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Žižkovská  

radnice se zapojila 

do 1. ročníku akce 

RUN and HELP

str. 6

Oslavy  

134. výročí  

povýšení Žižkova 

na město

str. 5
říká v rozhovoru vojenský historik  

Pavel Kmoch str. 13

pový

„Barikáda zobrazí  
Pražské povstání  

vcelku,“

Pietní akt na Pražačce 
zahájí oslavy konce války
Květen bude ve znamení oslav konce 2. světové války, který 

si připomene celý svět. Třetí městská část uvede na mnoha 

místech svého území řadu pietních aktů, výstav, přednášek. 

Vrcholem bude ukázka bojů z Pražského povstání dne 

9. května na Havlíčkově náměstí.

Každý rok si žižkovská rad-
nice připomíná pietním 
aktem dne 5. května ko-
nec nejhoršího globálního 

válečného konfliktu novodobé histo-
rie. Ani tentokrát tomu nebude jinak. 
V 11 hodin v areálu Základní školy 
Pražačka se za účasti vedení Prahy 3 
vzpomene na začátek Pražského po-
vstání, které bylo součástí celonárod-
ního povstání v tehdejším Protekto-
rátu Čechy a Morava a vyžádalo si 
tisíce obětí na životech. Žižkov zažil 

nejtěžší boje právě zde, kde sídlila 
SA-Standarte Feldherrnhalle, kte-
rá tehdy věznila v areálu školy ně-
kolik desítek rukojmích, včetně žen 
a dětí, jež Němci mučili a následně 
popravovali na školním dvoře. Boje 
o Pražačku patřily k nejdramatičtěj-
ším okamžikům Pražského povstání, 
a právě proto si toto místo pietně při-
pomíná i radnice třetí městské části.

V rámci výročí povstání se usku-
teční tentýž den v 15 hodin zahájení 
exteriérové výstavy na náměstí Jiřího 

z Poděbrad připravované ve spolu-
práci s Ústavem pro studium totalit-
ních režimů za účasti zástupce sta-
rostky Alexandera Bellu. 

Program oslav výročí konce vál-
ky v Evropě počítá také s výstavami 
a přednáškami. Přednášky v Infor-
mačním centru Praha 3 přiblíží osud 
českých zemí v době protektorátu 
a povedou je renomovaní odborníci 
na 2. světovou válku. 

Viktoria Žižkov dluží 
za nájem, Praha 3 
podala žalobu
Vedení žižkovské radnice rozhodlo 

o podání žaloby na FK Viktoria Žiž-

kov. Klub, který vlastní Luděk Vinš, 

dluží městské části za  nájem sta-

dionu 900 tisíc korun a nereaguje 

na vstřícné kroky ze strany radnice.

Více na str. 4

Dětský den 
na Pražačce
Na oslavy svátku dětí zve městská 

část do Sportovního a rekreačního 

areálu Pražačka, kde na děti v ne-

děli 31. května od 10 do 16 hodin 

čeká spousta soutěžních disciplín 

o ceny, ale také divadelních a hu-

debních vystoupení. 

Více na str. 17

Praha 3 chystá  
katalog neziskových 
organizací
Na webu Prahy 3 bude zveřejněn 

katalog neziskových organizací, 

který radnice právě dokončuje. 

Podpora neziskového sektoru je 

jednou z priorit třetí městské části. 

Více na str. 18
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Akce Barikáda, která 

se letos uskuteční 

na Havlíčkově 

náměstí, se zúčastní 

okolo 400 členů 

vojenských klubů

sloupek

Bezpečnější přechody pro chodce, 

opravené chodníky a  především bez-

pečnost v dennodenním provozu těch 

nejmladších účastníků – školáků a ško-

laček. To jsou témata, která hýbou kaž-

dými komunálními volbami v  Praze 

i na venkově, a tedy i životem radnice. 

Přes všechno, co se na tomto poli v mi-

nulých letech událo, má Praha 3 v tomto 

ohledu deficit, který se budeme pokou-

šet v tomto volebním období „smazat.“

Nejaktuálnějším dopravním téma-

tem pro naši městskou část v  sou-

časné době je revitalizace Vinohrad-

ské třídy. Ve  spolupráci s  hlavním 

městem k  tomuto tématu proběh-

ly workshopy a celá řada dalších ve-

řejných akcí, na  základě kterých byl 

vytvořen pracovní návrh budoucí po-

doby této klíčové dopravní tepny pro 

Vinohrady i Žižkov. Ten si každý bu-

de moci prohlédnout v nejbližší době 

v infocentru městské části na náměs-

tí Jiřího z Poděbrad. Ke studii se tak 

veřejnost bude mít i nadále možnost 

vyjadřovat a podávat tak své podněty 

a připomínky. O podrobnostech Vás 

budeme včas informovat.

Z dalších velkých dopravních akcí 

je v plném proudu rekonstrukce Ma-

lešické ulice, která si, věru, zasluhu-

je pozornost. Na  tuto investiční akci 

již máme přislíbené prostředky a začít 

by se mělo ještě koncem tohoto roku.

Radnice každoročně investuje mili-

ony korun do obnovy chodníků v měst-

ské části. Aby nebyl plán oprav cen-

trálně řízen od úředního stolu, vytvořili 

jsme ve spolupráci s TSK Praha elekt-

ronický formulář, kde můžete i vy hlásit 

havarijní případy, které vyžadují pozor-

nost města. Ten naleznete na adrese: 

www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/

hlaseni-poruch-a-zavad. 

Věnujeme se také naplno do-

pravě před školami a  školkami Pra-

hy  3 a  připravujeme bezpečnostní 

změny. I  zde uvítáme Vaše podně-

ty na  e-mailové adrese: bezpecne.

do.skoly@praha3.cz.

Lucie Vítkovská
zástupkyně starostky

 Pokračování na str. 2

Velké změny 
i maličkosti 
pro bezpečnost
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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

„Naší snahou je přitáhnout ke sportu co nejvíce dětí,“  

říká předseda komise pro tělovýchovu a sport Miroslav Fabík

Můžete představit náplň činnosti 

komise, které předsedáte?

Komise pro tělovýchovu a sport byla 
zřízena usnesením Rady MČ Pra-
ha 3 v únoru 2013 a je jejím porad-
ním orgánem. V listopadu 2014 byla 
po říjnových komunálních volbách 
jmenována komise v novém složení. 
Důvodem pro zřízení komise byla 
skutečnost, že z pražského magist-
rátu přicházely finanční dotace z ha-
zardu cíleně směřované do sportu 

a bylo nutné nastavit pravidla je-
jich rozdělování, ale i kontrolovat, 
zda byly přidělené prostředky dle 
zadaných kritérií využity. Zname-
ná to chodit do sportovních oddílů, 
provádět kontrolu, ale vyslechnout 
i potřeby sportovců. Hlavní činnos-
tí komise je spolupráce se sportovní-
mi kluby na Praze 3 a jejich finanční 
podpora. Dalšími atributy spoluprá-
ce je podpora mládeže, handicapo-
vaných spoluobčanů a seniorů. 

Kolik má komise členů a kdo v  ní 

zasedá? 

Komise se skládá z osmi členů a ta-
jemníka komise. Složení komise jde 
napříč politickým spektrem a jedná 
se o aktivní sportovce nebo sportov-
ní funkcionáře.

Řídí se komise nějakým pravidelným 

pracovním režimem, nebo se schází 

ad hoc? 

Pracovní režim je pravidelný, ale v pří-
padě řešení nových sportovních akcí 
a nestandardních úkolů se schází ad 
hoc. U pravidelných jednání se řeší 
dva základní úkoly – přidělování fi-
nancí v rámci vyhlášených programů 
a příprava podkladů pro radu MČ. 
Druhým úkolem je již zmíněná kon-
trola korektnosti čerpání dotací spor-
tovními kluby formou kontrol v oddí-
lech. Dále komise zajišťuje sportovní 
akce ve spolupráci s nadacemi nebo 
turnaje pro nejmenší sportovce např. 
na úrovni mateřských škol Prahy 3.

Jaké dopady má komise na běžný 

život městské části Praha 3?

Naší snahou je přitáhnout co nejvíce 
dětí a mládeže ke sportu místo sezení 
doma u počítačů, aby mohly chodit 
ve volném čase trénovat a nepotlou-
kaly se po ulicích. Tok dotací směřuje 
i na provoz sportovních oddílů, aby 
se dětem poskytlo kvalitní zázemí 

či soustředění. Podporujeme i han-
dicapované spoluobčany a seniory, 
pomáháme jim při získávání prostor 
např. pro kondiční cvičení. 

Čím by se měla komise zabývat 

v nejbližších měsících?

Aktuálně členové komise navštěvu-
jí vybrané sportovní oddíly s cílem 
kontroly čerpání dotací a současně 
sbíráme podněty, na které oblasti 
činnosti podpory se máme zaměřit. 
Následně proběhne vyhodnocení, 
které se dále využívá např. při tvor-
bě strategie programových dotací. 
Připravujeme ve spolupráci s mlá-
dežnickým fotbalovým klubem Vik-
torie Žižkov o.s. fotbalový turnaj pro 
mateřské školy a žáky prvních a dru-
hých tříd ZŠ v malé kopané na hlav-
ním hřišti Viktorky. Jedná se o 2. roč-
ník v rámci oslav Franze Josefa I. pro 
zhruba 200 dětí, včetně dívek. 

-red-

Rada MČ Praha 3

8. 4. 2015

Změna organizačního řádu 
úřadu umožní úspory nákladů 
Rada městské části podpořila změ-

nu Organizačního řádu ÚMČ. Schvále-

ná úprava představuje první krok k  ra-

cionalizaci organizační struktury Úřadu 

městské části. Účelnějším uspořádáním 

pracovních činností otevírá možnost sni-

žovat počet zaměstnanců na některých 

útvarech, a tím i uspořit náklady na pro-

voz úřadu. Od 1. 7. 2015 bude mimo jiné 

zrušen odbor matriční a fakticky sloučen 

s odborem občansko správním, na od-

boru správy úřadu od července zůstanou 

ze čtyř stávajících oddělení pouze dvě – 

technické a ekonomické. Nově bude zří-

zen odbor organizační, do kterého bude 

převedeno oddělení zabezpečující ově-

řování a Czech POINT. 

Školka vybaví svou zahradu 
novým domečkem a sezením
Členové rady městské části Praha  3 

schválili převod finančních prostředků 

z rezervního fondu do investičního fondu 

v rámci hospodaření příspěvkové organi-

zace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcho-

lu 1a/1955 ve výši 250 000 Kč. Částka 

bude využita k technickému zhodnocení 

majetku školy – bezpečnostního zařízení, 

systému domovního videa a audio tele-

fonů a na nákup dřevěných prvků na za-

hradu školy – domečku, tabule a sezení.

Rada MČ Praha 3

22. 4. 2015

Dům na Vinohradské 168 má 
schválené prohlášení vlastníka
Rada MČ Praha 3 schválila Prohláše-

ní vlastníka dle § 1166 zák. č. 89/2012 

Sb. k  pozemku parc. č. 3648, jehož 

součástí je dům č.p. 2356, adresou Vi-

nohradská 2356/168, a pozemku parc. 

č. 3647, obec Praha, katastrální úze-

mí Vinohrady. Záměr prodeje jedno-

tek dle zákona č. 89/2012 Sb. v tom-

to domě byl schválen usnesením Rady 

městské části Praha  3 č. 35 ze dne 

28.  1.  2015 a byl zveřejněn na Úřed-

ní desce od 3. 2. 2015 do 19. 2. 2015.

Radnice vypíše veřejné soutěže 
na úpravy panelových domů 
Rada městské části schválila záměr 

na  vypsání veřejné nadlimitní zakázky 

v otevřeném řízení na stavební práce pro 

získání dodavatele, který provede sta-

vební práce u panelových domů v ulicích 

Roháčova 34, 36, 38, 40, 42 a 44, Ro-

kycanova 18, Sabinova 8 a 10 a Česko-

bratrská 7, 9 a 11. Dále bude vypsána 

veřejná soutěž na úpravy panelových do-

mů v ulicích Buková 16, 18, 20, 22 a 24, 

v ul. Jeseniova 15, 17, 19, 23 a 25, Jese-

niova 27, 29, 31, 33 a 35  a dále v ul. Je-

seniova 37, 39 a 41, Ostromečská 3 a 5 

a také v ul. Táboritská 22, 24 a 26. Bě-

hem stavebních úprav panelových domů 

budou především opraveny a zatepleny 

fasády těchto objektů, vyměněna okna 

v  nebytových a  společných prostorách 

a  stávající ocelové zábradlí na  lodžiích. 

Budou také mimo jiné vybudovány no-

vé vstupní prosklené stěny z hliníkových 

profilů a upraven bude i parter. 

Pietní akt na Pražačce zahájí oslavy konce války

Na panelovou výstavu na náměstí Jiřího z Po-
děbrad naváže i expozice v Galerii pod radnicí 
Květen 1945 v Praze 3, která formou historických 
fotografií ukáže Žižkov v době povstání. Piet-
ní akt proběhne 8. května na Olšanských hřbi-
tovech v místech, kde jsou pochováni vojáci 

Commonwealthu, Rudé armády, Ruské osvobo-
zenecké armády nebo oběti Pražského povstání. 
Sem také zamíří 22. května vycházka, věnovaná 
válečnému pohřebišti.

Vrcholem bude vzpomínková akce Bariká-
da 2015, která ve dnech 8. a 9. května nabíd-
ne návštěvníkům jednak výstavu historické vo-
jenské techniky, tematické expozice, ale hlavně 

zobrazí boj o barikádu, který vypukne 9. května 
ve 14 hod. v dolní části Havlíčkova náměstí, re-
spektive v Prokopově ulici. Výpravná historická 
rekonstrukce se uskuteční za účasti 400 členů vo-
jenských klubů a představí nejdůležitější událos-
ti Pražského povstání. Více informací naleznete 
na stránkách 13 a 15. 

-ham-

Rekonstrukce a využití NNŽ 
je pro radnici Prahy 3 prioritou

O přesun sídla do budovy Nákladového nádraží Žižkov 
(dále jen NNŽ) projevují vážný zájem dvě státní instituce, 

a to Národní filmový archiv a Státní tiskárna cenin.  
Státní tiskárna cenin by zde nejenom sjednotila své 

provozy, ale vybudovala by i muzeum bankovek 
a tiskařských strojů. 

Tento záměr je pro Prahu 3 
významný i proto, že čest-
ný občan Prahy 3 pan Ol-
dřich Kulhánek, autor 

grafické podoby současných českých 
bankovek a mnoha českých poštov-
ních známek, je tvořil ve svém žižkov-
ském ateliéru. Tyto dvě státní instituce 
by obsadily téměř 2/3 plochy budovy 
NNŽ, a proto je vytvoření podmínek 
pro realizaci tohoto veřejného zájmu 
prioritou pro radnici Prahy 3.

V dubnu 2013 byla budova NNŽ, 
která mimo administrativní průčelí 
zahrnuje i obě skladová křídla s cel-
kovou výměrou přes 7 hektarů vnitřní 
plochy, prohlášena za nemovitou kul-
turní památku. Neudržovaná a své-
mu původnímu určení již nesloužící 
budova NNŽ je pro Prahu 3 velkým 
bezpečnostním rizikem. Je zpraco-
ván tzv. „Master management plán 

NNŽ“, který obsahuje právní, staveb-
ně-technickou a provozně-ekonomic-
kou analýzu, a tvoří tak východisko 
pro konverzi budovy NNŽ.

Jediným platným podkladem pro 
umístění jakéhokoliv záměru v území 
je platný územní plán. Plocha NNŽ 
má téměř 32 hektarů a o ukončení 
činnosti nádraží bylo rozhodnuto již 
v roce 2002. Magistrát v minulosti 
nekoncepčně změnil územní plán jen 
v severní části tohoto území. Patnáct 
hektarů může být využito jako smí-
šené městské jádro a všeobecně smí-
šené území včetně parku a zbylých 
17 hektarů, včetně budovy NNŽ, jsou 
stále plochy pro provoz železniční 
dopravy.

