného pítka mohou uhasit žízeň. 
„Všechny realizace jsou výsledkem úspěš-
né spolupráce vedení radnice, technic-
kého oddělení odboru technické správy 
majetku a investic, oddělení správy ze-
leně a komunikací, projektantů i zho-
tovitelských fi rem. V současné době nás 
velmi inspiruje zahájená spolupráce 
s Ing. arch. Josefem Pleskotem, který 
v týmu s dalšími odborníky zpracovává 
urbanistickou studii tohoto významné-
ho místa s ohledem na jeho širší vazby 
na okolí. Půjde mimo jiné o vymeze-
ní hranic parku nebo úpravu nevyho-
vujících vstupů do areálu,“ vysvětlu-
je vedoucí nově vzniklého odboru 
ochrany životního prostředí Jana 
Caldrová, který mimo jiné vykonává 
správu zdejší zeleně. 

-red-

Ombudsman je už rok na vaší straně
Městská část Praha 3 jako první 
v hlavním městě spustila téměř před 
rokem projekt ombudsmana pro 
seniory. Za  necelý rok fungování 
se na kancelář obrátilo okolo sto 
třiceti lidí. Institut ombudsmana 
poskytuje seniorům poradenství 
v  oblasti bydlení, důchodů, 
sociálních a zdravotnických služeb, 
volnočasových aktivit, zajišťuje 
bezplatné právní poradenství, 
doprovod při úředních jednáních 
a  pomoc v  tíživých životních 
situacích.

„Zpočátku byl zájem o naše služby vět-
ší, teď se to ustálilo. Naší ideou je: Jsme 
tady pro seniory. Buď je dokážeme na-
směrovat tam, kde jim pomůžou, v pří-
padě těch, kteří to nezvládnou, se po-
koušíme problémy vyřešit za ně. Nejsme 
ale všemocní,“ říká ombudsmanka 
třetí městské části Zdeňka Hošková. 
Těch, kterým nebylo možné z růz-
ných důvodů pomoct, bylo podle 
ní maximálně deset. „Institut ombud-
smana pomáhá seniorům ve věcech, kte-
ré nejsou náplní sociálního pracovníka. 
V některých případech jde především 
o to, člověka vyslechnout. Je to hodně 
o kontaktu s lidmi. Potřebují si s někým 
popovídat, někomu se svěřit,“ vysvětlu-
je Hošková. Jinak se seniorům snaží 
pomoci prakticky ve všem, co je trá-
pí, ať je to oblast sociálních dávek, 
bydlení pro seniory nebo umístění 
v pečovatelských zařízeních. Velká 
část občanů v důchodovém věku 
se podle ní také chodí poradit, zda 
smlouva na nájem bytu uzavřená 
s majitelem objektu, je v pořádku. 
„Stále existuje i hodně případů takzva-
ných šmejdů,“ dodává. Velká část se-
niorů se pak na ni obrací opakova-
ně. Problémy některých klientů je 
zase třeba řešit dlouhodobě, třeba 
i tři měsíce. V několika případech 
se podařilo, že majitel nemovitosti 
nevystěhoval seniora z bytu. „Sta-
ří lidé dostanou od majitele výpověď 

z bytu a nevědí, co si počít. Za uplynulý 
rok jsme dávali minimálně devět žalob 
na určení neplatnosti výpovědi.“ 

Ombudsman pro seniory je k dis-
pozici vždy v úterý od 10 do 14 hodin 
na Úřadu městské části Praha 3 v Sei-
fertově 51, ve čtvrtek rovněž od 10 
do 14 hodin v Informačním centru 
Prahy 3 v Milešovské 1 a od července 
nově od 10 do 14 hodin v prostorách 
centra Mamma Help v Koněvově 
ulici 150. Než byly nalezeny prosto-
ry v centru Mamma Help, působil 
v Ošetřovatelském domově v ulici 
Pod Lipami. „Poloha budovy nebyla 
příliš vhodná. Bylo to daleko od tramva-
je a špatně se hledala. Proto jsme pře-
hodnotili původní záměr a přestěhovali 
se do vhodnějších prostor, které jsou blíz-
ko tramvajové zastávky. Mimo jiné i pro 
lepší dostupnost pro klienty z Jarova,“ 
vysvětluje ombudsmanka. 

Institut ombudsmana pro seni-
ory funguje na Praze 3 od 1. října 
2015, kdy byl prezentován na osla-
vách Mezinárodního dne seniorů. 
Inspirací byla praxe ze severských 
zemí. Myšlenku na zřízení této po-
zice opakovaně projednávala komise 
pro sociální politiku a zdravotnictví 
a schválila ji rada městské části Pra-
ha 3 za výrazné podpory místosta-
rosty pro sociální politiku Davida 
Gregora. 

Daniel Filípek

Ombudsman pro seniory sídlí v Koněvově 

ulici 150

J
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zpravodajství

Starostka prosadila záměr realizace antisprejerského programu na Praze 3
V  minulosti  převažovala snaha 
vykázat sprejery do míst, kde by 
mohli svou tvorbu beztrestně a le-
gálně provozovat, vytvořením le-
gálních ploch pro graffi ti. „Tento 
krok se osvědčil pouze částečně. 
Stále zůstává dost vandalů, kteří 
z různých důvodů operují kdekoliv 
v ulicích městské části a nelegálně 
poškozují majetek spoluobčanů, 
vlastníků objektů, fi rem či organi-
zací,“ říká starostka Prahy 3 Vladi-
slava Hujová. Radnice Prahy 3 se 
proto rozhodla postoupit do další 
fáze a nelegální graffi ti hromadně 
odstraňovat na své náklady.

„S graffi  ti jako uměním nemám pro-
blém. I proto jsme pouličním umělcům 
umožnili realizovat svou tvorbu napří-
klad na stěnách u ulic Prokopova nebo 
Jeronýmova, na stavbách trafostanic 
u stadionu Viktoria Žižkov a na Kost-
nickém náměstí. Graffi  ti jako vanda-
lismus však tolerovat nemůžeme,“ říká 
starostka Hujová. V úspěšném boji 
s ilegálním graffi  ti se dlouhodobě 
doma i v zahraničí rýsuje pouze je-
diná úspěšná cesta – okamžité od-
straňování nátěrů. Starostka Hujo-
vá se neobává, že by radnice neměla 

na svůj smělý plán dostatek fi nanč-
ních prostředků. „Praxe ukázala, že 
náklady na odstraňování klesají v oka-
mžiku, kdy neděláme pouze jednorázo-

vé čisticí akce, ale graffi  ti systematicky 
odstraňujeme,“ vysvětluje Hujová 
a doplňuje: „Nejde tedy pouze o úspo-
ru peněz za čištění domů a antisprejer-

ské nátěry. Důležitý je zejména fakt, že 
pro sprejery přestávají být objekty zají-
mavými cíli, neboť graffi  ti jsou ihned 
odstraňovány, a to je dobře.“

Cílem antisprejerského progra-
mu Prahy 3 bude ochránit fasády 
domů před nevzhlednými čmárani-
cemi a zamezit opakujícímu se po-
škozování majetku. Program bude 
postaven na úzké spolupráci mezi 
městskou částí a vlastníky objektů. 
Do programu se budou moci při-
hlásit všichni vlastníci téměř 4 000 
nemovitostí na území městské čás-
ti, kteří budou postupně písemně 
osloveni. Došlé přihlášky budou 
zpracovány a zájemci následně po-
depíší smlouvu s městskou částí 
o účasti v programu. Vlastník ne-
movitosti dává podpisem smlouvy 
souhlas k tomu, aby fi rma najatá 
městskou částí odstraňovala graffi  ti 
na fasádě jeho domu. Odstraňová-
ní graffi  ti bude pak provádět speci-
alizovaná fi rma. Konkrétní způsob 
odstraňování bude vždy záležet 
na typu graffi  ti a především na typu 
fasády. Ve většině případů se k od-
stranění používají různé chemické 
prostředky v kombinaci s tlakovou 
vodou. Pokud tento postup nelze 

použít, změří se konkrétní odstín 
omítky, namíchá se příslušná barva 
a graffi  ti se přetřou. Program za-
hrnuje čištění nejen fasád, ale také 
dveří, oken apod. Části domu, které 
nejsou viditelné z ulice, tzn. interié-
ry budov či vnitrobloky, do progra-
mu nespadají.

Na podzim 2016 bude spuštěn 
pilotní projekt a započne čistění 
prvních nemovitostí. Je zřejmé, že 
ze začátku bude třeba vypořádat 
se s velkým množstvím posprejo-
vaných fasád. V průběhu následu-
jícího roku by měl projekt přejít 
do „udržovací fáze“, kdy budou ře-
šeny především nové případy, op-
timálně do dvou pracovních dnů 
od nahlášení. Radnice Prahy 3 při-
tom samozřejmě nepouští ze zřete-
le důležitou společenskou potřebu 
nalézt a potrestat pachatele tohoto 
vandalismu. „Ještě více zintenzivníme 
spolupráci s Městskou policií i Policií 
ČR na základě podkladů z monitorin-
gu nejvíce zasažených míst a informací 
od občanů nebo vlastníků postižených 
domů,“ slibuje starostka Hujová. 

Saša Kroucký

Praha 3 bude čistit fasády poškozené vandaly Foto Radko Šťastný

Akademie umění a kultury se otevře i pro 
seniory z Prahy 3  
Do oblíbeného a v České republice ojedinělého projektu Akademie umění a kultury, který již 
druhým rokem v hlavním městě otevírá brány základních uměleckých škol seniorům, se od září 
letošního roku zapojí rovněž Základní umělecká škola sídlící v Učňovské ulici na pražském Jarově. 
Pro studenty z řad seniorů bude otevřeno i její detašované pracoviště na Hollarově náměstí. 

Senioři z naší městské čás-
ti získají od září letošního 
roku unikátní možnost vy-
zkoušet si celou řadu umělec-

kých a kulturních aktivit a věnovat 
se naplno hudbě či tanci. Pro ob-
čany v důchodovém věku se na Zá-
kladní umělecké škole v Učňovské 
ulici a též na detašovaném pracoviš-
ti na Hollarově náměstí otevírá Aka-
demie umění a kultury pro seniory 
hlavního města Prahy. „Mám radost, 
že se tento projekt bude od nadcházející-
ho školního roku týkat i naší městské části. 
Zkušební provoz akademie se v minulém 
roce na ostatních základních uměleckých 
školách setkal s obrovským zájmem, neboť 
seniorům umožňuje si pod vedením zku-
šených pedagogů plnit své celoživotní sny 
a aktivně trávit volný čas,“ vysvětluje 
Irena Ropková, jež jako radní hlav-
ního města Prahy pro oblast školství 
stojí za celým projektem. „Jsem pře-
svědčena, že tento způsob zapojení seni-
orů do kulturního života je nejen potěší, 
ale rovněž posílí jejich duševní i fyzickou 
kondici a celkově zkvalitní jejich život. 
V neposlední řadě projekt přispívá k po-
silování mezigenerační solidarity a ko-
munikace prostřednictvím pravidelného 
kontaktu mladších žáků školy se studenty 
z řad seniorů,“ dodává radní.

Vzdělávání na Akademii umění 
a kultury je určeno především pro 

občany, kteří dosáhli seniorského 
věku. V případě volných kapacit je 
možné ke studiu přijmout i obča-
ny, kteří přesáhli věk 55 let. Studi-
um je bezplatné a není podmíněno 
splněním příjímacích zkoušek. Sta-

čí si pouze vybrat obor a zapsat se 
ke studiu. Samotná výuka probíhá 
formou individuálních nebo hro-
madných výuk. Školní rok je rozdě-
len na zimní a letní semestr, celko-
vá doba studia na akademii trvá tři 

roky. „Studenti nejsou v průběhu se-
mestrů nikterak hodnoceni, není se tu-
díž třeba bát jakýchkoliv zkoušek. Přesto 
chceme absolventům nabídnout sym-
bolické ukončení studia, kdy po třech 
letech obdrží na slavnostní promoci 

certifi kát,“ říká ředitel Základní umě-
lecké školy v Učňovské ulici Martin 
Hauptmann.

Zájemci o studium si mohou 
od 29. srpna 2016 vyzvedávat při-
hlášky, které jsou k dispozici v kan-
celáři Základní umělecké školy 
na adrese Učňovská 1, Praha 9, a to 
v pracovních dnech od 9 do 11 hodin 
a od 13 do 15 hodin. Zápis do stu-
dia na akademii probíhá na témže 
místě ve výše uvedených časech od 
1. do 15. září 2016, výuka pak zaha-
juje v průběhu října 2016. Více infor-
mací lze získat na telefonních číslech 
266 106 726 a 733 557 664 nebo pro-
střednictvím mailu zaslaného na ad-
resu zus@234.cz. 

 -red-

Radní Ropková na vystoupení pražských základních uměleckých škol, které se nově otevírají seniorům  
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téma

Přehled projektů přijatých v rámci participativního rozpočtu
V zářijovém hlasování rozhodnete, které z návrhů má radnice Prahy 3 realizovat. Ze svého 
rozpočtu na to vyčlenila dva miliony korun. Od 14. září uvidíte všechny projekty v KC Vozovna. 

1. Zastřešení pramene nad Krejcárkem (autorka: Veronika Sturmová)
Pramen nad Krejcárkem je jedno z mála míst, které by se dalo využít k vzdě-
lávání dětí se zaměřením na přírodní děje. Záměrem návrhu je udělat z něj 
místo, které bude cílem procházek. V současné době se tam kupí odpadky. 
Je třeba umístit vzdělávací tabuli, odpadkový koš a palisádu, aby do prame-
ne nepadalo listí a odpadky. Rozpočet: 50 000 Kč.

2. Zrušení „cyklootočky“ v Jeseni-
ově ulici (autor: Filip Stome)
Smyslem návrhu je zrušení „cyklo-
otočky“ se semaforem pro cyklis-
ty ve východní části křižovatky ulic 
Jeseniova a Jana Želivského. Jedna-
lo by se o zrušení zelených kuželů 
ohraničujících cyklostezku, demon-
táž dopravních značek a semaforu 
a odstranění vodorovného doprav-
ního značení. Rozpočet: 30 000 Kč.

3. Zahrada v ulicích (autor: Vojtěch Marek)
Jedná se o oživení a zkrášlení ulic Kubelíkova, Slavíkova, Lucemburská, 
Křížkovského, Jiřího z Poděbrad a Velehradská vyvýšenými květinovými 
záhony kolem stromů s jednoduchou odnímatelnou lavičkou. Tím vznik-
nou nová místa k přirozenému setkávání místních obyvatel. Každý strom 
bude mít svého patrona, který se o záhon a lavičku bude starat. Rozpočet: 
300 000 Kč.

4. Revitalizace zeleně v ulici Koněvova (autor: Bohuslav Nigrin)
Veřejná zeleň je mezi domy Koněvova 123–127 přestárlá, nepůsobí esteticky, 
neplní svůj účel. Je nutné odstranit přestárlé keře jalovce, udělat udržova-
cí prořez stromů a revitalizaci trávníku a dosev nového, vysadit nové keře. 
Jedná se o pozemky parc. č. 2183/49 a 2183/113, k.ú. Žižkov. Na horní konec 
schodiště na pozemku č.2183/49 je nutno doplnit lampu veřejného osvětle-
ní. Rozpočet: 181 000 Kč.

6. Rekonstrukce prostor Centra 
Martin (autorka: Olga Kočová)
Centrum Martin o.p.s., Koněvova 
162, poskytuje na území MČ Prahy 3 
služby, jejichž cílem je podporovat 
aktivní a samostatný život osob se 
zdravotním postižením. Cílem návr-
hu je rekonstrukce prostor, která za-
jistí vyhovující sociální zařízení pro 
využívání osob se sníženou pohybli-
vostí. Jedná se o rekonstrukci toalety 
na bezbariérovou a zkvalitnění pra-
covního prostředí pro sociální pra-
covníky. Rozpočet: 221 000 Kč.

7. Parkování jízdních kol u stanice Jiřího z Poděbrad (autor: Martin Pivoň)
Jedná se o sestavy čtyř boxů pro bezpečné parkování jízdních kol a kočár-
ků s elektronickým systémem pro zajištění řízeného veřejného parkování 
u metra A stanice Jiřího z Poděbrad. Ocelový box má rozměry cca 2,3 x 
4,2 x 1,9 m, do každého lze umístit dvě kola nebo jeden kočárek. Rozpočet: 
300 000 Kč.

8. Rozšíření dětského hřiště Na Vrcholu (autor: Martin Kroupa)
Hřiště Na Vrcholu 2 v současné době dětem nabízí pouze pískoviště, proto 
vznikl návrh doplnit další herní prvky, jako je houpačka, sestava se skluzav-
kou, vahadlová houpačka, houpačka na pružině, domeček, fi tness sestava, 
bradla a žebřík na ručkování. Dále je třeba udělat celkovou stavební úpravu 
hřiště, odstranit železné držáky na prádelní šňůry a pokácet uschlý strom. 
Rozpočet: 300 000 Kč.

5. Vybudování dětského hřiště Horní Stromka (autor: Tomáš Šmerda)
Cílem návrhu je vybudování dětského hřiště a parku na pozemku č. 3674/1 – 
za domem náměstí Jiřího z Lobkovic 17 v ulici Horní Stromka. Vyřeší se tak 
nedostatek dětských hřišť v okolí, zkvalitní se veřejný prostor, obnoví se ze-
leň a využije se nepoužívaný pozemek. Rozpočet: 300 000 Kč.
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10. Revitalizace školní zahrady ZŠ a MŠ Chmelnice (autor: Václav Havelka)
Revitalizace se týká stromů a keřů na zahradě ZŠ a MŠ Chmelnice, kde ná-
vrh také počítá s výsadbou tří nových topolů. Ty původní, které jsou do-
minantou zahrady, bude třeba na základě vyjádření odborníků do pěti let 
pokácet. Dále návrh počítá s výměnou písku na čtyřech pískovištích. Revi-
talizace zlepší podmínky pro činnosti, které žáci na zahradě provozují ať už 
během vyučování nebo odpoledne ve školní družině. Rozpočet: 150 000 Kč.

téma

Prohlédněte si 
projekty a vyberte 
ten nejzajímavější 
Všechny projekty můžete vidět v KC 
Vozovna. Slavnostní zahájení výsta-
vy se koná ve středu 14. 9. od 18.30; 
účastnit se budou autoři a  zástup-
ce starostky Jan Materna. Akce je 
veřejně přístupná a  trvá  do  konce 
září. Dne 14. 9. od 12:00 odstartu-
je zároveň na webu hlasování, které 
potrvá do  půlnoci 2. 10. Každému 
projektu můžete dát jeden pozitivní 
nebo jeden negativní hlas. Celkem 
můžete udělit pět pozitivních a dva 
negativní hlasy. Negativní hlas může 
hlasující udělit (ale nemusí) až poté, 
co rozdal dva pozitivní hlasy. Pro 
odeslání hlasů musí být zadán pěti-
místný kód, který obdržíte jako SMS 
po  zadání telefonního čísla do  for-
muláře. V hlasovacím formuláři mů-
žete odpovědět na otázky týkající se 
věku, pohlaví a vzdělání. Tyto otázky 
jsou nepovinné a nemají vliv na vý-
sledek. 

 -red-

9. Úprava porostu a vytvoření studijní zahrady u ZŠ a MŠ Jarov (autorka: 
Kateřina Petřinová)
Cílem projektu je upravit část pozemku u ZŠ Jarov, aby byla využitelná 
pro žáky a esteticky přijatelná pro okolní obyvatele. Plocha bude osázena 
keři a skalničkami s popisky a bude mj. sloužit žákům školy ve výuce pří-
rodovědných předmětů a k rozvoji vztahu k přírodě a péči o ni. Rozpočet: 
300 000 Kč.

13. Herní patro v MŠ na náměstí Jiřího z Lobkovic (autorka: Alena Štěpánová)
Návrh počítá s vybudováním herního patra v zelené třídě MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic 23/119. Děti patro využívají na hraní a to celkově dotváří příjem-
nou atmosféru ve třídě. Patro bude pokryto herním kobercem a ve spodní 
části je vytvořen prostor pro uskladnění matrací, čímž se uvolní ve třídě další 
prostor, který může být využit jinak. Rozpočet: 141 000 Kč.

