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„Husité brali 
svoji víru jako 
úkol shůry,“

Při zápisu do školek 
byli uspokojeni všichni 
rodiče tříletých dětí 
Praha 3 provozuje 18 mateřských škol s celkovou kapaci-
tou 2008 míst, kterou jen v posledních čtyřech letech na-
výšila radnice téměř o 450 míst. Tak jako v minulých dvou 
letech, i letos se ukázalo, že kapacita předškolních zařízení 
v Praze 3 je pro přijímání dětí od tří let věku dostatečná.

V dubnu proběhl zápis na 
školní rok 2015/16 do tři-
nácti samostatných mateř-
ských škol a pěti dalších, 

které jsou provozovány jako součást 
základní školy. Takové spojení základ-
ní a mateřské školy je pro zde umístě-
né děti do budoucna výhodné. Může 
jim totiž usnadnit bezproblémový 
přechod na vyšší stupeň a naplnění 

budoucí povinnosti jednoho roku 
předškolního vzdělávání, kterou chys-
tá Ministerstvo školství ČR.

Mateřské školy zřizované měst-
skou částí přivítaly u zápisů 731 dětí 
z Prahy 3, které by rodiče rádi od letoš-
ního září umístili do školek. Z tohoto 
počtu bylo 563 tříletých a starších dětí 
a pro všechny tyto děti školky místo 
mají. To se podařilo především díky 

navýšení kapacity mateřských škol 
v průběhu posledních čtyř let a také 
letos na jaře byla uvedena do provozu 
nově postavená mateřská škola v areá-
lu ZŠ Jarov, s kapacitou 112 míst. 

 Na podobnou situaci byly ale ře-
ditelky mateřských škol připraveny. 

120 let od narození 
Přemysla Pittra
Po celý červen si Praha 3 bude při-

pomínat formou přednášek, diskuzí, 

procházek, ale i zasazením pamět-

ního stromu osobnost humanisty 

a zakladatele Milíčova domu Přemy-

sla Pittra, od  jehož narození uplyne 

120 let. 

Více na str. 8 a 20

Oslavy 70. výročí
V  květnu Praha  3 oslavila 70 let 

od  konce války. Na  mnoha mís-

tech se konaly přednášky, výstavy 

a pietní akty, včetně akce Bariká-

da 2015, která předvedla ukázku 

bojů z Pražského povstání.

Více na str. 2 a 5 

Integrační centrum 
zve do Zahrady 
Jiřího Trnky
V ulici U Zásobní zahrady poskytu-

je již od roku 1992 své služby dě-

tem s  kombinovaným postižením 

denní stacionář IC Zahrada, který 

vznikl jako jedna z prvních alterna-

tiv k ústavům sociální péče. Jeho 

součástí je i příjemný park Zahrada 

Jiřího Trnky, otevřený veřejnosti.

Více na str. 6
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Novou mateřskou školu Jarov otevřela 

MČ Praha 3 v  letošním roce

sloupek

Bezdomovectví, nezaměstnanost, et-

nické menšiny, péče o  seniory, péče 

o  osoby s  tělesným či duševním  po-

stižením, podpora rodin s  dětmi jsou 

jedny z  nejdůležitějších témat, která 

by neměla být společností opomíjena. 

Zejména z  tohoto důvodu jsem zvý-

šil spolupráci s neziskovými organiza-

cemi, které svou činností významně 

pomáhají v  této oblasti. Nastavili jsme 

novou formu spolupráce, kdy před-

stavitelé organizací nechodí za  námi, 

ale my navštěvujeme je, abychom si 

prohlédli plný provoz a nabízené služ-

by, případně zjistili, v čem bychom jim 

mohli pomoci. Mezi neziskovými orga-

nizacemi a Úřadem městské části Pra-

hy  3 tím došlo k  daleko intenzivnější 

komunikaci, což do  budoucna zajistí 

pružnější a rychlejší reakci na aktuálně 

vzniklé problémy. 

Našim cílem je také seznámit se 

s  tím, jak funguje sociální práce v  te-

rénu, proto jsem se s vyškolenými te-

rénními pracovníky organizace Beztíže 

podíval do ulic Žižkova mezi teenage-

ry, kde jsem se seznámil s jejich každo-

denními starostmi a problémy. S orga-

nizací Naděje jsem se podíval na místa, 

která obývají lidé bez domova. Zajíma-

lo mne, jaké služby a jaká péče jim je 

poskytována. 

Radnice Prahy 3 se také zasloužila 

o vznik Job Klubu v ulici Husitská 74, 

který si klade za cíl pomoci osobám bez 

domova, azylantům, imigrantům a pří-

slušníkům etnických menšin uplatnit se 

na trhu práce. Tento projekt je z převáž-

né části hrazen z evropských zdrojů. 

V současné době také vypracová-

váme novou bytovou koncepci, kte-

rá jasně určí kritéria pro přidělování by-

tů. Zároveň jsme zaktualizovali přehled 

volných bytů, které má městská část 

Praha 3 k dispozici. 

Skutečnost, že se často pohybu-

ji v terénu, nic nemění na tom, že jsem 

Vám na radnici kdykoliv k dispozici. 

David Gregor
zástupce starostky

 Pokračování na str. 17

Blíže 
každodenním 
starostem 
občanů
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Praha 3 oslavila 70. výročí 
konce 2. světové války
Po celý květen si žižkovská radnice připomínala 70 let od konce války. 
Na mnoha místech Prahy 3 se konaly přednášky, výstavy a pietní akty, včetně 
akce Barikáda 2015, která předvedla ukázku bojů z Pražského povstání.

Městská část Praha 3 při-
pravila k této příleži-
tosti dva pietní akty 
– jeden v areálu ZŠ 

Pražačka a druhý na válečném po-
hřebišti Olšanských hřbitovů. Vzpo-
mínka na lidi zabité a umučené 
na Pražačce a jejím okolí se konala 
5. května a v jejím úvodu vyzdvihl 
význam květnových událostí v Pra-
ze 3 zástupce starostky Alexander 
Bellu. Poté společně se starostkou 
třetí městské části Vladislavou Hujo-
vou položili věnec k pomníku obětí. 
Při dalším pietním aktu v prostoru 
válečného pohřebiště na Olšanských 
hřbitovech položili zástupci radnice 
pamětní věnce ke hrobům padlých 
vojáků československých jednotek, 
Rudé armády a Commonwealthu.    

V Galerii pod radnicí mohli ná-
vštěvníci zhlédnout výstavu Květen 

1945 v Praze 3, kde byly k vidění do-
bové fotografi e, jež zachytily auten-
tické okamžiky povstaleckých jedno-
tek bojujících proti německé přesile 
v žižkovských ulicích. 

Další exteriérová výstava nazva-
ná Voláme na vlně 415 metrů, která 
vznikla ve spolupráci mezi měst-
skou částí Praha 3, Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů, Vojenským 
historickým ústavem Praha a Pamě-
tí národa, se konala hned na něko-
lika místech Prahy 3, kde se vedly 
dramatické boje – na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, na Ohradě, u Bulhara, 

na Jarově, na náměstí Jiřího z Lob-
kovic, na Pražačce, před Nákla-
dovým nádražím Žižkov a v ulici 
Na Třebešíně. Dobové snímky za-
chycovaly na jedenácti výstavních 
panelech detailní průběh květnové-
ho povstání. 

Program oslav výročí konce války 
proběhl i v Informačním centru Pra-
ha 3, kde renomovaní odborníci při-
blížili osud českých zemí v době pro-
tektorátu. Vrcholem byla výpravná 
historická rekonstrukce bojů z Praž-
ského povstání, která se uskutečni-
la na Havlíčkově náměstí 9. května 
(více na straně 5). 

-ham-

zpravodajství

Kompletní seznam a znění usne-

sení RMČ a ZMČ jsou pro obča-

ny Prahy 3 k nahlédnutí na Odboru 

občansko správním, oddělení rady a za-

stupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na

www.praha3.cz.

Představujeme výbory a komise

„Především na webu máme co dohánět,“ říká Jiří Ptáček, 

předseda komise pro informatiku a web

Můžete představit náplň činnosti 

komise, jíž předsedáte?

Komise pro informatiku a web byla 
nově zřízena po volbách v roce 2014 
jako poradní orgán Rady MČ. Cíle 
komise se dotýkají například pláno-
vaných úprav webu Prahy 3,  inves-
tic do IT, ale také transparentnosti 
a komunikace s veřejností.

Kolik má komise členů a  kdo v  ní 

zasedá?

Členů je 8 a do své funkce byli nomino-
váni koaličními i opozičními stranami 
coby odborníci na danou problemati-
ku. Podotýkám, že většina členů není 
z řad zastupitelů a jejich účast v komisi 
není spojena s jakýmkoliv honorářem.

Jak často se komise pro informa-

tiku a web schází a jak probíhá její 

jednání?

Jednání jsou nepravidelná a od své-
ho ustanovení se komise sešla třikrát. 
Já bych chtěl, aby se do budoucna 
frekvence schůzek zvyšovala. Zápi-
sy dokumentující náplň jednání jsou 
přístupné na webu Prahy 3. 

Jaké dopady má komise na běžný 

život lidí v Praze 3?

Komise je na radnici novinkou. Do-
volím si tedy odpověď posunout 
do budoucího času. Nejvíce diskuto-
vaným tématem je web Prahy 3, kte-
rý slouží nejen jako vizitka radnice, 

ale měl by být opravdu funkčním ná-
strojem pro vzájemnou komunikaci 
s občany. Bohužel v minulosti tato 
oblast nepatřila mezi priority radni-
ce a máme co dohánět.

Odbor informatiky disponuje v ro-
ce 2015 rozpočtem 12 mil. Kč (ještě 
v roce 2013 to bylo 25 mil. Kč). Naší 
úlohou je dohlédnout na to, aby tyto 
prostředky určené na počítačové vy-
bavení, so
 ware a veškeré IT služ-
by čerpané radnicí, byly vynaloženy 
efektivně. Komise může být i partne-
rem pro občany, kteří chtějí své ná-
vrhy komunikovat směrem k vedení 
radnice a mají o danou problemati-
ku zájem. Pokud máte nějaké návrhy 
na zlepšení, jsem k dispozici na adre-
se posta@jiriptacek.com. V řadě pří-
padů lze dohodnout i přímou účast 
na jednání komise.

Čím by se komise měla zabývat 

v nejbližších měsících?

Jak jsem již zmínil, tak jednou z pri-
orit je web Prahy 3. Radnice se snaží 
být transparentní a začala zveřejňo-
vat videozáznamy z jednání, smlouvy, 
objednávky a řadu dalších věcí, které 
odhalují činnost radnice. Bohužel er-
gonomie webu a i zcela běžné funkce, 
jako je fulltextové vyhledávání, zcela 
neodpovídá našim představám. Navíc 
se připravuje řada nových funkcí, kte-
ré povedou k větší interaktivitě mezi 
samosprávou a návštěvníky webu.

Z našeho hlediska je aktuální 
i otázka otevřených dat. Tedy stej-
ně jako tomu bylo u smluv a objed-
návek, radnice zvažuje zpřístupnění 
dalších databází, které by mohly ve-
řejnost zajímat. Jako příklad mohu 
uvést rozklikávací rozpočet, který 
by umožňoval nahlížet do průběž-
ných výdajů a příjmů Prahy 3. Zá-
jem dostat v těchto věcech Prahu 3 
na špici tu je. 

-sak-

Rada MČ Praha 3

13. 5. 2015

Radní podpořili soutěž Českého 
zahrádkářského svazu
Rada schválila záštitu radní městské 

části Jaroslavy Sukové nad akcí Čes-

kého zahrádkářského svazu – Zem-

ské kolo fl oristické soutěže. Již čtvrtý 

ročník soutěže se uskuteční 29. květ-

na 2015 ve třech kategoriích – žáci ZŠ 

a odpovídajících ročníků gymnázií, juni-

oři – žáci středních škol a senioři. Pod-

mínkou u poslední věkové kategorie je 

členství v  ČZS, soutěžící také nesmí 

být profesionál v  zahradnickém či fl o-

ristickém oboru. 

Senioři získali byty v domě 
s pečovatelskou službou
Další lidé získali bydlení v Domě s pe-

čovatelskou službou. Podle nájemních 

smluv, které schválila RMČ, se jedná 

o dva byty 2+0 a dva byty 1+0 v DPS 

v Roháčově ulici 26.

Praha 3 dostane dotaci 
ze Státního fondu životního 
prostředí
Třetí městská část získá 1 450 624  ko-

run jako dotaci ze Státního fondu život-

ního prostředí ČR. Smlouvu se SFŽP 

o poskytnutí těchto fi nančních prostřed-

ků na obnovu dřevin v lokalitě Židovské 

pece schválila rada městské části. 

Zastupitelstvo MČ Praha 3

22. 5. 2015

Zastupitelé neschválili 
program jednání
Zastupitelstvo městské části Praha  3 

neschválilo dne 22. 5. 2015 program 

jednání o MŠ Buková.

Rada MČ Praha 3

27. 5. 2015

Prodej bytů v Lupáčově ulici 
schválen radou 
Rada MČ Praha  3 se zabývala výsled-

ky výběrových řízení na  prodej nepro-

najatých bytových jednotek v  Lupáčo-

vě ulici č. 10, 12, 14, 16, 18 a 20. Byty 

č. 812/29, 812/31, 849/29, 864/23 na-

šly nové majitele; oproti tomu u  bytů 

805/25, 805/26, 815/29, o které nepro-

jevil nikdo v daném termínu zájem, bylo 

uloženo příslušnému odboru ÚMČ vyhlá-

sit nové výběrové řízení na jejich prodej. 

Do privatizace jdou další byty
Radní schválili záměr prodeje prona-

jatých bytových jednotek nájemníkům 

v  domě č.p. 2356, Vinohradská 168 

a prohlášení vlastníka k nemovité věci 

na adrese Krásova 1834/2.

Městská část uzavře 
smlouvy o nájmu v domech 
s pečovatelskou službou
Na  jednání Rady MČ Praha  3 by-

lo schváleno doporučení k  uzavře-

ní smlouvy o nájmu bytu na dobu ne-

určitou, a  to ve  dvou bytech v  Domě 

s pečovatelskou službou Roháčova 26 

a  v  jednom v  Domě s  pečovatelskou 

službou Krásova 4.

Pietní akt Prahy 3 na válečných pohřebištích Olšanských hřbitovů uctil památku padlých v květnovém povstání

Na oběti tragických událostí konce druhé světové války se vzpomínalo při pietním 

aktu v areálu ZŠ Pražačka
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Dcera klasika české literatury 
Jana Seifertová-Plichtová podpořila 
projekt výstavby památníku na Žižkově
V obřadní síni na žižkovské radnici se 27. dubna uskutečnil vzpomínkový večer na nositele Nobelo-
vy ceny Jaroslava Seiferta. Kromě zástupců radnice a architektů se večera zúčastnila i jeho dcera 
Jana Seifertová-Plichtová spolu s manželi Kočími a předsedou Penklubu Jiřím Dědečkem, odkud 
vyšel podnět na vybudování Seifertova pomníku. 

Můj otec nedal na Žižkov 

nikdy dopustit, i když 

pak bydlel později jin-

de. Byl pro něj srdeční 

záležitostí,“ uvedla Jana Seifertová-
-Plichtová, která přijela na radni-
ci, jež při této příležitosti poskytla 
vzpomínkovému aktu prostor, pod-
pořit projekt výstavby pocty Jaro-
slava Seiferta u tramvajové zastáv-
ky Lipanská. 

Aby se záměr připomenout odkaz 
takto důstojnou formou mohl usku-
tečnit, již před několika měsíci bylo 
otevřeno z iniciativy Českého cent-
ra Mezinárodního Penklubu konto 
158156793/0300, kam každý může 
přispět fi nančním příspěvkem. Ve-
čera se zúčastnil i jeho čestný před-
seda a jinak písničkář Jiří Dědeček, 

nechyběli ani manželé Kočí, majitelé 
domu a pozemku, kde se zatím ne-
utěšený prostor nachází, nebo herec 
Zdeněk Svěrák.

Hlavní částí programu bylo před-
stavení architektonického projektu, 
který v rámci revitalizace trojúhelníko-
vého prostoru v křížení ulic Lipanská, 

Chelčického, Táboritská a Seifertova 
počítá s vybudováním pomníku Ja-
roslavu Seifertovi. V návrhu autor-
ského týmu (architekt Ivan Vavřík, 

akademický sochař Jan Roith, archi-
tekt Matyáš Roith) je dominantním 
znamením „stuha“ ve tvaru seifertov-
ského „S“, v níž je umístěn citát z bás-
ně Prosinec 1920 „… To slovo letělo jako 

pták do sítě hvězd…“.
Nositel Nobelovy ceny za literatu-

ru Jaroslav Seifert věnoval Žižkovu 
svoji poetickou sbírku Město v slzách, 
v níž se subjektivně vyznal k lásce 
k této čtvrti, a ani ve svém pozdějším 
díle Všecky krásy světa se neopomenul 
vracet ve svých vzpomínkách do své-
ho rodiště, kde prožil mládí.

Během programu zazněla i recita-
ce Seifertovy poezie v podání herců 
Divadla Aqualung, které trvale vy-
stupuje v Žižkovském divadle Járy 
Cimrmana. 

-ham-

Praha 3 obnovuje západní část parku Židovské pece

Městská část Praha 3 zahájila po-

stupnou revitalizaci Židovských 

pecí, jednoho z nejrozsáhlejších 

a nejoblíbenějších parků na úze-

mí Prahy 3. Prvním dílčím krokem 

je podle zástupce starostky Jana 

Materny regenerace západní čás-

ti parku, která začala letos v břez-

nu a bude dokončena v srpnu 2015. 

Úpravy zahrnují území od panelo-

vých domů kolem dopravního hři-

ště po cestu s kruhovými odpočí-

vadly, která je na okraji travnaté 

plochy na návrší.

Akce by měla kultivovat dosud 
méně využívané části parku, zvýšit 

bezpečnost vstupů z Jilmové a Ma-
lešické ulice a zlepšit podmínky pro 
krátkodobou rekreaci návštěvníků 
parku.

Při regeneraci dojde k úpravám 
cest s již dožilým asfaltovým povr-
chem, okolí pítka a nevyhovujících 
vstupů do parku. Na místě dosluhu-
jícího odpočívadla pod terénní hra-
nou proti dopravnímu hřišti vznikne 
otevřené hřiště pro mladší děti a pro-
stor k posezení a odpočinku, který 
může sloužit všem návštěvníkům.

V rámci sadových úprav, které 
jsou součástí stavby, již proběhlo ká-
cení dřevin ve zhoršeném zdravot-
ním stavu a nekvalitního vzrůstu, 

a pěstební probírka některých částí 
porostů. Dále byly zmlazeny vybra-
né keřové skupiny, ošetřeny zacho-
vané dřeviny a vysazeny nové stro-
my a keře.

Náklady na stavbu ve výši zhru-
ba 5 milionů korun jsou spolu-
fi nancovány z dotace v rámci 
Operačního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost. 

-sak-

Radnice bude vysvětlovat 

lékařům chystanou 

rekonstrukci Polikliniky 

Vinohrady 

Zástupce starostky pro oblast investic Ivan Holeček a zástup-
kyně starostky pro dopravu Lucie Vítkovská zvou na 10. červ-
na od 17.00 hod. na radnici MČ Praha 3 lékaře z Polikliniky 
Vinohrady. Na setkání, které se koná v zasedacím sále zastu-
pitelstva v 1. patře v budově radnice na Havlíčkově náměstí 9, 
lékaři dostanou informace o průběhu plánované rekonstrukce 
zdejší polikliniky. Účelem setkání je, aby se lékaři dozvěděli 
přesné informace o plánované akci a aby se oni i jejich pacienti 
mohli v dostatečném předstihu připravit na změny souvisejí-
cí s průběhem oprav a s nimi spojenými omezeními. Městská 
část zahájí rekonstrukci Polikliniky Vinohrady v letošním roce. 
V létě 2015 začnou práce na obnově 7. podlaží a části přízemí, 
kde je umístěno diagnostické centrum s rentgenem. 

-sak-

Jeseniova 27 až 35 

dostala stavební 

povolení k obnově fasád

Stavební úřad vydal stavební povolení k  úpravám 

panelového domu Jeseniova 27 až 35 (blok 49), 

který by se tak měl stát prvním objektem, kde pro-

běhne plánovaná revitalizace fasád. Podle vedou-

cího odboru technické správy, majetku a  investic 

ÚMČ Martina Kadlece je zahájení stavebních prací 

podmíněno vydáním stavebního povolení na chod-

níky okolo domu. Investice do  obnovy panelových 

domů v dolní části Žižkova byly plánovány prostřed-

nictvím Správy majetkového portfolia Praha 3, nyní 

je bude mít na starosti z důvodu vyšší efektivnosti 

odbor technické správy, majetku a  investic úřadu 

městské části. 

-sak-  

M stská ást Praha 3 
si vás dovoluje pozvat

na ve ejné p edstavení urbanistické studie 
investora PRAHA PLAZA s.r.o.

„Mate ská škola Na T ebešín “

dne 11. ervna od 17.00 hod. 
v zasedací místnosti Zastupitelstva M  

Praha 3  v prvním pat e radnice 
na Havlí kov  nám stí 9.