Výstavbu na NNŽ významně 
ovlivňuje narůstající objem dopra-
vy na území Prahy 3. Bylo určeno, 
že než bude vybudován dopravní 

okruh Prahy, může být povolena 
na NNŽ zástavba, která bude gene-
rovat maximálně 10.000 tzv. doprav-
ních pohybů. Budova NNŽ přináší 
zásadní změny do dopravního řešení 
celé oblasti nádraží, a proto radnice 
zadala zpracování dopravní studie, 
která určí, kolik je potřeba vyčlenit 
dopravních pohybů pouze pro bu-
dovu NNŽ, aby po změně územního 
plánu zde mohly státní instituce rea-
lizovat svůj záměr. Radnice tak získá 
relevantní argument při jednání s in-
vestorem v severní části NNŽ.

V záři 2012 vydal stavební úřad MČ 
Praha 3 rozhodnutí o umístění stavby 
„Revitalizace nádraží Žižkov – Sever, 
Praha 3“. Městská část Praha 3 poda-
la proti tomuto rozhodnutí odvolání, 
ale MHMP v listopadu 2013 potvrdil 
vydané územní rozhodnutí a na jeho 
základě se radnice Prahy 3 rozhodla 

v lednu 2014 podat žalobu o zrušení 
správního rozhodnutí MHMP. O této 
žalobě nebylo dosud rozhodnuto. 
Praha 3 napadá v žalobě mimo jiné 
především závazné stanovisko památ-
kové péče MHMP z prosince 2009, 
které se vyjadřuje kladně k realizaci 
záměru. Kladné stanovisko magistrát-
ních památkářů k územnímu rozhod-
nutí potvrdilo v březnu 2015 i minis-
terstvo kultury.

Praha 3 přesto považuje rozhod-
nutí o umístění stavby za nezákonné 
a žaloba stále běží, ale investor může 
stavbu kdykoliv realizovat. 

Radnice bude s investorem jed-
nat o redukci projektu v návaznosti 
na zjišťovanou potřebu tzv. doprav-
ních pohybů pro budovu NNŽ a vy-
budování veřejné vybavenosti, jako je 
škola a park. 

-red-
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V Habrové ulici slouží  
nové hřiště pro teenagery 
Nový víceúčelový herní areál, který městská část za pomoci dotace z EU vybudovala v ulici 
Habrová, slouží od pátku 27. března veřejnosti. Součástí otevření byla i freestylová exhibice jezdců 
z VSA Xtreme teamu nebo ukázka sportovního lezení. Za třetí městskou část hřiště slavnostně 
otevřelo vedení radnice v čele se starostkou Vladislavou Hujovou.

Hřiště pro náctileté vznik-
lo v místě nevyužívané-
ho areálu v ulici Habro-
vá a celkové náklady 

na rekonstrukci činily podle zástup-
ce starostky pro investice Ivana Ho-
lečka 17 mil. Kč, z toho 13,5 mil. Kč 
pokryla dotace z evropských fondů.

Projekt multifunkčního hřiště, 
které se rozkládá na ploše 4477 m2, 
vypracoval Ateliér zahradní a kraji-
nářské tvorby – Ing. Zdenek Sendler. 
Hřiště lemované dráhou pro in-line 
bruslení, je rozděleno do čtyř funkč-
ních celků. První část areálu tvoří 
polyfunkční hřiště pro míčové hry 

obehnané 4,5 metru vysokou ochran-
nou sítí, v druhé najdou zájemci ven-
kovní posilovnu se třemi fitness prvky 
umožňujícími základní cviky s vahou 
vlastního těla a ve třetí pak reliéfně 
modelovanou plochu pro kolečkové 
brusle, triková kola a dětská vozít-
ka, jejíž součástí je i tři metry vysoká 

lezecká stěna. V poslední, čtvrté části 
areálu je umístěn objekt s toaletami, 
skladem, občerstvením a zázemím 
pro správce sportoviště.

Realizovaný projekt byl podpo-
řen v rámci OPPK (Operační pro-
gram Praha – Konkurenceschop-
nost), tento program byl podpořen 

a spolufinancován z ERDF (Evrop-
ský fond pro regionální rozvoj). 

-red-

Starostka Prahy 3 svolala zasedání 

zastupitelstva kvůli grantům

Starostka Vladislava Hujová se rozhodla 
svolat na 30. dubna 2015 jednání Zastu-
pitelstva městské části Praha 3 z důvodu 
zapracování novely zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, která mimo jiné upravuje i zá-
vazné podmínky pro poskytování finanč-
ních částek z rozpočtu veřejných subjektů 
a dotýká se i již schválených grantů a darů 
pro rok 2015. Nejednotnost právních vý-
kladů v době uvedení zákona v platnost 
způsobila problémy v řadě měst a obcí 
včetně městské časti Praha 3.

S ohledem na právní výklad, kterým 
MČ Praha 3 disponuje, je nyní nezbyt-
ně nutné, aby před samotným poskytnu-
tím grantů a darů byly schváleny nové 

vzorové texty smluv, na základě kterých 
bude možno finanční částky vyplatit. 
Výše finančních prostředků bude jednot-
livým příjemcům zachována ve stejné po-
době, jak bylo již projednáno a schváleno 
na březnovém zastupitelstvu. 

Vedení městské části Praha 3 si uvě-
domuje vznik možných komplikací, kte-
ré může způsobit zpoždění ve vyplace-
ní prostředků příjemcům, a proto činí 
všechny kroky k rychlému vyřešení admi-
nistrativně-právního problému a zároveň 
se za vzniklou situaci omlouvá. O těch-
to skutečnostech byli všichni příjemci in-
formováni v dopise rozeslaném v průbě-
hu dubna. 

-sak-

Rekonstrukce Polikliniky Vinohrady 

začne 7. podlažím a rentgenem

Městská část letos zahájí rekonstrukci Po-
likliniky Vinohrady. V létě 2015 začnou 
práce na obnově 7. podlaží a také té části 
přízemí, kde je umístěno diagnostické cen-
trum s rentgenem. Podle zástupkyně sta-
rostky Lucie Vítkovské nemusí mít lékaři 
provozující praxi v těchto podlažích poli-
kliniky obavu, že by byli v průběhu rekon-
strukčních prací bez ordinace – městská 
část pro ně bude mít připravené náhradní 

prostory. Další podlaží polikliniky by měly 
projít rekonstrukcí v následujících letech, 
ale vždy podle předem stanoveného har-
monogramu. Podle zástupce starostky Iva-
na Holečka bude jeho sestavení předchá-
zet intenzivní komunikace s lékaři, jichž se 
bude rekonstrukce týkat. Díky ní by se oni, 
ale i jejich pacienti, mohli v dostatečném 
předstihu připravit na rekonstrukci a s ní 
spojená omezení.  -sak-

Vinohradská změní podobu,  

obyvatelé se mohou zapojit do plánování

Nové uspořádání tramvajových zastávek, vybudo-

vání nových přechodů pro chodce a zvýšení jejich 

bezpečnosti či bezbariérový přístup na zastávky 

MHD představují jedny z mnoha návrhů studie, kte-

rá by měla vyústit v rekonstrukci Vinohradské třídy. 

Na přípravě koncepční studie se významně podílí 

také třetí městská část i její obyvatelé.

Vinohradská ulice je jednou z nejvýznamnějších 
pražských tříd. V nejbližších letech ji čeká komplexní 
revitalizace, která kromě zlepšení dopravního řešení 
povede i ke zkvalitnění veřejného prostranství. Insti-
tut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR 
Praha) v těsné spolupráci s městskými částmi Praha 3 
a Praha 2 v současné době zpracovává koncepční stu-
dii, která poslouží jako podklad pro budoucí revitali-
zaci Vinohradské ulice. Jejím cílem je koordinace jed-
notlivých investičních záměrů tak, aby realizovaná 
řešení reagovala na aktuální potřeby obyvatel města.

V tomto ohledu IPR společně s oběma dotčenými 
městskými částmi uspořádal několik setkání s oby-
vateli okolí Vinohradské ulice. Ve čtvrtek 12. března 
se v Základní škole náměstí Jiřího z Poděbrad kona-
lo sousedské setkání, na němž měli občané možnost 
diskutovat o budoucnosti Vinohradské ulice. V so-
botu 14. března se pak konala cyklovyjížďka po Vi-
nohradské, na níž mohli účastnici poznat současná 
problematická místa pro cyklodopravu. Další zájem-
ci se pak mohli zúčastnit procházky po Vinohradské, 
na které měli možnost spolu s urbanisty zhodnotit 
současný stav veřejných prostranství. Občané měli 
také možnost vyplňovat dotazníky k tématu rekon-
strukce Vinohradské ulice.

Výstupy z dotazníků, komunitních setkání, ur-
banistických vycházek i cyklovyjížďky byly také 
zakomponovány do pracovního návrhu studie 
budoucí podoby Vinohradské třídy. Jak uvedla 
zástupkyně starostky Lucie Vítkovská, první ver-
ze této studie pak bude prezentována v Informač-
ním centru Prahy 3, kde ji budou moci občané 
opět připomínkovat. 

-mot-

Základy lezeckých technik si děti mohly vyzkoušet na tři metry vysoké lezecké stěně

Vinohradskou ulici čeká komplexní rekonstrukce

Součástí slavnostního otevření byla i freestylová exhibice VSA Xtreme teamu
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Zemřel čestný občan Prahy 3 Miroslav Ondříček

Ve věku 80 let skonal v sobotu 

28. března kameraman a čestný 

občan Prahy 3 Miroslav Ondříček.

Jeden z nestorů českého filmu a ka-
meraman světového renomé odešel 
po dlouhé nemoci na věčnost. Do 
kinematografie se Miroslav Ondří-
ček zapsal především spoluprací 
s režisérem Milošem Formanem, 
s nímž natočil oscarového Amadea, 
Přelet nad kukaččím hnízdem, Vla-

sy, Valmont, Lásky jedné plavovlásky 

nebo Hoří, má panenko. 

Na jeho práci si kritici cenili pře-
devším jeho rádoby ležérní zobrazení 
„malého“ českého světa, v němž pod-
prahově zobrazoval celoplošné na-
zírání na reálnou skutečnost. Svým 
citem pro detaily, pestrost a ryzí po-
etiku obohatil nejen tuzemskou kine-
matografii, ale i tu světovou. 

Známý český filmový kamera-
man se narodil na Žižkově, kde pro-
žil v Roháčově ulici dvacet čtyři let. 
Jeho rodiče měli ve stejné ulici živ-
nost; otec byl holič a matka měla 
kloboučnictví. -ham-

Soutěž pro studenty středních škol EUSTORY zná své vítěze

Slavnostní závěrečný ceremoni-

ál evropské historické soutěže pro 

studenty středních škol EUSTORY 

se uskutečnil ve středu 15. dubna 

na žižkovské radnici. Vítězům osmé-

ho ročníku mezinárodní dějepisné 

soutěže předal ceny Zdeněk Svěrák.

Téma letošního ročníku soutěže zně-
lo „Příběh fotografie – Paměť a ději-
ny před i za objektivem“. Ze 43 prací 
nakonec odborná komise pedagogů 
a historiků vybrala deset nejlepších, 
jejichž autoři si odnesli ocenění, 
které jim v zasedací síni zastupitel-
stva za účasti zástupců akademické 
obce, učitelů dějepisu, organizátorů 
i starostky Vladislavy Hujové předal 
Zdeněk Svěrák.

Od roku 2000 mají studenti 
středních škol České republiky mož-
nost zapojit se do soutěže Eustory. 

V Evropě ji organizuje nadace Kör-
ber Foundation. Eustory je rozdě-
lena na národní, zcela samostatné 
soutěže, jejichž vítězové se setkávají 
na mezinárodních letních akademi-
ích. V současnosti se projektu účast-
ní již 15 evropských států, mezi jiný-
mi např. Německo, Polsko, Rusko, 
Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slo-
vensko, Litva a Česká republika.

V České republice byl organizá-
torem prvních šesti ročníků soutěže 
Ústav pro soudobé dějiny ve spolu-
práci s Asociací učitelů dějepisu ČR 
a pod záštitou čestného předsedy Aka-
demie věd ČR prof. Rudolfa Zahradní-
ka. Dosavadních ročníků se zúčastnilo 
na 700 studentů z více než 150 střed-
ních škol ze všech krajů České repub-
liky. V současné době jeho organizaci 
zajišťuje občanské sdružení PANT. 

-mot-

FK Viktoria Žižkov dluží nadále za nájem 
stadionu. Praha 3 byla nucena podat žalobu
Vedení žižkovské radnice po dlouhých měsících úsilí o navázání transparentních vztahů 
s profesionálním fotbalovým klubem FK Viktoria Žižkov rozhodlo o podání žaloby na tento 
subjekt. Klub, který vlastní podnikatel Luděk Vinš, dluží městské části za nájem stadionu 900 
tisíc korun a nereaguje na vstřícné kroky ze strany radnice.

Podle zástupce starostky Ale-
xandera Bellu je Viktorka 
klenotem Prahy 3 a patří 
k tradicím Žižkova, neře-

šení situace ze strany klubu a záro-
veň povinnost řádného hospodáře 
na straně městské části si však vynu-
tily razantnější postup než dosud.

Městská část Praha 3 přitom ještě 
před tímto krokem navrhla profesio-
nálnímu klubu FK Viktoria Žižkov a. 
s. novou nájemní smlouvu o užívání 
stadionu v Seifertově ulici, která by ře-
šila situaci s nezaplacenými splátkami 
nájemného. Do doby uzávěrky květ-
nového čísla Radničních novin však 
na tento návrh klub nepřistoupil. 

Podle něj by se Vinšův klub 
v nové nájemní smlouvě zavázal, že 
do 31. 5. 2015 zaplatí městské čás-
ti 1 000 000 korun na vyrovnání 
všech svých dluhů. FK Viktoria Žiž-
kov, a. s. by také dala před uzavře-
ním nové nájemní smlouvy městské 
části peněžitou jistotu, že zaplatí 

nájemné a splní jiné povinnosti vy-
plývající z nájmu a z nové smlouvy, 
ve výši 270 000 korun. Klub by také 
zřídil ve prospěch Prahy 3 bankovní 
záruku 270 000 korun, pro případ, 
že neuhradí nájemné řádně a včas.

Stanovená záruka do výše troj-
násobku měsíčního nájmu vychází 
z jeho nově navržené výše 90 000 ko-
run, kterou by fotbalový klub platil 
od 1. května 2015 do 30. června 2016. 
Městská část bude také oprávněna 
nájemní smlouvu vypovědět v přípa-
dě, že bude FK Viktoria Žižkov a. 
s. v prodlení s placením nájmu déle 
než 30 dní. Výpovědní lhůta bude tři 
měsíce.

Žižkovská radnice je i nadále při-
pravena podporovat fotbal na Žižko-
vě. Podle zaástupce starostky Alexan-
dera Bellu se Praha 3 snaží o nastalé 
situaci s profesionálním klubem jed-
nat, pomyslný balon je však nyní 
na straně FK Viktoria Žižkov a.s. 

-sak-

Ministerstvo financí zrušilo 

v březnu 12 výherních terminálů

K 31. březnu 2015 zrušili úředníci ministerstva financí ve správním řízení 12 

terminálů na území městské části Praha 3. Ministerstvu tak po 31. březnu 

stále ještě zbývá zrušit 170 terminálů na 29 adresách v Praze 3. Všechny 

terminály měly z ulic třetí městské části zmizet do 31. 12. 2014, jejich sou-

časný provoz je v rozporu s vyhláškou č. 10/2013 hl. m. Prahy i  v rozporu 

se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách. 

Loterijní terminály začalo minister-
stvo rušit ve správním řízení poté, co 
loni v dubnu Ústavní soud umožnil 
ukončit jejich provoz ještě před kon-
cem roku 2014. 

Aktuální počet výherních loterij-
ních terminálů najdete na webu mi-
nisterstva financí na adrese: http://
sux.cz/d110. 

-sak-

Vítězům osmého ročníku mezinárodní dějepisné soutěže předal ceny Zdeněk Svěrák
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Noc kostelů v Praze 3

Již šestým rokem se i v České republice otevírají dveře 

křesťanských chrámů v rámci ekumenického meziná-

rodního projektu Noc kostelů. Během páteční noci 29. 

května tak budou kostely a modlitebny otevřeny nejen 

věřícím či členům svých církví, ale všem návštěvníkům, 

hledajícím v kostelích ztišení, meditaci, duchovní pro-

stor, ale i kulturu, architekturu či dějiny. 