15. Rekonstrukce sociálního zaří-
zení ve skautské klubovně Nitran-
ská 2 (autor: Matěj Macoun)
Smyslem návrhu je rekonstruk-
ce sociálního zařízení (dvou toalet 
a koupelny se sprchovým koutem) 
v prostoru skautské klubovny v Nit-
ranské 2, kterou využívá skautské 
středisko Maják. Prostory jsou den-
ně využívány desítkami dětí ve věku 
6 až 18 let. Rozpočet: 130 000 Kč. 

14. Rekonstrukce prostor Mamma 
HELP centra Praha (autorka: Hana Jí-
rovcová)
Cílem návrhu je zrekonstruovat ne-
využité sklepní prostory v Koněvově 
2442/150 a vytvořit tam pro klienty 
centra Mamma HELP keramickou 
dílnu. Poradnu pro ženy s rakovi-
nou prsu navštíví každý rok skoro 
dva tisíce pacientek. Rekonstruk-
ce počítá se sanací vlhkých stěn 
a stropů, výměnou sklepních oken 
a rámů, novou podlahou, zřízením 
el. přípojky a zřízením keramic-
ké dílny, která může být využívána 
i jinými neziskovými organizacemi. 
Rozpočet: 294 000 Kč.

11. Rekonstrukce schodů před domy Pod Lipami 2550 a 2551 (autorka: 
Lenka Plicová)
Návrh počítá s opravou starých a nevyhovujících schodů, jednalo by se o vý-
měnu dlažby včetně obrubníků, nové zábradlí a vybudování nájezdů pro ko-
čárky před domy Pod Lipami 2550 a 2551. Rozpočet: 100 000 Kč.

12. Oživlá zahrada MŠ Jarov (autor: Bc. Jan Vančura)
Návrh řeší úpravu spodní části zahrady u MŠ Jarov. Zahrada bude využita k en-
vironmentální výchově a bude přístupná i ostatním školám a školkám. Hlavním 
cílem je vybudování učebny, která bude obsahovat okrasnou zahradu, ovocnou, 
zeleninovou, květinovou a bylinkovou zahradu, dále pak herní zahradu (písko-
viště a oblázkoviště) a relaxační zahradu (pocitový chodníček), domečky pro 
hmyz, kompostér, recyklační stezku, domek ve stromě. Rozpočet: 300 000 Kč.

Anketa Participativní rozpočet
Jsem ráda, 
že obyvatelé 
Prahy 3 po-
skytují radnici 
návrhy, které 
mohou zlepšit 
veřejný prostor 

i smysluplné využívání jejího 
majetku. Věřím, že pilotní pro-
jekt participativního rozpočtu 
se stane inspirací pro budou-
cí návrhy, které mohou zvýšit 
komfort života na Praze 3.

Vladislava Hujová, 
starostka

Co největší 
účast ve-
řejnosti na 
rozhodování 
radnice je naší 
dlouhodobou 
prioritou. Mám 

radost, že se nám podařilo ten-
to projekt realizovat. Doufám, 
že zájem veřejnosti bude rok od 
roku narůstat.

Irena Ropková, 
zastupitelka

Naším cílem je 
zapojit občany 
do veřejného 
dění a toto je 
vhodný způ-
sob. Ale sám 
jsem zvěda-

vý, až doběhne vše do konce 
a vyhodnotíme výsledky, jaký 
je o tento nástroj mezi občany 
zájem, včetně fází hodnocení, 
kontroly a využití fi nálně realizo-
vaných projektů. 

Tomáš Kalivoda,
zastupitel

Osobně vítám 
možnost vět-
šího zapo-
jení občanů 
do rozhodo-
vání o podobě 
jejich bez-

prostředního okolí. Z tohoto 
důvodu jsem podpořil letošní 
investiční podobu participativ-
ního rozpočtu. Zda však tento 
projekt přinese pozitiva, ukáže 
až analýza pilotního ročníku.

Tomáš Štampach, 
opoziční zastupitel

Projekt za-
slouží po-
chvalu, otevírá 
prostor pro 
větší zapoje-
ní veřejnosti 
do rozhodová-

ní o činnosti MČ. Provází ho za-
tím bohužel nedostatek zájmu, 
což lze přičíst nízkému objemu 
fi nancí, které je možné přidělit 
na jeden projekt, a nedostateč-
né informovanosti.

Ondřej Rut, 
opoziční zastupitel

Probíhající po-
kus je pouhou 
hrou s pár 
miliony korun 
na participa-
tivní rozpočet. 
Ve světě exis-

tují města, i větší než je naše 
městská část, kde obyvatelé 
takto rozhodují o všech inves-
ticích i akcích v jejich městě. 
Tam to není hra, ale demokra-
cie – vláda lidu.

Pavel Ambrož, 
opoziční zastupitel

hlasovani.praha3.cz
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fórum

Před nedávnem došlo k výstavbě billboardu 
společnosti JCDecaux na ulici Jana Želivského 
poblíž Základní školy Jeseniova. Musím říci, že 
masivní zaplevelení naší metropole billboardy, 
big boardy a dalšími podobnými reklamními pou-
tači vyloženě nesnáším a na mnoha místech je 
považuji za velké riziko pro bezpečnost silničního 
provozu. A reklamní zařízení umístěné tam, kde 
je hojný pohyb dětí, tedy právě zejména u škol-
ských zařízení, považuji za  zcela mimořádný 

Za bezmála dva roky, co působím na radni-
ci městské části, jsem se ve své gesci setkal 
s  mnohými překážkami a nástrahami systému, 
které mnohdy až popírají zdravý lidský rozum. 
Jedním z  nich je například princip nejnižší na-
bídkové ceny při stavebních zakázkách. Jak se 
leckdy ukázalo, nejnižší neznamená vždy nejlep-
ší. Je rozhodně důležité, aby městkou pokladnu 
stály veškeré plánované investice co nejméně, 
proto se také snažíme získávat různé dotace. 
Ale právě v rámci stavebních zakázek je vzhle-
dem k trvanlivosti díla v čase důležitá taktéž jeho 

Žiji na  Jarově již 35 let. Byla jsem šťastná, že 
bydlíme téměř v centru Prahy, ale přitom v ze-
leni, v přírodě, mezi vilkami a domky se zahrád-
kami. Když se zrušily první dvě zahrádky a po-
stavily se na jejich místě dva dvoupatrové domy, 
tak jsme vůbec netušili, že je to začátek staveb-
ní laviny, která pohltí celé okolí. Teď jsem měla 
možnost se podívat z  okna domu v  11. patře 
na  naše okolí a  byla jsem v  šoku. V  nesmír-
ném šoku. Ten krásný výhled, který tato výš-
ka nabízela, je zcela pryč. Pod námi jen samé 

Jistě známe všichni tu nepříjemnou situaci, kdy 
musíme na úřadě čekat. O to horší je pak situa-
ce, kdy se nemáme čím zabavit, případně jsme 
si něco zapomněli doma na  internetu zjistit či 
odeslat a data na  telefonu na  to nestačí, takže 
se musíme vrátit domů nebo v lepším případě si 
chybějící informace zjistíme na vrátnici.

Dlouhodobě se snažíme tuto situaci odstranit. 
Do  budoucna bychom si měli úřední záležitos-
ti pohodlně vyřešit doma přes internetový portál 

Plníme volební program Ž(n)S –  prosazení pro-
pojení Žižkova s hlavním nádražím a vybudování 
přístupů ze Seifertovy ulice a VŠE.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) po-
dala na Stavební úřad Prahy 2 v srpnu 2016 do-
kumentaci s  žádostí o  územní rozhodnutí k  in-
vestiční akci – prodloužení severního podchodu 
hlavního nádraží. Napojení na komunikační sys-
tém MČ Praha 3 je navrženo pěší trasou z pod-
chodu do Seifertovy ulice a eskalátory přes plá-
novaný administrativní komplex Churchill Square 
do ulice Italské. Stavba budov na rohu Seifertovy 

Jedním z  bodů našeho volebního programu 
bylo prosazení dokončení privatizace bytů. Zís-
kané dva mandáty nám neumožňují naše před-
stavy v oblasti bytového i nebytového fondu pří-
mo realizovat, ale prezentovat vize naše i našich 
voličů  se stále snažíme. A  v  oblasti privatizace 
nemáme na  mysli pouze dokončení privatizace 
dle rámcových harmonogramů, ale považujeme 
za opodstatněné řešit i otázku jednotek v již pri-
vatizovaných domech. Tedy nebytových prostor, 
které Praha 3 do  privatizace domů vůbec 

problém. Proto jsem se taky ještě na  začátku 
minulého volebního období výrazně angažoval 
proti již připravené výstavbě obřích bigboardů 
v parčících na Chmelnici, u Alberta na Konečné 
a u hlavní trojkové pošty. Tehdy se této výstavbě 
podařilo na poslední chvíli zabránit. Bohužel bý-
valým primátorem za TOP 09 a jeho týmem při-
pravené nové Pražské stavební předpisy, které 
billboardy velmi výrazně omezovaly, byly nejprve 
fl agrantně zneužity ve volební kampani a poslé-
ze, po nástupu nové garnitury do vedení Prahy, 
neustále měněny, až velmi upravené a k billbo-
ardům výrazně přívětivější před krátkou dobou 
přijaty. Spousta lidí si klade otázku, kdo je tedy 
za zmíněný billboard zodpovědný. Zde je sumari-
zace pro jeho povolení zásadních údajů: Pražské 
stavební předpisy měl v gesci tehdejší náměstek 
primátorky Matěj Stropnický, později pražská pri-
mátorka, pozemek, kde zmíněný billboard stojí, 
patří magistrátu hlavního města, který k jeho vý-
stavbě dal souhlas. Souhlas dal i magistrátní od-
bor dopravních agend. Odpověď je nasnadě. 

kvalita. Posouzení uchazečů, kteří tzv. podseká-
vají cenu, jen aby vyhráli opravdu objektivně, je 
pak velice obtížné. 

Další riziko pak může představovat samotná 
realizace stavebních prací. Zhotovitelům, kteří 
neberou ohled na politickou odpovědnost, je jed-
no, že nedojde k plnění stavebního plánu. Klid-
ně si vezmou občany jako rukojmí, neboť dobře 
vědí, že nám nezbývá než počkat na všechny 
zákonné lhůty. Odstoupení od takovéto zakázky 
poté znamená vypsání nového výběrového řízení 
a znovuzahájení celého, časově již tak náročné-
ho, procesu.

Jste to právě vy, občané, kdo pak píše, proč 
se vše zdržuje, že vše již mělo být hotové, ale 
městská část v tu chvíli kromě sankcí na zhoto-
vitele, které mu jsou leckdy téměř lhostejné, jiný 
nástroj nemá. Vždy se snažíme, aby všechny re-
alizace byly splněny v  termínech. Zůstává otáz-
kou, nakolik vše v praxi zlepší nový zákon o veřej-
ných zakázkách. Proto vás žádám o shovívavost 
a trpělivost. Jsou to nekonečné hodiny práce lidí, 
kteří chtějí Prahu 3 měnit k lepšímu. 

střechy, spousta nových střech, dům na domu, 
plochy betonu, tašek, plechu. Naprosto uzavře-
ná plocha staveb bez zeleně. Na chodníku vní-
máme jen ty domy, kolem kterých přímo jde-
me, nevidíme všechny další, nevidíme ten celek, 
a když pak ano, je to pohled žalostný. A pohled 
z 11. patra do dálky, po horizontu Prahy, ten je 
přímo strašidelný. Kolem dokola, všude se tyčí 
výškové budovy, hradba monstrózních budov, 
některé již hotové, spousta rozestavěných, ne-
smírných výšek a pater. Doba, kdy jsme se dí-
vali na vysoké topoly, kaštany, aleje stromů, je 
pryč. I  ten nejvyšší strom je vedle těchto mon-
strózních staveb zcela malý keříček. A když sje-
du z 11. patra dolů a vidím ten život kolem sebe 
na ulici, tak se ptám – kde budou ti naši noví 
sousedé nakupovat, budou nové obchody? Jak 
budou cestovat – bude rozšířená místní MHD? 
Kam budou chodit děti do školek a škol? A na-
konec – kde si budou děti hrát? A  co udělá-
me proto, abychom zastavili tuto stavební lavinu 
alespoň v našem nejbližším okolí? 

městské části. Je to běh na dlouhou trať, a proto 
jsme v mezičase zavedli ve většině budov Úřa-
du městské části bezplatné připojení k  interne-
tu přes veřejnou Wi-Fi síť. Ta nese název FREE3 
a pro připojení stačí kliknout na telefonu nebo no-
tebooku na název této sítě a po otevření webo-
vé stránky stisknout tlačítko „Souhlasím“, abyste 
potvrdili srozumění s podmínkami používání sítě.

Nově si tak můžete jako návštěvníci úřadu 
zpříjemnit čekání surfováním po internetu a v pří-
padě, že jste zapomněli, na které dveře na úřa-
dě zaklepat, stačí se připojit na mobilním telefonu 
k veřejné Wi-Fi síti. Síť je dostupná v budovách 
na Havlíčkově náměstí 9 a 11, v ulici Lipanská 9, 
11 a 14 a v čekárně budovy Seifertova 51. V nej-
bližší době budou také nainstalovány informační 
tabule v čekárnách, které připomenou návštěvní-
kům zavedení veřejné Wi-Fi sítě. Komfort komu-
nikace občana s Úřadem městské části Praha 3 
se zvyšuje. 

a  Italské má již vydané územní rozhodnutí. Pří-
stup od severního podchodu na Prahu 2  je ře-
šen výtahy a schodištěm do Mánesovy ulice. Vy-
konzolovaný chodník podél magistrály doplňuje 
přístup na nádraží od Vinohradské třídy k  Fan-
tově budově. Součástí projektu je rekonstrukce 
5.–7. nástupiště a  nahrazení informačního sys-
tému hlavního nádraží novým dle nejnovějších 
standardů. 

Počátek stavby je plánován na rok 2019, ter-
mín dokončení v  roce 2022. Doba výstavby se 
může zdát příliš dlouhá, ale prioritou je provoz 
nádraží, který nesmí být výrazně omezen výluka-
mi. Předběžný rozpočet investice je 680 mil. Kč.

Stovky lidí přebíhají denně přes koleje ze Sei-
fertovy ulice na  Hlavní nádraží. Sankcemi ani 
technickými prostředky jim v  tom policie ani 
SŽDC nedokázaly zabránit. Ž(n)S společně se 
Stranou zelených, STAN, KDU-ČSL, Piráty a ně-
kolika občanskými spolky provedla v roce 2013 
časový snímek přechodů přes koleje v Praze 3. 
Doložením skutečného stavu ohrožení obyva-
tel a  důsledným vyjednáním s  SŽDC a  Minis-
terstvem dopravy se podařilo společně tuto pro 
Prahu významnou stavbu prosadit. 

nezařazovala. A také bytů, jejichž oprávnění ná-
jemníci možnost privatizovat nevyužili a  z  nichž 
některé jsou postupně uvolňovány při zániku ná-
jemního stavu.

Sám jsem nejen zastupitelem, ale také před-
sedou jednoho SV. Mám tedy dost vlastních 
i s kolegy sdílených zkušeností s bytovým i ne-
bytovým hospodařením městské části v domech 
SV. Dlouhodobě neobsazené jednotky, zbyteč-
né a nákladné rekonstrukce, někdy problematič-
tí nájemníci, nákladná administrativa nebo pro-
nájmy jen za 1 Kč jsou opakovaným dokladem, 
že Praha 3 tento majetek dobře nespravuje. 
V mnoha domech SV navíc nefunguje dobře ko-
existence mezi většinovými vlastníky a městskou 
částí a  jejími nájemníky. Z více důvodů má kaž-
dý z nich k nemovitosti jiný vztah a priority. Proč 
tedy raději tyto bytové i nebytové prostory v dal-
ší vlně neprivatizovat? Samozřejmě mám v tom-
to případě na mysli již privatizaci za  reálné tržní 
ceny! Zejména v SV, kde zůstaly městské části 
pouze malé podíly, se to jeví jako smysluplné pro 
všechny strany. 

Proč je na Žižkově nový billboard?

Nejnižší cena

A co děti, budou mít kde si hrát?

Wi-Fi na úřadech městské části Praha 3

Žižkov bude mít přímé propojení na nádraží 

Privatizujme obecní byty i nebyty v domech SV

Jan Vokál / TOP 09

Ivan Holeček / ČSSD

Alena Hronová / KSČM

Michal Papež / ODS

Tomáš Mikeska / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní
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důležité informace

místo datum a čas

Na Vrcholu x V Domově 1. 9. 2016 15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 3. 9. 2016 09:00–13:00

nám. Barikád 3. 9. 2016 10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 6. 9. 2016 13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 6. 9. 2016 14:00–18:00

Jeseniova 143 7. 9. 2016 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 7. 9. 2016 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 8. 9. 2016 15:00–19:00

Křivá 15 10. 9. 2016 09:00–13:00

Přemyslovská x Sudoměřská 10. 9. 2016 10:00–14:00

U Rajské zahrady x Vlkova 13. 9. 2016 13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 13. 9. 2016 14:00–18:00

Ambrožova x Malešická 14. 9. 2016 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 14. 9. 2016 15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 15. 9. 2016 15:00–19:00

Tachovské náměstí 17. 9. 2016 09:00–13:00

Na Vrcholu x V Domově 17. 9. 2016 10:00–14:00

nám. Jiřího z Lobkovic 20. 9. 2016 13:00–17:00

nám. Barikád 20. 9. 2016 14:00–18:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 21. 9. 2016 13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 21. 9. 2016 15:00–19:00

Jeseniova 143 22. 9. 2016 15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 24. 9. 2016 09:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova 24. 9. 2016 10:00–14:00

Křivá 15 27. 9. 2016 13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 27. 9. 2016 14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 29. 9. 2016 13:00–17:00

místo datum a čas

Šrobárova x Květná 17. 9. 2016 09:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 17. 9. 2016 13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 18. 9. 2016 09:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 18. 9. 2016 13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 24. 9. 2016 09:00–12:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Umístění kontejnerů na bioodpad

Trojka otevírá bezplatné kurzy češtiny pro cizince
Městská část Praha 3 otevírá od září do 
listopadu 2016 bezplatné kurzy češtiny 
pro cizince ze třetích zemí dlouhodobě 
pobývajících v ČR. Jednotlivé lekce bu-
dou tematicky zaměřeny na běžné ži-
votní situace jako jednání na úřadech, 
pracovní pohovor a také na seznáme-
ní s  legislativním rámcem různých ob-
lastí života (podnikatelská činnost, po-
byt cizince na území ČR apod.). Kurzy 
budou probíhat ve dvou úrovních, pro 

začátečníky a pokročilé. Kapacita kur-
zů je omezená na 15 osob.

Dále bude od září do listopadu 2016 
pro cizince se slovanským mateřským 
jazykem otevřen kurz psaní v  českém 
jazyce na úrovni znalosti češtiny B 1. 
Tento kurz je vhodný pro cizince, kteří 
již hovoří česky, nicméně jim stále dělá 

problémy napsat delší text v češtině. 
Kapacita tohoto kurzu je 8 osob.

Zájemci se mohou informovat na te-
lefonním čísle 222  116  460 nebo na 
e-mailu viktord@praha3.cz. Výuka 
bude zajištěna lektory Centra pro inte-
graci cizinců, o. p. s., v  rámci projek-
tu „Praha 3 – Integrace cizinců 2016“ 
městské části Praha 3 spolufi nancova-
ného Ministerstvem vnitra ČR. 

-red-

Bojujeme 
s klíněnkou
Městská část Praha 3 zajistí od 18. 9. 
do 30. 11. 2016 distribuci a svoz pyt-
lů s  listím jírovce maďalu napadeným 
klíněnkou. Pytle budou k  dispozici 
na vrátnicích MČ na adresách Havlíč-
kovo nám. 9, Seifertova 51 a  Lipan-
ská 9 od pondělí do pátku mezi 8.00 
a 15.00, tel. 222 116 300. Po naplnění 
je mohou občané odkládat maximálně 
v počtu 5 kusů ke sběrným nádobám 
na směsný odpad. 

Na Žižkovském 
vysílači proběhne 
cvičení IZS
Dne 3. října od 9 hodin se na Žižkov-
ském vysílači uskuteční cvičení součin-
nosti složek Integrovaného záchran-
ného systému. V  okolí bude zvýšený 
pohyb vozidel a osob Hasičského zá-
chranného sboru, Policie ČR, Zdravot-
nické záchranné služby, Městské poli-
cie a zástupců městské části. Cvičení 
bude simulovat zásah ve výšce téměř 
100 metrů nad úrovní silnice a zároveň 
evakuaci velkého počtu osob z  této 
výšky. Za zajištění 150 fi gurantů ze zá-
kladních škol děkujeme městské části 
Praha 3. 