Vzpomínkový večer 

na Jaroslava Seiferta, 

který se uskutečnil 

na žižkovské radnici, 

představil i návrh 

pomníku spisovateli. 

Na snímku vpravo 

dcera Jana 

Seifertová-Plichtová, 

manželé Kočí 

a čestný předseda 

Penklubu Jiří 

Dědeček v první 

řadě.
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Chystá se veletrh volnočasových aktivit 

pro děti a mládež

V  rámci spolupráce s  neziskovými a  příspěv-

kovými organizacemi připravuje městská část 

Praha  3 přehlídku volnočasových a  sportov-

ních aktivit formou prezentace jednotlivých or-

ganizací. Podle radní Jaroslavy Sukové, kte-

rá stála u  zrodu veletrhu, se mohou zájemci 

o účast na akci hlásit již nyní.

Veletrh volnočasových a  sportovních aktivit 

pro děti a mládež ve školním roce 2015–2016 se 

uskuteční na náměstí Jiřího z Poděbrad ve stře-

du 2. září od  14.00 do  17.00  hodin. Zástupci 

organizací, které mají zájem o účast na  veletr-

hu, mohou do 13. června 2015 zasílat přihláš-

ky Mgr. Janě Vargové, referentce odboru škol-

ství a zdravotnictví na e-mail: janav@praha3.cz.

Městská část Praha 3 tímto způsobem spolu-

práce s neziskovými a příspěvkovými organizace-

mi rozšiřuje nabídku pomoci a podpory. Nabídka 

žižkovské radnice v tomto ohledu směřuje zvláš-

tě k organizacím, které od městské části Praha 3 

obdržely fi nanční dotaci na  své projekty. V  ne-

poslední řadě zapojením se do  zářijové přehlíd-

ky sportovních a  volnočasových aktivit podají 

jejich poskytovatelé veřejnosti důkaz o smyslupl-

ném využití peněz představením své činnosti. Zú-

častněným organizacím se navíc na veletrhu ote-

vírá prostor k oslovení širokého spektra zájemců 

a možnost nabídnout jim přihlášení do kroužku, 

klubu či skupiny. 

-red-

Radnice zatím nepřijímá žádosti o nové 

granty, letošní dotace jsou již vypláceny

Příjemci již schválených grantů a darů pro 

rok 2015 jsou v těchto dnech vyzýváni k pod-

pisu nových textů veřejnoprávních smluv 

s městskou částí Praha 3. Podle zástupce 

starostky Jana Materny je již řada smluv 

podepsaných a schválených a příjemcům 

dotací se začínají vyplácet fi nanční částky. 

Přijímání nových žádostí na další rok je po-

zastaveno do doby schválení nových gran-

tových pravidel.

Nové vzorové texty smluv, na jejichž základě je 
možné fi nanční částky vyplácet, byly schváleny 
na mimořádném zasedání zastupitelstva měst-
ské části 30. dubna 2015. 

Zasedání bylo svoláno z důvodu zapraco-
vání novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, která 
vešla v platnost v únoru tohoto roku a mimo 
jiné upravuje i závazné podmínky pro posky-
tování fi nančních částek z rozpočtu veřejných 
subjektů.

Vzhledem k nutnosti přizpůsobit pravidla 
pro poskytování dotací a vratných fi nančních 
výpomocí (dříve grantů) této novele zákona, 
pozastavila městská část přijímání nových žá-
dostí až do doby schválení nových pravidel. To 
se týká všech forem grantové podpory, které 
doposud MČ poskytovala, včetně darů a bez-
úročných půjček z Fondu obnovy a rozvoje. 

-sak-

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je o krok 
dopředu v nominaci do UNESCO
Třetí městská část ve dnech 28. a 29. května pořádala mezinárodní odborný seminář, který byl 
věnován mimořádné hodnotě Plečnikova chrámu. Kolokvia se zúčastnili odborníci ze Slovinska, 
odkud vyšel podnět na společnou nominaci nadčasové Plečnikovy architektury do UNESCO.

Již od roku 2009 podporuje 
žižkovská radnice zapsání uni-
kátního kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně na Seznam světo-

vého kulturního dědictví UNESCO. 
Podle Alexandera Bellu, zástupce 
starostky pro oblast kultury a zahra-
ničních vztahů, je třetí městská část 
ve svých snahách významně podpo-
řit vyjednávání ministerstva kultu-
ry se slovinským protějškem o další 
krok dopředu a chystá navázat spo-
lupráci se slovinskou Lublaní.

Plečnikův chrám již prošel něko-
lika opravami, fi nancovanými třetí 
městskou části a ministerstvem kul-
tury. V minulosti proběhla rekon-
strukce věže, je v plánu rekonstruk-
ce fasády a tzv. „jablka“. Dalším 

důležitým bodem je umožnit ná-
vštěvníkům vstup do kostela i mimo 
bohoslužby, proto se uvažuje o vy-
budování skleněného zádveří, z kte-
rého by každý mohl obdivovat inte-
riér kostela.  

Během semináře byla v rámci 
nominačního plánu představena 
komparativní analýza, která uká-
zala zúčastněným, včetně předního 
slovinského odborníka na Plečni-
ka Damjana Prelovšeka, výjimeč-
nou hodnotu kostela. Architekto-
nické dílo, které má od roku 2010 
statut národní kulturní památky, je 
považováno za naši nejvýznamněj-
ší sakrální stavbu 20. století. Mo-
numentální architektura se znač-
ně převýšenou věží byla vystavěna 

v letech 1928–1932. Podzemní pro-
story s kaplí byly upraveny Ottou 
Rothmayerem, sochařská výzdoba 
interiéru pochází od autora Damiá-
na Pešana, exteriér byl navržen 
Bedřichem Stefanem. 

Ministerstva kultury obou zemí 
plánují dokončit nominační doku-
mentaci ještě v letošním roce. Kos-
tel Nejsvětějšího Srdce Páně by se 
tak ucházel o nominaci spolu s dal-
šími Plečnikovými díly situovanými 
v Lublani, jako jsou kostel sv. Mi-
chala, kostel sv. Františka, prome-
náda na nábřežích a mostech řeky 
Lublaňky, Vegova ulice s Národní 
a univerzitní knihovnou a Zahrada 
Všech svatých na hřbitově Žale. 

-ham-

Benefi ce na Viktorce pomohla SOS vesničkám

Ve čtvrtek 30. dubna uspořádala 

společnost Kaufl and ČR benefi č-

ní fotbalové utkání mezi týmem 

svých zaměstnanců a rakous-

kým mužstvem GSC Liebenfels. 

Záštitu převzali bývalý fotbalo-

vý reprezentant a mistr Evro-

py Antonín Panenka a rakouský 

velvyslanec v ČR Dr. Ferdinand 

Trauttmansdorff. Zisk z benefi ce 

byl určen neziskové organizaci 

SOS dětské vesničky, pomáha-

jící ohroženým rodinám v péči 

o své děti a poskytující kvalitní 

péči dětem, jež nemohou vyrůs-

tat ve své vlastní rodině.

Při hledání prostor pro akci byla 
pořadatelem benefi ční akce oslo-
vena  městská část Praha 3, kte-
rá je majitelem stadionu Viktorie 
Žižkov. „Zastupitelé nám vyšli vstříc 

a hřiště s bohatou historií nám pro-

najali. A nejen to. Částku za proná-

jem – 20 000 Kč – se rozhodli věno-

vat dětem z SOS dětských vesniček, 

děkujeme,“ říkají pořadatelé bene-
fi ční akce. 

Odpoledne plné zábavy si uži-
li děti z vesniček, partneři akce, 
fotbalisti i návštěvníci. Tým Kau-
fl andu vyhrál 5:3, ale to není pod-
statné. Důležité je, že se všichni 

dobře bavili a vybrali mezi se-
bou úžasnou částku pro ohrože-
né rodiny – i s podporou měst-
ské části Praha 3 putuje na konto 
SOS dětských vesniček téměř 
200 000 korun. 

-red-

Nové stromy a keře nahradily bývalou 

navážku stavebního odpadu 

Nová zeleň zkrášlila jižní svah navazují-

cí na park Židovské pece. Městská část 

zde vysadila dřeviny přirozeně vhod-

né na toto stanoviště a vyčistila svah 

od stavebního odpadu. Podle zástup-

ce starostky Jana Materny by do bu-

doucna měl stav této obtížně přístupné 

plochy odpovídat její poloze v bezpro-

střední blízkosti jednoho z nejvýznam-

nějších parků Prahy 3. Akce, která byla 

zahájena v listopadu 2014, by měla být 

dokončena letos v červnu.

V rámci projektu s názvem Posílení bio-
diverzity a struktury dřevinného patra 
v lokalitě Židovské pece na Žižkově – 
jižní svah byla plocha vyčištěna od suti 
a kusů betonu tak, aby nedošlo k po-
škození kořenových systémů dřevin. 

Na místě zůstalo zachováno velké 
množství stromů, které byly podle po-
třeby odborně ošetřeny. Vysazeny byly 
také nové dřeviny, takže na okraji parku 
Židovské pece vznikne stabilní porost 
s dobrou perspektivou dalšího rozvoje. 
S tím bude spojeno i zvýšení potravní 
nabídky a možnosti úkrytu pro hmyz 
a drobné živočichy včetně ptáků.

Ke zvýšení estetické hodnoty dané-
ho místa navíc přispěje stromořadí hlo-
hů vysazené podle schodiště vedoucího 
do ulice Pod Lipami a trávník založený 
v jihovýchodní části řešené plochy, kde 
je porost dřevin rozvolněný. 

Náklady projektu ve výši zhruba 
1 500 000 korun jsou spolufi nancovány 
z dotace Státního fondu životního pro-
středí a MŽP. 

-sak-

Po benefi čním zápasu přišly na konto SOS vesniček desetitisíce korun

ilustrační foto
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Žižkov po 70 letech 
opět zažil boje na barikádách
Ohlušující výstřely, výbuchy i plameny zachvátily v sobotu 9. května křižovatku ulic Prokopova 
a Sabinova pod Havlíčkovým náměstím. Stovky diváků si zde nenechaly ujít věrné ztvárnění 
bojů, které se v Praze 3 odehrály před 70 lety při Pražském povstání. Starostka Vladislava Hujová 
a její zástupce Alexander Bellu také odhalili společně s pamětníkem květnových bojů Eduardem 
Markem pamětní desky povstaleckých velitelství v Praze 3.

Na čtyři stovky účinkují-
cích v uniformách čes-
koslovenského odboje,  
„vlasovců“, Sovětů a ar-

mád wehrmachtu byly k vidění v au-
tentické dvouhodinové bitvě, která 
se odehrávala v okolí Havlíčkova ná-
městí jako připomínka výročí Praž-
ského povstání i konce druhé světové 
války. Dokonalosti celé podívané ješ-
tě napomáhalo historické hlášení roz-
hlasu, vylepené dobové plakáty i vy-
hlášky na zdech domů nebo cedule 
s názvy ulic v němčině.

Členové klubu vojenské historie 
Gardekorps předvedli věrné ztvárně-
ní boje o Prahu a zároveň představili 
i dobovou vojenskou techniku. 

Diváci zde měli unikátní mož-
nost vidět například německý stíhač 
tanků Jagdpanzer 38(t) Hetzer, le-
gendární sovětský tank T–34/76, dě-
lostřelecké kanony, obrněné trans-
portéry nebo motocykly a svoje 
stany zde rozložila i německá pol-
ní nemocnice.  Po celou dobu byla 
bojová ukázka doprovázená zasvě-
ceným komentářem, takže všichni 

diváci měli přehled nejen o tom, co 
se v boji na barikádách právě děje, 
jaké zbraně a stroje jsou na bojišti, 
ale dostalo se jim i informací o his-
torických souvislostech a dalších 
souvisejících událostech.

Akcí Barikáda 2015 ale připomín-
ka konce druhé světové války v Pra-
ze 3 zdaleka neskončila. 

Městská část na květen připra-
vila také výstavy na náměstí Jiřího 
z Poděbrad a v Galerii pod radnicí, 
květnové události připomněly i piet-
ní akty na Pražačce a na Olšanských 
hřbitovech a tematické přednášky 
v Informačním centru Prahy 3. 

-mot-
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Přijďte se podívat do zahrady 
integračního centra 
Jedinečné a kvalitní zařízení, které je určeno 
pro děti s kombinovaným postižením od 6 až 
do 20 let, najdeme v ulici U Zásobní zahrady. 
Integrační centrum Zahrada poskytuje již od roku 
1992 zdravotnickou, sociálně-právní, rehabilitač-
ní a speciálně pedagogickou péči a poradenskou 
činnost pro rodiny s dětmi s handicapem.

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 je 
denní stacionář, který vznikl v roce 1992 
jako jedna z prvních alternativ k ústa-
vům sociální péče. U zrodu centra stál 

význačný český psycholog Jaroslav Šturma, 
odborník na péči o děti zdravotně postižené 
či s kombinovanými vadami. Ocenit je třeba 
též vstřícný postoj městské části Praha 3, která 
se podle vyjádření radní hlavního města Pra-
hy pro sociální oblast a školství Ireny Ropko-
vé podílí společně s pražským magistrátem 
na jeho fi nancování.

Integrační centrum poskytuje servis pro 
děti s kombinovaným postižením i pro jejich 
rodiny. „Toto závažné postižení mentální i pohy-

bové vyžaduje každodenní individuální pedagogic-

kou a rehabilitační péči, a tak tyto dvě profese tvoří 

páteř našich služeb. Směřují k témuž – napomoci 

k rozšíření možností pohybu, kontaktu a vyjádření 

potřeb dětí,“ uvedl ředitel integračního centra 
Jiří Drahota. Klientela centra je celopražská. 
V současné době, jak uvedl zástupce starost-
ky pro sociální oblast David Gregor, stacionář 
slouží 36 klientům. 

Široká veřejnost je zvána do Zahrady Jiřího 
Trnky, která byla vybudována okolo stacionáře. 
Zahradu s hřištěm a letní kavárničkou lze navští-
vit kdykoli ve všední den v době provozu centra 
od 8.00 do 17.00 hodin. 

-mot-

Do fi nále AntiFETfestu 

postupuje fi lm týmu 

ZŠ a MŠ Chelčického

Oblastní kolo soutěžního festivalu amatérských fi lmů Anti-

FETfest již zná své vítěze. Ze školních týmů Prahy 3 do ce-

lopražského fi nále postupují žáci ze ZŠ a MŠ Chelčického 

s fi lmem „30. června“.

Film skupiny Mech ze ZŠ a MŠ Chelčického ve složení Jiří 
Brčák, Sandra Hájková, Natálie Klasová, Pavlína Przybylová 
a Mariya Bolekhovská, který zpracovává téma cílevědomos-
ti, ctižádostivosti, bezohlednosti a zbabělosti u dospívajících, 
ocenil při vyhlášení vítězů oblastního kola, které se odehrálo 
v úterý 12. května na žižkovské radnici, také zástupce starostky 
David Gregor. 

Nejlepší snímky ze všech škol v Praze, které se do soutěže 
přihlásily, se utkají ve fi nálovém kole, jež se odehraje 17. června 
v kině Světozor. 

-mot-

Tísňová péče Areíon umožňuje bezpečnější 

a klidnější život seniorům i jejich rodinám

Služba tísňová péče umožňuje senio-

rům a lidem se zdravotním omezením co 

nejdéle, kvalitně a bezpečně žít ve svém 

domácím prostředí. Městská část Pra-

ha 3 ve spolupráci s občanským sdru-

žením Život 90 nabízí přístroje, jejichž 

prostřednictvím je uživatel připojen 

k systému tísňové péče 24 hodin denně.

Jednou z uživatelek přístroje tísňové péče 
Areíon je také paní Antonie B. ze Žižko-
va. Ačkoli má přístroj doma zavedený te-
prve týden, jeho služby velmi oceňuje. 
„Pro zavedení přístroje jsem se rozhodla poté, 

co jsem doma po prodělané mozkové příhodě 

několikrát upadla a bez pomoci jsem se sama 

nedokázala zvednout,“ popisuje 79letá seni-
orka a ukazuje na tlačítko, které má jako 
hodinky upevněné na ruce a díky které-
mu má možnost okamžitě se spojit s non-
stop dispečinkem tísňové péče. 

Operátorky v případě, že se klient ocit-
ne v nouzi, např. při náhlé nevolnosti či 
pádu, okamžitě zajistí pomoc – zavolají 
rodinu, sousedy, záchranku, policii. Služ-
ba tak poskytuje pocit bezpečí nejen seni-
orům, ale i jejich rodinám, které vědí, že je 
o jejich blízké nepřetržitě postaráno. „Od té 

doby, co má maminka doma zavedený přístroj, 

jsem mnohem klidnější. Celý den musím být 

v práci a teď mám jistotu, že kdyby se něco dělo, 

dostanu okamžitě zprávu a maminka tak může 

žít sama v bytě a prostředí, ve kterém je zvyklá 

a které má ráda,“ doplňuje syn paní Antonie.
Výhodou přístroje podle zástupce sta-

rostky pro sociální oblast Davida Grego-
ra je i to, že se člověku dostane pomoci, 
i když nestihne tlačítko použít. Domácí 
zařízení tísňové péče je totiž vybaveno 
čidlem pohybu, které umí ohlásit krizo-
vou situaci, když naopak dlouhou dobu 
k žádnému pohybu v bytě nedochází.

Vedle pronajatého přístroje uživatelé 
z Prahy 3 mohou využívat i zvýhodněného 
telefonního tarifu, samotný provoz služby 
si ale uživatel hradí sám. Měsíčně tato část-
ka činí 400 korun a k jejímu uhrazení se 
obvykle používá příspěvek na péči. 

-mot-

Proběhl třetí ročník konference 

na téma zahradní a krajinářské architektury

Městská část Praha 3 ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu pořádala v úterý 28. dubna již třetí ročník konference na téma krajinářské 

a zahradní tvorby. Účastníci měli možnost vyslechnout si řadu přednášek odbor-

níků z praxe na téma „Od studie po realizaci nejen z pohledu investora“.

V celodenním bloku přednášek byla po-
stupně představena tvorba díla krajinářské 
architektury krok po kroku. Od zadání 

dokumentace z pohledu investora až 
po realizaci výsledného díla, a to pohle-
dem různých profesí. 

Nedávné úspěšné realizace obnovy Ha-
vlíčkova náměstí či budoucí plány na revi-
talizaci Kostnického či Komenského ná-
městí v Praze 3 architektům představila 
starostka Vladislava Hujová, která konfe-
renci společně se zástupkyní Společnosti 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu Janou 
Pyškovou zahájila.  -mot-

Zájemci o  službu tísňové péče se mo-

hou obracet na Oddělení sociálních slu-

žeb ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 (2. pa-

tro) Zdena Hošková, tel.: 222 116 451, 

e-mail: zdenkah@praha3.cz.

Žádost pak projednává Komise sociál-

ní a  zdravotní Rady městské části Pra-

ha 3, její schválení po podání trvá přibliž-

ně 2 měsíce. 

Uživatelům 

služby Areíon 

je k dispozici 

nonstop 

dispečink 

tísňové péče

Vítězové oblastního kola AntiFETfest ze ZŠ a MŠ Chelčického

Zahradu integračního centra je možné navštívit v provozní době centra ve všední dny od 8 do 17 hodin

Intergační centum Zahrada

U Zásobní zahrady 8/2445, Praha 3

tel.: 222 584 841

e-mail: integracni@centrum.cz

www.iczahrada.cz

AntiFETfest aneb jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských 

fi lmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s téma-

tikou rizikového chování, který již osmým rokem pořádá hlavní 

město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1–22. 

Více na www.antifetfest.cz.

foto: IC Zahrada
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zpravodajství

Náměstí Jiřího z Poděbrad zažilo Vietnam

Vietnamskou kulturu pod drobno-

hledem nabídl festival Zažij Viet-

nam, který se uskutečnil ve čtvrtek 

21. května na náměstí Jiřího z Po-

děbrad. Velký zájem návštěvníků 

vzbudila nejen nabídka autentické 

vietnamské gastronomie, ale také 

bohatý kulturní program a rozma-

nité workshopy.

Nejen typická jídla vietnamské ku-
chyně, ale i pravé domácí limonády, 

čaje a káva byly k dostání u stán-
ků evokující nefalšovaná vietnam-
ská bistra. Zájemci mohli zakoupit 
i různé vietnamské produkty, ko-
ření, omáčky, dochucovadla a taky 
drobné nádobí. V zážitkové zóně 
se představil malý Vietnam, kde si 
mohli návštěvníci vyzkoušet balení 
závitků, nebo se naučit, jak správně 
používat hůlky. 

Kulturní část programu, který za-
čínal ukázkou lvího tance, zahájil 

zástupce starostky Alexander Bellu. 
Nechyběla ani hudební vystoupení 
a předvedly se také vítězky a fi nalistky 
Miss Vietnam České republiky v kro-
jích menšin žijících ve Vietnamu. Sou-
částí festivalu byla i výstava fotografi í 
o Vietnamu, kterou věnovalo minis-
terstvo kultury, sportu a cestovního 
ruchu Vietnamu a spolek East South 
Asia – liasion (Klub Hanoi) promítal 
dokumenty o Vietnamu. 

-mot-

Žáci a učitelé z Prahy 3 

navštívili Evropský parlament

Prvního dne plenárního zasedání Evropského parlamentu ve  Štrasburku se 

na pozvání europoslance Miroslava Pocheho zůčastnili i žáci a učitelé z Prahy 3. 