Již šestým rokem se k tomuto projektu přidává i většina 
církví působících v Praze 3. V letošním roce můžete za-
vítat do jedenácti farních a sborových prostor a poznat 
život tamních společenství, seznámit se s jejich historií 
a zaposlouchat se do pestrého programu, který připravili 
křesťané z třetí městské části.  -red-

Seznam otevřených kostelů v Praze 3 během Noci kostelů 2015, v závorce doba otevření. 

Římskokatolická církev

  Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Ji-
řího z Poděbrad (15.30–1.00)

  Kaple sv. Vojtěcha, ul. Na Balkáně 
(18.00–21.30)

  Kostel sv. Anny, Tovačovského ul. 
(19.00–23.00)
  Kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám. 
(16.00–0.30)
  Kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie, 
Olšanské nám. (18.00–23.30)

Bratrská jednota baptistů

  Modlitebna, Vinohradská 76/68 
(18.00–22.30)

Církev bratrská

  Sborová modlitebna, Koněvova 151/24 
(18.00–0.00)

Českobratrská církev evangelická

  Betlémská kaple, Prokopova 216/4 
(18.00–21.30)

  Sborová modlitebna, Čajkovské-
ho 1639/10 (18.00–21.30)

  Sborová modlitebna na Jarově, U Kněžské 
louky 2139/9 (17.00–23.00)

Církev československá husitská

  Žižkův sbor, nám. Barikád 1520/1 
(17.00–22.00)

Bližší program naleznete na www.nockostelu.cz.

Žižkovanka Petra Soviče opět zahrála 

seniorům z Prahy 3

Třetí městská část pořádala 7. dubna další 

pokračování tanečního odpoledne pro seni-

ory, kterého se zúčastnila řada zájemců.

Dubnové taneční odpoledne pro seniory při-
lákalo několik desítek tancechtivých příznivců 
dechové hudby, kteří si ani tentokrát nenecha-
li ujít nezapomenutelné písně československé 
populární hudby. Zábavné odpoledne uvedl 
zástupce starostky David Gregor, kterého po-
těšil zájem publika o tento druh akcí, a připo-
mněl, že městská část Praha 3 plánuje nadále 

pokračovat v cyklu tanečních čajů, které mají 
kromě jiného za cíl zaktivizovat seniory v je-
jich volném čase. 

Klasické šlágry v podání dechového soubo-
ru Žižkovanka Petra Soviče navodily taneční 
atmosféru v duchu polky nebo valčíku. Osvěd-
čené hity české dechovky doplnily i písně z mo-
ravské, slezské a lidové hudby, které v podání 
Žižkovanky zněly svěžími rytmy. 

Další taneční dopoledne se uskuteční 
5. května opět v hotelu Olšanka od 14 hodin. 

-ham-

Praha 3 si připomene povýšení Žižkova 
na město
K příležitosti 134. výročí povýšení Žižkova na měs-
to pořádá Praha 3 koncert v kostele sv. Prokopa 
a fotbalový turnaj o pohár Františka Josefa I.

R oku 1881 byl Žižkov povýšen na 
město. Praha 3 si tuto událost ka-
ždoročně připomíná a ani letos 
tomu nebude jinak. V rámci oslav 

se uskuteční 13. května od 20.00 hodin kon-
cert předních mistrů klasické hudby v kostele 
sv. Prokopa a 14. května proběhne fotbalový 
turnaj žáků ZŠ a MŠ na fotbalovém stadionu 
Viktorie Žižkov.

Ve středu 13. května rozezní prostory sva-
tého Prokopa skladby J. S. Bacha, I. Playela 
a J. Halvorsena v provedení velmistrů klasic-
ké hudby – houslisty Pavla Šporcla a violon-
cellisty Jiřího Bárty. Sakrální atmosféru oživí 
nejen virtuózní barokní opusy, ale též klasi-
cistní dua nebo Passacaglia podle G. F. Hän-
dela pro housle a violoncello od Johana 
Halvorsena.

Následující den 14. května bude patřit nej-
mladším sportovcům. V pořadí druhý ročník fot-
balového turnaje, kterého se loni zúčastnilo více 
než 200 žáků a předškoláků, uvítá v areálu sta-
dionu žižkovské Viktorky děti z posledních roční-
ků mateřských škol a 1. a 2. tříd základních škol. 
Od devíti hodin ráno až do odpoledne změří 
svoje síly v soutěži žáci různých škol. Turnaj má 
mimo jiné za cíl těm nejmladším ukázat, že fotbal 
není jen „elektronický sport“, známý z videoher.

Ve středu 13. a ve čtvrtek 14. května se vždy 
od 15.30 od 16.30 hodin budou jako součást pro-
gramu oslav konat také bezplatné prohlídky žiž-
kovské radnice s odborným výkladem (kontakt-
ní osoba Kateřina Lopatová, tel.: 602 426 760).

Akce se koná pod záštitou starostky třetí 
městské části Vladislavy Hujové. 

-ham-

        středa
13. května 2015 
        20.00 hodin
 kostel sv. Prokopa 
  Sladkovského náměstí

134. výročí povýšení Žižkova na město
Starostka městské části Praha 3 si vás dovoluje pozvat na koncert

PAVEL 
ŠPORCL

housle

JIŘÍ

BÁRTA 
violoncello

program:
Johann 
Sebastian Bach
Suita č.3 C Dur BWV 1010 
pro sólové violoncello 

Ignaaz Playel
Duo č. 1 C Dur Op.6  
pro housle a violoncello

Johann 
Sebastian Bach
Partita č. 3 E Dur, 
BWV 1006 pro sólové 
housle

Ignaaz Pleyel
Duo č. 2 D Dur Op.6 
pro housle a violoncello

Johann Halvorsen
Passacaglia podle 
G. F. Händela 
pro housle a violoncello

www.praha3.cz
facebook.com/praha3.cz

VSTUP ZDARMA
Prosíme návštěvníky, aby zaujali svá místa včas, 
vstup do kostela bude umožněn pouze do 19.50 hod.

V hotelu 

Olšanka 

nebyla nouze 

o dobrou 

náladu

Na stadionu Viktorie Žižkov se utkají fotbalové naděje ze základních i mateřských škol Prahy 3

Kostel sv. Anny v Tovačovského ulici 
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zpravodajství

Charitativní běh na Havlíčkově náměstí vynesl 10 000 korun 

Pracovníci centra dětem pomáhají třeba i s doučováním do školy

Žižkovská radnice se zapojila  
do prvního ročníku akce RUN and HELP
Havlíčkovo náměstí se úterní odpoledne 14. dub-
na proměnilo v běžecký okruh a stalo se dějištěm 
charitativ ního běhu, ale i procházky, do které 
se zapojilo vedení radnice a zaměstnanci úřadu.  
Výtěžek činil úctyhodných 10 000 korun.

Výtěžek charitativní-
ho bě hu, kterého se 
zúčastnili za vede-
ní radnice starost-

ka Vladislava Hujová a její zá-
stupci Lucie Vítkovská, Ivan 
Holeček, David Gregor a Jan 
Materna, přispěje sedmiletému 

handicapovanému Davidovi na 
tandemové kolo. Účastnici „Bě-
hu, který pomáhá“ si sami moh-
li zvolit nejen tempo a délku 
trasy, ale také částku, kterou da-
rují. Akci, která proběhla v prv-
ním ročníku, zastřešuje Konto 
Bariéry a Open Gate. 

Charitativní běh na tande-
mové kolo pro nevidomého 
Davídka zorganizovala také Zá-
kladní a mateřská škola Chmel-
nice. Na trať vyrazilo všech 
500 dětí školy i se svými učite-
li a vybraná částka překročila 
15 000 korun. -mot-

Seniorům i zdravotně handicapovaným 

pomáhá pečovatelská služba

Umožnit seniorům a zdravotně znevýhodně-

ným zůstat doma a zároveň nepřetěžovat ro-

dinné příslušníky, to je úkolem pečovatelské 

služby. Klientům pečovatelky pomůžou s do-

náškou oběda, nákupem ale třeba i osobní 

hygienou.

Pečovatelská služba Praha 3 poskytuje terén-
ní a ambulantní úkony pečovatelské služby 
občanům třetí městské části, kteří mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního postižení. 
Jak uvedl zástupce starostky pro sociální zá-
ležitosti a zdravotnictví David Gregor, kli-
entům pečovatelky nejvíce pomáhají s do-
vozem nebo donáškou obědů, obstarávají 
běžné i týdenní nákupy, pomáhají při po-
dávání jídla a pití i při oblékání a svlékání 
a při úkonech osobní hygieny. Mohou za-
jistit ale i běžný úklid nebo doprovod k lé-
kaři, na úřad a další instituce. Pečovatelská 
služba je poskytována ve všední dny, v do-
mech s pečovatelskou službou i o sobotách 
a nedělích.

Jak požádat o poskytování pečovatelské 

služby

Nejdříve je třeba podat Pečovatelské službě Pra-
ha 3 vyplněnou žádost o poskytování pečova-
telské služby. Příslušný formulář si lze stáhnout 
na www.mujweb.cz/pecsluzbapraha3/ nebo je 
k vyzvednutí přímo v organizaci na adrese Ro-
háčova 26 (v pracovní dny 7.30 – 15.00 hod.).

Na základě vyplněné žádosti dohodne okr-
sková sestra pečovatelské služby s žadatelem 
rozsah služby, četnost poskytovaných úkonů, 
výši úhrad za službu a ostatní nezbytné po-
drobnosti. S žadatelem je uzavřena smlouva 
o poskytování pečovatelské služby a je zahá-
jeno poskytování sjednané péče. Služba se po-
skytuje za úplatu. 

-mot-

Pečovatelská služba Praha 3

Roháčova 26

tel.: 222 585 258 nebo 222 586 262  

e-mail: pec.sluzba@seznam.cz

Praha 3 pokračuje v podpoře integrace cizinců

Doučování češtiny pro děti cizince na zá-

kladních školách, kurzy českého jazyka pro 

cizince nebo již tradiční sousedské setkání 

rodin s dětmi z různých kultur jsou příklady 

aktivit projektu „Praha 3 – Společné soužití 

2015“, jehož cílem je integrovat cizince žijící 

na území třetí městské části. 

Doučování češtiny pro děti cizince probíhá již 
od ledna 2015 na ZŠ Jeseniova, na ZŠ a MŠ 
Jaroslava Seiferta a na ZŠ a MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic. Od téhož období probíhají akti-
vity v rámci podprojektu ZŠ Lupáčova So far 
– so near. Letos čeká na děti cizince poznávání 
památek UNESCO v ČR. Na děti se zaměřuje 
také program DDM Ulita, kde bude pokračo-
vat podpora začleňování dětí cizinců v rámci 
Centra předškolních dětí. 

Kurzy českého jazyka pro cizince – níz-
koprahové i kontinuální – budou probíhat 
od června, a v září, konkrétně 6. 9., se usku-
teční v parku na Parukářce kulturně společen-
ská akce pro rodiny s dětmi. V průběhu toho-
to roku bude radnice pracovat na aktualizaci 
informačních stránek městské části pro cizince 
a v neposlední řadě budou moci využít cizinci 

služeb interkulturního pracovníka. V rámci 
projektu, jehož financování zajišťuje Minister-
stvo vnitra ČR a podílí se na něm také Praha 3, 
bude probíhat i lokální informativní kampaň 
pro širokou veřejnost, která bude zaměřena 
na poznávání kulturních specifik nejpočetněji 
zastoupených cizinců v Praze 3. 

-red-

Bezplatné kurzy češtiny pro cizince

Termín konání: červen – listopad 2015. 

Zájemci mohou navštěvovat kontinuální uzavře-

né kurzy, které budou probíhat ve dvou úrov-

ních: pro začátečníky a pro pokročilé – ve dvou 

na sebe navazujících tříměsíčních cyklech. Ka-

pacita kurzu činí maximálně 15 osob. Pro zařa-

zení je nutné projít rozřazovacím testem. Otevřen 

bude také nízkoprahový kurz češtiny pro cizince, 

kteří nemají stabilizované časové možnosti. 

Více informací na tel.: 222 116 456 nebo na 

e-mailu: ivanap@praha3.cz. Výuka češtiny 

bude probíhat v rámci projektu městské části 

Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2015“ 

zaměřeného na integraci cizinců a spolufinan-

covaného Ministerstvem vnitra ČR.

Centrum Teen Challenge chystá už nyní letní aktivity

Centrum dětí a mládeže Teen Chal-

lenge působí v Praze 3 již od roku 

2001, kdy začala jejich práce s dět-

mi a mládeží v ulicích a parcích 

Žižkova. V únoru 2002 otevře-

lo centrum v Chlumově ulici, brzy 

se ovšem ukázalo, že dvě míst-

nosti a kancelář kapacitně nesta-

čí. V roce 2005 centrum uspělo 

ve výběrovém řízení na pronájem 

domu na Havlíčkově náměstí, kte-

ré vyhlásila městská část Praha 3, 

a začala jeho rozsáhlá sedmiletá 

rekonstrukce, kterou si centrum fi-

nancovalo z vlastních zdrojů. Cen-

trum na nové adrese slavnostně 

otevřelo v říjnu roku 2012.

Děti zde mají k dispozici tři klubov-
ny – pro předškoláky, mladší školní 
děti a teenagery. V podkroví je mul-
tifunkční prostor pro tvůrčí aktivity 
– pro tanec, hudbu, pohybové hry,  
nebo se tu pořádají různá vystou-
pení dětí. V domě ale našla místo 

i výuková kuchyň, počítačová učeb-
na, výtvarná dílna a kancelář pro 
pracovníky.

Programy Teen Challenge nabí-
zejí pravidelné odpolední aktivity, 

pomoc klientům s předškolní pří-
pravou a doučováním, nebo pro-
gramy prevence před užíváním ná-
vykových látek nebo rizikovým 
sexuálním chováním. „Standardně 

nabízíme náš odpolední blok, který na-

vštěvují děti různých věkových katego-

rií. Pak jsou ale i méně časté výjimečné 

chvíle, kdy můžeme trávit s dětmi i ro-

diči čas mimo běžný rámec nabízených 

aktivit,“ doplňuje vedoucí centra Ví-
tězslav Pohanka. Nedávno takto 
děti s rodiči ze skupiny předškolá-
ků navštívili divadelní představení, 
do centra zavítali i profesionální hu-
debníci z České filharmonie, kteří 
hravou formou předvedli různé hu-
dební nástroje. „A jednou z krásných 

událostí byla svatba našeho kolegy a ko-

legyně, na níž děti zazpívaly,“ dodává 
vedoucí centra. 

Nedávnou akcí byl třídenní ve-
likonoční Go Camp, který Teen 
Chal lenge pravidelně organizuje 
již pátým rokem s mládeží Křesťan-
ského společenství. Jedná se o ně-
kolik odpoledních pásem pro děti 
i rodiče, které mimo prostory cent-
ra probíhají i v parcích na Žižkově 
a Karlíně. „Připomínáme tak význam 

velikonočních svátků pro křesťany 

a zároveň probíhají i aktivity, soutě-

že a hry pro děti. Go Camp vrcholí so-

botní večerní párty, kde se sejdou i ti 

teenageři, kteří již nenavštěvují náš 

program aktivně, ale rádi si s námi 

přijdou popovídat,“ popisuje vedoucí 
Pohanka.

Nyní pracovníci centra chysta-
jí letní tábor. „Účastní se ho zhruba 

25 dětí, které se na táboře učí sžívat 

s přírodou a třeba i plavat, hrají hry, 

prožívají „bojovku“ a starší teenageři 

jezdí o několik dnů dříve a učí se, jak 

připravovat tábor mladším,“ upřes-
ňuje Vítězslav Pohanka. Další letní 
aktivitou bude týdenní spolupráce 
s týmem z USA v rámci programu 
English Camp. Jeho aktivity jsou 
zaměřeny převážně na smysluplné 
trávení volného času, zároveň se ale 
klade důraz na komunikaci v ang-
ličtině, což pomůže dětem ve snaze 
učit se cizí jazyk. 