Jan Hanuš, velitel stanice HZS hl. m. Prahy

Svatební termíny v září
V Rajské zahradě si snoubenci mohou říci své „ano“ 9. a 23. září. Obřady 
se budou konat vždy od 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hodin. Jsou osvo-
bozeny od správního poplatku. 
Na Žižkovské věži je možné uzavřít manželství každý čtvrtý čtvrtek v mě-
síci od 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 a 12.00 hodin. Případní zájemci zapla-
tí poplatek za pronájem observatoře. Ta bude v době konání svatby pro 
běžné návštěvníky uzavřená. 
Nově je možné uzavřít sňatek v koncertní a výstavní síni Atrium v Čajkov-
ského ulici. Za využití koncertní síně nebude nutné platit. Oddávací hodiny 
jsou 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 a 12.00. 

JUBILEJNÍ SVATBY
přihlášky na PODZIM 2016

(k rukám Jany Křivonoskové), Lipanská 14, 130 00, Praha 3
tel: 222 116 349, e-mail: janakr@praha3.cz (Jana Křivonosková)

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-
ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-
ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-
vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 
222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, 
vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Žižkovská radnice znovu hledá 
Dobrovolníka roku 
Městská část Praha 3 nabízí or-
ganizacím i  jednotlivcům účast 
při nominaci na titul Dobrovolníka 
roku 2016. Vedení žižkovské rad-
nice tak chce veřejně poděkovat 
lidem, kteří nezištně pomáhají po-
třebným a podílejí se na zlepšování 
služeb zvláště v sociální oblasti.

Titul Dobrovolník roku je vyhlašo-
ván třetí městskou částí Prahy již 
od roku 2011. I v letošním roce chce 
žižkovská radnice ocenit ty, kte-
ří dobrovolně pomáhají minimálně 
jeden rok například v neziskovém 
sektoru, občanském sdružení, orga-
nizaci zdravotně hendikepovaných, 
ale i jednotlivcům. Na tuto cenu se 
může nominovat každý občan. 

Ofi ciální vyhlášení soutěže bu- 
de k datu 3. října 2016. Vybraní 

dobrovolníci pak budou slavnostně 
oceněni v Koncertní a výstavní síni 
Atrium na Žižkově 6. prosince. Dal-
ší informace nejdete v říjnovém čísle 
Radničních novin a na webu MČ Pra-
ha 3 společně s pravidly soutěže. 

-red-

Benefi ční koncert Dana Bárty 
Aliance žen s rakovinou prsu Vás 
srdečně zve na dvě akce, které při-
pravila především pro ženy žijící 
na Praze 3. Obě se konají v prosto-
ru Galerie 1435mm na Nákladovém 
nádraží Žižkov. Vstupné je zdarma. 
Ve čtvrtek 8. září 2016 se od 18.30 
hod. uskuteční Benefi ční koncert 
Dana Bárty & Illustratosphere na 
podporu mladých žen s onemoc-
něním karcinomu prsu z projektu 
Aliance žen s rakovinou prsu Bellis 
Young & Cancer. Po skončení kon-
certu se koná energií nabitá chari-
tativní módní přehlídka podzimní 
kolekce společnosti C&A, kde v roli 
modelek vystoupí právě mladé pa-
cientky. Ve středu 14. září 2016 od 
18.30 hod. se koná speciální fi lmový 

večer. Nejdříve se dovíte od primář-
ky Breast Unit Prague MUDr. Miro-
slavy Skovajsové, Ph.D., jak dbát na 
prevenci a zdraví svých prsou. Paní 
primářka Vám zodpoví i případné 
dotazy týkající se této problematiky. 
Pak následuje španělský fi lm Ma Ma 
s Penélope Cruz v hlavní roli. 

Cena pro loňské vítěze
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důležité informace

KÚK termín: 4. 10. 2016

komunikace úsek

Hollarovo náměstí

Květná

Soběslavská Votická - Hollarovo náměstí

Šrobárova Soběslavská - U Vinohradského hřbitova

U Vinohradské nemocnice

U Vinohradského hřbitova

Votická Šrobárova - Květná

KÚK termín: 5. 10. 2016

komunikace úsek

Horní Stromky

Hradecká

Chrudimská

Kouřimská

Náměstí Jiřího z Lobkovic

NN 335 Kouřimská - Kouřimská

Písecká

Slezská Jičínská - nám. Jiřího z Lobkovic

Šrobárova Jičínská - Soběslavská

V Horní Stromce

KÚK termín: 6. 10. 2016

komunikace úsek

Čáslavská

Kolínská

Libická

Nitranská Vinohradská - Korunní

Perunova

Řipská Vinohradská - Korunní

Slezská U Vodárny - Jičínská

U Vodárny Vinohradská - Korunní

KÚK termín: 7. 10. 2016

komunikace úsek

Baranova

Křišťanova

Lucemburská Radhošťská - Jičínská

NN 4749 spojka Baranova - Suměřská

Olšanské náměstí parkoviště

Přemyslovská Radhošťská - Jičínská

Radhošťská

Sudoměřská

Žižkovo náměstí

KÚK termín: 10. 10. 2016

komunikace úsek

Bořivojova Ondříčkova - Orlická

Jagellonská

Laubova

Lucemburská Milešovská - Radhošťská

Milešovská

Nám. Jiřího z Poděbrad

Orlická

Přemyslovská nám. Jiřího z Poděbrad - Radhošťská

Slavíkova Ondříčkova - nám. Jiřího z Poděbrad

Velehradská

KÚK termín: 11. 10. 2016

komunikace úsek

Bořivojova U Rajské zahrady - Kubelíkova

Čajkovského Sladkovského náměstí - Kubelíkova

Chvalova

Ježkova

Krásova Kubelíkova - Seifertova

Kubelíkova

Lipanská Táboritská - Bořivojova

Přibyslavská

Siwiecova

Sladkovského náměstí

U Rajské zahrady Vozová - Havelkova

Víta Nejedlého

Vlkova

KÚK termín: 12. 10. 2016

komunikace úsek

Blahníkova

Cimburkova

Dalimilova

Husinecká

Jeronýmova

Kostnické náměstí

Krásova Seifertova - Husinecká

Orebitská

Pod Vítkovem

Komplexní úklid komunikací – podzim 2016
KÚK termín: 12. 10. 2016

komunikace úsek

Příběnická

Řehořova

Štítného Blahníkova - Cimburkova

U Božích bojovníků

KÚK termín: 13. 10. 2016

komunikace úsek

Havlíčkovo náměstí

Chelčického Prokopova - Lipanská

Chlumova Seifertova - Prokopova

Lipanská Chelčického - Havlíčkovo náměstí

Lupáčova

Milíčova

Rokycanova Prokopova - Chelčického

Štítného Cimburkova - Havlíčkovo náměstí

KÚK termín: 14. 10. 2016

komunikace úsek

Blahoslavova

Černínova

Českobratrská

Chlumova Koněvova - Roháčova

Jeseniova spojky Žerotínova - Jeseniova a Žerotínova - NN 
1782

Komenského náměstí Roháčova - Sabinova

Lukášova

Náměstí Barikád

Ostromečská

Prokopovo náměstí

Roháčova Prokopova - Koldínova

Rokycanova Prokopova - Koněvova

Sabinova

Tachovské náměstí

Tovačevského

Žerotínova Blahoslavova - Koldínova

KÚK termín: 17. 10. 2016

komunikace úsek

Biskupcova Zelenky-Hajského - Jana Želivského

Domažlická

Hájkova

Kališnická

Ke Kapslovně vč. zálivu

Koldínova

Malešická Basilejské náměstí - Na Parukářce vč. zálivu

Na Parukářce

Pražačka

Roháčova Koldínova - Zelenky-Hajského

U Zásobní zahrady

Zelenky-Hajského

Žerotínova Koldínova - Zelenky-Hajského

KÚK termín: 18. 10. 2016

komunikace úsek

Hraniční Na Balkáně - Koněvova

Kunešova

Na Balkáně Za Žižkovskou vozovnou - Na Vlastním

Na Hlídce Na Balkáně - Koněvova

Na Ohradě

Na Vlastním

Nad Ohradou

Strážní Na Balkáně - Koněvova

Šikmá

V Bezpečí

V Domově Za Žižkovskou vozovnou - Pod Vrcholem

Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Kunešova

KÚK termín: 19. 10. 2016

komunikace úsek

Ambrožova

Basilejské náměstí část (východní strana)

Biskupcova Jana Želivského - Jeseniova

Buchovcova

Jilmová parkoviště proti č. 9-11 se nečistí

Loudova

Malešická Basilejské náměstí - Ambrožova

Na Hlídce Koněvova - Jeseniova

Na Vápence

Na Viktorce

Rečkova

Strážní Koněvova - Jeseniova

U Staré cihelny

Viklefova

Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Jilmová

KÚK termín: 20. 10. 2016

komunikace úsek

K Chmelnici

K Lučinám

K Vrcholu

Křivá I spojka Luční - Luční

Křivá II

Luční

Na Balkáně Na Vlastním - Spojovací

Na Lučinách

Na Vrcholu

Nad Lukami

Pod Vrcholem

U Kněžské louky

V Domově Pod Vrcholem - K Lučinám

V Okruží

KÚK termín: 21. 10. 2016

komunikace úsek

Květinková V Zahrádkách - Na Jarově

Mezi domky Za Vackovem - Na Vackově

Na Chmelnici

Na Mokřině

Na Rovnosti

Na Vackově Pod Jarovem - Malešická

Pod Jarovem

Pod Lipami Na Jarově - Plavínová vč. slepého úseku

Schöffl erova

V Zahrádkách

V Zeleni V Zahrádkách - Na Mokřině

Za Vackovem

KÚK termín: 9. 10. 2016

komunikace úsek

Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru 
do centra

Jičínská Olšanské náměstí - Vinohradská

Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru 
do centra

Koněvova parkoviště u ul. Pražačka

Prokopova Husitská - Rokycanova

Seifertova Italská - Táboritská

KÚK termín: 16. 10. 2016

komunikace úsek

Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru 
z centra

Jičínská Vinohradská - Korunní

Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru 
z centra

Korunní U Vodárny - Šrobárova; část kom. příslušná MČ 
Praha 3

Vinohradská Jičínská - Jana Želivského; pravá strana ve směru 
z centra

KÚK termín: 24. 10. 2016

komunikace úsek

Blodkova

Bořivojova Ondříčkova - Kubelíkova

Čajkovského Ondříčkova - Kubelíkova

Fibichova

Křížkovského

Ondříčkova Slavíkova - Žižkovo náměstí

Pospíšilova

Slavíkova Ježkova - Ondříčkova

Ševčíkova

Škroupovo náměstí

Zvonařova

KÚK termín: 25. 10. 2016

komunikace úsek

Jeseniova

NN 1782

Pod Parukářkou

V Kapslovně

KÚK termín: 26. 10. 2016

komunikace úsek

Buková

Habrová

Květinková Na Jarově - Pod Lipami

Na Jarově

Osiková Pod Lipami - Habrová

Pod Lipami Na Jarově - Koněvova

V Jezerách
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

Za Trojku (Atrium a KC Vozovna)
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

 

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Z důvodu rekonstrukce suterénních 
prostor je informační centrum v mě-
sících září a říjen uzavřeno.

 

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
13. út 19.30 Eva a Pavla Fran-

ců – „Duo Eco“ – housle, 
Ladislava Nohejlová – mez-
zosoprán

Jitka Rendlová – mezzosoprán, 
Blahoslav Rataj – klavír

17. so 15.00 Musica Poetica Jana 
Janků – mezzosoprán, ba-
rokní harfa, Lucie Lukášová 
– barokní příčná fl étna

19. po 19.30 Monika Urbanová 
Růžková – housle, Pavla 
Salvová – varhany

20. út 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

22. čt 19.30 Štěpánka Heřmánková 
– soprán, Miroslav Laštov-
ka – trubka, Josef Popelka 
– varhany

Alfréd Strejček – umělecký přednes
26. po 19.30 Bona Fide Tango Petr 

Grau – fl étna, Jakub Janský 
– housle, Ladislav Horák – 
akordeon, Jaroslav Novák 
– kytara, Petr Dvorský – 
kontrabas

VÝSTAVY
8. 9. – 13. 10. 2016
9. Žižkovský výtvarný salon

 

Za Žižkovskou vozovnou 
2687/18

tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz

Herna je otevřena pondělí až pátek 
od 10 do 19 hod. kromě časů pro-
gramu pro dospělé. V sobotu hodinu 
před a po představení. Kavárna je 
otevřena pondělí až pátek od 11 do 
19 hodin, v době programu i déle.

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349

Rezervace na www.kinoaero.cz 
a každý všední den po–pá 10–17 
na tel. čísle: 608 330 088. Pro uži-
vatele chytrých telefonů je zdarma 

ke stažení aplikace s aktuálním 
programem KINOKLUB.

Kino Aero doporučuje 
ze zářijového programu:

 8. čt 20.30 Nick Cave: One More 
Time With Feeling

10. so Black & White: 
18.00 Prázdniny v Římě
20.30 Casablanca
22.30 Hluboký spánek
17. so 12.00 Zažít město jinak
20. út 20.30 Diáky: Jak se pře-

stěhovat do jihovýchodní 
Asie?

22. čt 19.45 NT Live: Třígrošová 
opera

27. út 20.30 Aero Naslepo
28. st 18.00 PechaKucha Night 

Prague Vol. 50
30. pá 20.30 Kosmo – předpremi-

éra nového seriálu České 
televize

Projekce pro seniory – každé úte-
rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30
 1. čt 13.30 Až na Severní pól
 6. út 10.00 Casablanca
 8. čt 13.30 Za láskou vzhůru
13. út 10.00 Julieta
15. čt 13.30 Učitelka
20. út 10.00 Vlk z Královských 

Vinohrad
22. čt 13.30 Casablanca
27. út 10.00 Pára nad řekou
29. čt 13.30 Božská Florence

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.
Aktuální program na www.kinoaero.cz.

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 
i dospělé. www.aeroskola.cz

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

VÝSTAVA VE FOYER:
1. 9. – 2. 10. 2016
BUBLINY – OBRAZY ING. PAVLA 
KOŤANA

 1. čt 19.30 Velký sál MUSIC 
INFINITY - JULIANNA 
BARWICK /US + LENKA 
DUSILOVÁ SÓLO /CZ

 6. út 20.00 Velký sál EXCELENT 
JUKEBOX: WOLF ALICE /
UK, SUPPORT  GENGAHR 
/UK 

 9. pá 19.30 Velký sál MARINAH & 
CHICUELO /ES

1. čt VÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE 
VOZOVNĚ

10:00 – 14:00 h výtvarná dílna pro 
děti se Sofi í Švejdovou 

14:00 h Ústav úžasu a Jakub Fol-
varčný: Karlova a Jaromírova 
pohádka

17:00 h Klara Akustický koncert zpě-
vačky Kláry Vytiskové 

7. st 16:00 Dny žižkovského kulturní-
ho dědictví: Židovská komu-
nita na Žižkově. Přednáška 
s promítáním. Pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3.

8. čt 20:00 Šmoldas hraje Ježka. 
Libor Šmoldas (1982) je náš 
přední jazzový kytarista.

9. pá 10:00 Rodičovský klub Vo-
zovna. Setkání maminek s 
psycholožkou Martou Helin-
gerovou v kavárně Vozovny. 
Pro děti zajištěno hlídání 
v dětském koutku: pohyb, 
čtení, malování.

13. út 16:00 Divadlo jednoho Edy: 
Perníková chaloupka

14. st 16:00 Zlatá šedesátá – Pavel 
Sedláček v KC Vozovna

14. st 18:30 Výstava v rámci projektu 
Participativní rozpočet MČ 
Prahy 3.

15. čt 16:00 Dny žižkovského 
kulturního dědictví: Příběh 
o královně Ester z Persie. 
Divadelní představení.

15. čt 18:00 Scénické čtení z knihy 
Venduly Pačesové: Zastřihá-
vání křídel a křest druhé au-
torčiny knihy “Zapadávání”. 

20. út 15.00 Workshop
20. út 19.00 KL.I.KA Žižkovská im-

provizace. Račte se pobavit 
při tematizovaném impro-
vizačním představení týmu 
KL.I.KA, ať už po workshopu 
nebo jen tak.

21. st 18:00 Literární večer: Svět 
písní a humoru Osvoboze-
ného divadla 

23. pá 10:00 Rodičovský klub Vozovna
24. so 10:00 Toy Machine: Sněhová 

královna. Loutková pohád-
ka pro děti každého věku

28. st 10:00 Legenda o sv. Václavovi 
28. st 16:00 Tvůrčí dílna s akade-

mickou malířkou Miladou 
Gabrielovou. 

29. čt 19:00 Hudební informační 
středisko – komentovaný 
poslechový večer s hostem: 
Pavel Opočenský (sochař/
výtvarník)

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zdjc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno 
jinak. Na zadaná představení není 

možné objednávat vstupenky.

 9. pá Figaro, lazebník sevillský 
(Divadlo Aqualung)

10. so pá Figaro, lazebník sevillský 
(Divadlo Aqualung)

11. ne Vražda v salonním coupé
12. po Muži ve zbrani aneb Celá 

Zeměplocha jest jevištěm! 
(Divadlo Aqualung)

13. út Němý Bobeš
14. st Blaník
16. pá Pan Hus (Divadlo Aqualung)
17. so Pytlákova schovanka aneb 

Šlechetný milionář (Divadlo 
Aqualung)

18. ne Dobytí severního pólu
19. po The conquest of the north 

pole
20. út Vyšetřování ztráty třídní knihy
21. st Švestka
23. pá Frida K. (3D company)
25. ne České nebe (v 16.00 a 19.00)
26. po Čechov řekl Tolstému sbo-

hem (3D company)
27. út Cimrman v říši hudby
28. st Záskok

10. so 20.00 Velký sál MICHAEL 
PATRICK KELLY - HUMAN 
CLUB TOUR 2016

13. út 19.30 Velký sál MICHAL 
AMBROŽ & HUDBA PRAHA 
- KŘEST CD

15. čt 17.30 Zahrádky Žižkov vstup 
volný LIVEUROPE FESTI-
VAL: BRNS /BE + SAY YES 
DOG /LU + KARI /PL  + 
PASSED /HU

16. pá 20.00 Velký sál UDÍLENÍ CEN 
FESTIVALU PŘÍŠTÍ VLNA/
NEXT WAVE

18. ne 19.30 Velký sál NERISSIMO 
TOUR 2016: TEHO TEARDO 
& BLIXA BARGELD

19. po 20.00 Velký sál FEKETE SE-
RETLEK A DAMÚZA - KAR 

21. st 19.30 Velký sál KIESLOWSKI 
- 5 LET

25. ne 20.00 Velký sál SPITFIRE 
COMPANY - VLADIMIR 
MACBETIN 

26. po 20.00 Velký sál FEKETE SE-
RETLEK A DAMÚZA - KAR

27. út 20.00 Velký sál SPITFIRE 
COMPANY - VYPRAVĚČ 

28. st 19.00 Velký sál PAPRSKY 
INŽENÝRA GARINA - 30 
YEARS OF INDIFFERENCE:  
PAPRSKY INŽENÝRA GARI-
NA, RÁNY TĚLA, STŘEDNÍ 
EVROPA

29. čt 19.30 Velký sál PRAGUE NEW 
YORK EFECTS IV. - FLOEX 
/CZ + TAMI STROMACH /
USA

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
 7. 10. 123 MINUT
 8. 10. MUSIC INFINITY: BARTSCH 
 9. 10. BANNED FROM UTOPIA: 

FRANK ZAPPA‘S MUSIC 
PERFORMED BY HIS ORI-
GINAL MUSICIANS

12. 10. SPITFIRE COMPANY: 
 VLADIMIR MACBETIN  

19. 10. STO ZVÍŘAT
24. 10. SOPHIE HUNGER
25. 10. MIDNIGHT SESSION: 

 BUGGE WESSELTOFT‘S 
NEW CONCEPTION OF 
JAZZ 

26. 10. THE KLEZMATICS
31. 10. MIKEA AUFENFEHN – 

 BORIS BRONSKI

DIVADLO PRO TANEC

17. so 14.00 Zažít Žižkov jinak
19. po 20.00 The Ox / Csaba Molnár
20. út 20.00 L/One of the Seven / 

Me-sa / Andrej Petrovič
26. po 20.00 You are here / Petra 

Tejnorová, Tereza Ondrová, 
Jaro Viňarský 

27. út 20.00 YOU ARE HERE / Petra 
Tejnorová, Tereza Ondrová, 
Jaro Viňarský

29. čt 20.00 DEVOID / NANOHACH 
/ Michal Záhora

30. pá 21.30 Silent_Night#7: Sophia 
Loizou, Jacob Kierkegaard 
+ TBA / koncert

Výstava děl vytvořených na 18. mezinárodním výtvarném sympoziu, které uspořádal SUKUS Praha 

ve spolupráci s LAHNARTISTS Limburg

Projekt podporují: Česko-německý fond budoucnosti, Státní fond kultury, Městská část Praha 3, Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury v Zubrnicích, Hostinec U Pernekrů, Tiskárna Chrt

Vystavující autoři:

Reiner Fritsche – Hinterzhof 

Jürgen Horn – Laaber

Kalle Lind – Regensburg

Vladimír Murtin – Braunfels

Alžběta Müller – München 

Eva Osecky – Bad Driburg

Martina Osecky – Hemau

Pavel Rydl – Praha

Vlasta Rydlová – Praha

Herbert Ristl – Fachingen

Rolf Röder – Limburg

Norbert Sötz – Laaber

Věra Vanderková – Praha

Výstava v Galerii pod radnicí, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, potrvá od 15. 9. do 6. 10. 2016.