Na programu měli kromě samotného zasedání a diskuse na půdě parlamentu 

také návštěvu města, plavbu lodí nebo prohlídku technického muzea v Sinshei-

mu. Debata se studenty na různá aktuální i historická témata byla pro europo-

slance velmi příjemným a osvěžujícím překvapením. Podle něj mají studenti sku-

tečně kvalitní přehled o tom, co se na půdě evropských institucí děje, a dokáží 

formulovat celkem jasné postoje i k palčivým a kontroverzním tématům.

Praha 3 si připomněla výročí 
povýšení Žižkova na město
Letošní oslavy 134. výročí povýšení Žižkova na město přinesly koncert předních mistrů klasické hudby 
Pavla Šporcla a Jiřího Bárty v kostele sv. Prokopa nebo fotbalový turnaj na Viktorce, do něhož se za-
pojily mateřinky a základní školy Prahy 3. Součástí programu byly také prohlídky žižkovské radnice.

Koncert předních českých 
hudebníků a smyčcových 
virtuózů, houslisty Pavla 
Šporcla a violoncellisty 

Jiřího Bárty, který se konal 13. květ-
na, byl podle starostky Vladislavy 
Hujové bezpochyby důstojnou os-
lavou 134. výročí povýšení Žižkova 
na město a zařadil se mezi největší 
hudební události pořádané v tomto 
roce v Praze 3. Zaplněný kostel sva-

tého Prokopa na Sladkovského ná-
městí se zaposlouchal do brilantní-
ho provedení jak sólových skladeb, 
tak duet od Johanna Sebastiana Ba-
cha či Ignaze Pleyela. Zatímco vio-
loncello Jiřího Bárty temně bublalo 
pod tíhou barokního kontrapunktu, 
Šporclovy housle jasně a intenziv-
ně promlouvaly v sakrálním prosto-
ru svatého Prokopa, který se stal pro 
tento večer důstojným koncertním 

místem. Po doznění závěrečných 
tónů Halvorsenova Passacaglia pro 

housle a violoncello zaslouženě sklidi-
li oba interpreti od nadšených poslu-
chačů dlouhotrvající ovace ve stoje.

Následující den se konala udá-
lost zcela odlišného charakteru. De-
set mateřských škol a osm základních 
škol se zapojilo do fotbalového klá-
ní, v němž nejmladší fotbalové na-
děje soupeřily mezi sebou o putov-
ní pohár Františka Josefa I. Přestože 
vyhrát nemohl každý, nikdo z účast-
níků nebyl ochuzen o symbolickou 
medaili nebo sladkou odměnu, kte-
rou rozdávali starostka městské části 
Praha 3 spolu s předsedou komi-
se pro tělovýchovu a sport Mirosla-

vem Fabíkem. Nejmladším fotbalis-
tům a fotbalistkám rozhodně neschá-
zelo sebe vědomí ani vysoké nasaze-
ní. Padaly góly, někdy tekly slzy, ale 
spíše převládal úsměv a radost ze hry, 
kterou si nakonec užili děti i dospě-
lí. Nejvíc se ale radovali žáci ZŠ a MŠ 
Chmelnice a ZŠ a MŠ Perunova, kte-
ří získali pro tento rok putovní pohár 
Františka Josefa I.

Fotbalovému utkání přihlížel též 
ředitel Sdružení SOS dětských vesni-
ček Petr Lužný, který projevil zájem 
o účast dětí z tohoto sdružení na dal-
ším ročníku fotbalového turnaje.

V rámci oslav mohli zájemci také 
využít bezplatnou prohlídku žižkov-
ské radnice, která byla dostavěna před 

125 lety. Pro veřejnost se otevřely jinak 
zavřené prostory, které každý mohl 
zhlédnout s odborným výkladem. 

-ham-

Děti z MŠ a prvního stupně ZŠ z Prahy 3 se utkaly v turnaji o pohár Františka Josefa I. Zájem byl také o mimořádné prohlídky 

žižkovské radnice

Návštěvníci akce Zažít Vietnam mohli ochutnat gastronomické lahůdky, zhlédnout kulturní program nebo se zúčastnit workshopů

Přední čeští interpreti a smyčcoví virtuozové Pavel Šporcl a violoncellista 

Jiří Bárta zahráli v kostele sv. Prokopa Výsledky fotbalového turnaje

Základní školy:

1. ZŠ a MŠ Chmelnice

2.  ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 

– Perunova

3. ZŠ a MŠ Jarov

Mateřské školy:

1.  ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 

– Perunova

2. MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

3. MŠ Jeseniova 98
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téma měsíce/dopisy

Dopisy a ohlasy

čtenářů

Vážím si akcí k 120. výročí narození 

Přemysla Pittra 

Vážená paní starostko,

píši Vám, abych Vám poděkovala za 

přízeň a péči, kterou věnujete akcím 

k 120. výročí narození Přemysla Pittra.

Informační středisko, které zřídi-

la městská část Praha 3, je důstojným 

stánkem k získání informací o Žižko-

vě minulého století i o současnosti. 

Fotografi e z předválečné doby, doku-

mentující Žižkov mého dětství, vyvolaly 

vzpomínky na školní docházku. V roce 

1934 jsem začala chodit do 1. třídy 

obecné školy na Komenského náměstí. 

Z Jeseniovy ulice, která je na dobových 

fotografi ích, docházely do školy moje 

spolužačky! Další dokumentační mate-

riál ochotně a vstřícně předávají pra-

covníci informačního střediska v čele 

s paní Ing. Slezákovou.

Vhodné umístění na Jiřího náměs-

tí, kde je významná stavba – kostel Nej-

světejšího Srdce Páně navržený slavným 

architektem Josipem Plečnikem – láká 

k návštěvě i cizince, kteří jistě uvítají 

informační středisko v bezprostřední 

blízkosti. 

Jako pamětnice a bývalá spolupra-

covnice Přemysla Pittra si velmi vážím 

červnových akcí pořádaných k 120. vý-

ročí jeho narození. Otevření Milíčova 

domu v době velké hospodářské krize 

bylo nesmírným přínosem pro stovky 

dětí ze sociálně slabých žižkovských ro-

din. Myslím, že takové promyšlené vý-

chovné zařízení bylo ojedinělé nejen 

u nás, ale i v Evropě. Smysluplné vyu-

žití volného času dětí, zapojení do růz-

ných činností, rozvíjení jejich zájmů. 

Herny, dílny, studovna s knihovnou, 

tělocvična, klubovny, hřiště, zahrada. 

Vstřícné a laskavé vedení učitelů a vy-

chovatelů, důvěrné oslovování strýčku 

a tetinko.

Takový dětský dům na Žižkově do-

kázal postavit Přemysl Pitter a vytvořit 

prostředí, ve kterém i v době druhé světo-

vé války bylo možné vidět šťastné žižkov-

ské, ale i židovské děti.

Je neskutečné, přímo neuvěřitelné, 

ale pro mě krásné, že mohu sledovat čin-

nost v Milíčově domě 77 let!!

Jsem svědkem, že žádný režim, ať fa-

šistický nebo komunistický nezmařily zá-

měr Přemysla Pittra, pro který dům se 

svými přáteli zbudoval. Pro děti – ne 

k jiným účelům!

Děkuji i za Nadační fond Přemys-

la Pittra a Olgy Fierzové paní Ing. Evě 

Slezákové a paní Mgr. Martě Vrabco-

vé. Domnívám se, že paní Vrabcová je 

podněcovatelkou akcí. Obě s velkým zá-

jmem, iniciativně se podílejí na uskuteč-

ňování a přípravě červnových akcí.

Vážili jsme si práce paní ředitelky 

Vrabcové, MŠ Milíčův dům. S osobností 

Přemysla Pittra a výchovnými cíli sezna-

movala rodiče a i v jeho duchu vychová-

vala děti.

Vážená paní starostko, přeji Vám 

zdraví a úspěch ve Vaší činnosti.

Děkuji a srdečně zdravím

Blanka Sedláčková 

Uplynulo 120 let od narození humanisty 
a pedagoga Přemysla Pittera
Po celý červen si Praha 3 bude připomínat formou přednášek, diskuzí, procházek nebo kompono-
vaného večera osobnost humanisty a zakladatele Milíčova domu Přemysla Pittra. Výročí jeho na-
rození uctí dne 15. června také starostka městské části Vladislava Hujová zasazením pamětního 
stromu v zahradě Milíčova domu.

„K do byl zvláštní Pře-

mysl Pitter? Byl roz-

manitě hodnocen 

a označován: křes-

ťanský vychovatel 

či sociální pedagog, kazatel, pacifi sta nebo 

humanistický spisovatel. Anebo také ji-

nak: Boží člověk, svatý muž, prorok.“ (Mi-
roslav Matouš z knížky Zvláštní člověk) 

Přemysl Pitter (1895–1976) byl čes-
ký protestantsky orientovaný kazatel, 
spisovatel, publicista, pacifi sta a so-
ciální pracovník, s jehož jménem je 
úzce spojený vznik a existence Milíčo-
va domu. Jeho život byl plný zvratů, 
naplno prožil válečná utrpení první 
i druhé světové války, ať už zapojením 
do bojů na haličské frontě, nebo pod-
porou židovského obyvatelstva v době 

protektorátu. Prožitky a útrapy z vá-
lečných hrůz se staly východiskem pro 
jeho budoucí víru, v níž pěvně hlásal, 
že jen na základě prvotních křesťan-
ských hodnot a postupným poznává-
ním lze vybudovat lepší svět. 

„V době náboženské krize došel Pitter 

naopak k názoru, že nastává čas hledání 

nových cest, jimiž může Ježíšovo slovo pů-

sobit mezi lidmi a měnit k lepšímu jejich 

životy. Při formulování svých pacifi stic-

kých myšlenek netajil, že se vedle bible in-

spiroval i metodikou Mezinárodního čer-

veného kříže, texty české theoso
  y Pavly 

Moudré nebo fi losofi í ,neodpírání zlu ná-

silím‘ ruského spisovatele Lva Tolstého,“ 

vysvětlil publicista a přední odborník 
na moderní československé a české 
dějiny Pavel Kosatík ve svém úvod-
ním textu k fi lmu o Přemyslu Pittro-
vi Milujte své nepřátele. Autor jej uvede 
11. června v Informačním centru Pra-
ha 3 (kompletní program Pittrových 
oslav naleznete na straně 20). 

Aby dosáhl svých cílů, začal se vě-
novat naplno sociální charitě. Společ-
ně s Olgou Fierzovou (1900–1990) 
vydávali časopis Sbratření, v němž zve-
řejňoval myšlenky a názory pro příz-
nivce svého hnutí, od poloviny dvacá-
tých let zahájili také svou práci mezi 
mládeží, zejména pocházející z děl-
nického Žižkova. V roce 1933 se ote-
vřel proslulý Milíčův dům, který se 
stal významným výchovným zaříze-
ním a v němž Pitter zavedl nové pe-
dagogické metody. Styl výuky byl 

neautorativní, založený na osobním 
příkladu, a nabízel spoustu interak-
tivních her a příkladů z praktického 
života. Milíčův dům hrál důležitou 
roli po nástupu nacistů v Němec-
ku i v temné protektorátní době – 
již v roce 1934 zde byly umístěny děti 
německých emigrantů, kteří muse-
li uprchnout z nacistického Němec-
ka. V době okupace se pro změnu stal 
útočištěm pronásledovaných židov-
ských rodin.

Do historie se Přemysl Pitter za-
psal po skončení druhé světové války. 
Ještě v květnu po osvobození se vy-
dal hledat do Terezína „své“ židovské 
děti, které zde byly internovány. Ne-
nalezl je, zato přivezl nazpět do Milí-
čova domu desítky jiných, o které se 
nikdo nestaral, a umístil je do zámků, 
jež byly zkonfi skovány německým 
vlastníkům. Mimořádnost Pittro-
va činu umocnilo navíc to, že do no-
vých útočišť umístil i děti „nepřátel“, 
které v Praze bydlely, aby unikly ná-
letům v Německu. „Koexistence dětí 

z vyvražděných židovských rodin s dět-

mi německými, které předtím prošly třeba 

školou hitlerjugend, byla tak brzy po vál-

ce z obou stran nesmírně obtížná. Přesto 

se Pitter (téměř bez dobové publicity) prá-

vě o tento heroický čin pokusil,“ vysvět-
lil Kosatík. V roce 1964 získal Pitter 
za tuto činnost v Izraeli čestný titul 
Spravedlivý mezi národy.

Po roce 1948 se postavení Pittra 
v Československu značně zhoršovalo. 
V témž roce byl odvolán z funkce ředi-
tele Milíčova domu, v roce 1951 se ocitl 
v ohrožení života tehdejším komunis-
tickým establishmentem, a tak upr-
chl spolu s Olgou Fierzovou do Švý-
carska, kde žil až do své smrti. „Když 

v roce 1976 zemřel, český exil i národ doma 

v něm ztratil nejvýraznějšího (a celoživot-

ního) představitele názoru, že smíření jak 

mezi konkrétními lidmi, tak národy má 

tím větší mravní hodnotu i praktický úči-

nek, čím méně ideologických podmínek si 

klade,“ uzavírá Kosatík. 
-ham-

V době okupace 
se Milíčův dům 
stal útočištěm 
pronásledovaných 
židovských rodin.

V Milíčově domě našly před 2. sv. válkou azyl děti německých emigrantů, kteří 

museli uprchnout z nacistického Německa. V době okupace se pro změnu stal 

útočištěm pronásledovaných židovských rodin.

Věhlasný humanista a zakladatel Milíčova domu Přemysl Pitter
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fórum

Alena Hronová 

KSČM

Tomáš Štampach 

Strana svobodných občanů

Tomáš Mikeska

Žižkov (nejen) sobě

Marta Vrabcová 

Volba pro město

Ivan Holeček

ČSSD

Gabriela Pecičová

ODS

Jaroslava Suková

TOP 09

Ach, ta mladá 

generace

Budování bezbariéro-

vých přístupů ve ško-

lách je jedním z úko-

lů, které musí radnice 

dle novely školské-

ho zákona zabezpe-

čit, pokud se do ško-

ly přihlásí handicapo-

vané dítě. Většina na-

šich škol byla vybu-

dována v první polo-

vině minulého století 

a zpřístupnit budovy vozíčkářům je záležitost slo-

žitých technických řešení. Tělesný handicap ne-

snižuje intelekt a nesmí být překážkou ve vzdělá-

vání. O to více jsem si tuto skutečnost uvědomila, 

když jsem v březnu absolvovala velmi těžkou ope-

raci krční páteře a tento stav mne velmi pohybo-

vě omezuje.

Domnívala jsem se, že dnešní mladá genera-

ce již vidí svět jinak, celistvěji a tolerantněji. Bylo 

mi velmi smutno z chování třicátníků, opozičních 

zastupitelů zvolených za  ŽnS, pana náměstka 

primátorky Matěje Stropnického a  pana Filipa 

Neussera, vrcholového sportovce, který by měl 

být dětem příkladem. Oba pánové na dubnovém 

jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 vel-

mi nevybíravě spojovali moji tělesnou indispozi-

ci s mou kompetentností vykonávat funkci radní 

pro školství. Téměř všichni zastupitelé za ŽnS se 

svými laickými, ale o to hlasitějšími názory před-

háněli, jak by řešili předškolní vzdělávání v mateř-

ských školách Prahy 3.

Vystudovala jsem Filozofi ckou fakultu UK Pra-

ha, obor pedagogika – péče o  nemocné, jedná 

se o učitelství odborných předmětů na středních 

zdravotnických školách. Velmi si vážím kolegiál-

ní spolupráce s  ředitelkami a  řediteli základních 

a mateřských škol a jejich naprosté profesionality, 

protože výchovně vzdělávací proces nemůže být 

experimentem zastupitelů. 

Demokracie na radnici 

Prahy 3 pláče

Vedení MČ Praha  3 zamítlo žádost 

opozičním zastupitelům klubu Žiž-

kov nejen sobě na využití sálu v radni-

ci pro setkání opozice s veřejností dne 

20. 5. 2015. K zamítnutí tajemník úřa-

du Petr Fišer napsal: „Po  konzultaci 

ve vedení městské části Praha 3 sdě-

luji, že prostory budov Úřadu městské 

části Praha 3 nebudou tak, jak tomu 

bylo i  doposud, využívány pro setká-

vání jednotlivých politických subjektů 

s veřejností s výjimkou akcí pořádaných přímo městskou částí Pra-

ha 3“. V Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR jsou pro-

story k dispozici všem aktivitám koaličních i opozičních poslanců 

a senátorů zastoupených v Parlamentu ČR. Vedení Sněmovny po-

skytlo prostor i pro seminář s kontroverzní předsedkyní francouz-

ské pravicové strany Národní fronta Marine Le Pen, o tom je de-

mokracie. Koalice v Praze 3 brání opozičním zastupitelům řádně 

vykonávat svůj mandát, pravidla stanovená vedením radnice jsou 

nehorázná, odporují všem demokratickým zásadám zastupitel-

ských sborů. Nepamatuji, že by od roku 1990 takový zákaz někdy 

rada nebo starosta městské části Praha 3 vydali. Žádáme proto 

Radu městské části Praha 3 o nápravu nedemokratických prak-

tik „vedení“ městské části a  požadujeme vysvětlení, na  základě 

kterého paragrafu zákona o hl. městě Praze „vedení“ výše uvede-

né rozhodnutí vydalo. Neznám, že by v některé obci ČR vládnou-

cí koalice omezovala opozici setkávat se se svými voliči na  rad-

nici. Sál zastupitelstva v Praze 3 byl zrekonstruován v roce 2012 

za 10 mil. Kč, nyní bude většinou prázdný. 

Asi už to neplatí?

Ale mělo by. Dříve bylo takové hes-

lo, kterému není třeba ani dnes se vy-

smívat. „Rodina – základ státu“. Nechci 

zde psát o rodině ve spojení s dětmi, ale 

o  přístupu rodinných příslušníků me-

zi sebou, mezi rodiči a prarodiči, man-

žely a partnery a mezi dospělými dětmi 

a rodiči. Z práce v komisích pro bytovou 

a sociální politiku se velmi často setká-

vám s případy, kdy stát, v tomto případě 

MČ Praha 3, má vlastně suplovat rodin-

né vztahy a řešit rodinné neshody, ne-

srovnalosti, nevraživost mezi sebou, nesoulad mezi partnery či man-

žely. Další důvod žádosti o přidělení bytu je prostý fakt, že chceme 

založit rodinu, nebo se nám již dítě narodilo. A státe, starej se. Někdy 

i příjmy rodiny jsou tak dostačující, že není důvod přidělovat této rodi-

ně byt, který by zachránil skutečně potřebnou rodinu. Tyto uvedené 

důvody skutečně nemohou zakládat nárok pro přidělení obecního 

bytu. Zrovna tak přidělení místa v domově s pečovatelskou službou 

těm seniorům, kteří nemají vážnější zdravotní problémy, než jaké od-

povídají jejich věku. Ani zde nemůže stát zaskakovat za rodinu. Ne-

může umísťovat babičky a dědečky v DPS jen proto, že jejich děti či 

vnuci chtějí bydlet sami. Členové komise sociální a zdravotní velmi 

pečlivě a za pomoci lékařů, kteří jsou členy komise, posuzují jednotli-

vé žádosti a všechny seniory, kteří tuto službu potřebují, se snaží za-

řadit co nejdříve do těch zařízení, která odpovídají danému stupni je-

jich nemoci a stáří. A jak jsem již uvedla v úvodu, rodina by měla být 

první, kdo pomůže. Dětem, babičkám i dědečkům. A proto si pořád 

myslím, že platí – „RODINA JE ZÁKLAD STÁTU“. 

Velká jarní 

dopravní kalamita

Pravidelný měsíční příspěvek tentokrá-

te věnuji proběhlé akci, která dle vašich 

e-mailových ohlasů sklidila vlnu nevo-

le. Dne 16. dubna se v Praze konal již 

tradiční happening s  názvem „Velká 

jarní cyklojízda“. Organizátoru, sdružení 

Auto *Mat, se vzhledem k pěknému po-

časí a slíbenému lákadlu, jízdě tunelem 

Blanka, sešlo přibližně pět tisíc účast-

níků. Tento počet byl však evidentně 

neočekávaný a přinesl s sebou mnohé 

dopravní komplikace.

Tím, že byl sraz účastníků organizátorem naplánován na ná-

městí Jiřího z Poděbrad na čtvrteční podvečer, stalo se plno oby-

vatel naší třetí městské části rukojmími lobbistické skupiny, které 

jde především o zvýhodňování jednoho způsobu dopravy na úkor 

jiných. Mnoho z vás tak v onen „slavný“ den zůstalo zablokováno 

na více než hodinu v automobilech a prostředcích hromadné do-

pravy nejen v okolí Slavíkovy ulice. Nestihli jste tak například včas 

vyzvednout děti ze školních družin či zájmových kroužků, a  tím 

pak doma zažívali nepříjemný čtvrteční večer. Dále jste byli i svěd-

ky porušování veškerých dopravních předpisů ze strany cyklistů 

a jejich hulvátského chování. Proto nikoho nepřekvapí, že násled-

ně v Blance došlo k mnohým zraněním, která byla zapříčiněna ne-

zodpovědným chováním cyklistů.