-mot-



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2015

fotostrana

Městská část Praha 3 spolu s Chorvatskéryby.cz pořádala Seafood festival na náměstí Jiřího z Poděbrad. Delikatesy 

z mořských plodů a ryb přilákaly v sobotu 28. března davy lidí. V předvelikonočním počasí zaplnili náměstí nadšenci 

středomořské gastronomie, kteří si nenechali ujít nevšední nabídku mořských plodů. Na trhu byly k dostání rybí mořské 

speciality, jako sardinky, makrely, ančovičky, tuňáci, hejci, pražmy, mořští vlci, parmice, ďasi, kambaly. Nechyběly ani 

chobotnice, olihně, krevety, langustinky nebo mušle, které s gustem pojídali přítomní za poslechu chorvatské kapely Feral.

Informační centrum připravilo bohatý program, pro děti četl ze své knihy spisovatel Pavel Vrána (zleva), Alfred Strejček přednesl básně během večera Olgy Szymanské, architekt Ivan Vavřík diskutoval s veřejností 

o asanaci Žižkova v 80. letech 20. století

Jihokorejská delegace ze Suwonu z province Gyeonggi si prohlédla 16. dubna 

Dům s pečovatelskou službou v Roháčově ulici

Přes 700 návštěvníků dorazilo na druhý ročník hudebního večera konaného u pří-

ležitosti Mezinárodního dne Romů 10. dubna v hudebním klubu Nová Chmelnice

Na tratě v parku Židovské pece vyrazily 9. dubna týmy školáků z celé Prahy, aby podpořily charitativní 

Aprílový běh s kuřetem

Letošní Velká jarní cyklojízda startovala 16. dubna na náměstí Jiřího z Poděbrad
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téma měsíce/dopisy

Dopisy a ohlasy

čtenářů

Nálet na Kralupy nad Vltavou

Vážená redakce,

nedá mi to, abych nereagoval na příspě-

vek p. Přemysla Votavy „Den, kdy Praha 

plakala“.

Ten den ještě matně pamatuji, bylo 

mi tehdy 7 a půl roku. Chtěl bych při 

té příležitosti připomenout, že 22. břez-

na uplynulo 70 let od jiného náletu, 

relativně ještě ničivějšího, na Kralupy 

n. Vlt. Na rafinerii minerálních olejů 

(hovorově „petrolejku“) zaútočilo něko-

lik vln amerických bombardérů ze zá-

kladen v Itálii. Na rozdíl od Prahy se 

nedopustily navigační chyby a atmos-

ferická viditelnost byla vynikající. Prv-

ní vlna se taky podle toho trefila přesně 

do zásobníků ropy a leteckého petrole-

je. Vyvalil se obrovský mrak plamenů 

a hustého černého kouře, který vše při-

kryl neproniknutelnou černou clonou. 

Další vlny bombardérů proto už nevidě-

ly nic a svůj náklad svrhly do toho mra-

ku, třebaže musely vědět, že pod ním je 

civilní město. Celý střed města byl (až 

na kostel!) prakticky zničen, zahynulo 

na 150 civilních obětí a k tomu na 100 

německých vojáků, ale ti se nepočítají, 

ti byli ve válce. Na nálet na své milo-

vané město, kam jezdil k prarodičům 

na prázdniny, vzpomínal v pamětech 

i žižkovský rodák Jaroslav Seifert.

Chápu, že letadla se nemohla s nákla-

dem bomb vrátit zpět přes Alpy do Itálie, 

na to by jim už při plném zatížení nesta-

čilo palivo. Podle mne však mohla svůj 

náklad shodit někam do polí, všude ko-

lem je jich dost. Místo toho se posádky 

bombardérů zachovaly naprosto bezo-

hledně. Velení amerického strategického 

letectva zřejmě Češi nestáli za tu práci, 

aby rozlišovali Protektorát Čechy a Mo-

rava od Velkoněmecké říše.

Dnes opustila naši zem kolona ame-

rických vojenských vozidel na cestě z Es-

tonska do Německa. Měl jsem hořkou pa-

chuť v ústech, když jsem viděl ty desítky 

až stovky nadšenců s vlajkami USA v ru-

kou, naneštěstí právě ve dnech těchto 

smutných výročí. Většinou šlo o mladou 

až střední generaci, která zřejmě neví 

vůbec nic, ale i dost starších, kteří zřej-

mě již zapomněli. Proto se plně připoju-

ji k p. Votavovi, když píše „… I po 70 le-

tech se vznáší otazníky nad smyslem 

amerického únorového náletu nejen 

na Drážďany, ale i na Prahu (dodá-

vám: a na Kralupy!). Desetitisíce lidí 

v závěru války zcela zbytečně zahynulo 

… I po letech je nutno si oběti tohoto ná-

letu připomínat…“

S pozdravem

Ing. Milan Svoboda

Vzpomínka na pana učitele

Chtěla bych se s Vámi podělit o milou 

vzpomínku na mého nejmilejšího učitele 

pana Josefa Načeradského, který mě učil 

na Základní škole ve Vlkově ulici na Pra-

ze 3. Byl to opravdu výjimečný člověk, 

kterého jsme měli všichni rádi. Vypravo-

val nám o svém životě za války a dal nám 

mnoho cenných rad do života. Byl za vál-

ky zatčen a měl být popraven 5. května 

1945. Smrti uniknul jen tím, že Němci 

narychlo opustili Terezín a on říkal, že 

tak oslavuje své druhé narozeniny.

Ačkoliv měl vážná zranění z vál-

ky, pracoval jako učitel až do 85ti let 

a po odchodu do důchodu učil na škole 

pro žáky se zdravotním hendikepem. Byl 

metodikem tělesné a branné výchovy.

V roce 2013 jsem se právě z Rad-

ničních novin Prahy 3 na interne-

tu dozvěděla, že pan Josef Načerad-

ský se 22. 3. 2013 dožil neuvěřitelných 

100 let a že je nesmírně čilý, a to jak 

duševně, tak i tělesně. Zjistila jsem si, že 

žije v Domě pečovatelské služby, napsala 

jsem mu a navštívila ho. Měl opravdu 

velkou radost a překvapila mě jeho du-

ševní svěžest, všechno věděl, pamatoval 

si. Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek na-

vštěvovat tohoto člověka. Ačkoliv špatně 

slyšel a viděl, přesto se snažil žít naplno 

a každý den za každého počasí chodil 

na procházky. Všem svým známým jsem 

vypravovala o tomto výjimečném a veli-

ce skromném učiteli. Ještě před Vánoce-

mi 2014 jsem ho navštívila a pozval mě 

do vinárky na vínečko, které on měl moc 

rád. Těšil se na to, že 22. 3. 2015 osla-

ví své 102. narozeniny. Bohužel dne 

21. 2. 2015 náhle zemřel.

Prosím všechny jeho bývalé žáky ze 

Žižkova ze Základní školy ve Vlkově uli-

ci, pokud budou číst tento můj dopis, 

aby mu věnovali vzpomínku. Děkuji

Ivana Kazdová rozená Vondráčková 

Informační centrum Praha 3  
slaví rok od svého založení
V květnu uplyne přesně rok, kdy začalo sloužit veřejnosti Informační centrum Praha 3.  
Za tu dobu navštívilo prostory v Milešovské ulici téměř 20 tisíc lidí.

Od května loňského roku 
slouží informační cent-
rum jako živý multifunkč-
ní prostor, kde kromě 

poskytování řady veřejných služeb 
návštěvníkům nabízí městská část za-
jímavý program.

„Od otevření informačního centra si 

do něj našla cestu spousta lidí, kteří si ob-

líbili náš program do té míry, že jsou naši-

mi pravidelnými hosty. Nabízíme širokou 

škálu služeb a poradenské činnosti, pro-

bíhá zde pestrý dramaturgický program 

od promítání filmů, pořádání veřejných 

autorských čtení, diskuzí až po vlastivěd-

né procházky,“ uvedla vedoucí infor-
mačního centra Eva Slezáková.

K nejnavštěvovanějším akcím pa-
třily prohlídky kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně, který se nachází v těsné 
blízkosti informačního centra. Měst-
ská část Praha 3 se dlouhodobě snaží 
o zápis kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně na seznam UNESCO, a k tomu 
výrazně pomáhá i infocentrum.

„Proběhly zde výstavy a přednášky, 

které se zabývaly tematikou Plečnikova 

chrámu, a představily kostel z různých 

úhlů pohledu, ať už to byly výstavy foto-

grafií a maleb nebo promítání filmového 

dokumentu,“ vysvětlila Slezáková.
Oblíbená jsou také celovečerní fil-

mová představení, na kterých se po-
dílí kino Aero, jež se konají každých 
čtrnáct dní a plní kinosál infocentra 
většinou do posledního místa. Pro-
mítaly se zde kritikou ceněné snímky, 
jako Šmejdi, Omar, Pád Třetí říše, doku-
mentární film Olga, Magický hlas rebel-

ky, Století Miroslava Zikmunda a další. 
Velký ohlas zaznamenaly také besedy 
a přednášky kupříkladu s architektem 
Václavem Aulickým o Žižkovské věži, 
s farářem Milošem Szabo o Olšan-
ských hřbitovech, s Amátou Wenzlo-
vou o sakrální architektuře Prahy 3 
a další. Od listopadu loňského roku 

program informačního centra počí-
tá s pravidelným autorským čtením 
– svoje literární díla tu představili au-
toři jako Tomáš Zmeškal, Irena Dous-
ková, Kateřina Rudčenková, Radka 
Denemarková či Petr Pazdera Payne. 
Také se zde konají přednášky různé-
ho zaměření, ať už se týkají proble-
matiky islámu a islámského funda-
mentalismu, protidrogové prevence či 
domácího násilí, koncerty nebo diva-
delní představení určená dětem z ma-
teřských a základních škol Prahy 3. 
K navštěvovaným akcím patří komen-
tované vlastivědné procházky, Žižkov-
ské kočárkování, které v dubnu měly 
za cíl seznámit veřejnost s památka-
mi Olšanských hřbitovů, úspěch za-
znamenaly i Příběhy zvonů v podání 
herců Josefa Somra a Táni Fischerové, 
vernisáž Olgy Szymanské s recitací Al-
freda Strejčka, přednáška Ivana Vavří-
ka o žižkovské asanaci. 

Malý výstavní prostor přinesl fo-
tografické výstavy na téma Žižkov-
ské pavlače, představil se i známý 
fotograf Martin Frouz, v květnu zde 
proběhne výstava k 70. výročí osvo-
bození – Osvobození v ulicích Žiž-
kova a Vinohrad.

„V infocentru proběhl i řetězový křest 

knihy o Jiřím z Poděbrad, byla tu po-

křtěna také knížka Pavla Trojana Prů-

vodce po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem 

Vinohrad,“ uvedla Slezáková.
Podle vyjádření starostky Vladi-

slavy Hujové by se mělo Informační 
centrum Praha 3 v budoucnu rozšířit 
o další sklepní prostor, kde by se ko-
naly výstavy a jiné aktivity, a tím by 
mohlo sloužit veřejnosti ještě ve vět-
ší míře než doposud.

Více o květnovém programu info-
centra, včetně chystaných oslav kon-
ce války nebo připomenutí osob-
nosti Přemysla Pittra, naleznete na 
straně 20. 

-ham-

Radnice plánuje 
rozšíření 
infocentra 
o další výstavní 
prostor v dosud 
nevyužitém 
suterénu

Magické vyprávění Josefa Somra a Táni Fischerové o příbězích zvonů mělo 

podmanivou atmosféru

Křest knížky Průvodce Prahou 3 aneb Žižkov s kouskem Vinohrad Pavla Trojana přilákal do informačního centra davy lidí
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fórum

Pavel Ambrož / KSČM Mojmír Mikuláš / Strana svobodných občanů

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) soběRadek Hlaváček / ČSSD

Michal Papež / ODSJan Materna / TOP 09

Prioritou je zkvalitnění veřejného prostoru

Za významnou součást naší městské části po-

važuji její zelené plochy. Nejedná se ovšem pou-

ze o dobře známé parky typu Parukářka nebo 

Židovské pece, na kterých již v tuto chvíli pro-

bíhají práce vedoucí k jejich dalšímu zkvalitnění. 

Jedním z cílů současného vedení radnice je po-

kračovat v  obnově a  rekonstrukci jednotlivých 

náměstí na Praze 3, ze kterých by se měla stát 

veřejná prostranství sloužící k odpočinku a re-

laxaci. Po  dokončení vydařené rekonstrukce 

Havlíčkova náměstí pokračují přípravy projek-

tů obnovy Kostnického náměstí, Komenského 

náměstí a Tachovského náměstí, které jsou již 

v  tuto chvíli v  různých stupních rozpracova-

nosti projektové dokumentace. U náměstí Ba-

rikád se postoupilo od studie k přípravě další-

ho stupně projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí. 

Za  zásadní považuji nejen dlouhodobé 

projekty, ale především krátkodobou údržbu 

a úklid veřejných prostranství. Na základě po-

žadavků od občanů již došlo na několika mís-

tech k  odstranění nevyhovujícího stavu ploch 

spravovaných městskou částí. Dále se hledají 

možnosti, jak zvýšit frekvenci úklidu v  problé-

mových lokalitách. V brzké době by mělo napří-

klad dojít k zintenzivnění úklidu zeleně v oblasti 

Jarova a  okolí cyklostezky pod Vítkovem díky 

projektu RESTART, který je plně hrazen z do-

tací. Radnice podpořila  občanskou iniciativu 

dobrovolníků „Ukliďme Česko“, díky čemuž do-

šlo k mimořádnému úklidu v lokalitě Krejcárek. 

V současnosti radnice dále hledá možnosti kul-

tivace prostoru zdevastovaných garáží na seve-

rovýchodním okraji lesoparku. 

Trojí selhání nového vedení

Vedení MČ selhalo za půl roku od voleb nejmé-

ně ve třech oblastech.

První: rozhodnutí o zrušení MŠ Buková. Za-

stupitelstvo v  březnu odmítlo žádost rodičů 

o zachování této školky zaměřené na děti s dý-

chacími potížemi. Je prý třeba postavit objekt 

nový pro děti mladší 3 let. Není však zatím ani 

projekt a  stavbu není možné zahájit dřív jak 

v červenci příštího roku. Starostka si však vzala 

do hlavy, že školku prostě zavře už letos.    

Druhé: blamáž při schvalování grantů na kul-

turu, rekonstrukce domů apod. Nikdo na  rad-

nici si počátkem roku nevšiml, že proběhla no-

velizace zákonů. Rozhodnutí březnového ZMČ 

o přidělení grantů jsou dle radničních právníků 

neplatná a ZMČ o nich bude muset zřejmě roz-

hodovat znovu. Tím se zdrží přísun peněz pro 

stovky žadatelů, jejichž činnost je na včasném 

přidělení prostředků často závislá. Na  webu 

radnice o  tom do  dneška (15.  4.) není zmínka 

a  žadatelům je bez dalších informací odepřen 

podpis smluv.

Třetí: nadbíhání developerům. Starostka po-

slala Ž(n)S do opozice a má teď volné ruce pro 

dohody s developery. Pod tlakem veřejnosti na-

konec ustoupila od  souhlasu s  osmipatrovým 

domem na Parukářce. Teď ale kývla na nabíd-

ku k  jednání od  skupiny Discovery, která má 

postavit na nákladovém nádraží obří obchodní 

centrum. S Ž(n)S jsme prosadili podání správ-

ní žaloby na  neplatnost územního rozhodnutí. 

Starostka teď začala jednat o stažení žaloby vý-

měnou za kosmetickou úpravu celého záměru.

Nebudeme přihlížet a  požádáme o  svolání 

mimořádného ZMČ. 

Zapojte se!

Člověk se už ani nemůže rozčilovat, beztak nic 

nezměníme… Že je vám to povědomé? Aby ne-

bylo. Podle únorového průzkumu CVVM se nad-

poloviční většina obyvatel naší země o politiku ne-

zajímá a přibližně stejný počet se nikdy nezapojil 

do řešení veřejných problémů. Dlouhodobě navíc 

roste počet lidí, kteří o politice už ani nediskutují!