Návštěvní doba: po a st 8.00 – 18.00, út a čt 8.00 – 16.00, pá 8.00 – 15.00 hodin.

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3,  si vás dovoluje pozvat na výstavu

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Městská část Praha 3
si Vás dovoluje pozvat na výstavu
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téma/rozhovor

„Otec byl žižkovský vlastenec,“ říká Jana Seifertová-Plichtová
Dne 19. září proběhne slavnostní 
zveřejnění plastiky vytvořené na 
počest Jaroslava Seiferta v  kří-
žení ulic Chelčického, Táboritská 
a Seifertova. Téhož dne připojí svůj 
podpis do Knihy cti dcera básníka 
a nositele Nobelovy ceny za  lite-
raturu Jana Seifertová-Plichto-
vá. Paní Seifertová zavzpomínala 
na svého otce, který měl až do po-
sledního okamžiku k Žižkovu vřelý 
vztah. 

Jaký byl vztah vašeho otce k Žiž-
kovu?
Seifertovi bydleli na Žižkově v něko-
lika domech – v Bořivojově a Jero-
nýmově ulici. Za tu dobu se Žižkov 
změnil tak, že by ho otec nepoznal. 
Kdyby ale ještě žil, vzpomínal by 
na něj s láskou. Celá jeho poezie 
je založená na vzpomínání. Stá-
le se vracel do minulosti, ke svému 
mládí na Žižkově. Byl to žižkovský 
vlastenec. 

Jak se stavíte k Žižkovu vy?
Mě Žižkov vlastně minul. Přesto-
že jsem se narodila v roce 1931, 

za domov považuji náš dům v uli-
ci U Ladronky, kde bydlíme 
od 15. června 1938. Tam ho také čas-
to navštěvovali přátelé. Hodně si ro-
zuměl například s literárním histori-
kem Václavem Černým.

Vracel se pak na Žižkov?
Otec pečlivě sledoval, jak se čtvrť 
mění. Angažoval se také za záchra-
nu starých domů, které měly přijít 
ke zbourání. To drastické bourání se 
kvůli němu zastavilo. Nevím, co by ze 
starého Žižkova nakonec zbylo. Oby-

vatelé pavlačových domů to na dru-
hou stranu neměli lehké. Na jednom 
patře měly tři rodiny jeden záchod, 
koupelna žádná nebyla. Otec vzpo-
mínal, jak se koupali jednou za týden 
v kuchyni v neckách, vodu ohřívali 
na kachlíkových kamnech. Všichni 

spali v jednom pokoji, rodiče na po-
stelích, děti na matracích.

Jaké to bylo, být dcerou známého 
básníka v hodinách literatury?
Veliké rozdíly se nedělaly. Když se 
ale měl probírat můj otec, dostala 
jsem za úkol připravit si celou hodi-
nu o něm sama. Z toho jsem radost 
neměla. Paní učitelce zřejmě nebylo 
příjemné vykládat něco před dcerou 
Jaroslava Seiferta, a tak jsem muse-
la jeho dílo nastudovat z odborné 
literatury a hovořit i o jednotlivých 
sbírkách. A budete se divit, otec mi 
s tím referátem nikdy nepomohl. 
(smích)  

Martin Hošna

     Otec se 
stále vracel do 
minulosti, ke 
svému mládí na 
Žižkově

”

Radnice vzdá hold žižkovskému velikánu
U příležitosti 115. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta bude 19. září v 10 hodin představena 
plastika na horním vrcholu Seifertovy ulice. „Dlouhodobě jsme usilovali o důstojný památník 
žižkovského rodáka a básníka Jaroslava Seiferta. I proto jsme v minulosti řešili otázku 
záměru na vypsání soutěže ohledně jeho realizace,“ říká starostka Prahy 3 Vladislava Hujová.  

Plastika připomínající Jaro-
slava Seiferta bude stát 
v křížení ulic Chelčického, 
Táboritská a Seifertova. Pa-

mátník v podobě surrealistické rotu-
jící bronzové stuhy vztyčené k ob-
loze v trojúhelníkovém prostoru je 
svou osou orientován na pražskou 
dominantu, katedrálu sv. Víta. Dílo 
působí dojmem záložky v rozevřené 
„knize“ Žižkova v podobě seifertov-
ského S a nese citát z mistrovy básně 
Prosinec 1920: „…To slovo letělo jako 
pták do sítě hvězd…“ 

V roce 2014 sochař Jan Roith vy-
tvořil sádrový model v měřítku 1:3, 
který byl v dubnu 2015 zpřístupněn 
veřejnosti v prostorách žižkovské rad-
nice na Havlíčkově náměstí za účasti 
básníkovy dcery a významných osob-
ností kulturního života. V červenci 
2015 české centrum Mezinárodního 
PEN-klubu založilo Nadační fond 
Jaroslava Seiferta, jehož posláním 
bylo získat fi nanční prostředky a rea-
lizovat výtvarný objekt v roce 30. vý-
ročí básníkova úmrtí. Svoji podporu 
výtvarnému řešení vyjádřila i básní-
kova dcera Jana Seifertová-Plichtová. 

Následně byl v září 2015, v předvečer 
výročí básníkova narození, za účasti 
ministra kultury, který převzal nad 
dokončením projektu záštitu, a dal-
ších podporovatelů položen základní 
kámen díla.

Pozemek k umístění plastiky po-
skytla rodina Kočí, která také zapla-

tila projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení. „Souběžně s našimi 
aktivitami vznikla občanská iniciativa 
s cílem podnítit a realizovat výtvarné 
dílo k poctě básníka, proto jsme se k této 
aktivitě rádi připojili a schválili nákup 
formy na odlití plastiky v hodnotě 300 
tisíc korun. Těší nás, že poctu básníko-

vi, kterého uznává celý svět, iniciovali 
sami občané. Své síly v tomto případě 
spojil soukromý vlastník pozemku, na-
dační fond Jaroslava Seiferta a městská 
část,“ upřesňuje starostka Hujová. 
Cílem nadačního fondu a iniciáto-
rů vybudování památníku bylo dílo 
dokončit a slavnostně představit za 

přítomnosti dcery Jaroslava Seifer-
ta a dalších významných osobnos-
tí kulturního života u příležitosti 
115. výročí básníkova narození a sou-
časně u příležitosti konání 36. svě-
tového kongresu básníků v Praze, 
který bude věnován právě nositeli 
Nobelovy ceny za literaturu Jarosla-
vu Seifertovi. 

Saša Kroucký

České centrum Mezinárodního PEN klubu, manželé Kočí, 
městská část Praha 3 a autoři projektu si Vás dovolují pozvat 

na slavnostní zveřejnění plastiky k poctě 

JAROSLAVA 
SEIFERTA,
nositele Nobelovy ceny za literaturu a žižkovského rodáka,

v pondělí 19. září 2016 v 10.00 hodin 
Slavnost u příležitosti 115. výročí jeho narození se koná za účasti 
ministra kultury v Chelčického ulici 2 na Žižkově.

… TO SLOVO 
LETĚLO JAKO 
PTÁK DO SÍTĚ 
HVĚZD A NAD 
HVĚZDAMI TO 
SLOVO TĚLEM 
UČINĚNO JEST, 
BY PŘEBÝVALO 
MEZI NÁMI.

Jaroslav Seifert
(* 23. září 1901, † 10. ledna 1986) 
Český lyrický básník, prozaik, pu-
blicista a překladatel se narodil 
v  Praze na  Žižkově. Je v pořadí 
druhým českým laureátem No-
belovy ceny (za  literaturu, 1984). 
Ve  dvacátých letech minulého 
století byl spoluzakladatelem, čle-
nem a mluvčím uměleckého hnu-
tí Devětsil. V  letech 1969–1970 
byl předsedou Svazu českých 
spisovatelů. V  70.  letech odešel 
do  ústraní,  začal spolupracovat 
s disentem a stal se jedním z prv-
ních signatářů Charty 77. 

Jana Seifertová-Plichtová 
(nar. 1931) je dcera národního 
umělce, spisovatele, básníka 
a novináře Jaroslava Seiferta. 
Vystudovala romanistiku 
a byla překladatelkou 
z francouzštiny. V roce 1984 
převzala v zastoupení za 
nemocného otce Nobelovu 
cenu za literaturu z rukou krále 
Karla Gustava IV. Domov svých 
rodičů – vilu u Ladronky – se 
snaží uchovat v pietní atmosféře 
a v autentickém stavu. V roce 
2015 se stala členkou Nadačního 
fondu Jaroslava Seiferta, který si 
vzal za cíl vybudovat na Žižkově 
památník vzdávající hold 
klasikovi české literatury.
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pozvánky/inzerce

Zástupce starostky MČ Praha 3 Ivan Holeček
si vás dovoluje pozvat na

partneři:

VSTUP ZDARMA
Moderuje Libor Bouček  Doprovodný program i pro děti od 12 hodin, koncert od 14 hodin.

14.00 MAXÍCI 15.00 JAN BENDIG 
 15.30 VINNIE JAMES (U.S. Grammy nominee)

 17.30 HAMLETI (Aleš Háma, Dalibor Gondík, 
Hardy Marzuki, Jakub Wehrenberg) a hosté

    Účast přislíbili:  Bohouš Josef  Ivana Korolová  Marek Libert  Michaela Nosková 
  Martin Pošta  Tomáš Trapl  Petr Vondráček…

be happy 
s epi,

aneb Koncert ke dni epilepsie

30. září 2016 od 14 hodin
na náměstí Jiřího z Poděbrad 
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 ZÁSTUPCE STAROSTKY MČ PRAHA 3 ALEXANDER BELLU 
 SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

 D N Y
Ž I Ž KOV S K É H O 
K U LT U R N Í H O 
D Ě D I C T V Í  2 016

P A M Á T K Y  A  K O M U N I T YVII I .  R O Č N Í K

VSTUP ZDARMA

ízáří

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN • • •
Výtvarná soutěž, běh do nového školního roku a Pískomil se vrací – dovádivý koncert pro děti a rodiče

17.00 hod., U VYSTŘELENÝHO OKA (U Božích bojovníků 3, P3)

íí zzáááářřřřííí 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA NA ŽIŽKOVĚ • • •
Přednáška Zuzany Pavlovské s promítáním

17.00 hod., KC VOZOVNA (Za Žižkovskou vozovnou 18, P3)

íí zzáářříí 

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM – OD KARLA IV. PO SOUČASNOST • • •
Koncert Petr Váša a Ty Syčáci a Čistírna po každé jinak 
 19.00 hod., U VYSTŘELENÝHO OKA (U Božích bojovníků 3, P3)

í zzzáří 

FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ, LEGENDA NIKDY NEUMÍRÁ • • •
Fotogra cká výstava jako pocta Žižkováku Františku Šťastnému, více na: www.frantisekstastny.cz

OC ATRIUM FLÓRA (Vinohradská 151, P3) 

í září 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA NOVÉM ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ • • •
Prohlídka trvá 2 hodiny, začátky v 10, 11, 13 a 14 hod., sraz u metra Želivského, Izraelská 1, P3, přihlásit se 
můžete na e-mailové adrese: vlastap@praha3.cz, tel.: 222 116 282

í zzzááářřříí 

PŘÍBĚH O KRÁLOVNĚ ESTER Z PERSIE • • •
Divadelní představení pro děti, divadelní spolek Feigele ze Židovské obce v Praze

16.00 hod., KC VOZOVNA (Za Žižkovskou vozovnou 18, P3)

í zářříí 

KL.I.KA ŽIŽKOVSKÁ IMPROVIZACE • • • 
Tematizované improvizační představení týmu KL.I.KA 15.00 hod. (workshop), 19.00 hod. (představení)

KC VOZOVNA (Za Žižkovskou vozovnou 18, P3)

í zářří 

ZA SEIFERTEM NA ŽIŽKOV • • •
Premiéra celovečerního dokumentu spojená s křtem knihy Žižkovská radnice

17.00 hod. (křest), 17.30 hod. ( lm) KINO AERO (Biskupcova 31, P3)

í záářří 

MEZI PROUDY – POCTA FILIPU TOPOLOVI A PSÍM VOJÁKŮM • • •
Hrají Tornado Lue, Květy
 19.00 hod., U VYSTŘELENÝHO OKA (U Božích bojovníků 3, P3)

í září 

TAPATAN – ČTENÍ O ŽIŽKOVU • • •
Čtení a výstava ilustrací z knih o Žižkově, na čtení se budou podílet známí umělci

17.00 hod., TAPATAN (Seifertova 35, P3)

ííí zzzáááářřřííí 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA STARÉM ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ • • •
Prohlídka trvá cca 1 hodinu, začátky v  11 a  14 hodin, sraz u  vchodu na hřbitov ve Fibichově ul., P3,
přihlásit se můžete na e-mailové adrese: vlastap@praha3.cz, tel.: 222 116 282

ííí zzáááářřřřííí 

KONCERT „PAMÁTKY A KOMUNITY“ • • •
Smyčcové Kvarteto Apollon a Ladislav Horák
 18.00 hod., SUPŠ (Žižkovo nám. 1, P3)

íí zzzááářřříí 

TAPATAN – ČTENÍ O ŽIŽKOVU • • •
Čtení a výstava ilustrací z knih o Žižkově, na čtení se budou podílet známí umělci

17.00 hod., TAPATAN (Seifertova 35, P3)

íí zááářřřííí 

PO STOPÁCH SVĚTOVÉ TOYEN (A JEJÍ UKOTVENÍ NA ŽIŽKOVĚ) • • •
Přednáška a koncert Lena Yellow

19.00 hod., U VYSTŘELENÝHO OKA (U Božích bojovníků 3, P3)

www.praha3.cz  /praha3.cz

žižkodny_2016_A1_v4.indd   1 15.8.2016   16:15:38

PÁTEK
16. ZÁŘÍ
12.00 OTEVŘENÍ TRŽIŠTĚ

16.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
MICHALA HORSÁKA

 18.30 MYDY RABYCAD

20.00 THE TAP TAP
22.00 UKONČENÍ PROGRAMU

SOBOTA 17. ZÁŘÍ
12.00 OTEVŘENÍ TRŽIŠTĚ 

16.00 ŽÁDNEJ STRES 
18.00 VŠICHNI SVATÍ 

20.00 ANNA K.
21.00 UKONČENÍ PROGRAMU

N
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD

VSTUP
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D
ARMA

BURČÁK, KVALITNÍ BÍLÁ, ČERVENÁ A RŮŽOVÁ VÍNA 
Z ČECH, MORAVY A LETOS I ZE ZAHRANIČÍ. 
PO OBA DNY DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI.
WWW.PRAHA3.CZ        FACEBOOK.COM/PRAHA3.CZPO
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kultura

Vinohradské vinobraní nabídne sortiment 
malých exkluzivních vinařství  
Milovníky dobrého vína a burčáku čeká 16. a 17. září mimořádná degustační příležitost na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Na Vinohradském vinobraní budou moci ochutnat především vína 
z menších vinařství Čech a Moravy, která budou doplněna i o zahraniční jména ze Slovinska, 
Německa, Rakouska, Polska a Francie. Tržiště se otevírá po oba dny ve 12 hodin. 

Před kostelem Nejsvětější-
ho Srdce Páně představí 
svoji nabídku sklepy, kte-
ré patří k našim prvotříd-

ním vinařstvím. Vinohradské vino-
braní není ale jen o degustaci vína. 
„Na letošním vinobraní se můžete těšit 
i na jedinečný kulturní zážitek. Po oba 
dny bude připravený bohatý program. 
V pátek vystoupí kapela � e Tap Tap, 
v sobotu zpěvačka Anna K a další zají-

maví interpreti,“ zve starostka Vladi-
slava Hujová. 

Kromě zmiňovaných jmen se 
na Vinohradském vinobraní obje-
ví řada dalších kapel. Odpoledne 
zpestří Cimbálová muzika Michala 
Horsáka, která pobaví repertoárem 
skladeb z jihovýchodní Moravy 
a Slovenska. Poprockovou nálož 
slibuje formace Mydy Rabycad 
s energickým ženským vokálem 

a taneční rytmikou. Skapunková 
kapela Žádnej stres roztančí publi-
kum žesťovými rytmy, supergroup 
Všichni svatí, sestavená ze špičko-
vých muzikantů, představí inteli-
gentní pop rock.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad 
bude připravený po oba dny do-
provodný program pro děti – ke-
ramické dílničky a malování na ob-
ličej. K dispozici bude také lis 

na mošt, kde si děti budou moci sa-
my připravit svůj nápoj a vyzkou-
šet si tak práci vinařů v praxi.  

Sortiment vína doplní různé 
laskominy jako bramborové spi-
rály, valašské frgále, racletty, sýry, 
klobásy nebo oblíbené langoše. 
Kromě vína bude k dostání i mošt 
a další nápoje. 

-ham-

Roman Dragoun představí svůj 
sólový recitál 
V  Komunitním centru na  Žižkově 
vystoupí bigbítová legenda Roman 
Dragoun. Emotivní večer jednoho 
z nejlepších tuzemských klávesis-
tů proběhne 18. září od 19 hodin 
v Žižkostele na náměstí Barikád 1. 

Zpěvák, skladatel a člen kapel Pro-
gres, Futurum, His Angels, T4 
a Supergroup představí svoje sólo-
vé album Samota, které si nadělil 
ke svým šedesátinám. Zhudebněné 
texty jeho přítele a básníka Milana 
Prince ukazují Romana Dragouna 
v odlišném světle než s jeho domov-
skými rockovými kapelami. Intim-
ní skladby plné střídmých aranží, 
lehkovážných tónů a bigbítových 
modliteb jsou v souladu s hlubo-
kou zpovědí rockového matadora. 
Roman Dragoun se proslavil za-
čátkem 80. let v brněnské skupině 
Progres 2, poté v progresivní sku-

pině Futurum. Účinkoval i v kapele 
Stromboli s Michalem Pavlíčkem. 

-ham-

Galerie Pod radnicí ukáže radikální řez 
Spolek SUKUS, sídlící na Praze 3, 
uspořádal v  létě již osmnáctý 
ročník mezinárodního výtvarné-
ho sympozia. Umělci rozličného 
zaměření se každoročně sjíždějí 
k týdennímu tvůrčímu setkání, kde 
každý vytvoří artefakt na společné 
téma. V  letošním roce se třináct 
výtvarníků z Česka a Německa za-
měřilo na motiv Řezu. 