Byl bych velmi potěšen, kdyby tuto negativní zkušenost měli 

na paměti naši příslušní radní a v příštích letech se obdobným nelo-

gickým akcím veřejně bránili. Proč nemůže tato událost proběhnout 

během víkendu, kdy nezpůsobí dopravní kolaps? Asi právě proto. 

Co s kriminalitou 

v ulicích?

Na  přelomu břez-

na a  dubna došlo 

v  Jeronýmově uli-

ci na dolním Žižkově 

ke kriminální událos-

ti, která vyvolala vel-

ký ohlas. Pětadva-

cetiletého muže zde 

brutálně napadl mla-

dý útočník, okradl jej 

a  jeho oběť skončila 

na schodišti obytné-

ho domu v  tratolišti krve v  bezvědomí. Smutný 

příběh ilustruje, jakým způsobem v  posledních 

letech roste brutalita pachatelů majetkové trest-

né činnosti.

Není se proto čemu divit, že ve  všech prů-

zkumech veřejného mínění kladou obyvatelé ne-

jen naší městské části bezpečnost ve svém okolí 

jednoznačně jako hlavní prioritu komunální poli-

tiky. Zde je sice potřeba říci, že obce mají vel-

mi omezené možnosti, jak bezpečnostní situaci 

ovlivnit, něco však přece učinit můžeme.

Můžeme zvýšit tlak na  magistrát, aby zvýšil 

počet strážníků v Praze 3, můžeme hledat další 

možnosti, jak strážníkům i republikové policii vy-

tvořit ještě lepší podmínky pro boj se zločinem.

A myslím, že bychom měli vážně otevřít deba-

tu o  tom, jak by měl vypadat kamerový systém 

na Žižkově, aby byl efektivní. Jakkoliv nejsem za-

stáncem systému „Velkého bratra“, kde je veřejný 

prostor doslova prošpikován kamerovými systé-

my, zkušenosti ukazují, že tato technika nejenže 

pomáhá kriminalistům v  rozkrývání trestné čin-

nosti, ale má i výrazný preventivní účinek.

A v neposlední řadě bychom měli začít vážně 

diskutovat o tom, zda mají obecní strážníci správ-

ně nastavené priority. Jinými slovy, zda nejsou 

spíše výběrčími pokut za přestupky, jejichž spo-

lečenská nebezpečnost je poměrně malá, než 

ochránci obyvatel před závažnou kriminalitou. 

Smysluplné 

investice

Aby investice naší 

městské části byly co 

nejefektivnější a  nej-

hospodárnější, převá-

díme veškeré investi-

ce ze Správy majet-

kového portfolia, a. s. 

(SMP) na Úřad měst-

ské části pod Od-

bor technické sprá-

vy majetku a  investic 

(OTSMI). Tato zásad-

ní změna se týká hlavně revitalizace panelových 

domů. Vidíme v  tom ušetření prostředků a  cestu 

ke snížení mandátní odměny SMP. Letos přejdou 

pod SMP investice, které již mají potřebná povolení, 

např. Poliklinika Vinohradská, a to 7. patro, a další již 

budou v příštím roce pouze pod taktovkou OTSMI. 

Dále jako městská část podáváme na ministerstvo 

životního prostředí v rámci podprogramu „Nová ze-

lená úsporám – Bytové domy“ žádost na projekt 

panelových domů v ulici Jeseniova č. p. 27, 29, 31, 

33 a 35. Jde o dotaci ve výši 10 milionů korun. 

Dal jsem si za cíl otevřít pobočku městské knihov-

ny „Pražačka“ a kulturního centra MČ k 1. 9. 2015, 

ale jelikož zde za  pana Stropnického byl předra-

žený návrh interiéru, kdy předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky činila 4 730 000 Kč, s čímž jsem 

nesouhlasil, neboť zde fi gurovala např. sedačka 

za 270 000 Kč bez DPH, nechal jsem odhad nákla-

dů interiéru přepracovat a nyní se pohybuje ve vý-

ši 3 680 000 Kč. Mimochodem, o původní výši od-

hadu ceny interiéru ředitel městské knihovny neměl 

ani ponětí a byl upřímně překvapen. Tím, že dojde 

k opětovnému výběrovému řízení na dodavatele, se 

zdrží otevření pobočky přibližně na  říjen 2015. Ale 

věřím, že mi toto zdržení spoluobčané prominou.

Samozřejmě, ne vždy se daří náklady snižo-

vat, někdy naopak rostou vzhledem k neočeká-

vaným okolnostem, ale vždy se osobně raději při-

kláním k efektivním řešením. 

Co mohou školy 

v Praze 3 očekávat

Ministr školství Chlá-

dek navrhuje uzáko-

nění povinného před-

školního vzdělávání.

Školy, ať už mateř-

ské nebo základní, 

na obvodě Prahy 3 to 

jistě organizačně ne-

zaskočí. 95  % před-

školáků, trvale bydlí-

cích na  Praze  3, té-

to možnosti využívá. 

Navštěvují mateřské školy, přípravné třídy na ně-

kterých našich základních školách nebo dětské 

skupiny v ZŠ Cimburkova. Zbývajících 5 % dětí, 

jejichž rodiče se rozhodli děti do MŠ nedávat, mají 

svoje důvody a stejně děti nepřivedou. 

Tento návrh pro školy bude znamenat nárůst 

administrativy, která je s  tím spojená: sledová-

ní docházky, vyžadování omluvenek, informová-

ní sociálních úřadů, podávat vysvětlení u soudů 

atd. Pokud záměr ministra sleduje, že povinný 

poslední rok v MŠ vyřeší problém dětí ohrože-

ných školním neúspěchem, nelze s  tímto po-

stupem souhlasit. S takovým dítětem, ale i s ro-

dinou, je potřeba pracovat nejpozději ve  třech 

letech dítěte a nejlépe zajistit již ranou péči. 

Navrhované opatření nepodporuje rodinnou 

výchovu a stát nevede rodiče k  zodpovědnos-

ti za  vzdělávání jejich dětí a  též tím zasahuje 

do občanských práv rodičů. 

Chci věřit, že chystané změny, které školy asi 

čekají, ať už to bude povinný poslední ročník, 

převody věcného a mzdového účetnictví, ploš-

ná integrace, prázdninové provozy a jiné, se bu-

dou řešit systémově a  ne pod společenským 

a politickým tlakem. Změny, které zaznamená-

váme v poslední době, opomíjejí to nejdůležitěj-

ší – DÍTĚ.

Všem pedagogům přeji hodně sluníčka a od-

počinku o zasloužených prázdninách. 
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Nová Trojka

Jeseniova 19
tel.: 777 650 759,
222 589 404
www.nova-trojka.cz

Programy Nové Trojky v tomto škol-

ním roce končí 19. června.

 2. út 14.30–16.30 Výživová porad-

na pro děti i rodiče *

 4. čt 17.30–18.00 Jak na poruchy 

učení a chování

 6. so 9.00–12.00 Sportovní dopole-

dne pro ženy **

 7. ne 18.00 Procházka fi lmem 

– E.T. – Mimozemšťan (1982)

 8. po 9.30–11.00 Děti, hranice 

a sebevědomí *

 8. po 11.00–12.00 Poradna v oblasti 

osobnostního rozvoje

12. pá 9.30–11.30 Laktační poradna

12. pá 16.00–17.30 Raná péče aneb 

Když nevíme kudy kam *

16. út 16.00–17.00 Dvojčata 

v rodině **

19. pá 12.00–13.30 Setkání podpůr-

né skupiny Rodina v krizi *

19. pá 18.00–so 20. 6. 10.00 Pyžám-

kový večírek 

19. pá 12.00–13.30 Setkání podpůr-

né skupiny Rodina v krizi *

19. pá 19.00 Narozeniny Nové Trojky 

v Café Vítkov

* rezervace Jolana – tel.: 603 416 724

** rezervace Markéta – tel.: 774 416 744

Ulita

Dům dětí a mládeže
Na Balkáně 2866/17a
tel.: 271 771 025–26,
606 611 920
www.ulita.cz

 4. čt 17.00 – 19.00 Ukaž, co umíš!  – 

závěrečné vystoupení kroužků

 5. pá 14.00 – 18.00 Sportovní den 

 9. út  17.00 – 19.30 Drátovaný šperk  

10. st 16.00 – 18.00 Zvídaví předško-

láci – Superhrdinové  – Odpole-

dní Superhra pro předškoláky

13. so 14.00 – 22.00 Ulitafest 2015 

aneb Balkán Na Balkáně  – 

Zahradní slavnost 

16.–23. 6. Benefi ční výstava keramiky

17. st 17.00 – 20.00 Drátované větrohry 

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2015 

A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

1. 7. – 31. 8. 2015 Letní tábory pro děti 

v táborové základně Žloukovice u Be-

rouna a letní příměstské tábory v Ulitě.

Rodinný klub Ulitka

My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26

18. čt  16.00 – 18.00 Zahradní slavnost 

LETNÍ ŠKOLKA

13.–17. 7., 20.–24. 7., 10.–14. 8., 17.–

21. 8., 24.–28. 8. od 8.00–17.00 hod.,  

RK Ulitka, Dům dětí a mládeže Pra-

ha 3 – Ulita Více informací a přihlašo-

vání na: www.myaktivity.cz. 

Beztíže

nízkoprahový klub

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

 4. čt 15.00 – 19.00 Letní party 

Na vodárně  – dětské hřiště 

U vodárny

RC Paleček

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

 3. st 18.00 Homeopatická domácí 

lékárnička

 9. út 15.00 Vývojové pohyby 

10. st 10.00 Podpůrná skupinka 

v počátcích mateřství na téma 

Děti a léto

11. čt 18.30 Nechci spát, nebudu jíst, 

já se budu pořád houpat… 

13. so 13.00 Vztek matek – workshop  

o poznávání vlastního vzteku

16. út 12.30 Kurz vázání šátku 

na nošení dětí pro začátečníky 

– praktický seminář

Registrace do Palečkovy letní školky 

v období 6. 7. – 31. 7. Prázdnino-

vý program pro děti od 3 do 6 let 

a letos také nově pro děti navštěvující 

přípravný ročník ZŠ – druhou třídu. 

Paleček zavírá 26. června a nové 

kurzové období začíná 7. září. Více 

na www.rcpalecek.cz.

Nízkoprahový klub Husita

Nám. Barikád 1
npkhusita.husitskecentrum.cz

 1. po  „Do you speak English?“ – 

s rodilou mluvčí z Kanady

 4. čt Co je to láska?

10. st Kutilská dílna se Zdeňkem

11. čt Odpoledne na nám. Jiřího 

z Poděbrad – veletrh sociál-

ních služeb

17. st Vše je jednou poprvé – setkání 

pro holky nejen o jejich první 

puse

20. so Fotbal pro rozvoj

25. čt Sex vs. Láska

Duhové Klubíčko

ZŠ nám. Jiřího 
z Pod ěbrad 7, 8
tel.: 608 765 496,
www.skola-jirak.cz

12. út 16.15 výtvarná dílna – panenka 

Prázdninové výlety: 1. – 3. 7., 24. – 28. 8. 

8 – 16 hod. – pro děti od 6 let

důležité informace/kluby

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 

pro živnostníky a fi rmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. 

Úklid stanovišť zajistní 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. 

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery 

nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. Mobilní sběr nebezpečného odpadu 

9. června 2015 – trasa A

Nepřišly vám 

Radniční noviny?
V případě, že vám Radnič-

ní noviny nepřijdou v pořádku 

do schránky, napište nám na ad-

resu redakce: Havlíčkovo ná-

městí 11, Praha 3, 130 00 nebo 

e-mailem: RN@praha3.cz. 

místo datum

Ambrožova/Malešická
 2. června 15.00–19.00

12. června 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách
 2. června 14.00–18.00

12. června 15.00–19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
 6. června 10.00–14.00

11. června 14.00–18.00

Tachovské nám. u tunelu
 6. června  9.00–13.00

11. června 15.00–19.00

Na Vrcholu/V Domově
 5. června 15.00–19.00

10. června 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
 5. června 14.00–18.00

10. června 15.00–19.00

nám. Barikád u školy
 3. června 14.00–18.00

13. června 10.00–14.00

Kostnické nám./Blahníkova
 3. června 15.00–19.00

13. června  9.00–13.00

Buková/Pod Lipami
16. června 15.00–19.00

26. června 14.00–18.00

Jeseniova 143
16. června 14.00–18.00

26. června 15.00–19.00

Orlická/Přemyslovská
20. června  9.00–13.00

25. června 15.00–19.00

Sudoměřská/Křištanova
20. června 10.00–14.00

25. června 14.00–18.00

Křivá 15
19. června 14.00–18.00

24. června 15.00–19.00

Přemyslovská/Sudoměřská
19. června 15.00–19.00

24. června 14.00–18.00

U Rajské zahrady/Vlkova
17. června 14.00–18.00

27. června 9.00–13.00

V Zahrádkách/Květinková 27. června 10.00–14.00

místo čas

nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská 15.00–15.20

Slezská/Perunova 15.30–15.50

Ondříčkova (u parku Žižkovo náměstí) 16.00–16.20

Kostnické náměstí 16.30–16.50

náměstí Barikád/Roháčova 17.10–17.30

Loudova/Koněvova 17.40–18.00

Květinková/V Zahrádkách 18.10–18.30

Na Vrcholu/V Domově 18.40–19.00

Cyklická deratizace 

v Praze 3

V  termínu od  1. do  30. června bude 

probíhat deratizace v úseku Táboritská, 

Seifertova, Sladkovského nám., nám. 

W.  Churchilla, Husinecká, Řehořova, 

Kostnické nám., Husitská, U Památníku, 

Husova, Koněvova, Tachovské nám., 

Komenského nám., Havlíčkovo nám., 

Prokopovo nám., nám. Barikád, Rohá-

čova, Jeseniova, Prokopova. 

Prázdninový 

provoz jeslí

Jesle v Roháčově 40 budou v červenci v pro-

vozu do 10. 7. a v období od 13. 7. do 31. 8. 

budou uzavřeny z provozních důvodů. Provoz 

bude opět zahájen v úterý 1. září. 

Letní provozní doba v pobočce 

Městské knihovny v Praze – Husitská

Prázdninová provozní doba od  1.  7.– 30.  8.: st 12.00 –19.00 a  pá 

9.00 –16.00 hod. Uzavírka poboček v celé síti včetně ústřední knihovny 

27. 7.– 9. 8. 

Upozornění na úplnou uzavírku Hollarova náměstí 

a Šrobárovy ulice

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na doprav-

ní omezení v souvislosti s opravou horkovodu v uli-

cích U Vinohradského hřbitova a Šrobárova v termínu 

od 1. června do 2. září 2015.

1. etapa v termínu 1. až 14. 6. 2015 – uzavírka části ko-

munikace Hollarovo nám. u křižovatky s ul. U Vinohradské-

ho hřbitova 

2. etapa v termínu 15. až 25. 6. 2015 – uzavírka části ko-

munikace Hollarovo nám. u křižovatky s ul. U Vinohradského 

hřbitova (shodně s 1. etapou)

3. etapa v termínu 26. 6. až 2. 9. 2015 – uzavírka části ko-

munikace Hollarovo nám. u křižovatky s ul. U Vinohradského 

hřbitova a  části komunikace Šrobárova v  úseku Hollarovo 

nám. – U Vinohradského hřbitova. Při 3. etapě bude komu-

nikace U Vinohradského hřbitova zobousměrněna pro zajiš-

tění nutné dopravní obsluhy do areálu Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady včetně Resuscitačního oddělení (pří-

jmové místo z ulice Šrobárova). 

Od 20. 6. do 25. 8. bude uzavřen i chodník na západní 

straně ulice U Vinohradského hřbitova. Po celou dobu sta-

vebních (výkopových) prací bude výrazně omezena možnost 

parkování na komunikacích U Vinohradského hřbitova (do-

časně se ruší tzv. návštěvnická /zelená/ zóna placeného stá-

ní na území MČ Praha 3), ve 3. etapě se omezuje parkování 

i ve Šrobárově ulici.

Objízdné příjezdové trasy k  Resuscitačnímu oddělení 

FNKV jsou vedeny následovně: směr z centra – U Zdravotní-

ho ústavu/Šrobárova – Soběslavská – Votická – Vinohradská 

– U Vinohradského hřbitova; směr do centra – Vinohradská 

– na úrovni křižovatky s ulicí Hollarovo nám. otočením zpět 

Vinohradská – U Vinohradského hřbitova. 

Více na www.praha3.cz. 
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Ozvěny severu přiblíží interní pohled na přírodu

Pětičlenná skupina výtvarníků ze 

středního Finska, z města Jyväsky lä, 

Pieni vaellus, se představí od 28. květ-

na do 24. června v galerii Atrium Žiž-

kov výstavou Ozvěny severu.

Výtvarníci přinášejí svůj pohled na se-
verskou přírodu a vztah člověka k ní. 
Výstava je uspořádána do dvou čás-
tí: zatímco v předsálí nám výtvarníci 
přiblíží život a přírodu severu pro-
střednictvím fotografi e, ve vlastním 

výstavním prostoru vystaví malby, 
grafi ky, digitální grafi ky, fotografi e, 
koláže a sochy.

Pertti Karjalainen nám fotogra-
fi emi nabídne detaily fi nského jeze-
ra a malby abstrahované krajiny. Eila 
Kinnunen malbou zobrazuje své blíz-
ké okolí. Piia Myllyselkä přináší svůj 
pohled na život severu serigrafi emi. 
Minja Revonkorpi malbou, fotografi í 
a kolážemi vnese svůj interní pohled 
na přírodu a rodinný život. Sochy 

Sonji Večtomov vyjadřují vnitřní zob-
razení člověka a přírody, jejich věčný 
rozhovor a vzájemný vliv.

Skupina Pieni vaellus má již za se-
bou výstavy nejen ve Finsku, ale také 
v estonském Haapsalu a ruském Pe-
trohradu, vždy s pozitivní odezvou 
kritiky. Každý člen skupiny tvoří 
rozlišnými technikami i styly, kte-
ré se vzájemně doplňují a vytvářejí 
harmonický celek. 

-red-

Ska festival láká na živelné rytmy

Každoroční Ska festival, který 

probíhá v rámci festivalu Žižkov 

sobě na Parukářce, letos poprvé 

10. a 11. června představí kapelu 

Fast Food Orchestra, kterou doplní 

domácí stálice The Chancers.

Již tradičně se Vrch svatého Kříže 
promění ve skáčkový mejdan, kdy se 
milovníci divokých rytmů a žesťové-
ho rock´n´rollu můžou těšit na před-
ní kapely tuzemského ska. Vystoupí 
stále oblíbenější Fast Food Orchestra, 

kteří namíchají svůj hudební koktejl 
s prvky reggae, dancehallu, ragga, 
rocksteady, punku, hip-hopu nebo 
breakbeatu. Renomé si kapela vy-
sloužila i v zahraničí, kde se objevila 
po boku veličin Ska-P, � e Skatalites, 
� e Toasters a mnoho dalších. 

� e Chancers jsou nejdéle hrají-
cí ska tuzemskou kapelou a na Pa-
rukářce jsou již tradičními hosty. 
Pozornost budí především charisma-
tickým výkonem britského zpěváka 
Simona Ruff skanka, který svým roc-
k´n´rollovým expresivním vyjadřo-
váním a punkovým groove vzdává 
hold všem ikonám ska světa. Čtvr-
tek 11. června bude Parukářka pat-
řit kapelám Never Sole, Ah! Kosmos 
a Voila! Chotokoeu, které vystoupí 
v rámci koncertního večera EuroCo-
nnection. 

 -ham-

Finský fotograf Pertti Karjalainen nabízí detaily fi nských jezer

Během violoncellového koncertu, který se konal 19. května v Informačním cen-

tru Praha 3, zazněly v podání Dominiky Weiss Hoškové a  Jiřího Hoška sklad-

by od J. Haydna a D. Poppera. Byla představena také autorská Hoškova Suita 
pro dvě violon cella, zaměřená na židovské melodie.

foto: Atrium

foto: Žižkov sobě
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Na řadě míst Prahy a České republiky 
se bude vzpomínat 
na mistra Jana Husa
K příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa 
se na mnoha místech České republiky a Prahy uskuteční 
řada slavností, které vzpomenou na život a dílo jedné z  
nejvýznamnějších českých osobností všech dob.

V rámci Národních slavností 
´Jan Hus – Evropan nové 
doby´ (rozhovor s jejich ře-
ditelem Petrem Huškem na-

leznete na straně 13), ale i mimo ně se 
koná mnoho aktivit, které mají za cíl 
připomenout osobnost Jana Husa 
v kontextu současné doby. 

Už od 6. června až do 12. červen-
ce budou mít návštěvníci Nové budo-
vy Národního muzea možnost zhléd-
nout výstavu Husovské unikáty ze sbírek 

Národního muzea (1415–2015). 
Mistr Jan Hus a jeho dědictví, kde 

budou vystaveny vybrané předmě-
ty, jež upozorní na význam Husovy 
osobnosti. Hlavním lákadlem bude 
originál Jenského kodexu, který bude 
k vidění od 4. do 8. června. 