Nezájem veřejnosti přitom představuje pro 

demokracii stejné nebezpečí jako pronikání byz-

nysu do politiky. Jak ostatně řekl prezident Ma-

saryk, demokracii bychom měli, teď jen najít ně-

jaké ty demokraty.

Co s tím?

Jako nový zastupitel naší městské části, 

jenž se ujal mandátu z  pozice náhradníka, se 

chci právě této oblasti v  tomto volebním ob-

dobí věnovat. Možností pro zapojení veřejnos-

ti je přitom celá řada. Dovolte mi zmínit jednu 

konkrétní.

Programové prohlášení rady hovoří o závaz-

ku prověřit možnosti zapojení veřejnosti do se-

stavování části rozpočtu. Jakožto nejmladší člen 

zastupitelstva Prahy 3 vím, že například moji vrs-

tevníci o  tuto příležitost velmi stojí. Zavazuji se 

proto, že budu na půdě zastupitelstva tuto mož-

nost prosazovat, a to například s využitím nové-

ho univerzálního hlasovacího systému Demo-

kracie 2.1, který umožňuje oproti standardnímu 

hlasování občanům lépe vyjádřit své preference, 

a to například i takzvanými minusovými hlasy.

Nemusí se však jednat pouze o participativ-

ní rozpočet. Přál bych si, abych mohl před příš-

tími volbami s klidným svědomím říct – podařilo 

se mi přiblížit politiku občanům. 

Udělám pro to maximum. 

Odpovědi na podněty občanů Prahy 3

Panu Honzovi z Vinohradské se nelíbilo, že má 

radnice možnost spolufinancovat výtahy v sou-

kromých domech z veřejných prostředků měst-

ské části. Jeho názor plně koresponduje s názo-

rem Svobodných, takže jsem v rámci výboru pro 

územní rozvoj navrhl aktualizaci zásad při posky-

tování darů z fondu obnovy a rozvoje a vyřazení 

možnosti poskytnout dar na rekonstrukce nebo 

zřizování nových osobních výtahů. Děkuji kole-

gům, kteří společně se mnou návrh podpořili.

Paní Annu z  Blahoslavovy trápí v  domě 

městské části soužití s nepřizpůsobivými obča-

ny. Příkladem jsou opakované ataky štěnic ze 

sousedního bytu, jehož obyvatelé navíc dluží 

na nájemném. Radnice by myslím měla hledat 

způsoby, jak svým řádným občanům v obdob-

ných situacích pomoci. Nelze se jen vymlou-

vat na  absenci závazných domovních řádů 

a  na  problémy s  vystěhováním nepřizpůsobi-

vých občanů a neplatičů.

Paní Dáša z Přemyslovské opakovaně kriti-

zovala černý volební výlep Ž(n)S, který i něko-

lik měsíců po  volbách hyzdí ulice Prahy  3. Já 

její rozladění plně chápu. Proto jsem v  rámci 

posledního zastupitelstva vznesl apel na pana 

Stropnického, který byl z  osobního podílu 

na černém výlepu před volbami usvědčen, aby 

zajistil slíbené odstranění nelegálně vylepených 

materiálů. Od představitelů Ž(n)S jsme násled-

ně slyšeli opětovný slib, že z veřejného prostoru 

Prahy 3 bude předmětný výlep odstraněn. Sami 

si můžete v ulicích zkontrolovat, zda k naplnění 

slibu konečně došlo.

Těším se na  další Vaše zajímavé podněty. 

Kontakty na mne jsou veřejně dostupné. 

Více služeb v kyberprostoru

Stále více služeb se přesouvá do kyberprostoru. 

Na internetu a přes mobilní aplikace nakupu-

jeme, plánujeme cesty, čteme zpravodajství a ko-

munikujeme s přáteli. Je to rychlejší, pohodlněj-

ší a celkově efektivnější. Je celkem pravidlem, že 

průkopníkem každé nové aplikace jsou firmy, kte-

ré se na komunikaci zaměřují, po nich následu-

je zbytek obchodních korporací a až někde vza-

du s velkým odstupem následují veřejné instituce. 

A  právě to bych chtěl, v  případě žižkov-

ské radnice jako radní, který má kyberprostor 

ve své gesci, změnit. 

Jako první se chystáme inovovat webové 

stránky naší městské části, tak, aby nabíze-

ly služby, na něž jsou lidé již jinde zvyklí. Mo-

mentálně zpracováváme analýzu, která by nám 

měla jasně říci, jakým směrem se vydat, aby 

to bylo co nejefektivnější a  nejrychlejší. Určitě 

chceme v  rámci efektivnější a  transparentnější 

radnice nabídnout lepší vyhledávání v  gigaby-

tech informací z úřadu. Hospodaření Prahy 3 by 

pak uživatelé měli nově nalézt přehledně v „roz-

klikávacím“ rozpočtu. 

Plánujeme také nové mobilní aplikace, které 

by obyvatelům i návštěvníkům usnadnily přístup 

k  informacím, co městská část nabízí. Inspira-

ci hledáme i v dalších městech nejen v Česku. 

A  samozřejmě přivítám také jakékoliv Vaše 

podněty, které můžete zasílat na  e-mailovou 

adresu papez.michal@praha3.cz. 

Školky pro děti

Komunisté považují předškolní zařízení, mateř-

ské školy a  jesle za  výchovná zařízení, nikoliv 

jen za  hlídací (případně sociální) službu. Proto 

jsem v devadesátých letech byl vždy proti ruše-

ní mateřských škol v Praze 3. Po poslední vlně 

zvýšené porodnosti radní museli hledat nové 

prostory a  řešení pro umístění nejmenších dětí 

do mateřských škol. Musí se stavět nové školky, 

používají se prostory v základních školách, kam 

ale vlna vícepočetných ročníků dětí bude smě-

řovat. Špatné rozhodnutí zastupitelů z ostatních 

politických stran nás stojí desítky miliónů z roz-

počtu navíc. 

Žel v  nešťastných usneseních se dál po-

kračuje. Rada se letos rozhodla splnit si rychle 

úkol z koaliční smlouvy výstavbu školky pro děti 

mladší tří  let na  úkor existující mateřské školy 

v Bukové, která byla určena i pro děti vyžadující 

specifické zdravotní a dietní zabezpečení. Místo 

její opravy za pár miliónů bude zbořena a na je-

jím místě vyroste modulová stavba pro koalič-

ní záměr za desítky miliónů. Rodiče brzy zjistili, 

že v ostatních školkách nebude o jejich děti po-

staráno, jak jsou zvyklí v Bukové, a přišli s peti-

cí na radnici. Starostka a radní nedokázali sjed-

nat s nimi a s personálem z Bukové kompromis, 

tj. přechod do nově v dubnu otevřené jarovské 

školky, ale i se zachováním zdravotního a diet-

ního provozu na úrovni ve školce v Bukové. Je-

den dobře zavedený projekt tak končí. Přitom 

v Jeseniově ulici stojí dlouhodobě nevyužitý bý-

valý zdravotnický objekt, který nedokázala zís-

kat na ministerstvu financí celá ta řada staros-

tů a starostek, objekt vhodný i pro tu školku pro 

děti mladší 3 let. 
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důležité informace

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 

pro živnostníky a firmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. 

Úklid stanovišť zajistní firma 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 kon-

tejnery nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí 

kontejnerů. 

Kontejnery na bioodpad

Radnice 

zve na vítání 

občánků

Přijetím zákona o základních regis-

trech nemá již Úřad MČ Praha  3 

možnost využívat informací pro 

oslovení rodičů nově narozených 

dětí pro jejich přivítání mezi občany 

MČ Praha 3. 

V  databázi bylo možné najít da-

tum narození dítěte a adresu trvalého 

bydliště. Vzhledem k  tomu, že slav-

nost „vítání dětí“ má v  třetí městské 

části dlouholetou tradici a byla rodiči 

dětí vždy velmi pozitivně hodnocena, 

radnice by ji ráda zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se 

tohoto obřadu a narodily se vám děti 

v rozmezí od června 2014 do břez-

na 2015, ozvěte se, prosím, las-

kavě a  uveďte: jméno a  příjmení 

dítěte, datum narození, adresu tr-

valého bydliště a  příjmení rodičů; 

telefonicky: 222  116  349 – Mar-

ta Valentová, poštou: Odbor kul-

tury k  rukám M. Valentové, Lipan-

ská 14, 130 00, Praha 3, e-mailem:  

martav@praha3.cz. 

Nepřišly  

vám Radniční 

noviny?
V případě, že vám Radniční noviny 

nepřijdou v pořádku do schránky, 

napište nám na adresu redakce: Ha-

vlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 00 

nebo e-mailem: RN@praha3.cz. 

Cyklická deratizace v Praze 3

V termínu od 1. do 31. května bude probíhat deratizace v úseku Žižkovo náměs-

tí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, Fibichova, Ondříčkova, Baranova, Radhošťská, 

Vinohradská, Korunní, Slezská, Soběslavská, Kouřimská, náměstí Jiřího z Lob-

kovic, okolí zdí Olšanských hřbitovů, Flora, náměstí Jiřího z Poděbrad, Slavíkova, 

Lucemburská, Škroupovo náměstí. 

místo datum

Ambrožova/Malešická
 9. května  9.00 –13.00

13. května 14.00 –18.00

Koněvova/V Jezerách
 9. května 10.00 –14.00 

13. května 15.00 –19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
 5. května 14.00 –18.00

12. května 15.00 –19.00

Tachovské nám. u tunelu
 5. května 15.00 –19.00 

12. května 14.00 –18.00

Na Vrcholu/V Domově
 6. května 15.00 –19.00 

16. května 10.00 –14.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
 6. května 14.00 –18.00

16. května  9.00 –13.00

nám. Barikád u školy
 7. května 14.00 –18.00 

14. května 15.00 –19.00

Kostnické nám./Blahníkova
 7. května 15.00 –19.00

14. května 14.00 –18.00

Buková/Pod Lipami
23. května 10.00 –14.00 

28. května 14.00 –18.00

Jeseniova 143
23. května  9.00 –13.00 

28. května 15.00 –19.00

Orlická/Přemyslovská
22. května 15.00 –19.00 

27. května 14.00 –18.00

Sudoměřská/Křištanova
22. května 14.00 –18.00 

27. května 15.00 –19.00

Křivá 15
 2. května 10.00 –14.00 

19. května 15.00 –19.00

Přemyslovská/Sudoměřská

 2. května  9.00 –13.00 

19. května 14.00 –18.00 

30. května  9.00 –13.00

U Rajské zahrady/Vlkova
20. května 15.00 –19.00 

29. května 14.00 –18.00

V Zahrádkách/Květinková
20. května 14.00 –18.00 

29. května 15.00 –19.00

místo datum

Na Balkáně x Pod Vrcholem 16. května  9.00 –12.00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 16. května 13.00 –16.00

Jeseniova 143 17. května  9.00–12.00

DŮLEŽITÉ 

UPOZORNĚNÍ: 

Po naplnění bude 

kontejner na bio-

odpad odvozen 

bez náhrady.

Senioři mohou stále žádat  

o zavedení tísňové péče AREÍON 

Zájemci o  zavedení služby tísňové 

péče, která funguje nonstop a díky níž 

jsou v nepřetržitém kontaktu s operá-

torkami zajišťujícími potřebnou pomoc 

v  případě nouze, se mohou obracet 

na: oddělení sociálních služeb ÚMČ 

Praha 3, Seifertova 51 (2. patro) Zde-

na Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: 

zdenkah@praha3.cz.

Městská část poskytne klientovi 

zdarma přístroj, jeho instalaci a  SIM 

se zvýhodněným telefonním tari-

fem s  neomezenými hlasovými 

službami. Služba, na níž lze uplat-

nit navíc poskytovaný příspě-

vek na péči, přijde klienta na 400 

korun měsíčně, tyto peníze jdou 

za  poskytovanou nonstop 24hodi-

novou monitorující službu organizaci 

Život  90. Projednání a  schválení žá-

dosti trvá přibližně 2 měsíce od jejího 

podání. 

Organizace se mohou představit na veletrhu 

sociálních a návazných služeb 

Již druhý ročník veletrhu poskytovatelů sociálních 

a návazných služeb se uskuteční 11. června na ná-

městí Jiřího z Poděbrad. Zájemci z řad organizací se 

mohou hlásit již nyní. 

Přehlídku služeb, na  níž se představí široké spektrum or-

ganizací, pořádá ve  spolupráci s  poskytovateli sociálních 

a návazných služeb třetí městská část. Druhý ročník veletr-

hu podle vyjádření zástupce starostky pro sociální záležitosti 

Davida Gregora navazuje na loňskou akci, kde se představi-

lo široké spektrum organizací, jejichž služby mohou lidé oce-

nit v jakékoli životní situaci. 

Organizace působící v Praze 3, které mají zájem se v le-

tošním roce do akce zapojit, se mohou do 10. května přihlásit 

koordinátorce komunitního plánování Bc. Kateřině Lamberto-

vé na e-mail: katerinal@praha3.cz. Pro přihlášení bude nutné 

opět vyplnit dotazník, který bude zájemcům zaslán. Regist-

race bude dokončena jejím potvrzením kontaktní osobou. 

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad otevírá třídy s rozšířenou 

výukou cizích jazyků a matematiky a informatiky

Základní škola nám. Jiřího z  Poděbrad bude i v příštím škol-

ním roce otvírat od 4. ročníku rozšířenou výuku cizích jazy-

ků a rozšířenou výuku matematiky a informatiky. Zájemci si 

mohou vyzvednout přihlášky v recepci školy. Zároveň škola 

nabízí několik míst na doplnění v rozšířené výuce cizích jazy-

ků i pro žáky současného 5. ročníku. Tito zájemci obdrží bliž-

ší informace na e-mailové adrese: soukalm@skola-jirak.cz. 

Více o škole najdete na www.skola-jirak.cz. 

Služba sms-info:  

informace o haváriích a výlukách 

zdarma přímo do vašeho mobilu

Zdarma a aktuálně o všem pod-

statném týkajícím se pražské vo-

dovodní a kanalizační sítě. To je 

služba SMS-INFO, kterou nabíze-

jí Pražské vodovody a kanalizace 

svým zákazníkům. 

Jaké informace služba SMS-INFO 

nabízí:

významné plánované odstávky vody

velké havárie vodovodního a  kanali-

začního potrubí ve vašem okolí, které by 

vás mohly na delší dobu omezit v odbě-

ru pitné vody nebo v odkanalizování

výjimečné provozní události s mož-

ným dopadem na  zdraví a  bezpeč-

nost obyvatel (povodně, intoxikace pit-

né vody ve veřejném vodovodu apod.) 

aktuální ceny vodného a  stočného, 

provozní dobu zákaznických center 

a Call center, změny adres nebo tele-

fonních čísel.

Zákazníci si službu mohou objednat 

přes webové stránky www.pvk.cz, zá-

kaznickou linku 800 111 112 či v Zá-

kaznickém centru PVK – Dykova 3, 

Praha 10. 

Další možností je zaslat sms zprávu 

s textem VEOLIA na číslo 720 001 112, 

kdy bude operátor klienta kontaktovat 

a provede s ním rychlou a pohodlnou 

registraci služby SMS-INFO. 

Městská policie hlavního města Prahy, obvodní 
ředitelství Praha 3, ve spolu práci s Preventivně 
informačním oddělením Policie hlavního města 
Prahy zve seniory na preventivně bezpečností 

přednášku na téma 

„Klidné prázdniny“
Blíží se doba dovolených, čas prázdnin, kdy 

opouštíme své domovy. Policisté mají pro seniory 
připraveny cenné rady a informace, jak účelně 

zabezpečit svůj byt a majetek před zloději. 

Datum a místo konání: 

26. 5. 2015 od 14.00 hod. 
v budově Obvodního ředitelství 

městské policie Praha 3, Lupáčova 14.