Na počátku úvah byl ve výtvarné pra-
xi frekventovaný kánon zvaný zlatý 
řez, i když by v oblasti hledání krásy 
možná byl vhodnější výraz zlatý po-
měr. Téma Řez lze nahlížet z rozlič-
ných úhlů a v různých souvislostech, 
s pojmem se totiž setkáváme ve všech 
oblastech života. „Až by se mohlo zdát, 
že obecně trpíme jakousi obsesí ve vztahu 
k řezání,“ říká Pavel Rydl ze spolku 
SUKUS. „Začíná to už dětskou říkankou: 
Řežme dříví na polínka, ať má čím topit 
má maminka. Řežeme. Máme tu ozdrav-
ný řez, zmlazující řez, císařský řez, radi-
kální řez, také Míša řezy a další. Dokázali 
jsme, že umíme rozřezat cokoliv. Jakýkoliv 
materiál, jakékoliv společenství, dokonce 
i Matku Zemi,“ dodává Rydl.

Výtvarná díla z letošního sympo-
zia budou vystavena v Galerii Pod 

radnicí od 14. září do 6. října. Vý-
stava bude pestrá a divácky příjem-
ná díky tomu, že díla jsou zhotove-
na rozličnými technikami z různých 
materiálů. Najdeme zde obrazy, 
plastiky, skleněné objekty a foto-
grafi e. Projekt podpořily městská 
část Praha 3, Česko-německý fond 
budoucnosti, Státní fond kultury, 
Obecní úřad Zubrnice, Muzeum li-
dové architektury Zubrnice, Hosti-
nec U Pernekrů, Tiskárna Chrt. 

-red-

Zkuste zažít město jinak
Veřejná prostranství Prahy 3, ale 
i ostatních městských částí a měst 
se 17. září opět promění v  jeviště 
plné kultury, soutěží, her, lokál-
ních výrobků, domácího jídla a pití 
a vzájemného poznávání. Už po je-
denácté tak budete moci zažít své 
město i sousedy jinak.

Ulice, parky, náměstí či plácky po ce-
lých Čechách si opět vezmou do pa-
rády místní obyvatelé a organizace 
a na jeden den jim vdechnou více ži-
vota, přátelství a pohody. Na Praze 
3 najdete sousedské slavnosti v pěti 
lokalitách (program se ale může mě-
nit): Bořivojova ulice plánuje koncer-
ty, divadlo pro děti, tanec, DJ stage, 
tombolu, módní přehlídku, burles-
ku, letní kino, sportovní stanoviště, 
ohnivou show, ekologický koutek 
i rodinnou zónu. Už popáté se setká-
me i před kinem Aero. Kromě diva-
delně-hudebně-fi lmového programu 
se představí i podniky z okolí. Hoj-

ně navštěvovaná slavnost v Americ-
ké ulici se letos stěhuje do Lucem-
burské, kousíček od náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Na akci ve stylu mexic-
ké ulice najdete bohatý doprovodný 
program pro děti i dospělé, worksho-
py, živé kapely, pouliční muzikanty 
a DJ’s. Na chodníku před Švehlo-

vou kolejí místní připraví mix diva-
dla, hudby, open air obýváku, kuli-
nářských zážitků a další. Na louce 
před divadlem Ponec uvidíte taneční 
site-specifi c představení, sousedský 

blešák, ochutnávku kuchyní různých 
národů sídlících na Žižkově, komen-
tovanou prohlídku divadla a vernisáž 
fotografi í. Nebude chybět ani hudba, 
recyklační workshop a závod v netra-
diční sportovní disciplíně. Slavnos-
ti, které se konají pod záštitou sta-
rostky Prahy 3, koordinuje sdružení 

Auto*Mat a letos je můžete poprvé 
podpořit na www.zazitmestojinak.
cz/daruj.  -red-

Zahrádky Žižkov se promění 
na pódium 
Kvalitní a neokoukané kapely se 
představí v areálu Zahrádky Žiž-
kov nebo v Paláci Akropolis, kde 
proběhne Liveurope festival, který 
se zaměřuje na nové talentované 
evropské umělce. Jeho hlavním 
cílem je umožnit hudebníkům 
představit svou tvorbu i  mimo 
svou domovskou zemi. Festival se 
koná 15. září a je zdarma. 

Ojedinělá událost nejen pro fajnšme-
kry, kteří pečlivě sledují hudbu 
na úplném okraji mainstreamu. 
Na své si přijdou jak milovníci kyta-
rových riff ů, tak elektroniky, popu či 
úplné avantgardy. Nadupaný kvar-

tet BRNS z Belgie zaujme břitkým 
indie rockem a bláznivým groove, 
lucemburští Say Yes Dog naservíru-
jí chytlavý synthpop, polsko-anglic-
ká zpěvačka Kari dostane poslucha-
če písničkářským popem severského 
střihu a maďarská kapela Passed 
představí svůj netradiční mix kla-
sické harfy s elektronickou hudbou. 
Pokračováním programu na venkov-
ním pódiu bude Liveurope festival 
A� erparty na Malé scéně a Divadel-
ním baru Paláce Akropolis, kde za-
hraje několik dalších zajímavých za-
hraničních interpretů a DJů. 

-ham-

Přijďte to roztočit 
na NNŽ 

Od 2. 9. do 4. 9. se v prostoru Ná-
kladového nádraží Žižkov koná Me-
zinárodní festival nového cirkusu 
Roztoč fest. Nebudou chybět cir-
kusová a divadelní vystoupení, pro-
mítání fi lmů, večerní party s kape-
lami i DJs, workshopy ani stánky. 
Diváci mají možnost vidět výjimeč-
ná vystoupení domácích i zahranič-
ních umělců a mohou se také účast-
nit workshopů – od točení s obručí 
a žonglování po body painting a jó-
gu. Veškerý program je určený i pro 
rodiny s dětmi. 

-red-

Roman Dragoun

Pavel Rydl

www.liveurope.eu

www.roztocfest.com

www.zazitmestojinak.cz
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pozvánky/inzerce

        Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat naliterární večer 

říká Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek. Světem písní i humoru Osvo-
bozeného divadla Vás provede herec a dabér Zbyšek Pantůček a jeho studenti 
muzikálového oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha.

ve středu 21. 9. 2016 od 18 hodin
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3 | VSTUP ZDARMA

že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi…”
„Když já Vám povídám, 

literarni_vecer_2016_09_v+w_DL.indd   1 11.8.2016   15:18:12

Václav Bartásek, ředitel Sportovního a rekreačního areálu Pražačka, 
příspěvkové organizace MČ Praha 3,

si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření 

ZREKONSTRUOVANÉHO 
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 
S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM 
III. GENERACE

ve Sportovním a rekreačním 
areálu Pražačka,
Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3,

které se koná

v sobotu 3. 9. 2016 od 13.00 hodin
Program: 13.00 hodin –  utkání přípravky FK Viktoria Žižkov, AFK Unionu Žižkov 

a dalších mládežnických družstev
 15.00 hodin –  exhibiční utkání legend reprezentace ČR a legend 

FK Viktoria Žižkov za účasti A. Panenky, K. Dobiáše, 
F. Štambachera, J. Bergera a dalších

Slavnostní otevření moderuje Václav Tittelbach. 
Divácké soutěže fotbalového umění.

VSTUP ZDARMA

www.prazacka.cz

www.praha3.cz PARTNER:

POZOR NA NĚ!
CHŇAPAVKA BATOHOVÁ
Hmatus tlumokae

Místo výskytu
• Místa s vysokou koncentrací 

osob – náměstí, trhy, úzké 
uličky, tramvaje, autobusy, 
metro, zastávky a nástupiště.

Způsob obživy
• Natlačí se na svou oběť, 

rozepne její batoh, 
ze kterého krade cenné věci. 

• Loví ve skupině. 

Prevence
• Na rizikových místech je lépe 

mít batoh v ruce nebo na hrudi.
• Cenné věci mějte při sobě. V případě výskytu: ☎ 158

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

!

Pozor_Smatralka_A4_s.indd   2 03.11.15   17:27

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400.

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava 
rozvodů plynu, vody, kanalizace a  topení. 
Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz, 
tel.: 603 937 032.

 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití 
záclon, markýzy, čalounění dveří, shrnova-
cí dveře, renovace oken, silikon. těsnění – 
30%  úspora tepla, malování, Petříček. Tel.: 
606 350 270, 286 884 339, www.zaluzie-role-
ty-praha8.cz.

 Malířské a lakýr. práce + úklid, levně kva-
litně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.

 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a  bourací práce. Odvoz suti za-
jištěn. Rekonstrukce bytu, domu, nebytových 
prostoru. Mobil: 777 670 326.

 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji v domácnostech 
i fi rmách. Ručně čistíme kožený nábytek, my-
jeme okna. Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých původů. Rychle, 
kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 Stropní sušák prádla – prádlo se snadno vy-
táhne ke stropu a nepřekáží. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584.

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 Koupím ván. ozdoby, betlém, osvětlení stro-
meček aj. Tel.: 603 410 736.

 Koupím starou bižuterii, hodinky, alpakové 
lžičky. Tel.: 603 410 736.

 Koupím byt v  Praze  3, přímo od  majitele. 
Tel.: 604 617 788.

 Koupím byt. Tel.: 733 676 230.

 Přímý zájemce koupí dva byty v  Praze  3 
a okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší byt 
pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na stěhování ne-
spěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dlu-
hy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – vyklidíme 
Váš byt, dům, půdu, sklep, zahradu a  jiné. 
Pracujeme rychle, levně a  kvalitně, i  o  ví-
kendu. Ceny dohodou. Tel.: 775  520  155 
Roman.

 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ všeho druhu 
i  retro předměty včetně nábytku, výkup 
možný i o víkendu, přijedeme kamkoliv. Vo-
lejte tel.: 608 884 148.

 VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOS-
TÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

 AJ – naučím, připravím ke zkouškám. Pří-
znivé podmínky dohodou. Tel.: 607 943 359, 
více na www.1aj.wz.cz.

 Hledáme úklid činžovních domů! Manželé 
s  dlouholetou praxí, s  živnostenským listem. 
Úklid provádíme pravidelně, kvalitně a poctivě. 
Tel. 776 789 688.

Preventivní prohlídky

Dentální hygiena

Zubní chirurgie

Implantáty

Ošetření kořenových

kanálků
Keramické korunky

Můstky
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DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

Koněvova 205, Praha 3, tel.: 604 887 365
www.diabetologiepraha3.cz

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

diabetologie_diepoltová.indd   1 18.5.2016   11:59:30

Již 15 let 
na realitním trhu

Hledáme pro naše klienty byty v Praze 3 ke koupi 
i pronájmu, zejména 2+1/kk nebo 3+1/kk.

Volejte: +420 732 903 030
Petr Dvořák, realitní makléř pro lokalitu Praha 3

inzerce_reloca.indd   1 18.5.2016   11:48:50
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školství

Seifertův Žižkov hledá nové talenty
Radnice Prahy 3 ve spolupráci se ZŠ a MŠ J. Seiferta připravila novou literární soutěž s názvem 
Seifertův Žižkov. „Spisovatel Jaroslav Seifert je významnou osobností úzce spojenou 
s Žižkovem a je nutné připomínat ji nejen v historických souvislostech, ale také jako 
inspiraci pro tvorbu a kreativitu mladé generace,“ vysvětluje radní Jaroslava Suková, do jejíž 
kompetence patří i školství a volný čas dětí a mládeže. 

Cílem nové soutěže je mo-
tivovat žáky staršího škol-
ního věku od 10 do 16 let 
k hlubšímu zájmu o lite-

raturu, vést je ke kreativnímu vyjá-
dření svých názorů, posilovat národ-
ní tradice a připomínat významnou 
osobnost uměleckého života regio-
nu i národa. Stejně tak je jejím úko-
lem ukázat žákům možnosti využití 
digitálních technologií v této oblas-
ti, rozvinout u nich vztah k ochraně 
duševního vlastnictví i k vlastnímu 
dílu udělením licenčních práv. „Bu-
deme velmi rádi, najdeme-li s pomocí 

prvního ročníku soutěžní přehlídky Sei-
fertův Žižkov nové dětské autory prózy 
a poezie. Chceme jim dát inspiraci a pří-
ležitost svá díla publikovat,“ říká rad-
ní Jaroslava Suková a dodává: „Ve-
řejná soutěž podobného zaměření bude 
také významným stimulem rozvoje ob-
čanské společnosti v naší městské části.“ 
Podle Sukové je to také příležitost 
jinou formou podporovat respekt 
mladé generace k ochraně duševní-
ho vlastnictví tím, že jejich vlastním 
dílům budou přiznána autorská prá-
va. I tento malý krok může přispět 
k redukci negativních jevů, jako je 

nelegální kopírování fi lmů, hudby, 
ale i literárních děl. Důležitá je ta-
ké snaha dát starším žákům podnět 
k zamyšlení se nad životem a obsa-
hem psaného textu včetně možnos-
ti uplatnit svoje tvůrčí schopnosti 
nejen mezi vrstevníky, ale i na veřej-
nosti. Pro pedagogy soutěž znamená 
jedinečnou příležitost k interaktivní-
mu zapojování fantazie dětí do psa-
ného textu a možnost rozvoje jejich 
slovní zásoby a schopnosti komuni-
kace. 

Saša Kroucký

ZŠ a MŠ se představují 

ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic: 
Konec školy oslavili rodiče i děti 
Konec školního roku na ZŠ a MŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic byl plný za-
jímavých akcí. Nescházela Zahrad-
ní slavnost, setkání se záchranáři 
IZS, sportovní den nebo slavnostní 
stužkování žáků 9. ročníku.   

Ve středu 15. června se konala první 
Zahradní slavnost. Její uspořádání ini-
cioval Klub rodičů. Členky klubu se 
také zasloužily o zorganizování akce. 
Po deštivém dopoledni vyšlo slunce 
a děti, rodiče i pedagogové je přivítali 
zpěvem, hudbou, tancem a divadlem. 
Žáci vystoupili s programem Ukaž, co 
umíš, zazpíval školní pěvecký sbor, 
vystoupily členky Cheer Academy. 
Pro menší děti bylo připraveno také 
malování na obličej, dílničky a zábav-
né balonky. Rodiče zajistili i výborné 
občerstvení, výtěžek z jeho prodeje 
bude poskytnut na charitativní účely 
žákům školy. Nezbývá než doufat, že 
se Zahradní slavnost stane další pěk-
nou tradiční akcí školy.

V úterý 21. června připravili zá-
chranáři z Integrovaného záchran-
ného systému pro žáky program 

zaměřený na výcvik první pomoci, 
děti dále získaly potřebné informace 
z oblasti požární prevence, ochrany 
obyvatelstva v mimořádných situa-
cích, dozvěděly se i to, jak se chrá-
nit v případě útoku, co dělat v přípa-
dě nálezu nebezpečných předmětů 
a látek a řadu dalších důležitých in-
formací. Nechybělo ani téma bez-
pečnosti v dopravě, seznámili se 
i s prací policejních kynologů a py-
rotechniků. Akce byla zároveň pří-
nosná i pro profesní orientaci dětí. 
Již tradičně se na konci školního ro-
ku konal sportovní den, kdy při za-
jištění sportovních aktivit pro žáky 
1. stupně pomáhají i žáci z vyšších 
ročníků. Jednou z největších událos-
tí pak opět bylo slavnostní stužko-
vání žáků 9. ročníku, které se vždy 
koná za účasti rodičů a pedagogů. 
Pohoštění a výzdobu připravili tra-
dičně žáci 8. ročníku. Součástí slav-
nostního odpoledne bylo také oce-
nění nejlepších absolventských prací 
a jejich následná prezentace. 

Naděžda Hrebíková

ředitelka ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Do nového školního roku přicházejí s oceněním 
Na konci loňského školního roku již 
podesáté ocenila Městská část Pra-
ha 3 nejlepší pracovníky školství. 
„Letos poprvé jsme dali ředitelům našich 
škol možnost nominovat nejen pedago-
gy, ale i pracovníky technických úseků. 
Vždyť aby škola dobře fungovala, jsou 
nutní nejen učitelé, ale i účetní, hos-
podářky, uklízečky, kuchařky, školníci 
a další technické profese,“ konstatovala 
radní pro školství Jaroslava Suková. 
Ředitelé tento záměr uvítali a s ná-
zorem se ztotožnili. 

Cenu Diploma Comenianum 2016 
tentokrát obdržely pouze ženy:
•   Mgr. Miroslava Černá (ZŠ a MŠ 

Chmelnice)
•   Mgr. Monika Podrábská Skotnic-

ká (ZŠ Cimburkova)
•   Marie Böhmová (MŠ Vozová)
•   Margareta Johnová (MŠ Libická)
•   Iva Ivanšíková (ZŠ Lupáčova)
•   Mgr. Pavla Štumpfová (ZŠ a MŠ 

J. Seiferta – ZŠ)
•   Simona Příbramská (ZŠ a MŠ 

J. Seiferta – ZŠ)
•   Bc. Magdalena Odlová (MŠ Jese-

niova 204)
•   Mgr. Zuzana Ryšavá (MŠ Na Bal-

káně)
•    Drahomíra Elstnerová (ZŠ Pražačka)
•   Mgr. Marie Zahálková (ZŠ a MŠ 

Jarov – ZŠ)

•   Iveta Hejtmánková (ZŠ a MŠ Ja-
rov – MŠ)

•   Marta Veselá (MŠ Jeseniova 98)
•   Eva Hladečková (MŠ Na Vrcholu)
•   Libuše Vedralová (MŠ nám. 

J. z Lobkovic)
•   Mgr. Božena Brožová (ZŠ a MŠ 

nám. J. z Lobkovic – ZŠ)
•   Petra Matoušková (ZŠ a MŠ nám. 

J. z Lobkovic – MŠ)
•   Jana Vlasatá (ZŠ nám. J. z Poděbrad)
•   Vlastislava Loudilová (MŠ U Zá-

sobní zahrady)

•    Bc. Markéta Hilmarová (MŠ Milí-
čův dům)

•   Mgr. Petra Klicperová (ZŠ a MŠ 
Chelčického – ZŠ)

•   Mgr. Jiřina Prokopová (ZŠ a MŠ 
Chelčického – MŠ)

•   Mgr. Jaroslava Válková (ZŠ Jeseniova)
•   Sylva Konečná (MŠ Sudoměřská)
•   Hana Olivová (MŠ Jeseniova)
•   Iva Vosáhlová (MŠ Waldorfská)
•   Martina Dalibová (MŠ Pražačka). 


-red-

Ocenění si letos zasloužily výhradně dámy

Termíny prázdnin ve školním roce 2016–2017
1. pololetí: 1. 9. 2016–31. 1. 2017, 2. pololetí: 1. 2. 2017–30. 6. 2017

Prázdniny Termín

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny pro Prahu 3: pondělí 13. března 2017 – neděle 19. března 2017

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny: sobota 1. července 2017 – pátek 1. září 2017

Školní rok 2017–2018 začne v pondělí 4. září 2017

Cesty Prahou 3
Městská část Praha 3 v minulosti 
vydala několik publikací o Praze 3, 
ale žádná z nich nebyla určena svým 
obsahem výhradně pro děti.

Nově vytvořené pracovní listy 
pro žáky 2.–5. ročníků základních 
škol by měly pomoci uspořádat dů-
ležité a zajímavé informace o Pra-
ze 3. Hravou formou je přiblížit 
dětem, rodičům, ale i samotným uči-
telům. Poskytnou také zajímavé ná-
měty do hodin prvouky a vlastivědy, 
možná i do hodin hudební či výtvar-
né výchovy, dokonce i matematiky 
a základů informatiky. 

-red-
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NOVÁ TROJKA
Rodinné a kulturní centrum
Jeseniova 19, Praha 3
Tel.: 222 589 404, 
777 650 759, 

email: novatrojka@nova-trojka.cz
www.nova-trojka.cz

Herny v Nové Trojce jsou otevřené od pon-
dělí 5. 9. 2016.
Pravidelné programy v Nové Trojce začínají 
v pondělí 12. 9. 2016.
Ve středu  28. 9. 2016 je  Nová Trojka za-
vřená z důvodu státního svátku.

Út 6. 9. 14.00–18.00 Volný čas na Trojce.
Čt 8. 9. 16.00–18.00 První pomoc a pre-
vence úrazů dětí. 
Pá. 9. 9. 18.00–So 10. 9. 9.30 Pyžámkový 
večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 
postaráme my. 
Čt 15. 9. 9.00–12.00 a 15.00–18.00 Den 
otevřených dveří. 
So 17. 9. 12.00–20.00 Zažít město jinak. 
Pá 23. 9. 16.00 Podzimní slavnost aneb 
Trojka hraje všemi barvami. 
Pá 23. 9. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 
pro pěstounské rodiny.
Pá 23. 9. 15.30–17.00 Štveš mě! aneb Jak 
na emoce v rodině
So 24. 9. 9.00–12.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy. 
Ne 25. 9. 20.00 Třicátá sedmá Procházka 
fi lmem – Rodinná oslava (1998), režie: Tho-
mas Vinterberg, Dánsko, Švédsko.