Moderní edukativní pojetí slibu-
je muzejní expozice Za svou pravdou 

stát v Betlémské kapli v Praze, za-
měřená jak na české, tak zahraniční 

návštěvníky. Interaktivní a atraktiv-
ní formou chce oslovit všechny věko-
vé kategorie a seznámit je s nadčaso-
vým historickým odkazem Jana Husa. 
Výstava výtvarných děl bude dopro-
vázena unikátním multimediálním 
projektem (audiovizuální projekcí) 
výtvarnice Zdeňky Čechové, nazva-
ným Odkaz mistra Jana Husa. Slavnost-
ní vernisáž se uskuteční 6. července, 
a to i za účasti starostky městské části 
Vladislavy Hujové.

Další oslavy pořádá akademic-
ká obec Univerzity Karlovy – naplá-
novány jsou slavnostní shromáždě-
ní, odborná mezinárodní konference 
o Janu Husovi, malý open-air koncert 
na nádvoří UK, nebo výstava Jan Hus 

a pražská univerzita v Křížové chod-
bě Karolina. Ve Valdštejnské zahradě 
se 6. července uskuteční slavnost Živý 

Hus. Na programu bude například au-
torská hudba, scénické dialogy živého 

„Jana Husa“ se současníky, interaktivní 
dílny pro rodiny s dětmi a další akce, 
vše pořádá spolek České studny. Uni-
verzita Karlova spolu s Českou televizí 
také připravuje dokumentární životo-
pisný fi lm Mistr a kazatel.

V letištním Terminálu 2 (Schengen) 
na Letišti Václava Havla přiblíží výsta-
va Jan Hus a stopy jeho učení po celém svě-

tě českým i zahraničním návštěvníkům 
mezinárodní kořeny učení Jana Husa, 
a to zejména vliv anglického teolo-
ga Johna Wycliff a. Zejména pak uká-
že, jak se Husovo učení a vůbec Hu-
sův odkaz hrdinného života v Pravdě 
rozšířily do mnoha států celého světa.

Společenské a duchovní akce pro-
bíhají ve městě Husinec již od jara – 
vyvrcholením budou tradiční Husovy 
oslavy v historickém centru ve dnech 
5. a 6. července. Více o programu národ-
ních slavností na www.janhus600.cz. 

 -ham-



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2015

kulturní programy

Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Atrium na Žižkově, Junior klub,
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

  2. út 19.30 Škampovo kvarteto, 
host: Krysztof Chorzelski, 
kvarteto Belcea (L. v. Beetho-
ven, A. Dvořák)

  8. po 19.30 Martin Sedlák – violon-
cello & jazz piano trio (GRAND 
TANGO music for cello 
& jazz piano trio, J. S. Bach, 
C. Bolling, A. Piazzolla)

  9. út 19.30 Klavírní trio (F. Schu-
bert, J. Suk, S. Rachmaninov, 
B. Smetana) 

17. st 19.30 Bulo, nebulo… Malá 
česká muzika Jiřího Pospíšila

21. ne 19.30 Edel Marie Sanders – 
zpěv, Tomáš Mach – housle, 
Allessandro La Rocca – klavír, 
Dagmar Spain – tanec

22. po 19.30 Pavel Voráček – klavírní 
recitál (L. v. Beethoven – 
klavírní sonáty) 

VÝSTAVY

28. 5. – 24. 6. 2015
 „Ozvěny severu“ – Minija 

Revonkorpi, Pertti Karjalainen, 
Eila Kinnunen, Piia Myllyselkä, 
Sonja Večtomov (malba, grafi ka, 
sochy, kombinované techniky)

Junior klub,Kubelíkova 27,
Praha 3, Palác Akropolis

 3. ne 19.30 JUNIOR STAGE: 
Peter Pan Complex, křest CD, 
host: Manon Meurt

 4. po 19.30  The Spankers, support: 
Reggay 

 5. út 19.30 Divadlo Nahoďto - 
„Dámský krejčí“ (G. Feydeau)

16. so 19.30 Vertigo – Taj tour 2015, 
support: Ankramu

17. ne 19.30 V. Václavek + O. Török, 
křest CD „Barvy Radugy“

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

4. – 30. 6. výstava „Neviděný svět“
– reliéfy a sochy ze šamotové 
hlíny od nevidomých tvůrců 
a hmatová stezka tvořená 
z materiálově odlišných ob-
jektů vidícího sochaře Jiřího 
Vaňka vhodná pro hmatové 
poznávání. Více na plakátu 
vpravo dole.

Štítného 5, Praha 3, 
tel.: 222 780 396

www.zizkovskedivadlo-jc.cz

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

Na zadaná představení není 
možné objednávat vstupenky.

  1. po Posel z Liptákova
  2. út Švestka
  3. st Blaník
  4. čt Lijavec
  5. pá Miro Gavran: Smích zakázán 

(3D company)
  7. ne Dlouhý, široký a krátkozraký
  8. po Záskok  
  9. út Němý Bobeš 
10. st Vyšetřování ztráty třídní knihy
11. čt Cimrman v říši hudby
12. pá Neil Simon: Drobečky 

z perníku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

14. ne 16.00 a 19.00 České nebe
15. po Oscar Wilde: Jak je důležité 

míti Filipa (DAD Příbram – 
pražská premiéra)

16. út Gloria Montero: Frida K. 
(3D company)

18. čt 19. pá a 20. so The Stand In 
(Cimrman English Studio)

21. ne Miro Gavran: Smích zakázán 
(3D company)

22. po Ondřej Lážnovský: Tahle 
země bude pro starý (Divadlo 
AQUALUNG)

24. st Jan Werich: Až opadá listí 
z dubu (Divadlo AQUALUNG)

25. čt, 26. pá a 27. so The Stand In 
(Cimrman English Studio)

28. ne Ingrid Lausund: Případ zbor-
cené páteře (3D company) – 
premiéra

29. po Woody Allen: Central Park 
West (3D company) – derniéra

30. út Ingrid Lausund: Případ zbor-
cené páteře (3D company)

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

Rezervace vstupenek na www.
kinoaero.cz a každý všední 

den po–pá 10–17 na tel. čísle: 
608 330 088, on-line na www.ki-
noaero.cz. Pro uživatele chytrých 

telefonů je zdarma ke stažení 
aplikace s aktuálním programem 

KINOKLUB.

 Kino Aero doporučuje 

z červnového programu: 

  1. po 20.30 Filmjukebox | Klub rváčů
  3. st 18.45 MET: Přidáváme 

| Romeo a Julie
  4. čt 18.00 Filmový festival dět-

ských fi lmů mezinárodních 
škol z ČR

10. st 18.45 MET: Přidáváme 
| Rigoletto

12. pá 20.30 The Very Short Film 
Festival 2015

13. so Dvorek žije II. – Retro Design 
Market 
14.00–18.00 | fashion market
18.00 | projekce fi lmu Dior a já
19.30–20.30 | silent koncert 
Kittchen na dvorku
20.30 | projekce fi lmu Prázd-
niny v Římě

17. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague Vol. 44

23. út 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory 

– každé úterý od 10.00

  2. Pořád jsem to já
  9. Stále spolu
16. Druhá míza
23. Diplomacie
30. Tři srdce

Baby Bio

Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.

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 Paláce Akropolis
ŽIŽKOV SOBĚ
1. – 30. 6. 1020_SITE SPECIFIC - 

fotografi e Martin Mařák

  1. po ŽIŽKOV SOBĚ 
15.00 Camp Žižkov Prague – 
Pražačka: Indiánský 
dětský den; 
19.30 Hailu Mergia & Zea  

  8. po ŽIŽKOV SOBĚ: 
Mateřská škola Buková; 
9.30 Traffi c Dance Bomberos

  9. út ŽIŽKOV SOBĚ: Mateřská 
škola U Zásobní zahrady; 
10.00 Traffi c Dance Bomberos;
19.30 Respect Plus: 
Cedric Watson

10. st ŽIŽKOV SOBĚ: 
Mateřská škola Jeseniova; 
10.00 Traffi c Dance Bomberos
Parukářka: 17.00 Ska fest:
Fast Food Orchestra 
a The Chancers

11. čt ŽIŽKOV SOBĚ: Mateřská 
škola Sudoměřská; 
9.00 Traffi c Dance Bomberos
Parukářka: 16.00 Never Sol, 
Ah! Kosmos, Voila! Chotokoeu; 
16.30 Turnaj Kubb

18. čt 19.00 Klubová noc United 
Islands of Prague 2015: 
Bros&Beats, Citizen 37, 
Výsměch?

21. ne 20.00 Spitfi re Company: 
Antiwords (dVA)

24. st ŽIŽKOV SOBĚ: 
Camp Žižkov Prague – Pra-
žačka – 19.00 – Just! Impro

Sdružení 

výtvarníků ČR

Korunní 119

11. čt 17.00 vernisáž výstavy Tomáš 
Šolc v Korunní 119 

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

  3. st 19.00 Čardáš klaunů, křest 
knihy Edy Veselého

  4. čt 20.00 Čerti ve stodole
  9. út 19.00 Koncert pro NEPÁL, 

Honzu Kalinu (Sto zvířat), 
Honzu Hauberta (Visací 
zámek), Tonyho Ducháč-
ka (Garáž), Joa Karafi áta 
(The Plastic People of The 
Universe) atd. do pro vodí sku-
pina The Blues Ob-session, 
příspěvek 150 Kč.

11. čt 19.30 Ozvěny mezinárodního 
fi lmového festivalu Mental 
Power, promítání vítězných 
krátkých fi lmů posledního 
ročníku, vystoupení Džezvica

18. čt 20.00 Gregor Samsa – 
10. výročí založení

23. út 20.00 Payanoia + Cheap Wine
24. st 19.00 Sochařské sympozium, 

Rudovous + Koonda holaá
26. pá Žižkovská noc – v případě 

pěkného počasí se koncerty 
uskuteční venku.

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 7. ne 20.00 TANEC PRAHA 2015 
- Dany – Molnár – Vadas: 
SKIN ME (Evropská taneční 
laboratoř 1) 

 8. po 20.00 TANEC PRAHA 2015 
- Dany – Molnár – Vadas: 
SKIN ME (Evropská taneční 
laboratoř 1) 

11. čt 20.00 | TANEC PRAHA 2015
Olga de Soto: An Introduction 
(Tanec Praha studentům)

15. po 20.00 TANEC PRAHA 2015  
Maxence Rey / Cie Betula 
Lenta: CURIOSITIES Claudia 
Catarzi: Qui, ora (Evropská 
taneční laboratoř 2)

16. út 20.00 TANEC PRAHA 2015 
Maxence Rey / Cie Betula 
Lenta: CURIOSITIES Claudia 
Catarzi: Qui, ora (Evropská 
taneční laboratoř 2)

21. ne 20.00 TANEC PRAHA 2015  
Tereza Ondrová, Peter Šavel: 
As long as holding hands 
(premiéra)

22. po 20.00 TANEC PRAHA 2015 
Cie Mossoux – Bonté: Histoire 
de l‘imposture

23. út 20.00 | TANEC PRAHA 2015 
Cie Mossoux – Bonté: Histoire 
de l‘imposture

Národní památník 

na Vítkově 

U Památníku 1900, 
Praha 3

Od 7. 5. V ulicích Protektorátu 
Böhmen und Mähren

Od 25. 6. V zákopech první světové 
války
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rozhovor

„Jan Hus přišel s tím, že je nutné vážit si 
každého člověka,“ říká Petr Hušek
Dne 11. července vypukne na hoře Vítkov opět boj mezi křižáky a husity. Rekonstrukce slavné bi-

tvy na Vítkově vzpomene i na postavu mistra Jana Husa, od jehož smrti letos uplyne 600 let. Při 

té příležitosti vyzpovídaly Radniční noviny Petra Huška, ředitele Národních slavností ´Jan Hus – 

Evropan nové dobý , jehož spolek má za cíl připomenout Husův odkaz současnosti.

Letos uplyne jubilejních 600 let 
od upálení mistra Jana Husa. Jaký 
charakter mají vaše slavnosti?
Národní slavnosti ´Jan Hus – Ev-
ropan nové doby´ vznikly jako úpl-
ně spontánní nezávislá občanská 
iniciativa „zdola“. Nejsme spojeni 
s žádným mocenským subjektem, 
církvemi nebo partají. Je to aktivi-
ta, která na sebe nabalila v dobrém 
slova smyslu různé instituce, ško-
ly, města, galerie, spolky, duchov-
ní společnosti, umělce… Snažíme 
se prostě, byť je to jistě hodně ide-
alistické, propojit lidi dobré vůle 
a dobrého srdce. Vždy je to konec-
konců „o lidech“. Rychle poznáte, 
kdo ve svém srdci chová a kultivuje 
hodnoty života žitého naplno pro 
sebe a pro druhé, které vyznával 
Jan Hus, a kdo ve svém srdci pěs-
tuje hodnoty apatie, strachu nebo 
konzumu. 

Které akce se konají v rámci Ná-
rodních slavností?
V rámci slavností jsou dva typy akcí: 
ofi ciální, jako je třeba letní výstava 
na Letišti Václava Havla o meziná-
rodním vlivu Jana Husa, výroční 
slavnost „Živý Hus“ ve Valdštejn-
ské zahradě přímo 6. července, 
nebo třeba právě slavnost Husité 
na Vítkově, kterou pořádá městská 
část Praha 3, a pak akce neofi ciální, 
dobrovolně přidružené v jednotné 
celonárodní platformě akcí k 600. 
jubileu, kterou najdete na našich 
webovkách. Ofi ciální akce pořá-
dá také Univerzita Karlova, včet-
ně výstavy „Jan Hus a pražská uni-
verzita“, která běží v Karolinu již 
od dubna. V městě Husinec jsou 
na programu v rámci Národních 
slavností mnohé akce po celé jaro 
a léto – pod názvem „Náš Mistr Jan 
– zemřel, aby žil“. Stejně tak Husit-
ské muzeum v Táboře přichystalo 
novou výstavu o Janu Husovi, která 
potrvá až do konce října.

Slyšel jsem, že chystáte i něco, co 
přetrvá do dalších let – muzeum 
věnované mistru Janu Husovi, a to 
přímo v Betlémské kapli?   
Ano, díky vstřícnosti ČVUT, které-
mu Betlémská kaple patří, chystá 
náš spolek něco, po čem již dlouhá 
léta volá česká i zahraniční veřejnost 
– moderní edukativní muzejní expo-
zici mistra Jana Husa v Betlémské 
kapli. Přál bych si, aby se připravo-
vaná muzejní expozice v Betlémské 
kapli přiřadila k těm nejvýše pod-
manivým turistickým místům v his-
torické Praze.

Akce Husité na Vítkově se bude ko-
nat již potřetí. Přestože jsou histo-
rická fakta známá, existuje nějaká 
méně známá souvislost mezi bitvou 
z roku 1420 a upálením Jana Husa?
Samozřejmě je tu přímá historická 
návaznost. Jan Hus, ať chtěl, nebo 
ne, inicioval celou řadu zásadních, 
až revolučních změn. Zapůsobil 
jako jiskra, která v době soudobé 
krize měla obrovský význam. Vše 
vzbudilo velkou nevoli, která vyús-
tila v národní revoluci, na kterou 
jsou již protikladné názory – že to 
byla zfanatizovaná lůza, jež ničila 
umělecké památky, na druhou stra-
nu ale došlo k uvědomění si větší 
identity vlastního národa a svobo-
dy-odpovědnosti každého „obyčej-

ného člověka“, nikoliv jen krále či 
preláta, za svůj život a za stav svě-
ta. Každý má na dobu husitských 
válek svůj vlastní autentický názor, 
to je třeba plně respektovat. Mně se 
líbí, jak se slavný český historik Pe-
kař k tomu vyjádřil, že je pro nás 
velice těžké hodnotit mentalitu lidí 
z dané doby. Husité brali svoji víru 
jako úkol shůry, že jsou jako český 
národ vyvolenými Božími bojovní-
ky, kteří mají mandát Pravdu všemi 
prostředky prosadit. A tak vnímám 
i já bitvu na Vítkově a i ty další, co 
následovaly. Mám zkrátka radši lidi, 
kteří za něco v životě bojují – Hus, 
Žižka, Masaryk, Havel, spousta dal-
ších „bezejmenných“… – i když se 
v lecčems můžou plést – než lidi, 
kteří jen nadávají hlasitě večer před 
svojí manželkou a dětmi u televiz-
ních novin. 

Proč je v dnešní době upálení Jana 
Husa stále aktuální?
Podle mého názoru se snažil každé-
mu jedinci ukázat, jak žít šťastný ži-
vot. A ten je neoddělitelný od štěstí 
ostatních lidí, Hus říkal: „Pravda je 
jen to, co je dobrem všech.“ Nebo: 
„Nejenom světu, leč celému světu jsi 
zrozen.“ Často také mluvil, s nadsáz-
kou bych řekl, že skoro až „buddhi-
sticky“ o zlaté střední cestě živo-
tem, tedy o rozumné míře ve všem, 
což bylo proti tehdejším stejně jako 
dnešním snahám hromadit majetek, 

funkce a moc. Hus je aktuální tím, 
že díky němu můžeme obnovit ideje, 
na kterých stojí náš národ a naše zá-
padní civilizace. V posledních letech 
se totiž tyto ideály a ideje jaksi ztrati-
ly. Vždyť jediná témata, o kterých se 
vede dnes veřejná debata, jsou téma-
ta ekonomická. Drtivá většina lidí 
ale v duši cítí, že je k životu a demo-
kracii třeba něco víc. Je třeba začít 
od pochopení, že je nezbytné vážit 
si jako společnost každého člově-
ka – nemocného, chudého, starého, 
v nesnázích, „jiného“ … jakéhokoliv. 
Právě tím je pro mne Hus vzácný, 
protože přišel s tím, že je nutné vážit 
si každého. 

Jan Hus se vymezil vůči papeži 
a církvi. Co bylo jádrem jeho učení?
Možná to ilustruji tímto: svoji soud-
ní při nesvěřil papeži, králi, nebo 
koncilu, ale přímo Ježíši Kristu. To 
byl skutečně revoluční čin pro ro-
dící se církevní reformaci, protože 
Ježíše Krista jako nejvyšší autori-
tu tehdejší církevní právo neznalo. 
Hus tak ukázal, že každý člověk na-
jde nejvyšší autoritu nikoliv někde 
„venku“, ale přímo ve svém srdci 
a ve svém svědomí.  

Bylo podle vás Husovo učení nato-
lik zásadní, že by husitská revoluce 
proběhla bez ohledu na jeho smrt?
To je velmi dobrá otázka. Na to asi 
dáme ale jen těžko odpověď. Víme, 

že Hus měl obrovský vliv, neskutečné 
charizma. Při plamenných kázáních 
a společném zpěvu s věřícími v Bet-
lémské kapli (mimochodem – byl prý 
velkým miláčkem žen), v odborných 
disputacích na pražské univerzitě, 
během svých kázání pro prostý jiho-
český lid… Napsal celou řadu zásad-
ních děl v latině i češtině… Ale jestli 
by husitské národní povstání proběh-
lo, pokud by odvolal, to nevíme. Jen 
pro zajímavost – kdyby odvolal, byla 
by tu velká pravděpodobnost, že by 
byl internován v nějakém zapomenu-
tém klášteře v cizině. Pokud by pře-
rušil kontakt s lidmi, byla by to pro 
něj stejně poloviční smrt. 

V souvislosti s Husem nelze nezmí-
nit odpustky, které jsou historic-
ky vnímány tak, že církev klesla 
na morální dno. 
Církve nejsou ani lepší ani horší než 
jiné organizace. Je to společenství 
určitých lidí, co také chybují. Samo-
zřejmě, neznamená to, že si všichni 
tehdy jen užívali a žili prostopášně. 
V oblasti mystiky, vzdělávání a dal-
ších sociálních služeb hrála církev 
klíčovou roli. Tehdy měla ale největ-
ší politickou a náboženskou moc. 
Byli tu tři papeži, kteří soupeřili 
mezi sebou, do toho byl přetlak kně-
ží, kteří bojovali o svoje místo, a ná-
sledovala tak korupce. Ano, odpust-
ky, proti kterým tehdy Hus bojoval, 
lze označit za morální dno, počínaje 

tím, že se vybíraly peníze na boj pro-
ti křesťanskému vojsku a konče tím, 
že si lidé takto mohli de facto koupit 
čisté svědomí. Jak Hus řekl: „Chceš 
loupit a vraždit? Zaplať, a bude ti 
odpuštěno.“

Dá se říct, že Zikmund Lucembur-
ský podcenil popravu Jana Husa, 
zvlášť když byl sakrální svět nato-
lik ve složité situaci?
Nikdo nepředpokládal, že by to vy-
volalo takové povstání. 

Co z Husova učení zůstalo během 
následujících válek?
Hlavně kalich, nejvíc viditelný sym-
bol přijímání podobojí, tedy zrov-
noprávnění lidí, že jsou si všichni 
rovni před bohem, a také tvrdohla-
vost českých hlav, kterou máme do-
dnes. Přijímání podobojí však Hus 
neinicioval, pouze je z kostnického 
vězení dopisem odsouhlasil. 

Proč stojí Husova postava ve stínu ji-
ného reformátora, Martina Luthera? 
Jsme jednak menší národ než Něm-
ci a také dlouhá léta bylo na nás po-
hlíženo díky husitství jako na černé 
ovce Evropy. Luther si Husa obrov-
sky vážil a v Německu je Hus dodnes 
velice vážený. V ruském pravoslav-
ném prostředí je Hus dokonce brán 
jako svatý. Čili že by byl úplně v Lu-
therově stínu, není docela pravda. 