Pro velký zájem účastníků doporučujeme 
rezervaci na tel. 222 025 125

ODPOLEDNE pro seniory
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„Píšu svoji osobní žižkovskou kroniku,“ 
říká Jarda Svoboda z kapely Traband
Kapela Traband slaví úctyhodných 20 let na scéně a každého jistě potěší, že se v rámci výročí zú-
častní i letošního Žižkovského pivobraní, které se uskuteční 5. a 6. června na Parukářce. Jak sami 
poznáte, tato veselá hudební formace má k Žižkovu velice blízko – frontman kapely Jarda Svobo-
da se ve svých textech k této čtvrti opakovaně vrací.

Jste jedním z  headlinerů letošního 

Žižkovského pivobraní. Jaký je vztah 

Trabandu k  oblíbenému chmelové-

mu nápoji?

Citově pozitivní, jako ke všem da-
rům přírody.

Letos slavíte přímo kulaté dvacáté 

narozeniny. Jak to oslavíte?

Už jsme oslavili – velkým koncer-
tem v Akropoli, který byl zároveň 
křtem naší nejnovější desky Vlno-

beat. Před deseti lety jsme na stej-
ném místě natočili naše koncert-
ní DVD Deset let na cestě, tak jsme 
si řekli, že když máme letos těch 
dvacet, musíme se vrátit na místo 
činu. Ale místo dalšího koncertní-
ho záznamu jsme našim poslucha-
čům přinesli jako dárek studiové 
album. Vlnobeat je našich dvacet let 
na cestě.

Co zahrajete během pivobraní? Kla-

sický průřez vaši dvacetiletou tvor-

bou, nebo něco speciálního, třeba 

návrat k první desce? 

Návraty pro nás nemají velký smy-
sl. Po celou dobu naší existence 
hrajeme písničky ze všech obdo-
bí naší tvorby, ze všech alb, takže 
vlastně není kam se vracet, jsme 
stále v přítomnosti. Samozřejmě, 
že nejvíce zastoupené bude asi nej-
novější album, ale vzhledem k mís-
tu konání určitě vybereme i pís-
ničky, které se Žižkovem přímo 
souvisí.

Jak vím, Traband má k Žižkovu blíz-

ko. Vaše album Neslýchané je plné 

typických žižkovských figurek. 

Mnoho let jsem na Žižkově žil 
a tuhle čtvrť stále miluju. Spousta 
mých písniček je přímo či nepřímo 
Žižkovem inspirovaná – buď jsou 
to přímo moje osobní zkušenosti, 
nebo příběhy odposlechnuté na uli-
ci, v hospodě, v tramvaji. Průběžně 
píšu svoji osobní žižkovskou kroni-
ku. Na albu Neslýchané je těch příbě-
hů asi nejvíc, ale jsou i na starších 
albech – Kolotoč nebo Road movie, ty 
jsou plné žižkovských figurek.

Traband je jedna z  mála tuzem-

ských kapel, která často vystupuje 

v cizině. Kde se vám hrálo nejlíp, 

neboli kde rozuměli trabandímu 

jazyku nejlépe?

Ve Francii. Francouzi jsou ideální-
mi posluchači naší hudby. Nikdy 
jsme nezpívali jinak než česky, ne-
překládáme naše texty. Přesto jsem 
měl vždycky pocit, že Francouzi 

nám rozumějí. Je to jistě taky tím, 
že ve Francii je tradice „divné“ hud-
by stále udržovaná a živá.   

Jsi nejen textař, ale i uznávaný vý-

tvarník. Do jaké míry se oba světy 

navzájem prolínají?

Jsem člověk, který tvoří. Někdy po-
mocí zvuků a slov, někdy pomocí 
barev a tvarů, jindy zase pomocí 
chutí a vůní. Jarda Svoboda je totiž 
také náruživým kuchařem (smích).

Váš hudební styl je těžko zařaditel-

ný – v souvislosti s Trabandem se 

mluví o country-punku, popu, roc-

ku, lo-fi, občas i  rapujete… Kam 

se vydáte na příštím albu? 

To není naše starost, sami sebe ně-
jak nazývat, s tím ať si lámou hla-
vu hudební publicisté. My hrajeme 
a zpíváme písničky – někdy víc ra-
zantně, rockově, jindy spíš tiše, fol-
kově. Traband model 2015 je hodně 
veselý, taneční, rockový, beatový… 
Zároveň ale pracuju na písničkách, 
které jsou založeny na tichém, poma-
lém zvuku harmonia. Tyhle písničky 
hraju na svých sólových koncertech, 
kde vystupuju sám s harmoniem. 
Není vyloučeno, že časem tyhle klid-
né, spíš meditativní věci prosáknou 
i do Trabandu. 

Co čeká Traband v nejbližší době? 

Čeká nás jaro nabité koncerty, 
na které se moc těším. 

-ham-

Festival Žižkov sobě nabídne zábavu pro děti i dospělé

Další pokračování multižánrové-

ho festivalu Žižkov sobě proběhne 

v květnu a červnu. Předprázdninový 

program bude bavit tancem, hud-

bou, divadlem, výstavami fotografií 

nebo sportovními aktivitami.

Už od 1. května můžou návštěvníci 
zhlédnout výstavu ve foyeru Palá-
ce Akropolis, autorka Martina Žig-
mundová představí svoje fotografie 
pod názvem Žižkovští muži proti že-
nám 2015. Snímky z kalendáře, jenž 

vznikl za pomoci mužů ze Žižko-
va, kteří zde malují, trénují, pracují, 
nebo se sem přistěhovali, nabídnou 
nový pohled na žižkovskou čtvrť. 
O měsíc později se uskuteční na stej-
ném místě další výstava 1020_site 
specific, v níž fotograf Martin Ma-
řák zobrazil v rámci loňského Site 
specific projektu opuštěný a neváb-
ný prostor u tramvajové zastávky 
Lipanská.

Podivuhodný mix dětské opery 
i dospělé zábavy přinese 17. května 
projekt Vesmírná odyssea, inspirova-
ný skladbou Johna Cage 4´33“. Ope-
ra provede posluchače dějinami hud-
by od 18. století po dnešek, přičemž 
nebude nouze o zábavu ani poutavý 
hudební prožitek.

Tradiční akcí festivalu je Český 
pohár ve fotbálku o pohár Paláce 
Akropolis, který letos proběhne 30. 
května a zúčastní se ho celá česko-
-slovenská špička.

Třetí ročník Indiánského dětské-
ho dne se uskuteční 1. června opět 
na Pražačce, kde budou připraveny 

různé soutěže, workshopy, venkovní 
diskotéka nebo závěrečné opékání 
buřtů.

Program nezapomíná ani na ty 
úplně nejmenší. V MŠ Buková 
8. června, v MŠ U Zásobní zahrady 
9. června, MŠ Jeseniova 10. června 
a MŠ Sudoměřská 11. června se koná 
hasičská groteska Sqadry Sua. 

Vrch sv. Kříže uvítá 10. června všech-
ny příznivce ska – vystoupí hudební 
formace Fast Food Orchestra a �e 
Chancers. O den později 11. června 
proběhne na Parukářce turnaj v kubb 
– švédské hry z dob starých Vikingů. 
V rámci turnaje vystoupí tuzemské ka-
pely Never sol a Voila!, dorazí i zahra-
niční hosté Ah! Kosmos z Istanbulu 
nebo španělská energická kapela Cho-
tokoeu. Žižkov sobě uzavře 24. června 
v Campu Žižkov letní představení im-
provizační skupiny Just! Impro.

Více o programu naleznete na 
stránkách www.zizkovsobe.cz nebo 
na stránkách Paláce Akropolis. 

-ham-

Jarda Svoboda (druhý zleva) je zakládajícím členem kapely

Multižánrový festival proběhne na několika místech Prahy 3

Spousta 
mých písniček 
je přímo či 
nepřímo 
Žižkovem 
inspirovaná

foto: Vojtěch Vlk
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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

  5. út 19.30 Pražské kytarové kvar-
teto (H. Purcell, J. Dowland, 
L. Brouwer, F. Sor a další)

11. po 19.30 Vilém Veverka – ho-
boj, Lukáš Vendl – cem-
balo (G. Ph. Telemann, 
C. Ph. E. Bach, A. Vivaldi 
a další)

12. út 19.00 Galakoncert hudebních 
talentů Prahy 3

16. so 15.00 Trojanovo trio (Velikáni 
filmové hudby – J. Williams, 
V. Trojan, A. Piazzolla)

19. út 19.30 Bennewitzovo kvarte-
to (J. Haydn, P. Hindemith, 
R. Schumann)

20. st  19.30 Komorní orchestr Archi-
oni plus (Žhavý sever – z tvor-
by E. Griega)

21. čt 19.30 Jindřich Pazdera – 
housle, Václav Mácha – klavír 
(E. Chausson, C. Franck, 
M. Weinberg) 

28. čt 19.30 NAKARA (jazz, world 
music a vážná hudba) 

VÝSTAVY

23. 4. – 22. 5. 2015
 „Paralelní cestou“  

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

Revonkorpi, Pertti Karjalainen, 
Eila Kinnunen, Piia Myllyselkä, 
Sonja Večtomov Malba, grafika, 
sochy, kombinované techniky

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

  4. po 19.30 La Troba Kung-fú, Deneb
  5. út 19.30 Dunajská vlna
  6. st 19.30 Session Americana, 

support Jamie Marshall 
& Amplified Acoustic Band

13. st 19.30 Chuck Prophet 
& The Mission Express, 
support: Jonah Tolchin

15. pá 19.30 JUNIOR STAGE – Fuera 
Fondo + Ocho Ríos

18. po 21. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE 9.00 Bad Boys – 
rapování (L. Cína, V Domově 4, 
P-3 a K. Volf, Cíglerova 10, 
P-9), 9.20 Muzikantská rodina – 
školní pěvecký sbor, Zlatovlás-
ka – taneční vystoupení žáků 

speciálních tříd (ZŠ Ružinovská 
2017, P-4), 9.45 Velká poštov-
ská pohádka na motivy K. Čap-
ka (Gymnázium pro zrakově 
postižené a SPŠ pro zrakově 
postižené, Radlická 115/591, 
P-5), 10.15 Taneční skupina 
ČTYŘI s tanečním vystoupe-
ním PŘÁNÍ a ABBA (ZŠ 1544, 
Vsetín, Luh), 10.40 S Lukáškem 
a Cidáčkem za poznáním (CID, 
Peckova 7, P-8 a Hluchavky 
Léčivé), 11.00 Kdo se nebo-
jí – pohádka, WAKA-WAKA 
– tanec (ZŠP a ZŠS Lužiny 
Trávníčkova 1743, P-5)

19. út 21. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE 9.00 Z pohádky 
do pohádky – scénický tanec 
(ZŠ Tolerance, Mochovská 570, 
P-9, Hloubětín), 9.15 Bavíme se 
na modré – hudební a taneční 
vystoupení (ZŠ a SŠ praktická, 
Kupeckého 576, P-4), 9.45 
O krásné Markétě – pohád-
ka v podání žáků 1. stupně 
ZŠ Jedličkova ústavu, v režii 
D. Dolejškové (Jedličkův ústav 
a školy Praha, Pevnosti 4, P-2) 
10.20 Růžofka aneb ordinace 
v růžové zahradě – díl, který 
se v televizi ještě nevysílal… 
(Domov Sedlec SPMP o. p. s., 
Roztocká 33/13, P-6) 11.00 
Kroužek revival (ZŠ a PŠ Arka-
die, Purkyňova 10, Teplice)

19. út 19.30 Andrej Šeban + Jiří Stivín
20. st  21. FESTIVAL INTEGRACE 

SLUNCE 9.00 Na poli – lidové 
tanečky souboru Lysináček 
(Spec. MŠ Na Lysinách 41/6, 
P-4), 9.15 Takový malý Diva-
dýlko: šest minut legrace (ZŠ 
Ječná, P-2), 9.30 Pásmo písní 
– Pěvecký sbor ZŠ Jeseniova 
(ZŠ Jeseniova 96, P-3), 10.30 
Jak hloupý princ ke štěstí přišel 
(MŠ a ZŠ Sadová 530, Žele-
šice), 11.00 Black and white 
– taneční soubor školy SVÍTÁNÍ 
(ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s., Ko-
menského 432, Pardubice)

21. čt 21. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE 9.00 Fidlovačka 
(Jedličkův ústav, V Pevnosti 
4, P-2), 9.45 Luční svět (ZŠP 
a ZŠS Lužiny, Trávníčko-
va 1743, P-5), 10.00 Na skok 
do pravěku (Zahrádka, 
U Zásobní zahrady 8, P-3), 
10.20 Libuše a Přemysl (DC 
Paprsek, Šestajovická 580/19, 
P-9), 10.40 Zpěvačka Nelly 
(Na Balkáně 2866/17a, P-3)

22. pá 21. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE 9.00 Country tance 
(Domov sociálních služeb 
Vlašská, Papírenská 14, P-6), 
9.30 Zlatý kolovrat (Domov so-
ciálních služeb Vlašská, Vlašská 
25, P-1), 10.00 Hodinář Pérko 
- satiricko-pohádková komedie 
(CSS Klobouk Diakonie ČCE 
v Terezíně, Chráněné bydlení, 
Komenského 224, Terezín) 
10.30 Soubor Bártlovka (MŠS, 
ZŠP a ZŠS P-9, Bártlova 83), 
11.00 Otrok – moderní africký 
tanec (DALLO, Stupava, SK)

23. so 15.00 POHÁDKOVÝ ŽIŽKOV 
Vyprávění starého vlka aneb 
pravda o Karkulce

25. po 19.30 Už jsme doma & Mike 
Watt/The Missingmen

29. pá 19.ht Vol. 3: Circus Problem, 
Oranžáda, Dj Aviator

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

od 9. do 29. května

 Květen 1945 v Praze 3  
– historické fotografie

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.

  3. ne G. Montero: Frida K (Divadlo 
3D company)

  4. po J. DiPietro: Umění vraždy 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)

  5. út O. Lážnovský: Pan Hus (Diva-
dlo Aqualung)

  6. st O. Lážnovský: Tahle země 
bude pro starý! (Divadlo 
Aqualung)

  7. čt A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

  8. pá M. Gavran: Smích zakázán 
(3D company)

10. ne Vyšetřování ztráty třídní knihy
11. po W. Adler: Válka Roseových 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
12. út Hospoda Na mýtince
13. st České nebe
14. čt Cimrman v říši hudby
16. so The Stand In (Cimrman Eng-

lish Studio)
17. ne 16.00 a 19.00 Vražda v salón-

ním coupé
18. po K. Hanzlík, B. Stoker: Dracula 

reloaded (Divadlo Aqualung)
19. út Záskok
20. st Lijavec
21. čt České nebe (zadáno)
22. pá K. Čapek, O. Lážnovský: Vál-

ka s mloky (Divadlo Aqualung)
23. so W. Allen: Central Park West 

(3D company)
24. ne Dlouhý, Široký a Krátkozraký
25. po N. Simon: Drobečky z perníku 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
26. út Dobytí severního pólu (zadá-

no)
27. st Afrika
28. čt Němý Bobeš
29. pá G. Montero: Frida K. (3D com-

pany)
30. so M. Gavran: Smích zakázán 

(3D comany)
31. ne Blaník

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.