Individuální poradenství a mediace, 
podpůrné skupiny

Čt 8. 9. 15.00–16.00 Nemocné dítě v ro-
dině. 
Pá 16. 9.   9.30–11.30 Laktační poradna 
s Marikou Pithartovou
20. 9. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině. 
22. 9. 15.30–16.00 Jak na poruchy učení 
a chování s etopedkou Mgr. Janou Češko-
vou. 

26. 9. 9.00–10.00 Poradna v oblasti osob-
nostního rozvoje. 
23. 9. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj s 
Mgr. Lenkou Arimiyawu.
23. 9. 18.00–19.00 Dobrý táta. Setkání ot-
covské diskuzní a svépomocné skupiny s 
Mgr. Martinem Řeháčkem. 
24. 9. 11.00–11.40 Výživová poradna pro 
děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou. 
25. 9. 19.00–20.00 Rodina v krizi. Setkání 
diskuzní a svépomocné skupiny s Mgr. Edi-
tou Janečkovou. 

Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci 
či náhlé osobní krizi, můžete vždy od pátku 
do neděle včetně kontaktovat naši konzul-
tantku, vyškolenou pracovnici krizové linky 
na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny:

Rodinné a občanské právo s právníkem 
Mgr. Vlastimilem Janečkem
Daně a jak na ně s Ing. Ludmilou Hájkovou
Sociálně právní ochrana dětí. Jak postu-
povat při jednání o svěření dítěte do péče, 
komunikovat se státními orgány apod. 
s PhDr. Leou Tesařovou
Výchova dětí. Výchovné problémy, řešení 
rodičovských nejistot s Mgr. Jolanou Kurz-
weilovou. 
Bylinná poradna. Rady, tipy, návody a zá-
kladní orientace v  tom, jak podpořit své 
zdraví a ve svůj prospěch užívat byliny s Jit-
kou Volnou.

Klub dobrovolníků Nové Trojky 
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404
Čt 8. 9. 16.00  Školení BOZP a První pomoci 
pro lektory a dobrovolníky. Přednášky vedou 
Radek Hrach a MUDr. Petra Řeháčková.
Pá 30. 9. 16.00   Setkání s dobrovolníky, 
povídání a tvoření.

KURZOVNÍ TIPY
Registrujte se na kurzy nového školní-
ho roku 2016/2017!

Pro děti:
PO: Malý šéfkuchař, Přírodovědná labora-
toř, Výrazový tanec, Keramika pro nejmenší
ÚT: Muzicírování, Klub sportu a deskových 
her, Ateliér uměleckých technik, Sportovní 
hry, Tanečky, Keramika pro nejmenší
ST: Malý kutil, Ateliér užitého umění pro dív-
ky, Jóga pro děti, Keramika 
ČT: Studio Dramaťák, Dramaťáček, Taneč-
ky, Sportovní školička, Keramika, Keramika 
pro pokročilé
PÁ: FIE- učíme se učit se
Po dohodě: Klavír, fl étna, kytara, trubka, 
trombon

Pro dospělé:
PO: Užitá keramika, Relaxační tanec, Boot-
camp
ÚT: Keramika – plastika, Bodystyling, Kon-
diční cvičení pro seniory
ST: Keramika – socha, Powerjóga, Tae 
bo,Pilates pro těhotné
ČT: Keramika - kombinované techniky, Pila-
tes, Pilates pro pokročilé, Bootcamp

Pro rodiče s dětmi:
PO: Cvičení pro rodiče s dětmi, Keramický 
ateliér, Malý muzikant
ÚT: Cvičení pro rodiče s dětmi, Keramický 
ateliér
ST: Cvičení pro rodiče s dětmi, Čárytužka - 
výtvarný ateliér
ČT: Cvičení pro rodiče s dětmi, Mrňousko-
vé, Keramický ateliér
PÁ: Miminka

Rodinný klub Ulitka
My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Otevřený klub pro rodiče s malými dětmi
a těhotné ženy.

Více informací a program na měsíc září na-
leznete na www.rkulitka.cz

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2016/2017
Přihlásit se můžete telefonicky, mailem 
nebo osobně v recepci DDM Ulita od 9.00–
18.00 hod.
Z  nabídky vybíráme: Parkur pro nejmenší, 
Cvičení pro rodiče s dětmi 0,5–3 roky, Kutí-
lek, Hravé pokusy, Keramika a další.
Možnost 1 ukázkové hodiny zdarma. Ak-
tuální informace a seznam kroužků včetně 
termínů a cen naleznete na www.rkulitka.cz

17. čt 16.00 – 18.00 Narozeniny v novém! 
Již 11 let jsme tu s vámi – přijďte to s námi 
oslavit, ochutnat narozeninový dort, připít si 
s malými i velkými návštěvníky a užít si spo-
lečné odpoledne v  nově zrekonstruované 
Ulitce. Věk účastníků: rodiče s dětmi 0-8 let. 
Vstupné: dobrovolné
Pozvánka na říjen:
15.10. so 9.00 – 18.00 Bazar oblečení v RK 
Ulitka  – Již tradičně pořádá RK Ulitka bazar 
podzimního a zimního oblečení a obuvi, ale 
i hraček a potřeb pro miminka i maminky. 
Přijďte si zase trochu doplnit nebo obnovit 
šatník, vyměnit menší kousky za větší nebo 
naopak. Veškeré informace o prodeji najde-
te na www.rkulitka.cz

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2866/17a

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

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2016/2017
Přihlásit se můžete telefonicky, mailem nebo 
osobně v recepci Ulity od 9.00–18.00 hod.
Široká nabídka kroužků a kurzů pro děti, 
mládež i dospělé od všeobecně zaměře-
ných, sportovních, tanečních, výtvarných 
atd. Možnost 1 ukázkové hodiny zdarma. 
Aktuální informace a seznam kroužků a kur-

zů včetně termínů a cen naleznete na www.
ulita.cz a www.mojeulita.cz

20. út 17.00 – 20.00 Drátování – vzpomínky 
na léto  – drátované závěsy z  nasbíraných 
přírodnin, kamínků, mušliček.

30. 9.–1.10. 17.00 – 11.00 Afterparty  –Noč-
ní přespávačka pro teens. Projekce fotek 
z  léta, fi lm na dobrou noc, hry a plánování 
akce Horor v Ulitě.

Beztíže
nízkoprahový klub
Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 let, kaž-
dý všední den od 14.00 do 19.00 hodin a to 
i ve většině svátků a prázdnin. Nabízíme zá-
bavu (PC, fotbálek, hřiště), podporu a po-
moc (pokud máš nějaké problémy nebo 
něco řešíš) a také pohodu.
Vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít).

15. a 27. 9. tematický fi lm/dokument
20. 9. tematická beseda s Lukášem Wim-
merem z Centra integrace cizinců 
5., 12. a 26. 9. cvičení s fi tness trenérem
17. 9. Zažít město jinak před kinem Aero 
21. 9. Týden nízkoprahů – klub otevřený pro 
širokou veřejnost
27. 9. Víš kdo byl svatý Václav? – diskuze

RC Paleček
Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100
www.rcpalecek.cz

OD ZÁŘÍ OTVÍRÁME DĚTSKOU SKUPINU 
PRO DĚTI VE VĚKU 1,5 – 4r. – více info na 
www.ds-rcpalecek.cz
REGISTRUJEME DO KURZOVÉHO OBDO-
BÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 2016! 

Pěvecký sbor ze Žižkova exceloval v Japonsku
Koncem července si z Japonska přivezl dvě stříbrné medaile dívčí komorní sbor Abbellimento – 
součást Sborového studia Zvoneček Praha, který se tam vydal za doprovodu manažera Jana 
Vančury a sbormistryně prof. Jarmily Novenkové. Ta se s námi podělila o zážitky.  

Právě slavíte dvacet let od založe-
ní. Jak to celé začalo? 
Sbor Zvoneček začínal v září 1996 
s jedenácti dětmi ve velmi skrom-
ných podmínkách. V té době jsem 
vůbec nepomýšlela na to, že za pár 

let začneme sbírat úspěchy na evrop-
ských soutěžích a že za několik dal-
ších let budeme schopni obstát mezi 
pěveckými sbory na celosvětové špič-
ce. Mimo jiné je to díky pochopení 
a vstřícnosti, kterou nám poskytuje 

městská část Praha 3. Bez jejího při-
spění bychom svou činnost v tomto 
rozsahu jen těžko realizovali. 

Máte za sebou úspěchy na mnoha 
soutěžích v Evropě i Americe. Jak 

složité bylo získat pozvání do  Ja-
ponska?
V roce 2014 za námi do Prahy přijel 
na hostování japonský sbor. Jeho ve-
dení nám dalo tip na soutěž Takara-
zuka International Chamber Chorus 
Contest. Nejdříve bylo nutné poslat 
do Japonska nahrávku, kterou po-
suzuje nezávislá porota. Na podzim 
minulého roku jsme ji odeslali a na-
pjatě očekávali verdikt. Na sklonku 
roku 2015 pak přišlo vyrozumění, že 
můžeme přijet soutěžit. 

Čekali jste takový úspěch? 
Na to jsem raději vůbec nepomýš-
lela…   Už před odjezdem jsme díky 
internetu věděli, jaká konkurence 
tam bude. Řada výborných smíše-
ných sborů z Japonska, Tchaj-wa-
nu, Jižní Koreje, Číny, Lotyšska…   
A my – dívčí komorní sbor ze Žiž-
kova…   Dlužno dodat, že jsem vel-
mi pečlivě vybírala repertoár. Bylo 
nutné dodržet předepsané hudební 
epochy vzniku skladeb, ale také hlí-
dat vymezený desetiminutový časo-
vý limit. Naše ostrá soutěžní vystou-
pení se nám podařila bez chybičky. 
Když jsem pak přebírala medaile, vi-
děla jsem z pódia, že moje děvčata 
pláčou radostí. Dalším oceněním by-
lo, že nás porota vybrala do šestice 

nejlepších sborů pro závěrečný slav-
nostní koncert! 

Jaké byly bezprostřední reakce va-
šeho okolí?
Díky internetu nás během chvíle 
zavalila neuvěřitelná vlna gratula-
cí. Jednak od části sboru, která se 
účastnila paralelně probíhajícího 
letního soustředění na jihu Čech 
a sledovala každou minutu, jak si ve-
deme, a také od odborné veřejnosti 
z Česka i ze světa.

Jak vnímáte tenhle mimořádný 
úspěch s odstupem?
Pro mne byla největší odměna a ra-
dost, když jsem poslouchala komentá-
ře porotců, kteří hodnotili naši práci. 
Obdivovali naši průzračně čistou in-
tonaci. Oceňovali, že jsme se odlišili 
od tradičních smíšených sborů i díky 
využití méně obvyklých doprovod-
ných nástrojů – violoncella, klarinetů, 
fl étny. Ale hlavně – líbil se jim pestrý 
repertoár postavený na české hudbě. 
Filipínský předseda poroty mi doslo-
va řekl: Je vidět, že si vážíte své kul-
tury, každé vaše vystoupení byl malý 
koncert. Dostali jsme dvě stříbrné me-
daile a máme se prý za pár let vrátit. 
Pro zlato! 

-red-

Žižkovský Zvoneček v japonské Takarazuce zazářil
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Ulitka se ukáže v novém  
V průběhu léta proběhla v Rodin-
ném klubu Ulitka celková rekon-
strukce a v září přivítá návštěvníky 
v nových prostorech. Ty jsou upra-
veny tak, aby malým návštěvníkům 
připomínaly život v trávě. Klub si ale 
na podzim nachystal i programová 
překvapení. 

Návrh nových prostor Ulitky vzni-
kl ve spolupráci s designérkou Lu-
cií Ulíkovou a na realizaci se podí-
lelo Studio Paletky. Zdi zdobí luční 
květy a listy. Domečky, které slouží 
jako prolézačky pro děti a také jako 
skříňky, jsou vyrobeny z recyklova-
ného dřeva palet a jsou stylizovány 
do hmyzích domečků. „Ráda bych 
návštěvníky pozvala na 11. oslavu na-
rozenin Rodinného klubu Ulitka, kte-
rá bude první příležitostí, kdy si mohou 
návštěvníci prohlédnout nové prostory. 
Uskuteční se 15. 9. od 16 hodin v Komu-
nitní zahradě Krejcárek, na přilehlém 

hřišti a v Ulitce. Návštěvníky čeká vy-
stoupení žonglérky za doprovodu akor-
deonu a houslí, žonglérský workshop pro 
děti a spousta dalších her a soutěží,“ zve 
všechny Veronika Vlková, nová ma-
nažerka Rodinného klubu Ulitka. 
„Chybět samozřejmě nebude ani naroze-
ninový dort, tak nám ho přijďte pomoci 
sníst.“

Další novinkou Rodinného klu-
bu je pak rozšířená nabídka kroužků 
pro nejmenší děti, ale i rodiče. Děti 
se tak mohou naučit používat nářa-
dí v kroužku Kutílek, rozvíjet svou 
kreativitu v kroužku keramiky už od 
tří let, vyřádit se při „parkúru“ nebo 
se naučit něco nového při pokusech 
či angličtině. Rodiče si mohou při-
jít zacvičit jógu, vyzkoušet strolle-
ring – cvičení s kočárky, zatančit si 
při lekcích Port de Bras nebo se nau-
čit zvládat stres a únavu při relaxač-
ním cvičení. 

-red-

Nová Trojka vítá návštěvníky celý rok
Filozofi í Nové Trojky je již třináct 
let nabízet přátelský, bezpečný 
a  inspirativní prostor pro celou 
rodinu a  poskytovat komplexní 
podporu všem jejím členům. Na-
bízí programy pro celou rodinu, 
pestrou škálu kroužků pro děti 
i dospělé či jednorázové tradiční 
akce. 

Dospělí mohou využít vzdělávací pro-
gramy a poradenství včetně krizové lin-
ky. Nelze zapomenout ani na oblíbené 
Pyžámkové večírky, kde se děti dobře 
baví, zatímco rodiče mohou prožít klid-
ný večer v  divadle či kině. Kino však 
mohou rodiče navštívit i přímo v Nové 
Trojce, každý měsíc na  pravidelných 
Procházkách fi lmem. To vše poskytuje 
Nová Trojka i rodinám, které by za nor-
málních okolností nemohly takové služ-
by využít. Úzká spolupráce se sociál-
ním odborem Prahy 3 umožňuje, aby 
se i  tyto rodiny mohly zapojit do živo-
ta místní komunity a využívat programy 
Nové Trojky, ve  většině případů zcela 
bezplatně. Stejně tak Nová Trojka při-
pravuje ve  spolupráci s  OSPOD Pra-
ha  3 řadu aktivit pro pěstounské ro-
diny. Na  konci září například již čtvrtý 
víkendový vzdělávací výjezd s pestrým 
programem pro děti i pěstouny.

V září se v Nové Trojce opět naplno 
rozbíhá také pravidelný program. Kro-
mě oblíbených aktivit, jako jsou cviče-
ní pro rodiče s  dětmi, keramické kur-
zy pro děti a dospělé, hudební kurzy či 
sportovní kurzy různého zaměření, při-
pravil tým Nové Trojky i zajímavé novin-
ky. Za zmínku stojí například Malý šéf-
kuchař, Přírodovědná laboratoř, Klub 
sportu a deskových her nebo Čárytuž-
ka – výtvarný ateliér pro rodiče s dětmi. 
Pozornosti rodičů by neměl uniknout 
kurz FIE, což je osvědčená metoda, dí-
ky níž mohou děti zlepšit svou schop-
nost učit se. Nová Trojka nezapomíná 
ani na seniory, kteří od září mohou po-
kračovat v kondičním cvičení. Se vše-
mi programy a  akcemi Nové Trojky je 
možné se blíže seznámit na webových 
stránkách. Nebo prostě přijďte a  se-
znamte se s Novou Trojkou osobně! 

Štěpánka Veselá

Podzimní elixír klubu  Remedium
Elixír mládí zůstal sice nesplně-
ným snem Rudolfa II., ale jistý od-
var z něho užívá každý, kdo dělá 
to, co ho baví. A právě v září má 
Klub Remedium pro seniory vel-
kou nabídku takových zábavných 
činností. A k  tomu jako bonus 
dobrou partu. 

Zájemci si mohou na podzim vybírat 
z pestré nabídky klubových kurzů: re-
habilitační a relaxační cvičení pro ty, 
kteří se do  formy chtějí dostat. Kon-
diční cvičení pro ty, kdo už ve  formě 
jsou. Kruhové tance, jóga, pilates a tai-
či – a to je jen stručná nabídka pohy-
bových aktivit. Protože se mnozí senioři 
internetu a  počítače už dávno nebojí, 
nabízí Remedium kurzy pro pokročilé, 
mírně pokročilé, ale nezapomínáme ani 
na  začátečníky. Vyberte si komunika-
ci na  internetu, ochočení chytrého te-
lefonu, aby byl dobrým služebníkem, 
počítačové kurzy, Windows 10, tolik 
populární sociální sítě nebo překroče-
ní magického prahu digitální fotografi e.  

Trénování paměti, jazyků (angličtiny 
různé úrovně, francouzštiny, španěl-
štiny, němčiny) a  pořádný kus umění 
najdete v Arte dílně. Hlásit se můžete 
do  vyčerpání kapacity kurzů. Pro du-
chovně zvídavé chystá klub pravidelná 

setkávání s panem farářem Českobra-
trské církve Jaromírem Strádalem o ve-
selých i  vážných tajemstvích života. 
Do klubu ale můžete přijít jen tak na kus 
řeči, na kávu, poznat nové tváře, podě-
lit se o své starosti. Příležitost budete 
mít třeba 22. září od  10 do  17 hodin 
během dne otevřených dveří. V Tábo-
ritské 22 u Olšanského náměstí na vás 
budou čekat lektoři a odborní pracov-
níci, kteří nejen představí činnost klu-
bu, ale také vám nabídnou pohoštění. 
Remedium je v  září otevřené od pon-
dělí do čtvrtka mezi 9. a 18. hodinou. 
Další informace vám rádi poskytneme 
na čísle 222 712 940. 

Lucie Kaletová

Kurzy připomenou křesťanské kořeny
Kurzy Alfa jsou určeny pro každého, 
kdo hledá svoji duchovní cestu, klade 
si otázky související s  lidskou existen-
cí a smyslem života a chce se sezná-
mit s  křesťanstvím. Úvodní setkání se 
koná 4. října v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně na Vinohradech, kurzy pak 
budou probíhat každé úterý od 19.00 
tamtéž až do 6. prosince. Z organizač-
ních důvodů je nezbytné se přihlásit na 
e-mail srdcepane@seznam.cz nebo te-
lefonicky na čísle 732 689 664. 
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Slovo z církví

Tajemství odpočinku 
Prázdniny a  dovolené slouží k  tomu, 
abychom odpočívali. Umíme to? Od-
pověď na tuto otázku nám napoví něco 
o našem životním stylu, ale též o život-
ní moudrosti. Každý to má trochu jinak, 
ale pro všechny platí, že odpočinek po-
třebují. Odpočinek po  práci, dostatek 
spánku v noci, umění „vypnout“ o víken-
du. Nebudu vám radit, jak dlouho máte 
spát ani jak relaxovat. Na  příkladu ne-
děle chci ukázat, že „odpočívat“ nezna-
mená jednoduše „nic nedělat“. Neděle 
je volný den, kdy většina z nás nemusí 
do práce. Je to den, který má být pro 
nás pomocí. Židé měli od starých dob 
šabat jako slavnost odpočinku a svobo-
dy, křesťané přijímají jako takový svátek 
s duchovním rozměrem neděli. 