Martin Hošna

Petr Hušek (nar. 1966), ředitel 
Národních slavností ´Jan Hus – 
Evropan nové doby´, předseda 
spolku Jan Hus 600. Vystudoval 
fakultu žurnalistiky Univerzity 
Karlovy, živil se jako novinář, 
reklamní tvůrce a vysokoškolský 
pedagog. Pracoval také jako ře-
ditel renomovaných neziskových 
organizací (Maltézská pomoc, 
Nadace Archa Chantal, Asociace 
rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí – Klub Hornomlýn-
ská), jakož i manažer českých 
i mezinárodních kulturních, PR 
a charitativních projektů. Nyní se 
plně věnuje „husovské“ témati-
ce. Zajímá se o historii, mystiku 
a Visací zámek. 

Mám radši 
lidi, kteří 
za něco v životě 
bojují
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inzerce/dopisy

 Hájek zedník živnostník. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malíř-
ské, podlahářské a bourací práce s od-
vozem suti. Rekonstrukce bytů, domů, 
nebyt. prostor. Praha 3, 2 a okolí. Tel.: 
777 670 326.

 Knihy a knižní pozůstalost kou-
pím,odvezu. Tel.: 286 891 400.

 Malířské a lakýr. práce+úklid, lev-

ně kvalitně p. Sus Tel.: 603 505 927.

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 
a oprava rozvodů plynu, vody, ka-
nalizace a topení. Vladimír Tymeš, 
w w w . v o d a - p l y n - t y m e s . c z ,
telefon: 603 937 032.

 Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze. Menší byt pro dceru 1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově. Dlu-
hy vyplatím, možné i před privati-
zací. Na stěhování nespěchám, lze 
i na dožití. Tel.: 608 661 664.

 Kancelář 24 m2 k pronájmu, Ondříč-
kova 48, Praha 3, cena 5000 Kč/měs. 
Kontakt: milan.martinik@sups.cz, tel. 
222 728 257.

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionál-

ní pomocník pro opravy, montáže,

údržbu a další pomoc ve vaší domác-
nosti, na zahradě, chatě nebo v  kan-
celáři. Tel.: 736 140 942.

 Koupím péřový vánoční stromek, 
betlém, ozdoby aj. Tel.: 274 814 448.

 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, gar-

nýže, šití záclon, markýzy, čalouně-
ní dveří, shrnovací dveře, renovace 
oken, silikon. těsnění – 30% úspo-
ra tepla, malování, Petříček. Tel.: 
606 350 270, 286 884 339, www.za-
luzie-rolety-praha8.cz.

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

 Levné ubytování – Špindlerův Mlýn,

Pension Kraus, tel.: 602  406  071, 

www.pensionkraus.cz

 !! Odvoz starého nábytku 

na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, 

pozůstalostí atd. Naložíme a odve-

zeme cokoliv. Stěhování všeho dru-

hu. Tel.: 773 484 056.

 Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi  stroji v do-
mácnostech i fi rmách. Ručně čistíme 
kožený nábytek, myjeme okna. Zbaví-
me Vás špíny, prachu, roztočů, alergenu 
a skvrn různých původů. Rychle, kvalitně 
a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz 

 Koupím byt v Praze 3, přímo od ma-
jitele, tel.: 604 617 788 .

 Koupím pozůstalost po zlatníkovi, 
hodináři, i na díly. Tel.: 274 814 448.

 Malá úklidová fi rma s 22 letou pra-
xí hledá ÚKLID ČINŽOVNÍCH DOMŮ 
V PRAZE. Úklid provádíme společ-
ně s manželkou. Pravidelnost a kvali-
ta je naše krédo. Mob.: 776 789 688. 
p. Heim.

 Koupíme půdní prostory v Praze. 
Volejte, prosím, tel.: 736 419 865.

 Družstevní byty: prohlášení vlast-

níka, převody, SVJ, zaměření pa-

sportizace bytů, tel.: 724 304 603.

 SV pronajme nebyt prostor 41 m2, 

přízemí, Seifertova 16, 7500 Kč/měs. 

Tel.: 602 203 030.

 Prodej čerstvého a bezlepkového 

pečiva Lucemburská 22 (roh Orlic-

ká). Pečivo / zákusky / přírodní šťávy/

/ káva / suché plody. Po–pá 7.30–18.00

 Koupím gramofonové desky LP, 
Rock, POP, Jazz, zahraniční i české. 
Tel.: 222 317 231, po–so 11.00–18.00 
hodin.

 Nabízím pomoc v domácnosti. 
Úklid, okna žehlení. Tel.: 732 856 660.

 Dětský koutek CULÍK pro děti do 

3 let, hlídání zajištěno pedagog. MŠ, 

P3 Koněvova 212, tel. 604 916 616, 

www.kadrenictvijarov.cz.

 Kadeřnictví - kosmetika - manikúra 
- pedikúra + dětský koutek, Koně-
vova 212, Praha 3, tel. 284 860 223, 
732 324 342, www.kadernictvijarov.cz 
(Dříve Koněvova 210).

 Garáž pronajmu – el., voda, nabíječ-
ka, P3, Pod Lipami, tel. 720 357 095.

 Sebeobrana pro muže-ženy, po–st
19–20.30, Na Balkáně, P3, tel.: 
604  725-  657, Cvičení pro seniory, 
čtvrtek 10–11 h., P3, Tel. 604 725 657.

 Cukrárna Sladká Monika, Vlko va 10, 
P3, přijme paní na výpomoc 4 hod., 
3 dny v týdnu od 7 hodin, zdravot-
ní průkaz nutný. Tel. 723  823  825, 
723 320 015.

Objednávky inzerce do Radničních 

noviny zasílejte do 15. 6. 2015

na e-mail: RN.inzerce@praha3.cz

SLEVOVÝ KUPÓN

Plavání kojenc  
a d tí 

Tel.: 737 937 122, 737 282 925

CE

ve zcela novém vyh ívaném
bazénu

10%  

www.studio-lodicka.cz

roh Jičínské a Slezské 

tel.:  267 313 195, 776 103 254

SLEVA 100 Kč

Sleva platí při útratě přes 500 Kč. Kupón předejte obsluze 
při objednávce. Slevy nelze sčítat. Kupón platí do 30. 6. 2015

www.pizzadali.cz

Dopisy a ohlasy

čtenářů

Akce Ukliďme Česko proběhla 

díky podpoře radnice

V sobotu 18. dubna se sešlo dvaadvacet 

dobrovolníků, Žižkováků i přespolních, 

aby podpořili celostátní akci Ukliďme Čes-

ko. Díky bezvadnému servisu ze strany 

radnice Prahy 3, která zajistila odvoz a li-

kvidaci odpadu, se nám podařilo od desá-

té do šestnácté hodiny nasbírat v lese mezi 

Ohradou, Pražačkou a Krejcárkem plný 

desetikubíkový kontejner. Na tomto mís-

tě bych ráda poděkovala všem dobrovol-

níkům, kteří se do úklidu zapojili, stráž-

níkům Prahy 3, kteří nám byli po celou 

dobu úklidu k dispozici, a pražskému ma-

gistrátu, který na svých pozemcích umož-

nil organizovaný úklid. Největší dík patří 

radnici Prahy 3 a jmenovitě panu doktoru 

Janu Maternovi, zástupci starostky měst-

ské části Praha 3, v jehož kompetenci je 

právě životní prostředí, které nám pomohl 

v Praze 3 zase o fous vylepšit.

S pozdravem a s díky 

Zuzana Pomykalová

Tvrzení, že Prahu osvobodili 

Vlasovci je nadnesené 

Zasílám Vám reakci na článek v Radnič-

ních novinách o květnovém povstání.

Pane P. Kmochu, člene klubu vojenské 

historie, po přečtení Vašeho stránkového 

rozhovoru v RN č. 5 sděluji následující:

1. Především nesouhlasím s uvedeným 

přeceněným tvrzením ve 2. části článku, 

že živelné vypuknutí povstání bylo za pět 

minut dvanáct zachráněno vlasovskou ar-

mádou. Tím urážíte občany na pražských 

barikádách i jiných důležitých úsecích 

v Praze, kteří obětavě nastupovali na vo-

lání Českého rozhlasu k ochraně Prahy.

2. Za objektivní nepovažuji Vaše tvrzení 

ve čtvrté části článku, kde je uvedeno –  

„Pravděpodobně by Praha bez Vlasovců 

nepřežila, i když nelze ale říci, že by je je-

jich armáda osvobodila. Praha se osvobo-

dila sama.“ Jistě, každá pomoc bojujícím 

v Praze byla vítána, tedy i od vlasovců 

silou čtyř pluků, kteří se na poslední chví-

li pokusili odčinit spolupráci s nacisty. 

Tvrzení, že by Prahu osvobodili, je nadsa-

zené. Nakonec se stáhli a zamířili do ame-

rického zajetí na Západě.

3. Fakta svědčí o tom, že přes kapitulaci 

Německa z 8. na 9. května 1945 v Praze 

i jinde se nadále bojovalo. Proto většina 

Pražanů s ulehčením vítala vojáky Rudé 

armády, kteří dne 9. května 1945 dorazi-

li na pomoc Pražskému povstání. 

Je známo, že těsně po skončení povstání 

v tramvajovém svahovém oblouku v ulici 

Klárov byl v bojovém vozidle zastřelen po-

ručík Gončarenko. To nebyl jediný varují-

cí signál. Do večera se ještě bojovalo na ji-

hozápadě Prahy od Smíchovského nádraží 

do Zbraslavi.Vážíme si všech, kteří v zájmu 

porážky nacistického Německa umírali, 

abychom my současníci mohli žít. 

Zdeněk Karban
(redakčně kráceno)

Také díky vstřícnosti vedení městské části se mohlo 22 dobrovolníků zapojit 

do akce Ukliďme Česko

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR

vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544
www.astor-servis.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha3.cz

foto: Zuzana Pomykalová
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„Sázíme na to, že se Polské dny v kalendáři 
událostí na Praze 3 umístí natrvalo,“ říká 
velvyslankyně Grazyna Bernatowicz
Minulý ročník Polských dnů, který nabídl pohled na polskou kulturu a gastronomii, se setkal s nadšenou 
odezvou návštěvníků. Podle polské velvyslankyně Grazyny Bernatowicz tomu nebude jinak ani letos.   

Ve dnech 12. a 13. června proběhnou 

na  náměstí Jiřího z  Poděbrad Pol-

ské dny v Praze, které zaštiťuje vaše 

velvyslanectví společně s  Prahou  3 

a dalšími partnery. Co je jejich cílem?

Pro přesnost doplním, že se na Pol-
ských dnech kromě hlavních organi-
zátorů, kterými jsou Polský institut 
v Praze, Úřad městské části Praha 3 
a Ministerstvo zemědělství a rozvoje 
venkova Polské republiky, podílí také 
Dolnoslezské vojvodství a Agentura 
pro zemědělský trh. Konkrétním cí-
lem Polských dnů je prezentace pol-
ské kultury, včetně té kulinářské, ne-
jen obyvatelům Vinohrad a Žižkova, 
ale celé Prahy. Již několik let v Pol-
sku pozorujeme vlnu velkého zájmu 
o Česko a přáli bychom si, aby podob-
ný zájem měli také Češi o Polsko – 
první náznaky tu již jsou. Mám za to, 
že aby se Polsko stalo atraktivní, musí 
se vyskytovat na módních místech, 
a oblíbený „Jiřák“, přímo v srdci živo-
tem pulsujících Vinohrad, takovýmto 
místem na mapě Prahy rozhodně je.

Minulý ročník polských dnů se se-

tkal s  nadšením návštěvníků. Těší 

vás to, že to přispívá k lepšímu ob-

razu polských potravin?

To mě moc potěšilo, protože to je sku-
tečně prokazatelně viditelný výsledek 
našich aktivit. Od vstupu obou zemí 
do Evropské unie se export polských 
zemědělských a potravinářských vý-
robků do České republiky více než 
zčtyřnásobil. Pro mě je velkým důvo-
dem k radosti ale i to, že Polské dny 
jsou pro Čechy příležitostí ochutnat 
ty nejlepší polské produkty, které od-
povídají celoevropským standardům 
regionálních, tradičních a bio potra-
vin a jsou neobyčejně chutné a zdra-
vé. V nabídce běžných obchodů se 
tyto produkty vyskytují jen zřídka.

Plánuje polské velvyslanectví nějaké 

další aktivity společně s Prahou 3?

Sázíme na to, že se Polské dny v ka-
lendáři událostí na Praze 3 umístí na-
trvalo, protože se tady cítíme vítaný-
mi hosty. Podle mých informací je to 
inspirace i pro zde fungující soukro-
mé podnikatele, kteří si všimli, že pol-
ské regionální potraviny nebo polská 
piva z malých pivovarů jsou výborný 
vývozní artikl, a tak je zcela na vlast-
ní pěst zavedli do své nabídky. 

Jakou polskou specialitu máte nej-

radši? A naopak kterou českou?

Mám ráda všechny polské polévky, 
jejichž nabídka je u nás obrovská. 
Mezi ně patří boršč (barszcz czer-
wony) a žurek (żurek). V českých 
restauracích často potkávám dob-
ře připravenou zvěřinu, která je, jak 
známo, velmi zdravá.

Jaký máte vztah k Žižkovu? Potaž-

mo k celé Praze?

Praha je mimořádně krásným měs-
tem, a její každá čtvrť má v sobě něco 
neopakovatelného, unikátní atmo-
sféru. Impozantní je zdejší kulturní 
život. Mě osobně nejvíce uchvacují 
zdejší hudební události. Poslední do-
bou si všímám, že se v Praze začíná 
rozmáhat i sousedský život v rámci 
jednotlivých čtvrtí. Přispívají k tomu 
i takové akce jako farmářské trhy 
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Praha má svůj Žižkov a Varšava má 

svou Pragu. Co mají obě čtvrti – Žiž-

kov i Praga – společné?

Obě dvě čtvrti jsou momentálně mi-
mořádně populární, zejména mezi 
mladými. V obou dvou se nachází 
spousta kaváren, a některé z nich si už 
u návštěvníků vysloužily značku kul-
tovní. Myslím, že právě tyto podniky, 

kde se koncentruje i umělecký život 
obou čtvrtí, dnes nejvíce ovlivňují je-
jich atmosféru, která láká mladé lidi.

Jaký je podle vás obraz Čechů 

v Polsku a naopak jaké názory pře-

vládají v Česku o Polácích?

Z výzkumu agentury CBOS z pro-
since 2014 vyplynulo, že pro většinu 

Poláků jsou nejsympatičtějším náro-
dem opět Češi. Ale po odečtení zá-
porných hlasů se dostaneme na stej-
ný výsledek, jaký měli Italové. Takže 
vám roste silná konkurence. Určitě 
jedním z nejtypičtějších českých rysů 
je pragmatismus, včetně jeho všech 
kladných a záporných následků, a ten 
nám Polákům občas chybí. V Česku 
existuje hned několik stereotypních 
představ o Polácích, a ne všechny 
jsou pozitivní. V poslední době se ale 
třeba v tisku dají najít zprávy, že Po-
láci hodně dobře využívají členství 
v EU, cílevědomě řídí svou zahranič-
ní politiku a země zažívá hospodář-
ský úspěch. Přála bych si, aby tento 
obraz Poláků mezi Čechy dominoval.

Oblíbeným polským autorem u nás 

je Mariusz Szczygieł. Vystihují podle 

vás jeho knížky českou mentalitu?

Jeho knížky doporučuji nejen všem 
těm, kdo mají zájem o Českou repub-
liku, ale i o polskou reportáž, která 
se v poslední době také stala polským 
vývozním artiklem. Musíme mít 
ale na paměti, že je to literární žánr 
a knihy od Mariusze Szczygieła jsou 
plny jeho subjektivních dojmů, takže 
se nemůžou považovat za učebnici 
k vědě o Česku.

Co vás nejvíce zaujalo v  Česku 

od začátku vašeho působení na 

velvyslanectví?

Zaujalo mě hodně míst a turistických 
atrakcí. Ostatně jsem ještě nestih-
la navštívit všechny z nich. Jak jsem 
se už dříve zmínila, obdivuji zdej-
ší umělecký, zvláště hudební život 
v Praze i jinde. Mám ráda pragmatis-
mus a klidné, poněkud fi losofi cké na-
zírání Čechů na realitu kolem nás. 

Martin Hošna

rozhovor/akce městské části

Polské dny 
v Praze 2015 
Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Hudba, ochutnávky, pozvánky do Polska 
a rady turistům — další ročník akce, ze které 
se vloni stala jedna z největších prezentací 
polské kultury, gastronomie a cestovního 
ruchu v České republice.

12. 6. / 14 : 00 — 22 : 00

13. 6. / 10 : 00 — 16 : 00

Oficiální zahájení s velvyslankyní Polské 
republiky Grażynou Bernatowicz 
a starostkou MČ Praha 3 Vladislavou 
Hujovou proběhne 12. 6. v 16 : 00.

Koncerty:
Czessband (PL)
Kapela Hanki Wójciak (PL)
Agu (PL/CZ)
Magda Navarette 
a Balkalatin Connection (PL/CZ)

Velvyslanectví 
Polské republiky
v Praze

Slavnostní zahájení v 16hod.
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ze života Prahy �

Z klubů a zájmových sdružení

Přihlaste se do fotbalového turnaje 

podle pravidel Hanspaulské ligy

Turnaj se bude konat v sobotu 18. července na hřišti TJ Spoje a účast 
v turnaji je možná pro každého bez rozdílu věku a fotbalových doved-
ností až do naplnění jeho kapacity. Počet je omezen na 24 mužstev. K dis-
pozici bude i dětský koutek, aby si i ti nejmenší návštěvníci přišli na své. 
Po skončení turnaje program s živou hudbou. Po celý den budou k dis-
pozici točené nápoje a pochutiny přímo z grilu. Více informací u pořa-
datele: Matěj Veselý, tel. 728 678 430. 

Závody Sokola Žižkov I. 

na koloběžkách 

a odrážedlech 

Startovat se bude v pondělí 22. 6. od 17 hodin na Vítkově 
u fotbalového hřiště nad Sokolem. Všechy děti, které se 
zúčastní, získají sladkou odměnu a diplom. V případě 
nepříznivého počasí se termín odkládá na čtvrtek 
25. června. Více na www.sokolzizkov1.cz.  

„Nejsme žádná lokální študácká taškařice,“ říká režisér 

umělecké skupiny OLDstars Petr Smyczek

Skupina OLDstars je studentská 

organizace, kterou tvoří studenti 

převážně středních a vysokých praž-

ských škol, nejen těch uměleckých. 

„Pod pojmem ‚studentské divadlo‘ si 
ale nepředstavujte nějaké neumělé 
divadlo, lokální študáckou taškaři-
ci. Věnujeme se současným, i velmi 
vážným textům, a asi nejlépe nás vy-
stihuje pojem ‚generační divadlo‘,“ 

charakterizuje tvorbu souboru jeden 

z jeho režisérů Petr Smyczek. 

Kmenový soubor vznikal postupně 
od roku 2002 z absolventů Disma-
nova rozhlasového dětského soubo-
ru a v současné době jej tvoří okolo 
80 členů od těch nejmenších, kteří 
jsou v herecké přípravce, přes star-
ší kolegy, adepty na DAMU a další 
umělecké školy, až po nejstarší tým, 
dnes již třicátníků. 

Soubor zpočátku putoval po 
pražských divadelních prostorech, 
jako jsou Klub Mlejn, Jindřišská 
věž, Ryba naruby, Gorlice na Vy-
šehradě a další. „Pak jsme si pořídi-

li vlastní sklepní prostor, a tím byl Ha-

rOLD ve Vršovicích. Soubor ale rostl 

a prostory nestačily. Proto jsme v září 

2013 otevřeli H2O na Žižkově,“ dopl-
ňuje režisér Smyczek.

Soubor má na repertoáru kla-
sické tituly a dramatizace i au-
torskou tvorbu. V květnu měla 
premiéru černohumorná grotes-
ka Martina McDonagha Poručík 

z Inishmoru, v červnu pak soubor 
uvede hru Olga a ďábel Přemys-
la Ruta či Cocteaova Dvojhlavého 

orla. Velkým tahákem je inscenace 
To všechno ona s Ljubou Krbovou 
a Janem Battěkem či komedie Be-

nátky pod sněhem. Krizi třicátníků 

a fenomén singles řeší v inscena-
cích To nemá chybu a Můj roman-

tický příběh. Z loňské sezóny jsou 

na repertoáru Milenecké etudy, Hav-
lova Audience, dokumentární drama 
Přelíčení či Vyskočit z kůže. 

„Výběrem inscenací se vyjadřujeme 

k aktuálním problémům k tomu, co nás 

zajímá podle momentální potřeby,“ vy-
světluje Petr Smyczek. Soubor má 
tři kmenové režiséry – vedle Petra 
je to Tomáš Staněk a Martin Sato-
ranský – a dramaturgyni Marcelu 
Magdovou, která kromě toho pře-
kládá a nachází nové texty. Lekto-
ři jednotlivých souborů hereckého 
studia jsou Jan a Zuzana Horákovi 
a Katka Mikanová, kteří vytvářejí se 
svými „svěřenci“ také velmi zajíma-
vé projekty. 