 
   

 5. út 20.30 Druhá šance | Vlk z Wall 
Street

 6. st 20.30 Filmjukebox | Holub se-
děl na větvi a rozmýšlel o životě

13. st 18.45 MET: Přidáváme | Rusalka
14. čt 19.45 National Theatre Live | 

Člověk a nadčlověk
16. so 15.00 Filmový maraton – Slib
19. út 20.30 Večer FAMU
20. st 18.45 MET: Přidáváme | Vese-

lá vdova
26. út 20.30 Aero Naslepo
27. st 20.30 National Theatre Live | 

O myších a lidech
28. čt 19.00 Biofonie | Petr Kružík 

& Příšerný host + minikoncert 
Priessnitz

29. pá 19.00 Slavnostní vyhlášení 
soutěže Young Package 2015

PROJEKCE PRO SENIORY  

– každé úterý od 10.00

  5.  Samba
12. Kobry a užovky
19. Druhý báječný hotel Marigold
26. Jimmyho tančírna

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

ŽIŽKOV SOBĚ
Výstava ve foyer Paláce Akropolis
1.– 31. 5. ŽIŽKOVŠTÍ MUŽI ŽENÁM 

2015 – fotografie Martina 
Žigmundová

  3. ne 15.00 Jarní Festonda cup 
  7. čt 19.30 Nils Frahm – lost his 

mind european tour 2015 + 
support Dawn Of Midi 

  8. pá 19.30 Večer s hudebníky 
ze skupiny Elvise Presleyho: 
Bob Lanning a Duke Bardwell 

10. ne 20.00 Tros Sketos (dVA)
11. po 19.30 Dymytry
12. út 20.00 Squadra Sua:  

Handicops (dVA)
14. čt 19.30 EuroConnections:  

Karin Park
16. so 11.00 Tantehorse: Nafouknutý 

svět (dVA), 19.30 The Reve-
rend Peytons Big Damn Band 

17. ne ŽIŽKOV SOBĚ 18.00 2´16˝ 
a pol: Vesmírná odyssea 

18. po 18.30 Music Infinity: Origami-
biro, piano Interrupted,  
Ensemble Economique + Floex

20. st  20.00 Femme Fatale: 
Princess Chelsea

21. čt 19.30 Other Music:  
The Ex & Brass Unbound 

22. pá 19.30 Excelent Juke Box: 
Akua Naru

27. st 19.30 JUST! IMPRO 
30. so ŽIŽKOV SOBĚ 10.00 Český 

pohár ve fotbálku o pohár 
Paláce Akropolis

Sdružení  

výtvarníků ČR

Korunní 119

14. čt 17.00 vernisáž a výstava Dana 
Gregorová v Korunní 119

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

  7. čt 20.00 Emo zpěv
  9. so 20.00 Jarda Švec – naroze-

niny 59, Secret 9 beat, Pět 
kilo ubrusu

14. čt 20.00 Five rivers
16. so 20.00 Pacov v Oku, Srny 

a dřevo, For sale, Letouni sou-
mraku, Pacovská alternativa

21. čt 20.00 Večírek pro Ilju, 
Wolfgang Lederer, Sýkorovo 
kvarteto

28. pá 20.00 Jé, Jé Neduha and 
the rock and jokes Extempore 
band

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

  4. po 19.30 Miloš Knor: Knorektně 
  5. út 20.00 Spitfire Company:  

Sniper’s Lake 
  7. čt 9.00 a 11.00 Barbora Látalová 

a kol.: Karneval zvířat (dětem)
10. ne 20.00 HAMU večer I
12. út 20.00 HAMU večer II
13. st 17.30 BeSpectACTive!
14. čt 20.00 HAMU večer III
15. pá 20.00 Popbalet Company
17. ne 15.00 Odpolední slavnost: 

Michal Záhora / NANOHACH: 
Diptych, Lenka Bartůňková / 
Michal Záhora / NANOHACH: 
Orbis pictus 

18. út 20.00 Charlotta Öfverholm: 
LUCKY – Jiří Havelka / Michal 
Caban / Vojtěch Kopecký / 
VerTeDance: Naučená bez-
mocnost (filmové zpracování) 

19. út 20.00 VerTeDance / ZRNÍ: 
Kolik váží vaše touha? 

21. čt 16.00 a 20.00 Farma v jeskyni: 
Divadlo 

22. pá  19.00 Bílá velryba: Měsíční 
spirála (premiéra)

23. so  21.00 Radio Wave a Genot 
Centre: Silent Night #1

24. ne 20.00 Peter Šavel: BAKKHEIA 
27. st 17.30 BeSpectACTive!

25. 5. – 25. 6. TANEC PRAHA DĚTEM 

25. po a 26. út 18.00 Dopolední dílny 
pro žáky základních škol 

27. st 16.00 (Rajská zahrada) Ote-
vřená hodina dětského studia 
s podtitulem Zahradní slavnost

28. čt dopoledne (ZŠ Barrandov) 
Dílny s umělci pro žáky Ta-
neční pohybové výchovy

28. čt 17.00 Kulatý stůl pro odbornou 
veřejnost

29. pá dopoledne (Korzo – Veletržní 
palác) Interaktivní workshop 
pro žáky základních škol, 17.00 
Vystoupení souborů z přehlíd-
ky dětských skupin scénické-
ho tance v Kutné Hoře

Národní památník  

na Vítkově 

U Památníku 1900,  
Praha 3

22. 4. – 31. 5. Konec druhé světové 
války – panelová výstava
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rozhovor

„Během květnového povstání se Praha 
osvobodila sama,“ říká Pavel Kmoch
V květnu se v okolí Havlíčkova náměstí uskuteční bojová ukázka, která připomene 70 let od konce 
2. světové války v Evropě. O koncipované dramaturgii vzpomínkového aktu Barikáda 2015 nebo 
významu Pražského povstání se rozhovořil Pavel Kmoch, člen klubu vojenské historie Gardekorps 
Praha, který se významně podílí na organizaci celé akce.

Kdy začaly přípravy na akci Bariká-

da 2015?

Připravit takovou akci trvá přibliž-
ně půl roku, čili někdy od října jsme 
se do toho naplno pustili. Pracuje 
na tom 10 lidí několik hodin denně. 
Vyřídit spoustu papírů, povolení, vy-
jádření různých subjektů, jako jsou 
Technická správa komunikací, kolek-
tory, kanalizace… Dodáváme k povo-
lení všechny podklady, plány pohybu 
a váhy techniky včetně přepravníků, 
které do Prahy nesmí. Musíme vyřešit 
balistický projekt a míru hluku. Kon-
taktujeme a registrujeme přes 400 
účastníků akce, zařizujeme jejich uby-
tování a stravování, řešíme uniformy 
a kostýmy, projektujeme a připravuje-
me dekorace k tomu, aby celý prostor 
scény působil přesným dojmem ulice 
z května 1945, sháníme a s majiteli do-
hadujeme zápůjčky historické vojen-
ské techniky a její dopravu na místo. 
Není to jen o tom, zastřílet si na dvě 
hodiny v ulicích.

Gardekorps spolupracovali s  Pra-

hou 3 na Barikádě již před pěti lety. 

Čím se budou od  sebe obě akce 

lišit?

Scéna bude podobná, jako tomu bylo 
během bojové ukázky na Pražačce. 
Prostor sice není tak velký, ulice Pro-
kopova je ale výrazně širší a navíc se 
budeme snažit popsat celý děj Praž-
ského povstání od 5. do 9. května na-
místo od jedné scénky na Pražačce, 
která byla zcela konkrétní. Účastníci 
se tudíž budou na imaginární barikádě 
střídat a boje budou zaměřeny na více 
míst Prahy 3. Čili že povstání vypuk-
lo živelně, že bylo málem potlačeno 
brutální vojenskou silou, ale prakticky 
za pět minut dvanáct zachráněno Vla-
sovovou armádou. Ta ale posléze ode-
šla a boje pokračovaly dál. Nakonec 
skončily příměřím mezi německými 
jednotkami a Českou národní radou. 
Až poté vlastně dorazila sovětská ar-
máda, která se střetla již jen s posled-
ními zbytky ustupujících Němců.

Největším tahákem je polní ne-

mocnice Wehrmachtu. Jak jste k ní 

přišli?

Nabídl nám ji jeden vojenský klub, 
který se zaměřuje na dokumenta-
ci a přesnou rekonstrukci zdravotní 
techniky. Je to v podstatě hotová ex-
pozice na klíč, což jsme velice uvítali. 
Myslím, že se výborně hodí k dalším 
expozicím, jako výstava zbroje, unifo-
rem parašutistů a další vojenské tech-
niky, která se zúčastní akce. Bohužel 
jsme nepřekonali zákaz TSK, takže 
tanky nesmí do ulic, protože by svými 
železnými pásy mohly poničit vozov-
ky. Bude ale určitě k vidění starý mo-
del tanku T-34/76, na kterém přijeli 

do Prahy i Vlasovci. Pak i stroj He-
tzer T-1, který se přímo účastnil bojů 
na Praze 3. 

Pražské povstání je obecně zná-

mým historickým pojmem. Co nové-

ho lze ještě po 70 letech ukázat?

Chceme zapracovat konkrétní scény 
nebo lidské příběhy, které se staly. 
Hlavní cíl letošní Barikády je ale jas-
ný, a to už zaznělo: zobrazit Pražské 
povstání vcelku. Máte pravdu v tom, 
že je povstání popsáno globálně veli-
ce dobře. Nicméně během posledních 
20 let se změnila zásadní věc, a to je 
účast Vlasovců, o níž se v době komu-
nismu nemluvilo, a poté hodnocení 
Vlasovců oscilovalo od mírného braní 
na vědomí až po naprostou adoraci. 

Pravda je asi někde uprostřed. Prav-
děpodobně by Praha bez Vlasovců 
nepřežila, nelze ale říct, že by ji jejich 
armáda osvobodila. Praha se osvobo-
dila sama.

Kde se v Praze vedly nejtěžší boje?

Samozřejmě na Pražačce, pak ve 
Strašnicích, u trojského mostu – tudy 
Němci prorazili a zmasakrovali v Ho-
lešovicích hodně civilistů – a pak 
na jižním směru v oblasti Zbraslav, 
Lahovice nebo v Krči. Tam útočily SS 
jednotky z Benešovska. 

Proč se Pražačka stala terčem úto-

ku československých jednotek?

V květnu 1945 tam byly kasárna 
a byla zde ubytována netypická jed-
notka. Jednalo se o SA Standarte 
Feldhermhalle, což byl jediný bojo-
vý pluk SA. Na rozdíl od Wehrmach-
tu to byli mladí kluci, velice ideolo-
gicky vychovaní. Sice sloužila hlavně 
jako přehlídková jednotka, nicméně 
měla tvrdý vojenský výcvik. Ve chví-
li, kdy jí byla nabídnuta kapitulace, 
narazili Češi na brutální odpor. Navíc 
byl problém, že od východu útočila 
Kampf  gruppe Milowitz. Boje byly 
až frontového rázu. Navíc ve škole 
docházelo k nepěkným věcem – vraž-
dění rukojmích, vylupování očí zajat-
cům, mučení a následné házení pobi-
tých těl do Vltavy.

V poslední době se objevují i názory 

o alibistickém boji Čechů s poraže-

nými Němci. Co je na tom pravdy?

To je poměrně jednostranný názor. 
Češi se zapojili do války vznikem exi-
lové vlády, ještě vlastně dřív, než vů-
bec začala. Okamžitě začaly vznikat 
vojenské jednotky v exilu – v Pol-
sku, později ve Francii, Velké Británii 
a v SSSR. Že se do války nezapojilo 
obyvatelstvo protektorátu, je na jed-
nu stranu pravda, na druhou stranu si 
nedovedu představit, jak by se mělo 
do ní vůbec zapojit. Existoval odboj, 
byl ale díky Heydrichovi do roku 1942 
brutálně potlačen. Co se nestihlo po-
tlačit do té doby, stihlo se po atentátu 
na něj. V letech 1943–44 uvízl odboj 
na mrtvém bodě, měl pouze zpravo-
dajskou hodnotu. Až v roce 1945 se 
začal pomalu formovat. Není jedno-
duché se v profízlovaném státě účast-
nit jakéhokoli odporu. Dobře se to 
srovnává se situací v Itálii, naše země 
nemá ale žádné velehory. Jediné pod-
mínky se nabízely v Beskydech nebo 
Českomoravské vrchovině, a tam ten 
odpor v ozbrojené podobě byl. 

Když srovnáme Pražské povstání 

v kontextu jiných takových událos-

tí v Evropě na konci války, má celo-

světově větší nebo menší význam?

Povstání bylo připravováno na sebe 
několika nezávislými subjekty. Co 
se týká intenzitou bojů, je rozhodně 
srovnatelné. Třeba z Paříže v podsta-
tě Němci odešli bez výrazných bojů, 
tady to bylo o dost drsnější, ale tře-
ba ve srovnání s Varšavou z toho Pra-
ha vyvázla ještě velice dobře. Je třeba 
nezapomínat ani na to, že nemluvíme 

jen o Pražském povstání, ale českém 
národním povstání, které si vyžádalo 
např. masakr v Přerově, kde vypuklo 
povstání o týden dřív. 

Za posledních dvacet let se ale změ-

nil i  pohled na  chování Čechů bě-

hem konce války…

Pokud budeme srovnávat zločiny Če-
chů a Němců, je to špatně. Je třeba 
negeneralizovat. Na mnoha místech 
se Němci ochotně vzdávali bez bojů, 
jiní se chovali ještě hůř než na fron-
tě. Zdaleka ne všichni Češi se chovali 
tak, jak měli, ale nebyli všichni vůbec 
takoví. Během války i po ní se uchy-
lovaly ke gestapismu a k nesmyslné-
mu násilí obě strany, Němci samozřej-
mě daleko víc. Ale nikdy se nebavíme 
o zločinech národů, ale o zločinech 
konkrétních lidí. 

Zmínil jste osud Vlasovovy armády. 

Přežil z ní nakonec vůbec někdo?

Její osud nebyl záviděnihodný. Vla-
sovci dorazili do Prahy v noci 6. květ-
na, účastnili se bojů 6. – 7. května. 
Velitel divize generál Buňačenko se 
nedohodl na politické dohodě s Čes-
kou národní radou, přestože ta po-
moc nejdříve uvítala, ale poté se 
z toho snažila vykroutit. Část Vla-
sovců pak tady zůstala i poté, co di-
vize odtáhla, jako partyzáni. Pak je 
ale sebrala Rudá armáda a odcesto-
vali těžko říct kam. Raněné Vlasovce 
v pražských nemocnicích povraždila 
NKVD přímo na lůžkách. Zbytek če-
kal u americké linie na zajetí, byli ale 

vráceni sovětské armádě, odvlečeni 
do gulagu, nebo na místě zastřeleni. 
Právě proto dost vojáků nižší hod-
nosti přežilo, nakonec i ten gulag. 
Stříleni byli především důstojníci, 
a ani ti ne všichni. Vysocí představite-
lé ROA byli po válce v SSSR souzeni 
a oběšeni.

Pražské povstání bylo prakticky 

zpolitizované v  době komunismu. 

Jak je to nyní?

Pražské povstání bylo zpolitizované 
už ve chvíli, kdy dorazila do Prahy 
sovětská armáda. Začalo se okamžitě 
mluvit o osvobození Rudou armádou. 
Ta měla přitom ztráty při pražské 
operaci v rozmezích několika desítek 
mužů, a proto bylo potřeba vytvořit 
legendu o osvobození Prahy, přičemž 
pravda samozřejmě je, že Sověti osvo-
bodili skutečně většinu Českosloven-
ska. Prahu ale neosvobodili, to byla 
propagační lež, která měla podpo-
řit dohodu, a vůbec směřování státu 
do sovětské náruče. A nyní? I když 
je to 70 let, pořád je toto téma politi-
kum, a to v tom smyslu, že pokud se 
nezúčastníme vzpomínkové přehlíd-
ky v Moskvě, budeme terčem útoků, 
že znevažujeme roli sovětské armády. 
Pokud ukážeme, že se některé němec-
ké jednotky chovaly brutálně, nebude 
se to líbit někomu, kdo si je vědom, 
že jsme s Německem v NATO a v EU. 
My s tím ale po 70 letech již nic dělat 
nemůžeme, akorát ukázat, co se v Pra-
ze doopravdy stalo. 

Martin Hošna

Pavel Kmoch 
(nar. 1968) 
vystudoval kulturní historii, regi-
onalistiku a muzeologii na Tech-
nické univerzitě v Liberci. Jako 
píšící autor se věnuje především 
tématice poválečné retribuce 
a národnostní problematice 
ČSR, která vyvrcholila odsunem 
německého obyvatelstva. Jeden 
ze zakladatelů, dříve předseda, 
dnes místopředseda Klubu vo-
jenské historie Gardekorps-Pra-
ha, z. s., založeného 1996.

Dekorace 
budou působit 
přesným 
dojmem ulice 
z května 1945
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inzerce

 7. 5. 2015 oslaví naše maminka, 

babička, prababička a  prapraba-

bička Ludmila Jenšíková ze Žiž-

kova DEVADESÁT let. Mamince 

přejeme hlavně zdravíčko a hodně 

optimismu do dalších let. Máme tě 

moc rádi. Syn Josef s dcery Marce-

la a Irena s rodinami. 