Dnešní lidé nejsou na  staromódní 
tradice zvědaví. Je to věc každého, jak 
s  tímto dnem naloží. Je a  není. Igno-
rovat potřebu odpočinku je nezodpo-
vědné. Dříve nebo později se to proje-
ví zdravotními potížemi. Statistiky říkají, 
že po 40 hodinách práce slábne sou-
středění, člověk se dopouští více chyb 
a  ztrácí motivaci. Ovšem v  nedělním 
odpočinku jde o víc než jen o regene-
raci fyzických a  psychických sil. Jde 

o  to, abychom se pravidelně zastavili 
a ptali, zda to, co děláme, má smysl, 
a  zda směr, kterým jdeme, je správ-
ný. Ten pravý odpočinek pro unavené 
svaly, vyčerpané emoce a ubitou duši 
najdeme v Boží blízkosti. K obnově sil, 
emocí a motivace potřebujeme zkrátka 
Boží pomoc. Tak o  tom s  námi mluví 
Bůh v křesťanské Bibli. 

ThDr. Bronislav Kaleta, 

kazatel Církve bratrské na Žižkově

Velký výběr KURZŮ pro rodiče s dětmi od 
narození do 7 let věku na  https://rcpale-
cek.webooker.eu/Courses;  volné kurzy je 
možné nezávazně vyzkoušet 
HERNA pro děti a KAVÁRNA pro dospělé, 
otevírací doba PO-ČT 9–18, PÁ 13–18

5. 9. Začátek nového kurzového období 
5. 9. Úvodní kurz pro nové rodiče v Mon-
tessori kurzech, 18:30–20:00
6. 9. Podpůrná skupina v počátcích ma-
teřství, 13:00–15:00
6. 9. Kutilská dílna na veletrhu volného času, 
14:00–18:00 náměstí Jiřího z Poděbrad
12. 9. Úvodní seminář ke kurzu Předško-
lák, 18:30–20:00
13. 9. Podpůrná skupina Porod jinak, 
13:00–15:00
20. 9. Podpůrná skupina v počátcích ma-
teřství, 13:00–15:00
25. 9. Podzimní výtvarná dílna s Martinou, 
10:00–15:00, registrace nutná

Více informací o programu najdete na 
www.rcpalecek.cz
Registrace do seminářů a besed na kur-
zyprodeti@rcpalecek.cz
Novinky a podrobnější informace získáte 
na www.rcpalecek.cz

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory,
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.vstupujte.cz

Během září probíhá zápis do jazykových, 
pohybových a počítačových kurzů, do 
ARTE dílen a trénování paměti. Informa-
ce osobně, telefonicky nebo na webu 
vstupujte.cz.

Ve čtvrtek 22. září 2016 bude 
v  Klubu od 10.00 do 17.00 
hodin Den otevřených dveří – 
prohlídka Klubu, informace o 
nabídce Klubu a jeho aktivitách, 
představení nových lektorů.

Psychoterapeutická skupina pro seniory 
bude v úterý 6.9 od 14.30, účast zdarma.
Klub nabízí osamělým seniorům skupino-
vé aktivity, v nepříznivé životní situaci vám 
věnují sociální pracovníci čas v individuál-
ních konzultacích. Zavolejte, přijďte, ote-
vřeno po – čt 9.00–18.00, pá 9.00–16.00.
V září je Klub otevřen po – čt od 9.00 do 
18.00 hodin.

OBČANSKÁ PORADNA
REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3
tel.: 272 743 666, 605 284 737
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytu-
je pravidelně sociální poradenství – bez-
platné, nezávislé, důvěrné a nestranné – 
v následujících časech:
pondělí, úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 
pro osobní konzultace (bez objedná-
ní), pondělí, úterý a  čtvrtek od  12.30 
do 15.30 pro telefonické dotazy.
Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před za-
čátkem konzultací. 
Na našich stránkách www.dluhovylaby-
rint.cz nabízíme informace z  oblasti dlu-
hové problematiky a také zodpovídáme 
vaše dotazy. 
Bližší informace najdete na www.remedi-
um.cz. 

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2
http://zizkov-kpz.webnode.cz
Akce začínají vždy v 16.30 hod.
13. 9. beseda Kafe po prázdninách (uply-
nulé léto nejen na Praze 3)
Jan Schütz, Petr Kallista
27. 9. přednáška Jak se žilo v Městě Žiž-
kov * (o životě na Žižkově v 19. století)
Jan Schütz
* přednáška se uskuteční i v DPS Rohá-
čova. Termín zatím není stanoven.
V měsíci září rovněž vyjde klubový zpra-
vodaj č. 62 

Zájmový klub seniorů Hořanská 2
Otevřen máme po a čt od 14–18 hod.
Každý čt od 16 hod. živá hudba, zpěv člen-
ka Onkognito kvartetu pí. Barbora Tarnov-
ská-Kupšovská. Budou pokračovat besedy 
s herci i besedy s různou tematikou.
Léčivý pobyt v termálních lázních na Slo-
vensku a Maďarsku od 12.–17. září. Dle 
zájmu i v jiném termínu.

www.nova-trojka.cz

www.vstupujte.cz
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Do Knihy cti se zapsala profesorka 
Hana Krejčová 
Do Knihy cti, galerie významných 
postav, které spojily svůj život s tře-
tí městskou částí, přibylo 12. srpna 
jméno uznávané neuroložky prof. 
MUDr. Hany Krejčové, DrSc., které 
srdečně poblahopřály starostka Vla-
dislava Hujová (na snímku vpravo), 
radní Jaroslava Suková a zástupky-
ně starostky Lucie Vítkovská. Svůj 
podpis připojila Hana Krejčová u 
příležitosti oslavy životního jubilea 
a za celoživotní vynikající práci v 
oblasti neurologie. Jak sama prones-
la, medicína byla odjakživa jejím vy-
sněným snem: „Hana Vančurová chce 

býti lékařkou. Takto zněla v první třídě 
moje odpověď na dotaz pana učitele, 
čím chci v budoucnu být.“ 

Hana Krejčová (nar. 29. 7. 1931) 
pochází z rodiny, která žije již tře-
tí generaci na Žižkově. Je jedním 
z nejstarších, doposud pracujících 
neurologů v České republice. V roce 
1984 získala Cenu Presidia Čs. lékař-
ské společnosti J. E. Purkyně, v roce 
1988 Cenu Čs. neurologické společ-
nosti. Přednášela na univerzitách 
v Evropě, USA, Jižní Americe a Ja-
ponsku. 
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120. ročník běhu Běchovice – Praha 
má cíl na Praze 3

Tradiční závod, který končí jako 
obvykle na křižovatce ulic Koně-
vova a Za Žižkovskou vozovnou, 
startuje 25. září z Běchovic. 

„Nejstarší nepřerušený silniční zá-
vod“, jehož partnerem je také měst-
ská část Praha 3, se koná již od roku 
1897, kdy se 27. května poprvé bě-
želo z Běchovic na Žižkov s cílem 
u tehdejší cyklistické dráhy. Tradice 
závodu nebyla narušena ani během 
obou světových válek nebo jiných 
společenských změn. Za dobu své-
ho konání se počet účastníků závo-
du rozrostl z několika desítek na až 
na 3 333 běžců. Čtyřcifernou účastí 
se závod pyšní již od 80. let minu-
lého století a jinak tomu pravděpo-
dobně nebude ani letos.

Závod je rozdělený do kategorií 
muži a ženy mistrovská (pouze regis-
trovaní u ČAS), muži příchozí (od 19 

do 39 let), ženy příchozí (19–29 let), 
muži veteráni (od 40 let) a ženy ve-
teránky (od 30 let). Běžkyně a běžci 
se mohou těšit na kilometrové znače-
ní trati, k dispozici bude občerstvení 
během závodu i na konci v ZŠ Pra-
žačka, kde budou mít možnost se 
osprchovat, nebo zdravotní služba. 
Všichni závodníci obdrží účastnic-
ké funkční tričko Nike, odznak 120. 
ročníku MČR v silničním běhu a pa-
mětní list. Startovné je stanoveno 
na 600 Kč, na místě, pokud bude vol-
ná kapacita, přijde na 800 Kč. Muži 
nad 70 let včetně a ženy nad 60 let 
včetně startovné neplatí, podmínkou 
však je se registrovat prostřednictvím 
webu a při výdeji startovního čísla se 
prokázat platným dokladem s datem 
narození. 
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Senioři oslaví svůj den sportem i tancem
Mezinárodní den seniorů, který si svět připomíná 1. října, 
oslaví Praha 3 týdenním programem. Slavnosti začnou 
v pondělí 26. září na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde 
návštěvníci budou soutěžit o ceny v pěti sportovních 
disciplínách nebo zhlédnou swingové vystoupení souboru 
Ježkovy stopy, a vyvrcholí ve čtvrtek v hotelu Olšanka 
soutěžním tanečním odpolednem. Vstup je zdarma.  

Oslavy mezinárodního dne 
seniorů se už na Praze 3 
staly tradicí. Jsem rád, že 
se akce vryla do srdce senio-

rů, o čemž svědčí jejich každoroční vyso-
ká účast. A nejen jich. Některé akce na-
vštíví i mnoho dalších obyvatel Žižkova 
a jeho okolí. Věřím, že letošní program 
opět zaujme,“ říká zástupce starostky 
David Gregor, který má na staros-
ti sociální oblast. Městská část Pra-
ha 3 tentokrát pro seniory připravila 
akce, při kterých se mohou aktivně 
vyžít, získat nové zážitky a zkuše-
nosti a ti osamělí se mohou seznámit. 
Program je rozdělen na Sportovní 
den na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
který se koná 26. září od 10.00 do 15 
hodin, a na Taneční odpoledne pro 
seniory v Kongresovém sálu hotelu 
Olšanka, které proběhne ve čtvrtek 
29. září od 16.00 do 19.00 hodin. 

Během Sportovního dne si ná-
vštěvníci mohou nechat změřit 
tlak, tuk, cukr nebo tep. Leccos se 
dozví i v diabetologické a výživo-
vé poradně. Na ty aktivnější čeka-
jí soutěže o hodnotné ceny v pěti 
sportovních disciplínách. Milovníci 
swingu si pak přijdou na své při hu-
debním vystoupení souboru Ježko-
vy stopy. V budově radnice Prahy 3 
na Havlíčkově náměstí ve stejný 
den proběhne od 16 hodin v předsá-
lí svatební síně přednáška na téma 
Bytová problematika z hlediska ná-
jemních a podnájemních vztahů. 
V úterý 27. září od 10.00 do 11.30 se 
pak v Atriu, Čajkovského 12, koná 
koncert renesanční a barokní hud-
by v podání žesťového kvinteta 
a harfi stky.

Bohatý program nabízí i čtvrteč-
ní Taneční odpoledne v hotelu Ol-

šanka, kde bude k tanci vyhrávat 
Žižkovanka. Nejprve se taneční par-
ket otevře pro všechny návštěvní-
ky. Pak je ale nahradí taneční páry, 
které budou soutěžit v kategoriích 
valčík, waltz, polka, foxtrot. Pro-
tože počet soutěžících je omezen, 
mohou se zájemci hlásit od 5. září 
v pracovní dny osobně u Kateřiny 
Lambertové v budově ÚMČ Pra-
ha 3, Seifertova 51, místnost č. 210, 
telefonicky na čísle 222 116 481 či 
na mail katerinal@praha3.cz. 

Po celý týden se budou také pro-
mítat fi lmy v žižkovském kině Aero. 
Konkrétně v úterý 27. září od 13.00 to 
bude snímek Orel Eddie, ve čtvrtek 
29. září od 10.00 Železná lady a v pá-
tek od 13.00 fi lm Lída Baarová. 
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Tradiční závod končí v žižkovských ulicích

Profesorka Krejčová se starostkou Prahy 3 

v týdnu od 26. do 30. září 2016
SPORTOVNÍ DEN NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

pondělí 26. 9. od 10.00 do 15.00 hodin
 Swingové vystoupení souboru Ježkovy stopy 

 Soutěž o ceny v pěti sportovních disciplínách  Měření tlaku, tuku, cukru a tepu 
 Diabetologické a výživové poradenství  Prevence osobního bezpečí

PŘEDNÁŠKA V BUDOVĚ RADNICE MČ PRAHA 3 
HAVLÍČKOVO NÁM. 9, PŘEDSÁLÍ SVATEBNÍ SÍNĚ

pondělí 26. 9. od 16.00 hodin
Téma: Bytová problematika z hlediska nájemních a podnájemních vztahů

KONCERT ŽESŤOVÉHO KVINTETA A HARFISTKY 
V ATRIU, ČAJKOVSKÉHO 12

úterý 27. 9. od 10.00 do 11.30 hodin
renesanční a barokní hudba 

OTEVŘENÝ TANEČNÍ PARKET S ŽIŽKOVANKOU
V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU OLŠANKA, TÁBORITSKÁ 23

čtvrtek 29. 9. od 16.00 do 19.00 hodin
 Součástí odpoledne bude taneční soutěž o hodnotné ceny 
ve čtyřech soutěžních tancích – valčík, waltz, polka, foxtrot 

Počet soutěžících je omezen, soutěžní páry se mohou hlásit osobně od 5. 9. 2016 v pracovní dny 
u paní Kateřiny Lambertové, v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210, 

nebo telefonicky na tel.: 222 116 481 či e-mailem na katerinal@praha3.cz

FILMY V KINĚ AERO, BISKUPCOVA 31

 úterý 27. 9. od 13.00 hodin   Orel Eddie
 čtvrtek 29. 9. od 10.00 hodin  Železná lady
 pátek 30. 9. od 13.00 hodin  Lída Baarová

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA. Změna programu vyhrazena. Více na www.praha3.cz

Zástupce starostky MČ Praha 3 David Gregor si vás dovoluje pozvat

NA OSLAVY

MEZINÁRODNÍHO DNE

SENIORU°

den_seniorů_2016_A1.indd   1 16.8.2016   6:05:17

www.bechovice-praha.cz

Aktivity pro seniory 
v září a říjnu 

a výlety ve 2. pololetí 
2016

Přednášky
19. 10. Nedostupné léky a jejich 
alternativy 
24. 10. Zahrada a příprava na zimu 
31. 10. Záchrana živočichů 
Přednášky budou vždy od 15.00 
na radnici MČ Praha 3, Havlíčkovo 
nám. 9, 2. patro, místnost 223

Vycházky
6. 10. Olšanské hřbitovy III (sraz 
u kaple sv. Rocha, Olšanská ulice) 
20. 10. Praha z Letné (sraz u stani-
ce tramvaje Královský letohrádek 
– linka 22)
Začátek vždy ve 14.00

Výlety
20. 9. Babiččino údolí
5. 10. Zlatá Koruna, Český Krumlov
18. 10. Žleby, Sedlec, Kutná Hora
7. 12. Adventní Drážďany
14. 12. Adventní Drážďany

Na výlety je možné se přihlásit 
osobně od 14. 9. 2016 ve dnech 
určených pro veřejnost, tj. pondělí 
a středa mezi 9. a 15. hodinou 
u paní Ireny Koberové, v budově 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 
místnost č. 210 nebo od 15. 9. 2016 
v pracovní dny mezi 9. a 14. hodinou 
na telefonním čísle 222 116 438.
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Kino Aero se vrhá do fi lmového podzimu 
Aero má za sebou parné, ale i per-
né léto a  už se chystá na  hlavní 
fi lmovou sezónu. Do  programu 
se vrátí všechny klasické cyk-
ly od  nedělních projekcí pro děti 
přes středeční projekce pro rodiče 
s miminky po představení určená 
seniorům. 

Hned po slavnostním zakončení 
51. MFF Karlovy Vary začaly v Aeru 
ofi ciální ozvěny karlovarského festi-
valu, během nichž měli diváci mož-
nost vidět jak festivalové snímky, tak 
aktuální distribuční předpremiéry. 
Během srpna si potom připomněli 
to nejlepší z uplynulé fi lmové sezó-
ny v rámci tradiční přehlídky Praž-
ské fi lmové léto. Malí fi lmaři vyrazili 
o prázdninách s Aeroškolou na Jab-
lonecké Paseky na devátý ročník fi l-
mového tábora Aertěk. Na podzim 
bude Aeroškola vypisovat další kur-
zy fi lmu a animace pro děti i dospělé 
ve svém pražském ateliéru v Ambro-
žově ulici nedaleko kina. 

Hlavní podzimní fi lmová přehlíd-
ka bude patřit retrospektivě americ-
kého režiséra Stanleyho Kubricka, 
na kterou se diváci mohou těšit na za-
čátku listopadu a která přiveze jeho 
klasické hity Mechanický pomeranč, 
2001: Vesmírná odyssea nebo Osví-

cení. Do programu se vracejí také 
všechny klasické cykly od nedělních 
projekcí pro děti Aero dětem přes 
středeční projekce pro rodiče s mi-
minky Baby Bio a utajené projekce 
Aero Naslepo až po seniorské pořa-
dy za zvýhodněné vstupné Bio Se-
nior, které můžou zájemci navštívit 
v úterý v 10.00 a nově také ve čtvr-
tek ve 13.30. Pokračují i cestovatelské 
přednášky Diáky, večery architektů 
a výtvarníků PechaKucha Night Pra-
gue nebo stand-up show komediální 
skupiny Underground Comedy. 

Novou sezónu svých předsta-
vení zprostředkuje v přímých pře-
nosech Metropolitní opera v New 
Yorku, Národní divadlo v Londýně 

a Kenneth Branagh � eatre Com-
pany. Hudebním fanouškům odha-
lí 8. září Nick Cave své nové album 
prostřednictvím jednorázové celo-
světové projekce fi lmu Nick Cave: 
One More Time With Feeling. 

Už popáté se letos Aero přidá 
v sobotu 17. září k celopražské akci 
Zažít město jinak, kdy se na jedno 
odpoledne promění ulice před ki-
nem na prostředí vstřícné ke všem 
chodícím a sedícím milovníkům vol-
ného prostoru. Kromě divadelně-hu-
debně-fi lmového programu předsta-
víme i zajímavé podniky z okolí. 

Zuzana Kameníková

www.kinoaero.cz, www.aeroskola.cz

Sousedské setkání se blíží
Cílem kulturně-společenské akce, pořádané již pátým rokem, je přátelské setkání cizinců 
a majoritní společnosti, posílení sousedských vztahů a upevnění komunity obyvatel 
žijící na území městské části Praha 3. Bude se konat v sobotu 10. září 2016 od 13.00 
do 18.30 v parku Parukářka.  

Návštěvníci akce si bu-
dou moci vybrat z bo-
haté nabídky kulturní-
ho programu v podobě 

hudebních, tanečních a dalších 
vystoupení. Na Parukářce se před-
staví vietnamská taneční skupina 
Fukeshi, vietnamský paví tanec, 
ale i klasický indický tanec. Sou-
částí hudebního programu bude 
balkánská hudba kapely Džezvica 
a s kubánskou hudbou vystoupí 
kapela Pragasón. Díky worksho-
pu se nejen dospělí dozvědí a vy-
zkoušejí si, jak se tančí salsa. Pro 
děti budou zajištěny vzdělávací 
a zábavné hry, při kterých se se-
známí se zvyky, tradicemi a další-
mi reáliemi nejen z Prahy 3, ale 
i z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, 
USA a Číny. Vedle toho se mohou 
těšit na soutěž o ceny, malová-
ní na obličej, balonkovou dílnu, 
výtvarný a žonglérský workshop 
a také si zkusí čínskou kaligrafii.

Zajištěny budou vstupy nezisko-
vých organizací pracujících s cizin-
ci a také ochutnávka cizokrajných 
kulinářských specialit a nápojů 
z různých zemí světa – z Indonésie, 
� ajska, Vietnamu, Makedonie, 
USA či Salvadoru. V rámci kuchař-
ské show bude navíc možné zhléd-
nout, jak se připravují jarní a sma-
žené závitky. Akce je pořádána 

v rámci projektu Praha 3 – Integra-
ce cizinců 2016 městské části Pra-

ha 3 spolufi nancovaného Minister-
stvem vnitra ČR a hlavním městem 

Prahou z Programů podpory akti-
vit integrace cizinců na území hlav-

ního města Prahy pro rok 2016.     
-daf-

Nenechte si ujít letošní cyklozvonění
Ukažte všem, že jezdit po  Praze 
na  kole je nejen bezpečné, ale 
i příjemné. Přijďte si užít poslední 
zářijovou neděli na  rodinném 
festivalu Pražské cyklozvonění. 
V  cíli v  branickém A-parku vás 
bude čekat bohatý program včetně 
soutěží pro děti, testování nových 
kol nebo třeba koncertu. 