Soubor je kromě prostor Har-
OLD v Praze 10 a H2O v Praze 3 
k vidění také v Divadle v Celetné 
a například Hamleta inscenoval 
na Vítkově. Jezdí také na nejrůz-
nější festivaly a přehlídky po celé 
republice. 

-mot-

Slovo z církví

Koláč s rebarborou

Vždy, když začíná letní počasí, vzpomenu 

si na své prarodiče, ke kterým jsem vždy 

rád jezdil. A ta vzpomínka chutná po ky-

nutém koláči z  rebarbory, s  drobenkou. 

Vzpomenu si na  chladnou vodu ze stu-

dánky. Na  to, jak mě na  nohách studila 

chromovaná židle na  terase před zahra-

dou. Ta zahrada voněla po růžích a liliích, 

které babička nosila do kostela. Za minu-

lého režimu to pro nás byla vzácnost, jít 

s babičkou do kostela. Všechno tam bylo 

takové jiné, uklizené, upravené. Mluvilo se 

tam o docela jiných věcech než ve škole. 

Ne že bych si z toho moc pamatoval, ale 

některé myšlenky z kazatelny mě ovlivňují 

dodnes. Hlavně ve chvílích, kdy se nedaří, 

vzpomínka na  ty chvíle mě podpírá. Přál 

bych každému a  obzvlášť mladému člo-

věku, aby měl také takový poklad vzpo-

mínek, kam je možno se jít posílit. Posí-

lit v nadějí, že zlo nemá na světě poslední 

slovo. V  naději, že laskavost zmůže víc, 

než zloba a  odplata. Naději, že nás má 

někdo rád takové, jací jsme. 

Dívám se na naši zahrádku tady na Žiž-

kově a vidím, že rebarbora už má docela 

velké listy, že by se dala použít do koláče. 

Kdo jí bude jíst letos, zatím nevím. Bran-

ka bývá otevřena, stačí se jen domluvit. 

Zdeněk Břeň

Mgr. Zdeněk 

Břeň, farář 

Žižkova 

sboru Církve 

československé 

husitské

TJ Sokol Žižkov I.
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I. patří mezi nejstarší sokolské tělocvič-
né jednoty v Praze. Ofi ciální datum založení je 24. březen 1872. Žižkov-
ská sokolovna vznikla jen o pár let později a dokončena byla v roce 1898. 
Jednota má dnes sedm sportovních oddílů a odbor sokolské všestrannosti. 
Basketbal je největším oddílem jednoty. Právě v sále žižkovské sokolovny 
se uskutečnilo historicky první utkání v košíkové v Praze na podzim roku 
1919. Ještě v šedesátých letech se na Žižkově hrála 1. liga – nejvyšší česko-
slovenská soutěž, naposled v sezóně 1969/70.

Oddíl basketbalu má 
v současné době více 
než 100 hráčů v kate-
gorii mužů. Družstvo 

mužů A hraje druhou ligu a v le-
tošním sezóně obsadilo ve skupi-
ně A ve vyrovnané soutěži 6. místo 
se stejným počtem bodů jako druž-
stva na 4. a 5. místě. Další 3 družstva 
mužů B, C a D hrají nejvyšší praž-
skou soutěž a všechna umístěním 
do 8. místa (2., 5. a 7. místo) postou-
pila do nadstavbové části Přeboru 
Prahy A – vyřazovací soutěže play-
-off . Družstvo mužů C postoupilo až 
do fi nále této soutěže, kde až po boji 
podlehlo vítězi Pražského přeboru 
družstvu USK B nabitému bývalými 
ligovými hráči a reprezentanty.

V mládežnických kategoriích 
družstvo juniorů obsadilo v lize 
U19 7. místo a družstvo kadetů 
bylo v lize U17 druhé. B družstvo 

juniorů kategorie U19 s přehledem 
vyhrálo středočeský přebor, proto-
že v Praze se letos soutěž pro nedo-
statečný počet družstev v kategorii 
juniorů neuskutečnila. 

Oddílu se podařilo otevřít dvě 
přípravky postavené na hráčích 
z blízkých základních škol, a to ze 
ZŠ Lupáčova a ze ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic. Chceme pro basketbal 
získávat další mladé adepty, aby 
bylo možné absolvovat příští rok 
některou z minižákovských soutěží. 
Hledáme další spolupráci s žižkov-
skými školami (zájemci – ozvěte se 
prosím!), na kroužky basketbalu vy-
šleme do škol naše zkušené trenéry. 
Stávající přípravky doplníme nový-
mi hráči z 1.–5. třídy. Bližší informa-
ce a kontakty najdete na webu Soko-
la Žižkov „sokolzizkov1.cz“. 

Jaroslav Civín, 

starosta Sokol Žižkov I.

Představení umělecké skupin OLDStars můžete zhlédnout v prostoru H20 na Žižkově

Ještě v 60. letech minulého století se na Žižkově hrála nejvyšší československá 

basketbalová soutěž

foto: Sokol Žižkov I.

foto: Sokol Žižkov I.

foto: OLDstars
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Pokud byla kapacita v jejich školce 
naplněna, informovaly rodiče o vol-
ných místech jinde, aby jim usnad-
nily bez problémů vybrat náhradní 
řešení.

Velký zájem byl však i o umístění 
168 dětí mladších tří let věku. V tom-
to případě bylo možné vyhovět jen 
v pouhých 36 případech. Dle sdělení 
radní pro školství Jaroslavy Sukové 
nejsou však bez šance na umístění 
ve školce ani děti, které budou tří-
leté během podzimních měsíců. Re-
alizuje se rekonstrukce prostor v Při-
byslavské ulici, jenž spadají pod ZŠ 
a MŠ Jaroslava Seiferta ve Vlkově 
ulici a od září budou připraveny dvě 
zbrusu nové třídy mateřské školy 
pro 56 dětí.

Rezervy, které jsou vedení rad-
nice známy, pociťují obyvatelé Pra-
hy 3 naopak v nedostatku možnos-
ti umístit do předškolních zařízení 
ty nejmladší, které mateřské školce 
ještě nedorostly. Městská část pro-
vozuje jesle v Roháčově ulici pro 
děti mladší tří let, jejichž kapacita 
činí 44 míst a letos se z 67 přihlá-
šených dětí podařilo umístit jen 35. 
Poptávka rodičů po umístění dětí 
do zařízení tohoto typu stoupá, což 
vyplynulo také z rozsáhlého a cíle-
ného dotazníkového šetření mezi 
1150 rodiči těch nejmenších. Rad-
nice proto chystá řešení této situ-
ace, ke kterému by mělo dojít co 
nejdříve. 

-ivv-

Z našich škol

ze života Prahy �

„Integrace dětí s poruchami učení má na Základní škole Pražačka dlouholetou tradici,“ 

říká její ředitel Bohumil Samek

V čem je vaše základní škola jiná 
oproti ostatním školám v Praze 3?
Lišíme se tím, že na druhém stup-
ni máme vedle běžných tříd i třídy 
pro děti s poruchami učení. Tato 
skupinová integrace má na Pražač-
ce už mnohaletou tradici. Žáci jsou 
do těchto tříd zařazováni a vedeni 
v úzké spolupráci s Pedagogicko-
-psychologickou poradnou v Praze 3.

Jak se vám osvědčila praxe zavede-
ní předškolní přípravné třídy?
V září tohoto roku otevřeme pří-
pravnou třídu už počtvrté. Podařilo 

se nám najít výbornou paní uči-
telku, která odvádí skvělou práci. 
Umí pomoci dětem s odkladem 

školní docházky dozrát tak, aby se 
mohly stát připravenými prvňáčky.

Jak přistupujete k integraci žáků 
se specifi ckými vzdělávacími a vý-
chovnými potřebami?
Díky skupinové integraci jsou 
na naší škole tzv. individuálně inte-
grovaní v počtu jednotek. To chce-
me zachovat i do budoucna, kdy bu-
dou díky zvýšené porodnosti třídy 
naplněné až k počtu třiceti žáků.

Co vaše škola kromě výuky a vzdě-
lávání dětem dále nabízí?

Vzhledem ke spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Ulita, který sídlí 
v naší blízkosti, mohou žáci v naší 
tělocvičně trénovat volejbal, fl orbal 
a badminton a učit se modernímu 
tancování. Máme i kroužek sportov-
ní, počítačový, děti mohou navštěvo-
vat angličtinu nebo keramiku. 

Jaké máte nejbližší plány se školou 
do budoucna?
Do budoucnosti bychom rádi zacho-
vali dosavadní nabídku. Od září plá-
nujeme zavést logopedický kroužek, 
který povede díky svému vzdělání 

a praxi zmíněná paní učitelka v pří-
pravné třídě. Rádi bychom pokra-
čovali v letité praxi, kdy jedna ho-
dina tělocviku na prvním stupni 
probíhá formou plavání v nedale-
kém bazénu. 

-mot-

Mladým rodičům chybí jesle
Kapacita školek třetí městské části je dostatečná pro všechny děti od tří let 
výše, zbývá naplnit požadavek rodičů na umístění těch nejmenších. 

Pro tuto situaci má ale radni-
ce řešení. Je jím vznik nově 
pojatého zařízení pro děti 
do tří let věku v ul. Buková, 

které vznikne na místě dosluhující 
školky na pozemku, který je územ-
ním plánem určen výhradně pro ve-
řejnou vybavenost.

Již v roce 2010 byl zpracován zá-
měr na rekonstrukci a rozšíření této 
školky. Kdyby se tento projekt vy-
užil, renovovaná budova by ve čty-
řech třídách pojala až 70 dětí. Tehdy 
se počítalo s tím, že bude tato ma-
teřská škola poskytovat péči o aler-
gické děti. Dnes je však situace jiná. 
Legislativní pravidla bohužel stano-
ví, že takovou péči již žádná mateř-
ská škola, zřizovaná městskou částí, 
poskytovat nesmí. 

Na jaře letošního roku byla zpra-
cována nová urbanistická studie 

Mateřská škola – dětská skupina, 
která v lokalitě Buková navrhuje vý-
stavbu jednopodlažního zařízení mo-
dulového typu s možností čtyř nebo 
pěti tříd s kapacitou až 120 míst. Ty 

nejmenší, které by zde do budoucna 
měly trávit čas, by měly přímý přístup 
na zahradu z každé třídy. 

Pokud se zdá, že při přijetí to-
hoto řešení nebude na dosavadním 

pozemku příliš místa na hraní a ak-
tivity ve venkovním prostoru, není 
tomu tak. Zahrada se v každém pří-
padě rozšíří o část za plotem, která 
zatím není k mateřské škole přiřaze-
na. Zeleň by měla být i na střechách 
modulů, podle plánu se osadí 
trávou. 

Pokud zastupitelstvo Prahy 3 na 
svém červnovém zasedání zvolí re-
konstrukci stávajícího objektu nebo 
moderní modulový projekt, můžou 
se rodiče těch nejmenších ve školním 
roce 2016/17 těšit na krásné prostředí 
pro své potomky. 

-ivv-

ZŠ Pražačka 

Nad Ohradou 25, Praha 3

tel.: 222 587 690

e-mail: info@zsprazacka.cz

www.zsprazacka.cz

ředitel: Mgr. Bohumil Samek

Projekt České společnosti pro duševní zdraví pomáhá klientům s návratem do běžného života 

Nezisková organizace Česká spo-

lečnost pro duševní zdraví, která 

sídlí v Praze 3, poskytuje své služ-

by již přes dvacet let. Nabízí pomoc 

lidem se zkušeností s duševním 

onemocněním, klientům v psy-

chické krizi i jejich blízkým formou 

sociální a psychiatrické poradny 

a dalších aktivit. Od května přichá-

zí s novým projektem komunitního 

centra.

Veškeré aktivity, které společnost na-
bízí, jsou primárně zaměřeny na to, 
aby vedly ke zlepšení psychického 
stavu i ke vzájemnému setkávání lidí 

ohrožených sociálním vyloučením 
a osob znevýhodněných z důvodu 
duševního onemocnění.

„Naším prvořadým cílem je minima-

lizace následků duševního onemocnění 

a co nejkvalitnější zařazení našich kli-

entů do běžného života a na jejich lep-

ší integraci na trhu práce,“ upřesňuje 
místopředsedkyně společnosti Len-
ka Flášarová.

Jednou z nejnovějších aktivit 
České společnosti pro duševní zdra-
ví je projekt Od izolace k integraci 
prostřednictvím komplexní komu-
nitní péče pro klienty znevýhodně-
né duševním onemocněním, kterou 

společnost realizuje s pomocí Nor-
ských fondů od května letošního 
roku. Díky projektu bude klientům 
k dispozici nízkoprahové centrum 
komplexních zdravotně-sociálních 
služeb. 

„Klienti zde naleznou místo důvěry 

a bezpečné prostředí pro přechod z ne-

moci do reality, která často klade zvláš-

tě zpočátku na duševně nemocné příliš 

velké nároky, při selhávání často ztráce-

jí motivaci k návratu do běžného živo-

ta. Pro každého klienta bude vytvořen 

individuální program podle jeho potřeb, 

určen klíčový pracovník z realizačního 

týmu jako průvodce a spojovací článek 

v průběhu terapeutického procesu,“ po-
pisuje Lenka Flášarová.

Zájemci zde budou moci vyu-
žít rehabilitačně-tréninkovou díl-
nu, která pomůže s nácvikem den-
ního a pracovního režimu. V rámci 
Job klubu mohou klienti absolvo-
vat kurz základů práce na PC, prá-
ce s internetem a v sociálních sítích 
nebo kurz komunikačních doved-
ností. Součástí projektu je i Program 
pro dobré zdraví, který nabídne na-
příklad kurz zvládání stresu nebo 
kurz relaxace a jógy. V neposlední 
řadě se aktivity projektu zaměřují 
také na dlouhodobou terapeutickou 

podporu rodičů s duševním one-
mocněním včetně prevence u jejich 
dětí a zvyšování informovanosti ve-
řejnosti o problematice duševního 
zdraví. 

-mot-

Česká společnost 

pro duševní zdraví 

Zvonařova 6, Praha 3

tel: 774 448 333,723 569 523

e-mail:csdz@seznam.cz

 Pokračování ze str. 1

Nová urbanistická 

studie Mateřská 

škola – dětská 

skupina navr-

huje v lokalitě 

Buková výstavbu 

jednopodlažního 

zařízení modu-

lového typu, ze 

kterého by měly 

děti přímý přístup 

na zahradu z kaž-

dé třídy 

Záměr na rekonstrukci školky v Bukové byl zpracován již v roce 2010

Dosluhující MŠ Buková stojí na pozemku, kte-

rý je určen výhradně pro veřejnou vybavenost

Při zápisu 
do školek…
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ze života Prahy �

„Veletrh představí fungování veřejných služeb,“ 

říká Jakub Čihák, ředitel občanského sdružení R-Mosty

Co je podle vás hlavním poslá-

ním veletrhu směrem k  široké 

veřejnosti?

Jsme rádi, že se můžeme účastnit 
plánovací skupiny k veletrhu už 
druhým rokem. Společně s ostatní-
mi kolegy – poskytovateli a radnicí 
– tak tvoříme schéma, které má so-
ciální služby pro veřejnost zarámo-
vat do lépe uchopitelného obrazu. 
Jelikož legislativně je to stále mladá 
skupina veřejných služeb, hodně lidí 
principy jejich fungování ani jejich 
rozmanitost skutečně nezná. 

Každý někdy slyšel například 
o domovech pro seniory, ale že vlast-
ně ve stejné „rodině“ sociálních slu-
žeb se nacházejí také nízkoprahové 
kluby, terénní programy pro osoby 
bez přístřeší nebo třeba chráněné by-
dlení a další moderní formy deinsti-
tucionalizované péče. To většina lidí 
neví a spíše si tyto služby vykládá 
jako nějakou formu charity nebo pro-
stě volného programu neziskovek.

Přitom už skoro deset let musí 
všichni poskytovatelé služeb bez 
rozdílu fungovat profesionálně po-
dle standardů zákona 108/2006 
Sb. Tenhle osvětový charakter 
nemá být samoúčelný, právě širo-
ké a dobře prezentované spektrum 
většinou zcela bezplatných služeb 
osloví více lidí, kterým může být 
nápomocno, aniž by to třeba do-
posavad tušili.

Čím se budete s R-Mosty prezen-

tovat na  letošním veletrhu sociál-

ních služeb?

Podobně jako loni představíme naše 
tři sociální služby, které poskytu-
jeme. Tedy sociálně-právní porad-
nu, nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež a azylový dům, který třeba-
že nesídlí v Praze 3, tak jejím obča-
nům slouží a v Praze 3 najdou jeho 
kontaktní místo. Plánujeme, že stej-
ně jako loni přijedeme stylově v na-
šem mobilním nízkoprahovém klu-
bu – pojízdném autobusu Uličník, 
který funguje na základě spoluprá-
ce s třetí městskou částí jako terénní 
forma klubu v rámci programu pre-
vence kriminality. 

Jak moc je Uličník využívaný? Na-

vštěvuje jej hodně dětí?

Využívaný je naprosto plně. V sou-
časné době Uličník stojí každý týden 
na náměstí Jiřího z Poděbrad a dá se 
říct, že jeho kapacita je někdy doslo-
va na hraně, průměrně se zde vystří-
dá tak dvacítka dětí za šest hodin 
provozu. Klientela Uličníka je tro-
chu odlišná od té, která chodí do na-
šeho běžného ambulantního klubu, 
jsou to děti řekněme z lépe situova-
ných rodin. V trojkové části  Vino-
hrad ani žádná ambulantní služba 
tohoto typu není. Všechny jsou to-
tiž soustředěny na Žižkově, a Vino-
hrady tak trochu zůstávaly stranou. 

Možná někdo ani nepředpokládal, 
že by zde bylo něco takového zapo-
třebí, ale ukázalo se, že děti Uličníka 
velmi nadšeně využívají. A využívají 
jej skutečně jako sociální službu, ne-
jen jako volnočasovou aktivitu. 

Co všechno může  Uličník dětem 

nabídnout?

Prostory autobusu jsou poměrně 
velkorysé, takže Uličník může fun-
govat stejně jako standardní nízko-
prahové zařízení. Dětem jsou tam 
k dispozici zejména kontaktní soci-
ální pracovníci, kteří jsou ochotní 
naslouchat a povídat si s nimi, což je 
důležité zejména v období, kdy děti 
řeší nějaké citlivé téma, např. v ob-
dobí dospívání. Tato kontaktní prá-
ce, i když z venku vypadá velmi ne-
formálně, má svoje přísná pravidla, 
a to jak vedením rozhovoru, tak té-
maty. Vedle toho se tam dětem na-
bízejí i volnočasové aktivity, což je 
standardně fotbálek, pouští se tam 
fi lmy, muzika, je tam i sportovní vy-
žití. K dispozici jsou zde i počítače, 
internet, děti si tu mohou dělat také 
domácí úkoly.

S  jakými nejčastějšími problémy 

se na  vás děti a  mladí v  Uličníku 

obracejí?

Nejvíce řeší rodinné vztahy, ško-
lu a budoucí studium, potom také 
brigády a možnost vydělat nějaké 

peníze – to u těch starších. A samo-
zřejmě trávení volného času. Už to, 
že děti pravidelně chodí do Uliční-
ka, ukazuje na to, že předtím neměly 
možnost nebo třeba nevěděly vždy, 
jak smysluplně volný čas trávit. Je 
pravda, že děti, které k nám chodí, 
jsou z generace, která je mimo jiné 
doslova „ohrožena“ sezením doma 
u počítače a neměla by třeba dosta-
tek reálných sociálních kontaktů. 
V Uličníku kromě sociálních pracov-
níků děti potkávají i další vrstevní-
ky a mají možnost navazovat další 
vztahy.

Co si přejete pro R-Mosty do 

budoucna?

Stabilitu, a to jak fi nanční, tak legis-
lativní. Byli bychom rádi, kdyby naše 
služby – a nejen ty sociální –  měly pro 
svůj výkon stabilní prostředí. Mimo 
sociálních služeb pořádáme například 
vzdělávací kurzy pro pedagogy a v po-
slední době se také hodně angažujeme 
v přípravě zákona o sociálním bydlení 
a obecně v problematice bydlení soci-
álně vyloučených osob. Pokud to, co 
teď děláme, udržíme i do budoucna, 
tak budu moc spokojený. 

-mot-

Organizace se představí 
na veletrhu sociálních 
a návazných služeb 
Již druhý ročník veletrhu poskytovatelů sociálních a ná-
vazných služeb pod názvem Veletrojka se uskuteční 
11. června na náměstí Jiřího z Poděbrad. Návštěvníci 
budou mít možnost seznámit se s nabídkou a činností jed-
notlivých organizací, ale připraven bude také doprovodný 
program s řadou hudebních a tanečních vystoupení.

Přehlídku služeb, na níž se 
představí široké spektrum 
organizací, pořádá ve spolu-
práci s poskytovateli sociál-

ních a návazných služeb třetí městská 
část. Na druhém ročníku veletrhu po-
dle vyjádření zástupce starostky pro 
sociální záležitosti Davida Gregora 
najdou zájemci opět pestrou nabídku 
organizací, jejichž služby mohou lidé 
ocenit v jakékoli životní etapě. 

Rodiče s dětmi mohou načerpat 
řadu inspirací u stánků rodinných 
center, jako jsou Nová Trojka, Pale-
ček nebo Dům dětí a mládeže Uli-
ta. Svoje stánky zde bude mít i řada 
pacientských organizací – například 
společnost ERGO Aktiv, která po-
máhá lidem po mozkové příhodě 

nebo sdružení pacientek s nádoro-
vým onemocněním prsu Mamma 
HELP. Možnosti, jak trávit volný 
čas, ale i poradenství v sociální ob-
lasti, nabídnou seniorům pracovní-
ci sdružení Remedium, svoje služby 

představí i Pečovatelská služba Pra-
ha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 
nebo Život 90. Chybět nebudou ani 
organizace na podporu integrace ci-
zinců nebo lidí bez domova. 

-mot-Veletrh sociálních a návazných služeb se na Jiřáku uskuteční již podruhé
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Praha 3 včera a dnes

Náměstí, které v minulosti proslulo jako tržiště

Jednou z ulic, která vycházela z ulice 
Husovy (nyní Husitské) byla Proko-
pova, směřující do svahu k Olšanům. 
V roce 1872 ulice dala vzniknout Pro-
kopovu náměstí, které se tak stalo 
centrem nákupů potravin pro oby-
vatele dolního Žižkova. V té době 
byly na náměstí i dva hotely, posta-
vené u ulic ústících do náměstí. Prv-
ní býval a v dnešní době se opět na-
chází na rohu ulice Cimburkovy pod 
názvem „U tří korunek“. Zde míval 
kanceláře i první žižkovský poštovní 
úřad. Úřad byl později přestěhován 
do přízemí rohového domu „U Kar-
la IV.“. V tomto domě poštovní úřad 
byl až do devadesátých let dvacáté-
ho století. Druhý hotel pod názvem 
„U české koruny“ byl v padesátých le-
tech 20. století přeměněn na Obvod-
ní úřad národního zdraví pro Pra-
hu 3. V současné době jsou v budově 
kanceláře různých fi rem.

Nejvýznamnější budovou na rohu 
náměstí s ulicí Prokopovou je dům 
s čp. 100, který dal v roce 1876 po-
stavit pro potřeby Občanské záložny 

stavitel Karel Hartig. Její konec 
však urychlil a ukončil angažování 
na Žižkově. Potom budova sloužila 
různým c.k. úřadům. Především zde 
měla sídlo první radnice Žižkova, 
dřív než byla v září roku 1890 pře-
stěhována do nové radniční budo-
vy na nynějším Havlíčkově náměstí 
č. 9/čp. 700.

Od roku 1893 náměstím vedly ko-
leje koněspřežné tramvaje a od roku 
1901 do roku 1910 potom koleje elek-
trické dráhy.

Náměstí však proslulo hlavně 
jako tržiště. Trh i kamenné obchody 
poskytovaly možnost nákupu čers-
tvých potravin na vaření. Jako rari-
tu lze považovat to, že živou drůbež 

na požádání prodávající na mís-
tě zbavil života. To vše až do roku 
1932, kdy se část tržiště přestěhova-
la do nově otevřených prostor v bu-
dově zrušené elektrárny, která stá-
vala nedaleko. Tam se ve velké tržní 
hale prodávalo hlavně maso, vej-
ce, sýry a mléko. Zelenina se pak 
na Prokopově náměstí prodávala až 

do devadesátých let dvacátého stole-
tí. Po skončení trhů bylo náměstí re-
konstruováno. Poté, dne 5. října roku 
2005 za účasti většího počtu občanů, 
zde byla slavnostně odhalena socha 
Jaroslava Haška (1883–1923). Auto-
rem sochy je výtvarník a sochař Ka-
rel Nepraš (1932–2002). 

Jan Schütz, Klub přátel Žižkova

Tajemství ukrytá v temnotách

Keltské období

Většina občanů procházejících žiž-
kovskými ulicemi si ani neuvědo-
muje, kolik historických artefaktů 
se možná ještě skrývá či donedávna 
dosud skrývalo, pod dlažbou nebo 
v půdě, po které kráčejí.

Kdo dnes ještě ví, že v roce 1880 
v místech, kde se původní Volšanská 
třída (dnes Táboritská) sbíhala s tepr-
ve později pojmenovanou a jen pozvol-
na obydlovanou ulicí Libušinou (poté 
Dvořákova, dnes Kubelíkova), došlo 
při zemních pracích k nebývalému ná-
lezu. Dělníci narazili na mohylové hro-
by obsahující roztroušené lidské kosti, 
střepiny nádob s popelem, náramek 
a zbytky bronzových předmětů. Stá-
ří pravděpodobných keltských pozůs-
tatků naznačovalo tzv. halštatské údo-
bí, tudíž starší dobu železnou, kterou 
archeologové zařazují přibližně do let 
750 až 450 před naším letopočtem.

Na území naší městské části, jen 
několik let před rozdělením Králov-
ské vinohradské obce na Vinohrady I. 
(pozdější Žižkov) a na Vino hrady II. 
(příští Královské Vinohrady), do-
šlo k podobnému objevu již dříve, 

a to v roce 1872, při kopání zákla-
dů původních domů čp. 166 U krá-
le Václava v Roháčově ulici č. or. 25, 
a protějšího čp. 276 U Komenského 
(Komenského nám. č.or. 13). Obě 
stavení však zanikla při asanaci 
Žižkova! Na místě domu čp. 166/25 
v Roháčově ulici dnes stojí panelo-
vý dům s lékárnou a sousední pro-
lukou. Tam, kde na nároží Rohá-
čovy ulice a Komenského náměstí 
býval objekt čp. 276/13 s velikým 
hostinským sálem, později přestavě-
ným na Divadlo Deklarace, a poté 
na biograf Deklarace (Jiskra), dnes 
najdeme východní část a jídelnu 
mohutného Domu s pečovatelskou 
službou MČ Praha 3 (268/24–26).

V již zmíněném roce 1872 při 
hloubení základů pro domy čp. 166, 
čp. 276, a pro opodál stavěný objekt 
první obecné školy čp. 400 (dnes Ko-
menského náměstí 400/9, Gymnázi-
um a Hudební škola, základní umě-
lecká škola hl. m. Prahy), se našly 
hroby z Laténského období – z časů 
archeologicky řazených do mladší 
doby železné od roku 500 před naším 

letopočtem až do prvních let našeho 
letopočtu. Tehdy se ve střední Evro-
pě (Bojohemum) soustředily kmeny 
Keltů (Galů), které vytvářely i opidia, 
mimo jiné kultovní místa, v nichž mě-
la hlavní slovo kasta kněží – druidů.

Karel V. Rais v objemné monogra-
fi i Politický okres Vinohradský (1898) 
uvádí: „V r. 1872 na Komenského náměstí 

při kopání základů domu čp. 276, a po-

tom ještě na místě domu čp. 166 a čp. 400 

objeveno dvaadvacet hrobů s pohřby kos-

terními (jeden žárový), při nich naleze-

ny zrezovatělé a přelámané meče, oštěpy, 

jehlice, prsteny, kosti, zuby koňské a kan-

čí, střepiny hliněných nádob, zlaté a stří-

brné mince duhové misky, obyčejně min-

ce keltické zvané. Hroby byly zařazeny 

do doby Laténské.“ 

Na škole na Komenského náměs-
tí 400/9 je upevněna tabulka: „Občan-

ský dům, první školní budova na Žižkově 

postavená podle plánů Karla Hartiga, 

položení základního kamene 1872.“

Je všeobecně známo, že iniciáto-
rem regulačního plánu a parcelace 
zdejších pozemků, jakož i stavite-
lem řady místních objektů, byl právě 

Karel Hartig (1833–1905), první žiž-
kovský starosta v letech 1876–1878.

V monografi i Karel Hartig a po-
čátky Žižkova v 19. století (1996), 
uvádí její autor Miloslav Mikota: „Při 

kopání základů pro školu čp. 400 obje-

vili dělníci mezi archeologickými nále-

zy tři zlaté a dvě stříbrné keltské mince.“ 
Poznámka navíc oznamuje, že Harti-
govou zásluhou bylo pět mincí daro-
váno muzeu.

A my můžeme jen uvažovat: 
neobvyklé starověké nálezy byly 
prokazatelně zjištěny pouze u tří 
zdejších stavení. Avšak obvod Ko-
menského náměstí, lokalitu kelt-
ského pohřebiště a možná i opidia, 
lemovalo v průběhu času nejméně 
deset dalších objektů. Není proto 
vyloučeno, že se při následujících 
výkopech podloží příštích domů 
mohly objevit i jiné starožitnosti. 
Ozdoby, nákrční torquesy, nádoby, 
zbraně nebo zlaté mince duhovky. 
Kdo a co případně nalezl, ale ne-
ohlásil a zatajil, zůstane už asi na-
vždy tajemstvím. 

Miroslav Čvančara

… v roce 2005 zde byla odhalena socha Jaroslava Haška

V místě dnešního 

Komenského 

náměstí bylo 

v roce 1872 při 

hloubení základů 

dvou domů 

a první obecné 

školy na Žižkově – 

č.p. 400 nalezeno 

22 keltských 

hrobů 

z Laténského 

období

Dříve se na Prokopově náměstí konaly trhy… 

foto: KPŽ

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

Jednání ve velké síni krakovského 
Wawelu byla zahájena 19. března 1431 
za přítomnosti krále polského a mno-
ha biskupů a univerzitních mistrů. 
Zpočátku se jednalo mezinárodní řečí 
vzdělanců latinou, zakrátko však obě 
delegace přešly na češtinu. To bylo 
ale jediné, na čem se shodly. Žádná 
strana nebyla ochotná k sebemenším 
ústupkům a k dovršení všeho krakov-
ský biskup Zbyhněv z Olešnice vyhlá-
sil po dobu přítomnosti kacířů nad 
městem interdikt, t.j. zákaz vykoná-
vat bohoslužby, křtít, oddávat a po-
hřbívat. A aby král mohl oslavit ale-
spoň Velikonoce, byli husité uklizeni 

do blízké Kaziměře. Není divu, že jim 
následujícího dne 2. 4. dojde trpěli-
vost a svůj pobyt ukončí písemným 
prohlášením, že jsou ochotni zúčast-
nit se jednání nadcházejícího koncilu 
v Basileji, ale jen jako rovní s rovnými 
a musí jim být zaručená bezpečná ces-
ta i návrat. Mistři krakovské universi-
ty odpověděli 4. dubna memorandem 
požadujícím, aby se husité rozhodnu-
tím koncilu skutečně podřídili. Na to 
následovala diplomatická odpověď, 
že česká delegace nemá k podobným 
závazkům mandát, a pozvání Polá-
ků k prvomájovému sněmu do Pra-
hy. Zakrátko se však provalil skandál 

– na hranicích jsou zadrženi dva jízd-
ní poslové, nesoucí listy litevského 
prince Svidrigalla (syna velkoknížete 
Vitolda, usilujícího o vymanění z pol-
ské nadvlády), adresované kapitánu 
táborských vojsk knězi Prokopovi, 
v němž jej tento žádá o vojenskou po-
moc proti polskému králi! Husitská 
delegace tedy v Krakově tajně vyjed-
návala i s litevskými spiklenci! Ces-
tou zpátky čekala menší komplikace 
– Zikmund Korybutovič totiž svě-
řil město Glivice na dobu své nepří-
tomnosti Beranardu Rothovi a ten je 
zrádně předal knížeti Konrádu Oleš-
nickému a Kozelskému. Nic netušící 

husité málem upadli do léčky. Hlav-
ní osobnosti a většina delegace se sice 
se značnou dávkou štěstí zachránily, 
ovšem asi sto mužů doprovodu bylo 
zajato a převezeno na Kozlí. Poté 
Konrád Glivici vypálil a s pomocí 
vratislavských se ještě pokusil dobýt 
Krucburk (Kluczbork), při výpadu 
obležených 22. 5. ale utrpěl těžké 
ztráty a musel odtáhnout. Nakonec 
bylo ve Slezsku uzavřeno příměří.

Předvečer sněmu 30. dubna byl 
vyplněn nekonečným hádáním no-
vého duchovního vůdce pražanů Ja-
na Rokycany s táboritou Mikulášem 
z Pelhřimova o 7 věroučných bodů. 

Samozřejmě bez výsledku. Pokračo-
vání mohla sledovat i polská dele-
gace, vedená Abrahamem ze Svan-
šína (polsky Zbaszyn; ten později 
přestoupí na husitství) a Mikulášem 
z Březí, která druhého dne dorazila. 
Jsou tu však i zástupci biskupa olo-
mouckého Kunce ze Zvole a vyslan-
ci krále Zikmunda, purkrabí karl-
štejnský Zdeslav Tluksa z Buřenic 
a Mikuláš z Lobkovic, ti ale mají jen 
sjednat novou schůzku. Jejich návrh 
přijímají všichni s výjimkou sirotků 
a novoměstských pražanů a za mís-
to je určen Cheb. 

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy
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Program Informačního centra Praha 3 oslaví výročí narození Přemysla Pittra

K 120. výročí narození Přemysla 

Pittra pořádá informační centrum 

řadu tematických aktivit, které se 

věnují jeho humanistické a peda-

gogické činnosti. Vrcholem bude 

slavnostní akt, během něhož sta-

rostka Vladislava Hujová symbolic-

ky zasadí v zahradě Milíčova domu 

pamětní strom.

Přednáška na téma Islámský funda-
mentalismus – 2. díl. se koná 3. červ-
na od 17 hodin v podání Mgr. Jana 
Duška. Oslavy Pittrova narození za-
hájí 9. června od 18 hodin beseda se 
spisovatelem Pavlem Kosatíkem, au-
torem knihy Sám proti zlu. Filmová 
projekce Milujte své nepřátele, která 
se bude promítat 11. června od 18 ho-
din, představí život a dílo Přemys-
la Pittra. Po skončení projekce bude 
následovat beseda s autorem fi lmu – 
Tomášem Škrdlantem.

Vlastivědná procházka, kterou 
provede Marta Vrabcová, se usku-
teční 15. června od 10 hodin, a ten-
tokrát povede do Milíčova domu. 
U příležitosti 120. výročí narození 
Přemysla Pittra bude v prostorách 
zahrady Milíčova domu zasazen 

pamětní strom za účasti starostky 
Vladislavy Hujové.

Blanka Sedláčková pohovoří 
o Přemyslu Pittrovi v informačním 
centru 17. června od 17 hodin. Bě-
hem komponovaného večera „Děti 
za nic nemohou“, který pro infocen-
trum připravila 18. června od 18 ho-
din režisérka Olga Strusková, vy-
stoupí a přečtou texty Pavla Kohna 
a Olgy Fierzové osobnosti jako Josef 
Somr, Táňa Fischerová, Vida Neu-
wirthová a děti ze souboru Feigele. 
Vzácným hostem večera bude přítel 
Přemysla Pittra Miroslav Matouš. 

Další komponovaný večer dne 
22. června od 17 hodin připomene 
pro změnu Jaroslava Foglara. Fil-
mový dokument Jestřáb bude dopl-
něn o besedu s Jaroslavem Čvanča-
rou – autorem dokumentu, který byl 
začátkem 60. let členem Foglarova 
oddílu Hoši od Bobří řeky. Modero-
vání se zhostí Slavomil Janov.  

Vlastivědná procházka dne 24. 
června od 10 hodin povede opět 
do Milíčova domu s odborným vý-
kladem jeho dlouholeté ředitelky 
Marty Vrabcové. Dne 24. června 
od 17 hodin proběhne opět diskuse 

o Přemyslu Pittrovi se spolupracov-
nicí Přemysla Pittra paní Blankou 
Sedláčkovou.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se 
25. června uskuteční latinskoameric-
ký veletrh Merkádo. Současně bu-
dou velvyslanectví Argentiny, Bra-
zílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru 
a Venezuely nabízet v prostorách In-
formačního centra Praha 3 velice za-
jímavé cestovní a kulturní informa-
ce o svých zemích. K dispozici bude 
pro veřejnost v sálu infocentra mezi 
9. a 16. hodinou promítání fi lmů 
o kulturní a přírodní kráse zemí La-
tinské Ameriky. Nebudou chybět ani 
informační materiály o cestovním 
ruchu. Pro další dotazy mohou zá-
jemci navštívit stánky Merkáda, kde 
najdou občerstvení, nápoje, umělec-
ké předměty, informace a ještě více 
o tomto krásném regionu. Taktéž si 
mohou návštěvníci vychutnat latin-
skoamerickou hudbu.

Veškerý program informačního 
centra je ZDARMA. Vstupenky na 
označený program si můžete vy-
zvednout 1. června v 9 hodin v In-
formačním centru Praha 3. 

 -ham-

Akce Hrr na ně! 
připomene boj o Vítkov 
a upálení Jana Husa
Potřetí zažije vrch Vítkov rekonstrukci bitvy, 
kde 14. července 1420 odrazila hrstka husitských 
bojovníků přesilu rakouských a míšeňských křižáků. 

Podle starostky Vladislavy Hu-
jové akce Hrr na ně! připo-
mene nejen známou bitvu, 
ale též státní svátek mistra 

Jana Husa, který byl upálen za svo-
ji Pravdu před 600 lety. Dne 11. čer-
vence se na vrchu Vítkov uskuteční 
středověká slavnost v duchu odkazu 

husitských tradic. Opět budou mít 
návštěvníci možnost zhlédnout hr-
dinnou obranu husitské posádky, 
která přes značnou přesilu protiv-
níka udrží své pozice. Bitvy se zú-
častní na sto válečníků v dobových 
kostýmech, na návštěvníky čekají ry-
tířská klání, kejklířská vystoupení, 

šermířské souboje, potulní minesen-
gři, kteří předvedou historické písně 
na autentické hudební nástroje nebo 
dobová módní přehlídka. 

Pro děti budou připraveny různé 
dobové hry a soutěže, loutkové diva-
dlo, střílení z luku a kuše nebo hod 
na cíl. Pozornost si jistě zaslouží 

stánky s řemesly – své umění před-
vedou hrnčíři, řezbáři, kováři, bru-
siči nožů nebo svíčkaři. Pravé kvas-
nicové pivo, frgále, trdelníky nebo 
tradiční medovina spolu s dobovou 
kuchyní tu nebudou také chybět. 
Pro zájemce se budou konat také 
prohlídky Památníku na Vítkově se 

sníženým vstupným. Akce je urče-
na nejen pro Pražany, ale také pro 
návštěvníky, kteří přijedou do met-
ropole na autobusové nádraží Flo-
renc – opět bude zavedena bezplat-
ná kyvadlová doprava z Florence 
na Ohradu. 

 -ham-

 červen
 3. 6. 17.00 hod. |  Přednáška Islám a islámský fundamentalismus – 2. část 

– Mgr. J. Dušek
 9. 6. 18.00 hod. |  Beseda s Pavlem Kosatíkem – autor knihy „Sám proti zlu“ 

povede diskusi o Přemyslu Pittrovi
 11. 6. 18.00 hod. |  Filmová projekce* „Milujte své nepřátele“ – uvede a besedy 

po filmové projekci se zúčastní autor Tomáš Škrdlant
 15. 6. 10.00 hod. |  Vlastivědná procházka* do Milíčova domu + vysazení stromu 

starostkou MČ Praha 3 Vladislavou Hujovou ke 120. výročí 
narození Přemysla Pittra, sraz v 10 hod. u kostela sv. Rocha

 17. 6. 17.00 hod. |  Přemysl Pitter – beseda se spolupracovnicí Přemysla Pittra, 
paní Blankou Sedláčkovou

 18. 6. 18.00 hod. |  Komponovaný večer* ke 120. výročí narození Přemysla Pittra 
„Děti za nic nemohou“ – vystoupí Táňa Fischerová, Josef 
Somr, děti z divadelního souboru Feigele pod vedením Vidy 
Neuwirthové. Dramaturgie a režie Olga Strusková.

 22. 6. 17.00 hod. |  Filmový dokument* o Jaroslavu Foglarovi „Jestřáb.“ První 
filmový dokument o Jaroslavu Foglarovi okem kamery Jaroslava 
Čvančary. Moderuje Slavomil Janov.

 24. 6. 10.00 hod. |  Vlastivědná procházka* do Milíčova domu, sraz v 10 hod. 
u kostela sv. Rocha

 24. 6. 17.00 hod. |  Přemysl Pitter – beseda se spolupracovnicí Přemysla Pittra, 
paní Blankou Sedláčkovou

  25. 6.   9–16 hod. |  Merkádo – promítání filmů o zemích Latinské Ameriky

V průběhu června Vás srdečně zveme na interiérovou i exteriérovou výstavu 
ke 120. výročí narození Přemysla Pittra.

PARK PARUKÁŘKA
5. a 6. června 2015

 SKÁKACÍ HRADY 
DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽE PIVA

DEGUSTACE PIV 35 MINIPIVOVARŮ
VSTUP ZDARMA

RADNICE PRAHY 3 
VÁS ZVE NA ČTVRTÝ 
ROČNÍK FESTIVALU

PÁTEK 
14.00 – 21.45 hod.

17.40 KUJOONI 

/ESTER KOČIČKOVÁ/

19.00 STAND UP 

/KAREL HYNEK/

20.40 TRABAND

SOBOTA 
12.00 – 21.45 hod.

14.00 EN.DRU BEAT BOX15.00 STAND UP /LUKÁŠ PAVLÁSEK/
16.00 STAND UP 

/MAREK DANIEL/
20.00 VŠICHNI 

    SVATÍ

Program 

loňského ročníku 

akce Husité 

na Vítkově přilákal 

tisíce návštěvníků