25. září čekají na všechny, kteří 
mají rádi pohyb a dobrou zábavu, 
cyklotrasy vedoucí z různých míst 
po celé Praze a zakončené v bra-
nických ledárnách v areálu A-par-
ku. Od 10 do 17 hodin čeká v cíli 
na všechny účastníky tradiční zvo-

nění a pořádná porce sportovních 
i odpočinkových aktivit. Komu by 
se šestnáctikilometrový okruh po-
dél Vltavy a Berounky zdál dlouhý, 
může načerpat síly u stánků s občer-
stvením, zaposlouchat se do zvuků 
živé hudby a v neposlední řadě zís-
kat informace o novinkách v praž-
ské cyklodopravě. Nebudou scházet 
ani atrakce pro děti. Jedním z nejza-
jímavějších letošních zážitků bude 
spanilá jízda historických bicyklů. 
Účastníci akce z Prahy 3 se sejdou 
v 9.15 na Tachovském náměstí.  

-red-

www.cyklozvoneni.cz

„Neighbors, let´s meet“

„Poznejme se, sousedé“
«Соседи, давайте 

познакомимся»

„Hàng xóm, chúng ta 

cùng làm quen“

park Parukářka, Praha 3
sobota 10. září 2016 od 13.00  do 18.30 hodin

 kuchařská show – příprava asijských závitků 
 Fukeshi – vietnamská hiphopová skupina 
 indický tanec 
 vietnamský paví tanec 
 workshop salsy 
 hudba z Ukrajiny, Ruska, Balkánu i Kuby 
 program pro děti: soutěže, kvízy, dílny…

www.praha3.cz

VSTUP ZDARMA

Zástupce starostky MČ Praha 3 David Gregor
si vás dovoluje pozvat na

kulturně-společenskou akci 
pro celou rodinu

Akce je pořádána v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 – Integrace 
cizinců 2016“ na integraci cizinců spolu nancovaného Ministerstvem vnitra 
ČR a  HMP prostřednictvím grantového řízení „Programy podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

poznejme-se-sousedé_2016_FHD_naocich.indd   1 22.8.2016   15:56:14
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Praha 3 plánuje kompostéry zdarma
Praha 3 usiluje o zavedení kvalitní-
ho systému nakládání s komunál-
ním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou únosnost jeho likvi-
dace a  zároveň umožňoval jeho 
další využitelnost ve prospěch pří-
rody i občanů. Proto se rozhodla 
žádat o dotaci na realizaci projektu 
Kompostéry, která bude podána 
v rámci výzvy Operačního progra-
mu životní prostředí. 

Hlavním cílem projektu je zapůjče-
ní plastových kompostérů do do-
mácnosti zdarma za účelem sníže-
ní množství biologicky rozložitelné 
složky odpadu ukládané do popel-
nic nebo na skládky. Dalším cílem 
je start separace biologického odpa-
du v rodinných domech (legislativ-
ní povinnost separovat biologický 
odpad – rok 2015) a ochrana život-
ního prostředí – podpora ekologic-
kých řešení, které jsou ekonomicky 
výhodné. Uživatel kompostéru na-
víc za cenu minimální práce získá 
kvalitní přírodní hnojivo. Můžete 
využít zbytky rostlin, plevele, květy, 
bramborové slupky, listí, posekanou 
trávu, rozdrcené dřevo, piliny, hob-
liny, kuchyňský odpad (káva, sko-

řápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), 
zeminu z květin, trus a podestýlku 
drobných zvířat (kromě psů a ko-
ček), exkrementy hospodářských 
zvířat (omezené množství), slámu 
a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, 
novinový papír, karton, kůru stro-
mů, hadry z přírodních tkanin. Bio-
odpad v něm nepáchne a kompostér 
působí esteticky. 

Žadatelem a zároveň i majite-
lem kompostérů bude městská část. 
Po uskutečnění dodávky komposté-
rů budou sepsány s občany smlou-
vy o výpůjčce zdarma na dobu pěti 
let. Poté kompostéry přejdou zdar-
ma do jejich vlastnictví. Aby mohla 
být žádost o dotaci na pořízení kom-
postérů zpracována, je zapotřebí 
nejprve zjistit pomocí ankety, jaký 
bude o kompostéry zájem. K tomu 
slouží dotazník, který právě čtete. 
Proto žádáme všechny, kdo budou 
mít zájem o kompostér zdarma, aby 
včas odpověděli na otázky v tomto 
dotazníku. Pozdější požadavky ne-
bude možné uspokojit. Vyplnit do-
tazník můžete ručně a pak doručit 
na úřad městské části nebo e-mailem 
na adresu podatelna@praha3.cz. 

DOTAZNÍK 
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI 
BIOLOGICKÉHO ODPADU

  Vyplňte a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti:

Kolika členná domácnost jste:       Kde bydlíte:

  jednočlenná   Rodinný dům se zahradou

  dvoučlenná       Velikost zahrady v m2………………………………

  trojčlenná       Velikost sadu, louky apod v m2……………......….

  čtyřčlenná   Rodinný dům bez zahrady

  pětičlenná a více   Bytový dům 

   Chata

  V případě zájmu o domácí kompostér zdarma vyplňte počet kusů.

Typ kompostéru Běžná cena Příspěvek občana Dotace Mám zájem o (na-
pište počet kusů)

PREMIUM 650*

Objem: 650 L

*Vhodný pro zahrady cca 600 m2

2 600 Kč 0 Kč 2 282 Kč

PREMIUM 1050*

Objem: 1050 L

*Vhodný pro zahrady cca 1000m2

3 000 Kč 0 Kč 2 550 Kč

  Jméno a příjmení:………………………………………………

  Adresa trvalého pobytu:………………………….........................................................................…………….

  Telefon/e-mail:……………........……........………     Podpis a datum ……….................…..............………...



Žádáme o předání vyplněného dotazníku 
nejpozději do 30. 9. 2016 na úřad MČ písemně 

nebo elektronicky. Dodržení termínu je 
důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze 
strany MČ na Státní fond životního prostředí!

Vyplnit dotazník můžete ručně a pak doručit 
do podatelny MČ nebo e-mailem na adresu: 

podatelna@praha3.cz

Děkujeme za Váš čas věnovaný 
na vyplnění dotazníku
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Tachovské náměstí
Jeho původní název, platný v le-
tech 1875 až 1958, byl Žižkovo ná-
městí. Tachovské náměstí, jak se 
jmenuje dosud, najdete proti Chlu-
mově ulici, kde končí Husitská uli-
ce a začíná Koněvova třída. Možná 
z něj chodíte na vrch Vítkov a nebo 
tunelem do Karlína.

Tachovské náměstí se od roku 1875 
do roku 1958 jmenovalo Žižkovo. 
Snad proto, že sousedilo s c.k. pri-
vátní Turnovsko-Kralupskou drá-
hou na úpatí Vítkova, kde svedl Jan 
Žižka v roce 1420 památnou bitvu 
na Vítkově. Na druhé straně sou-
sedilo s Vídeňskou silnicí, která se 
postupující výstavbou obytných 
domů stávala městskou ulicí a v roce 
1845 byla přejmenována na Huso-
vu (v době okupace Huttenovu, 
nyní Husitskou). Její pokračování 
od náměstí východním směrem do-
stalo v roce 1875 označení Poděbra-
dova (v letech 1940 až 1945 Brněn-
ská) a po skončení II. světové války 
nese název Koněvova. Zpočátku to 
bylo náměstí s obecní váhou a se 
vstupem do první obecní elektrár-
ny v Rakousku-Uhersku. Elektrár-
na byla uvedena do provozu v roce 

1893 a její provoz byl ukončen v roce 
1926.

Již na počátku 20. století, kdy se 
začalo uvažovat o připojení Žižkova 
k Praze, vyvstaly v této době nepře-
konatelné politické a ekonomické 
problémy. Žižkov si kladl podmín-
ky, které se týkaly například zřízení 
státní průmyslové školy, zachování 
úřadu žižkovského starosty a zlep-
šení dopravního spojení především 

se sousedícími Vinohrady a Karlí-
nem. Vyslovena byla i myšlenka vy-
budovat tunel do Karlína a upravit 
Trocnovskou ulici, která byla jedi-
nou spojnicí mezi Žižkovem a Kar-
línem a s obtížemi zvládala pouliční 
ruch, spojený se začátkem a koncem 
pracovní doby v karlínských a libeň-
ských průmyslových závodech. 

Podstatných změn ve vzhledu 
se náměstí nedočkalo. Očekávané 
změny nastaly až s ukončením pro-
vozu elektrárny a jejím přestavěním 
na tehdejší dobu velmi moderní Žiž-

kovskou tržnici, která měla jeden 
z vchodů právě ze Žižkova náměstí. 
Prostor náměstí sloužil pak příleži-
tostně i jako prodejní provizorium. 
Tento stav trval až do padesátých let 
20. století. Mnoho starších Žižkova-
nů si pamatuje, jak se z náměstí cho-
dilo na Vítkov přes trať. Ta se před 
příjezdem vlaku zavírala posuvnou 
závorou ve tvaru ocelové mříže, kte-
rou obsluhoval pracovník železnice.

Změny nastaly teprve s počátkem 
budování pěšího tunelu do Kar-
lína, kdy přístup na Vítkov od té 

doby umožňuje průchod pod tra-
tí (v současné době cyklostezka). 
Jeho současný úřední název je Žiž-
kovský tunel. Je dlouhý 303 m, vy-
soký 3,4 m a široký 4,5 m. Slavnostní 
otevření se konalo 19. 12. 1954. Prů-
měrná doba cesty z Tachovského ná-
městí do � ámovy ulice v Karlíně 
je 5 minut. Po ukončení železniční-
ho provozu byla trať přebudována 
na cyklostezku a z náměstí je na ni 
pohodlný přístup. 

Jan Schűtz 

Klub přátel Žižkova

Žižkovská radnice
Čím začít naši imaginární procházku historickými ulicemi města a později pražské čtvrti Žižkova? 
Odpověď je vlastně snadná – kde jinde než u samé hlavy obce, na radnici. 

V dobách, kdy existovala sa-
mostatná obec Vinohrady 
(od roku 1867 Královské), 
zasedalo obecní zastupitel-

stvo v pronajaté (dnes již neexistující) 
budově v Kanálské zahradě. Po roz-
dělení obce na dva díly se žižkov-
ský obecní úřad nakrátko přestěho-
val do čp. 544 v ulici Pod Vítkovem. 
Ale už 1. listopadu 1876 se přemístil 
do Karlem Hartigem nově postave-
ného domu čp. 100 na Prokopově 
náměstí. Budovu obec zpočátku sdí-
lela s Občanskou záložnou, po jejím 
úpadku pak celý dům zakoupila.
Dovolme si malou odbočku: Občan-
skou záložnu založil roku 1870 prá-
vě Karel Hartig. Poskytováním lev-
ného úvěru podporovala stavební 
ruch a tím přispívala k rozkvětu obce. 
V roce 1873 však vypukla krize, hod-
noty nemovitostí poklesly a záložna 
začala povolovat majitelům domů 
prodloužení splátek. Využila toho po-
litická opozice a začala veřejně trousit 
zprávy o nedůvěryhodnosti ústavu. 
To přineslo run drobných střadate-
lů (horečné vybírání vkladů), který 
pak skutečně přivodil pád záložny. 
Hartig a jeho společníci byli obžalo-
váni z podvodu, a i když byli nako-
nec shledáni nevinnými, záložnu to 
už nezachránilo. Hartig byl přinucen 
podat demisi z úřadu starosty a zatrp-
kl tak, že se nakonec ze svého Žižkova 
odstěhoval.

Už při povýšení Žižkova na město 
v roce 1881 vznikl nápad na postavení 
nové, reprezentativnější budovy rad-
nice, důstojně zastupující bouřlivě se 

rozvíjející obec. Úmysl podporovala 
i snaha o zřízení soudního a berní-
ho okresu, což ovšem erár podmiňo-
val zajištěním potřebné budovy. To 
mohla nejsnadněji splnit právě dosa-
vadní radnice. A tak byl vybrán vhod-
ný obecní pozemek na Basilejském 
(dnes Havlíčkově) náměstí a městský 
stavitel Jan Šimáček byl pověřen vy-
pracováním plánů. Se stavbou se za-
čalo roku 1889 pod vedením stavitelů 
Josefa Přády a � eodora Brože. Ješ-
tě téhož roku byla dokončena hrubá 
stavba. Jenomže – ve staré radnici 
měl svou činnost zahájit okresní soud 
a berní úřad již 1. května 1890 a budo-
vu bylo třeba ještě adaptovat. Obec-
ní úřad se proto v září roku 1889 ještě 
na pár měsíců nastěhoval do provizo-
ria, do školy na Basilejském náměstí. 
Tak se stalo, že v červenci roku 1890 
byl nový starosta František Bláha uve-
den do funkce v ne zrovna nejdůstoj-
nějším prostředí školní tělocvičny.

Slavnostní první zasedání zastu-
pitelstva v nové budově proběhlo 
9. prosince 1890, a to již pod elek-
trickými lustry, napájenými proudem 
z právě dokončené městské elektrár-
ny. K plnému provozu pro veřejnost 
byla radnice otevřena ještě jednou, 
v květnu, v předvečer zahájení Jubi-
lejní výstavy 1891. Tak bylo otevření 
žižkovské radnice spojeno se slav-
nostním osvětlením improvizované 
sochy Jana Žižky na Vítkově, poříze-
né k výstavě (nezaměňovat se součas-
nou sochou Jana Žižky na Vítkově, tu 
spjatou s Jubilejní výstavou už dávno 
zavál čas).

Novorenesanční radniční budo-
va důstojně reprezentovala, brzy se 
však ukázalo, že rostoucím nárokům 
rozvíjejícího se města nedostačuje. 
Obec tedy zakoupila sousedící dům 
v Lipanské ulici, dala jej strhnout 
a na jeho místě nechala v letech 1910 
až 1911 postavit stavitelem Zdeňkem 
Fričem další křídlo.

V nových časech čekaly historic-
kou budovu velké změny. V roce 1997 
byla radnice rozšířena o další přístav-
bu, zadaptovaný sousední dům v Li-
panské ulici. V přístavbě byl zřízen 
výtah poměrně komplikované kon-
strukce, která umožňuje jeho pou-
žívání i do pater původní budovy. 
Zvláště pro hendikepované spoluob-
čany je to neocenitelné zlepšení. Spo-
lu s přístavbou proběhla i rekonstruk-
ce historické budovy a její rehabilitace 
do stavu blízkého době jejího vzniku. 
Byly tak napraveny škody, jež způso-
bil jednak zub času, jednak necitli-
vý přístup místních komunistických 
„vládců“, kteří tu panovali po několik 
desítiletí.

Spolu s hlavní budovou bychom 
dnes našli pracoviště Úřadu městské 
části i v dalších budovách, například 
v Lipanské ulici či na Seifertově tří-
dě. Tady zafungovala jakási smyčka 
času. Do Karlovy (Seifertovy) třídy 
se totiž po desetiletém pronájmu sta-
ré žižkovské radnice přestěhovaly již 
zmíněné úřadovny „eráru“, aby po le-
tech, snad „na oplátku“, uvolnily mís-
to opět obci. 

Pavel Augusta

Pohled na náměstí, který se nejen Žižkovanům naskýtal kdysi…                                                        … a nyní Foto: Radko Šťastný

Nápad na postavení nové radnice vznikl v roce 1881 
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Den domácích mazlíčků slibuje zábavu 
pro celou rodinu
U příležitosti Světového dne zvířat 
se 1. října koná na Parukářce Den 
domácích mazlíčků. Kromě tradičních 
zvířátek se objeví spousta těch méně 
obvyklých. 

Milovníci zvířat budou mít 
příležitost první říjnový 
den od 10 do 14 hodin 
spolu předčasně oslavit 

svátek sv. Františka – patrona přírody, 
který se koná 4. října. Program nabídne 
řadu aktivit včetně konzultace s odbor-
níky z veterinární poradny, jak správně 
chovat doma zvíře a jak s ním dobře za-
cházet,“ uvedla starostka Vladislava 
Hujová. Návštěvníkům bude k dis-
pozici bezplatná poradna veteriná-
ře, ve stánku městské policie poradí 
zkušení psovodi, jak zajistit bezpeč-
ný kontakt se psem, nebudou chy-
bět ani ukázky výcviků policejních 
psů a koní. Svoje dovednosti před-
vedou i vodicí psi ze Sportovního 
výcvikového psího střediska na Bal-
káně, proběhne výstava plazů, oboj-
živelníků a jiných terarijních zvířat 
z organizace Herpetology.cz. Klub 
chovatelů fretek ukáže, co všech-
no potřebuje fretka „domácí“, aby 
byla opravdu tím nejlepším zvířecím 
mazlíčkem. Na Parukářce nebude 
scházet ani přednáška o canistera-

pii aneb léčebné terapii za pomoci 
psů. Zajímavou atrakcí bude Králi-
čí hop – sportovní disciplína, během 
níž závodí králík vedený na postroji 
a zdolává různé překážky. Děti bu-
dou moci nakrmit a pohladit kozu 
Matyldu a Alberta, pro pejsky a ko-
čičky bude novinkou zvířecí salon, 
cukrárna a kavárna, kde se bude ser-
vírovat psí zmrzlina a jiné pamlsky. 
Na místě bude i fotokoutek, kde se 
můžete se svým mazlíčkem zvěčnit. 

Po celé prázdniny probíha-
la fotosoutěž o nejroztomilejší-
ho mazlíčka. Hlasovat pro vítěze 
můžete na webu www.praha3.cz/
fotosoutez/Dendomacichmazlicku/
info do 25. září, slavnostní vyhláše-
ní se uskuteční v průběhu Dne do-
mácích mazlíčků. Na vítěze čekají 
lákavé odměny: 1. cena – voucher 
na chovatelské potřeby v hodnotě 
1 000 Kč, 2. cena – voucher na cho-
vatelské potřeby v hodnotě 600 Kč, 
3. cena – voucher na chovatelské 
potřeby v hodnotě 400 Kč. 

-ham-

Ochutnejte Jižní Ameriku na Jiřáku
Jestli chcete poznat kulturu, tradice 
a pochoutky z oblasti Jižní Ameriky, 
je již v pořadí třetí ročník festivalu 
Merkádo přesně tím, co hledáte. 
Ve čtvrtek 8. září se náměstí Jiřího 
z Poděbrad promění na exotickou 
přehlídku, kde bude třicet prodejců 
nabízet zboží výhradně z  oblasti 
Karibiku.  

„Letošní Merkádo je tematicky zamě-
řeno velmi zajímavě, přenese nás totiž 
do Amazonie a Peru,“ říká zástupce 
starostky Alexander Bellu, který to-
muto ročníku poskytl záštitu. Ne-
může chybět ani ochutnávka po-
krmů podle původních receptur, 
s důrazem na peruánskou kuchyni 
(peruánské špízy anticuchos, vene-
zuelské arepas, kolumbijské empa-
nadas, …), dále široká nabídka me-
xické kuchyně, argentinské steaky, 
chilská a argentinská vína, typické 
regionální destiláty (peruánský ná-
rodní nápoj pisco sour, brazilská 
cachaca, mexická tequilla, karibské 
rumy), široká škála odrůd latinsko-
americké fair trade kávy a emblema-
tický jihoamerický nápoj mate. Kaž-
dý si zaručeně najde to své.

Samozřejmě celá akce nebude 
jenom o výborných exotických po-
choutkách, které k oblasti Latinské 
Ameriky patří, ale těšit se můžete 
i na bohatý kulturní program, tře-
ba na výstavy o peruánské indián-
ské medicíně a mexických lidových 
řemeslech nebo relaxační zónu 
v podobě instalovaných houpacích 
hamaků. Merkádo dále návštěvní-
kům nabídne oblíbený workshop 
latinskoamerických tanců a nově 
i workshop přípravy peruánských 
kulinářských specialit. „Pokud se 
chcete o oblasti Latinské Ameriky do-
zvědět více z odborného hlediska, do-
poručuji navštívit přednášku, která se 
bude konat v úterý 6. září ve Venuši 
na Švehlovce,“ připomíná Alexander 
Bellu a dodává: „Bude to vlastně od-
borný úvod do problematiky Amazonie 
a Peru.“

Jestliže chcete zažít zajímavý den 
plný exotických jídel, hudby, tan-
ce a jihoamerické kultury, nezapo-
meňte dorazit ve čtvrtek 8. září mezi 
9.00 a 21.00 hodin na náměstí Jiřího 
z Poděbrad na festival Merkádo!     

Jan Novotný
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