 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.

 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.

 Čistíme koberce, sedačky, postele, 
židle ap. mokrou metodou profi stro-
ji Kärcher a Vax. Odstraňujeme špínu, 
alergeny, roztoče a skvrny různých pů-
vodů. Čistíme kožený nábytek, myje-
me okna a podlahy. Kvalitně, rychle 
a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz

 Levné ubytování – Špindlerův Mlýn, 

Pension Kraus, tel.: 602  406  071, 

www.pensionkraus.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

 Garáž dlouhodobě pronajmu, Chel-
čického, Praha 3 - Žižkov, pod dvo-
jím uzamčením, 2500 Kč/měs. Volejte 
602 181 582.

 !! Odvoz starého nábytku 

na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, 

pozůstalostí atd. Naložíme a odve-

zeme cokoliv. Stěhování všeho dru-

hu. Tel.: 773 484 056

 Individuální výuka angličtiny 

a němčiny. Tel.: 733 363 404

 Koupím ihned malý byt na Pra-

ze 3, max. dio 1 500 000 Kč.  

Tel. 602 328 730.

 Malá úklidová firma 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

 KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, 

NÁTĚRY. Kvalitní opravy a  nové 

střechy. Tel.: 605  350  665,  

www.strechyjarnov.cz.

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

 Prodej čerstvého a bezlepkového 

pečiva Lucemburská 22 (roh Orlic-

ká). Pečivo / zákusky / přírodní šťávy/ 

/ káva / suché plody. Po–pá 7.30–19.00

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

 Družstevní byty: prohlášení 

vlastníka, převody, SVJ, zaměření 

pasportizace bytů, tel.: 724 304 603

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

 PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ – KAYA 

AKCE 20 % SLEVA!!! Profesionální 

práce s nejkvalitnějšími vlasy. Více 

info na www.vlasyprodluzovani.cz, 

tel.: 608 901 590.

PRACUJ
PRO METROPOLI

E P E J

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

W
W
W
.M
PP
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H
A.
CZ
/N
AB
O
R

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRPRP AA

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

Přijímáme nové pacienty

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová
Tel. 604 887 365 Koněvova 205, Praha 3

www.diabetologiepraha3.cz

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

zajišťujeme veškeré druhy úklidových prací včetně 
vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

Objednávky inzerce do Radničních 

noviny zasílejte do 15. 5. 2015 

RN.inzerce@praha3.cz
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akce městské části

Pátek  8.5.

12.00 výstava lehké i těžké vojenské techniky v prostoru 
 Havlíčkova náměstí
 tanky, polopásové transportéry, automobily, motocykly, prezentace PČR 

18.00 expozice – polní velitelství Wehrmachtu, zbraně, uniformy a spojovací  
 prostředky německých parašutistů, polní lazaret, operační sál 
 a zubní ordinace Wehrmachtu

Sobota  9.5.

7.00 výstava techniky a expozice výstroje, doprovodný program, 
 prezentace PČR 
 expozice – polní velitelství Wehrmachtu, zbraně, uniformy a spojovací  
 prostředky německých parašutistů, polní lazaret, operační sál 
 a zubní ordinace Wehrmachtu

9.00–17.00  zpřístupněna výstava v Galerii pod radnicí

12.00 příprava bojové ukázky

13.30 oficiální zahájení vzpomínkové akce

14.00–16.00 komentovaná bojová ukázka událostí Pražského 
 povstání “Barikáda 2015”   
 (rekonstrukce událostí z 5. května 1945, stavba hlavní barikády v ulici
 Prokopova a pomocné barikády v ulici Sabinova, německý útok, boj 
 o barikádu za účasti povstalců, ROA a Rudé armády)

8.               9. 5. 2015 

Havlíčkovo náměstí
Praha 3

Největší bojová připomínka událostí 
Pražského povstání v hlavním městě 
400 účastníků, historická vojenská technika

Součást oslav 70. výročí konce 2. světové 
války v Evropě a Pražského povstání 
na území městské části Praha 3

www.praha 3.cz

2015

SPECIALITY RESTAURACÍ PRAHY 3   FARMÁRSKÉ STÁNKY   BIO PRODUKTY A DELIKATESY    
SKOLA VARENÍ   PLETENÍ PECIVA   SKOLA ZDOBENÍ SLADKÉHO PECIVA   ZIVÁ HUDBA    

SOUTEZE A MNOHEM VÍCE NA FESTIVALU DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ZVE NA 

od 1000 do 2100 hod.
nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Kulturně gastronomická akce se uskuteční u příležitosti 
Roku vietnamské kultury 2015

 
a
 
65. výročí spolupráce 

České republiky s Vietnamskou socialistickou republikou.

Poznejte kulturu, tradice a životní styl Vietnamu.
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ze života Prahy �

Z klubů a zájmových sdružení

Dny víry přinesou houslový koncert, Worship hudbu  

i přednášku astronoma a astrofyzika Jiřího Grygara

V rámci celopražské akce Dny 

víry 2015 se v kostele Nejsvětější-

ho Srdce Páně na náměstí Jiřího 

z Poděbrad konají tyto akce:

 v neděli 31. 5. v 19.30 v kryp-
tě kostela: koncert houslistky Čes-
ké filharmonie Magdaleny Mašla-
ňové prokládaný recitací herečky 

Gabriely Pyšné a slovem P. Petra 
Beneše: Celým srdcem Tě hledám

 v pondělí 1. 6. v 19.30: přednáška 
astronoma a astrofyzika Dr. Jiřího 
Grygara: Věda a víra

 v úterý 2. 6. v 19.30: přednáška 
Ing. arch. Norberta Schmidta: Hle-
dání současnosti: tři kostely – tři 
odpovědi (Husův sbor od Janáka, 

Gočárův sv. Václav a Plečnikovo 
Nejsv. Srdce Páně) 

 ve středu 3. 6. od 19.00 na ram-
pě před kostelem: Moderovaný ve-
čer s populární Worship hudbou, 
krátkými videi, příběhy a možností 
si popovídat 

 ve čtvrtek 4. 6. od 19.30: Nikodé-
mova noc

 v pátek 5. 6. od 19.30: Noc Bible 
– téměř celonoční naslouchání čet-
bě evangelií v nezaměnitelné atmo-
sféře ztemnělého kostela Nejsvětěj-
šího Srdce Páně

Více informací najdete postupně 
na www.srdcepane.cz. 

-red-

Na radnici Prahy 3 se slavily jubilejní svatby

„Nechceme jenom sedět doma,“ říkají členky dámského Poledního ateliéru

Za názvem Polední ateliér se skrý-

vá dámský klub, jehož hlavním cí-

lem je charitativní činnost. Proč 

ateliér? V ateliéru se totiž tvoří, 

a tady je tvorba skutečně pestrá – 

dámy drátkují svíčky, vajíčka i sklo, 

ručně vyšívají vánoční i velikonoč-

ní pozdravy nebo vyrábí drobnosti 

z korálků. 

A proč polední? Ze začátku se totiž 
dámy důchodového věku, které se 
v prostorách Farního centra v Čaj-
kovského ulici scházejí kromě prázd-
nin pravidelně každý pátek, setkávaly 
v poledne. Teď už ale svoje schůz-
ky z praktických důvodů přesunu-
ly a svojí práci začínají už v 9 hodin 
a pokračují až do jedenácté dopoled-
ní. „U počátku našeho setkávání byly po-

vodně v roce 2002, kdy jsme se rozhodly, 

že chceme něco udělat na pomoc zaplave-

ným Štěchovicím, a začaly jsme pomáhat 

při sbírce potřebných financí a materiálů 

pro vyplavené,“ vysvětluje Marie Staň-
ková, která klub vede.

Společenství, které vzniklo před 
třinácti lety, trvá dodnes a dámy se 
tu setkávají, aby svýma šikovnýma 

rukama udělaly radost sobě i dru-
hým. „Některým technikám jsme se na-

učily pod vedením výtvarnice – např. 

malovat na sklo a hedvábí nebo tech-

niku découpage,“ pokračuje Marie 

Staňková. Všechny svoje výrobky 
pak dámy prodávají na veřejných 
charitativních akcích, jako je např. 
Strom splněných přání, nebo o svát-
cích v prostorách kostelů. Zisk z pro-
deje pak putuje zejména na opra-
vy kostelů v Praze 3. Finanční dary 
ale mířily také například do Naděje 
na podporu lidí bez domova nebo 
do dětského domova Lipová na po-
moc dětem, které z něj odcházejí, 
aby se zařadily do samostatného ži-
vota. Vlastnoruční výrobky prodá-
val „Polední ateliér“ také ve svém 
stánku na veletrhu neziskovek, kte-
rý v červnu loňského roku pořáda-
la na náměstí Jiřího z Poděbrad třetí 
městská část.

V roce 2008 byly dámy za svou 
práci oceněny organizací UNICEF 
v ČR. „Již dvakrát totiž pro tuto orga-

nizaci vyrobily velkou kolekci panenek, 

které UNICEF prodává na nákup oč-

kovacích látek pro děti ve třetím světě,“ 

říká ředitelka Farní charity Václava 
Hilbertová. Dámy se též účastní hu-
manitárních sbírek oblečení a dal-
ších potřeb, které Farní charita Žiž-
kov pravidelně pořádá. 

Dámy za svou činnost obdržely 
také cenu Dobrovolník roku 2014, 
kterou městská část oceňuje osoby, 
jež vykonávají dobrovolnickou práci 
pro druhé. „Teď se nás schází tak devět. 

Nechceme jenom sedět doma. Tady vždy 

něco společně uděláme, máme z toho ra-

dost a hezky si při tom i popovídáme. 

Moc rády uvítáme nejen nové nápa-

dy na to, co vytvořit, ale i novou ,krev‘ 

do našeho ateliéru,“ láká Marie Staň-
ková nové posily do klubu. 

Slovo z církví

Měsíc trochu jiné 

lásky

V katolické tradici je květen považo-

ván za měsíc mariánský. Ti, co pochá-

zejí z venkova, si možná vzpomenou 

na své babičky, které vyzdobovaly kap-

ličky uprostřed vesnic nebo v polích, 

kam pak po večerech směrovala malá 

procesí, zpívajíce májové litanie: mod-

litby s láskou adresované Panně Marii.

I když jsem si v životě prošel obdobím 
vzdoru proti Bohu i proti církvi samot-
né, i když jsem při svém návratu k víře 
kdysi uvažoval o některém z protestant-
ských společenství, nikdy mi nečini-
lo nejmenší problém vyznat svou úctu 
a lásku k ženě, která přivedla na svět 
Ježíše.

Vnímám to stejně jako v jiných vztazích: 
když někoho máte rádi, snažíte se do svého 
srdce pojmout i jeho blízké. Je přirozené, že 
zamilovaní, kteří mají krásné vztahy se svý-
mi primárními rodinami, se snaží o to, aby 
byl do rodinné přízně přijat rovněž ten či 
ta, koho milují. A stejně tak je přirozené, že 
je trápí, když tento vztah je negativní, nebo 
„pouze“ chladný, jako by ta osoba vůbec ne-
byla. Nic proti ní nemáme. A to nic znamená 
opravdu nic. Tedy ani lásku.

V Bibli je několik něžných zmínek 
o dívce z Nazareta, která přijala Boží 
plán a porodila Ježíše, jenž ji miloval 
a těsně před svou smrtí ji svěřil do péče 
jednoho ze svých apoštolů.

Panna Maria nemusí být pouze ka-
tolická, může nás spojovat. Může nás 
učit lásce: tiché, pokorné, projevující se 
v obyčejných situacích. Květen se tak 
může stát měsícem lásky. Lásky, která 
není pouze o polibcích a o objetí. Lásky, 
která nezanikne. A věřím, že se s Ní po-
tkáme i na Žižkově.  

Miloš Szabo

ICLic. 

Mgr. Miloš 

Szabo, 

Th.D., farář 

kostela 

sv. Prokopa

Polední ateliér

Farní centrum, Čajkovského 36

každý pátek (kromě prázdnin): 

9.00 – 11.00 hodin

Dámy z Poledního ateliéru získaly ocenění v soutěži Dobrovolník roku 2014

V úterý 21. dubna si vzácné chvíle společného života připomenulo devět párů. Manželé Jaroslava a Martin Poliakovi a Jarmila a Čestmír Šteffkovi oslavili dia-

mantovou svatbu. Na 55 let, kterých uplynulo od sňatku, zavzpomínali Jindřiška a Jiří Linhartovi a Drahomíra a Ladislav Starých. Oslavit svatbu zlatou přišly hned 

čtyři manželské páry Marie a Ivan Čapkovi, Květa a Karel Duffkovi, Vlasta a Vladimír Etlíkovi a Jana a František Sedláčkovi. Všem jubilujícím párům do dalších let 

mnoho zdraví, životních sil a optimismu popřála starostka Vladislava Hujová, která jim také při slavnostním ceremoniálu předala pamětní list.

Ve středu 8. dubna oslavilo jubilejní svatby celkem osm manželských párů. 60 let od uzavření manželství, a tedy svatbu diamantovou si připomenuli Galina a Mir-

ko Vaněčkovi. Smaragdové výročí svatby a 55 let od složení manželského slibu oslavily dva manželské páry – Vlasta a Josef Jedlanovi a Věra a Jiří Vlčkovi. 50 let 

je na společné cestě životem pět manželských dvojic: Hana a Antonín Borovcovi, Jiřina a Josef Gregorovi, Irena a Jiří Hujovi, Marie a Ladislav Kosovi a Vilemína 

a Jiří Tesařovi, kteří oslavili svatbu zlatou. 

foto: 4x Jan Dostál
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Na Dětském dni na Pražačce děti jistě potěší i Klauni z Balónkova

Z našich škol

ze života Prahy �

„Být školou bez domácích úkolů se nám v praxi velmi osvědčilo,“  

říká Břetislava Mardešičová, ředitelka ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

Čím je vaše škola jiná oproti ostat-

ním školám v Praze 3?

Naše škola je malá, rodinného typu, 
to znamená, že se všichni známe, 
máme čas přistupovat k žákům indi-
viduálně. Náš školní speciální peda-
gog terapeut pracuje na plný úvazek, 

tudíž děti mají možnost sdílet své po-
city a případná trápení s ním každý 
den, také pracuje průběžně se třídní-
mi kolektivy.

Jak se vám osvědčila praxe být 

„školou bez domácích úkolů“?

Tato praxe se nám velmi osvědčila, 
děti se k projektu přihlašují dobro-
volně se souhlasem rodičů. Vypo-
zorovali jsme, že tyto děti mají lepší 
výsledky ve škole nyní, než v době, 
kdy domácí úkoly psaly; žáci jsou 
klidnější. Nutno podotknout, tento 
projekt volí spíše žáci slabší a žáci 
s problémy, nebo naopak žáci nada-
ní, kteří jsou vytíženi jinými zájmy, 
např. sportem, hrou na hudební ná-
stroj a podobně.

Jak přistupujete k integraci žáků 

se specifickými vzdělávacími a vý-

chovnými potřebami?

Již mnoho let patří náš učitelský 
sbor ke špičce v péči právě o žáky 
se specifickými poruchami učení 
a chování. Učitelé jsou pravidelně 
vzděláváni dle nových trendů, tak-
též školní speciální pedagog tera-
peut jim v jejich rozvoji neustále po-
máhá. Individuální přístup, změny 
aktivit či interaktivní výuka za po-
moci různých názorných pomůcek 
jsou pro nás samozřejmostí. 

Co vaše škola kromě výuky a vzdě-

lávání nabízí dětem dále?

Dětem nabízíme sportovní krouž-
ky – fotbal, florbal, pohybové hry, 

plavání atd. Pro zručné děti máme 
keramiku, pro děti zvídavé hokusy- 
pokusy, kde paní učitelka propojuje 
přírodní vědy. Pro ty, co dobře ne-
vyslovují, máme logopedickou péči, 
kterou vede speciální pedagog pro 
děti ze základní i mateřské školy. Na-
bízíme i literární kroužek, děti mají 
možnost přístupu na PC. Pro žáky 
devátých ročníků se nám osvědčila 
příprava z českého jazyka a matema-
tiky pro středoškoláky. Pro žáky ci-
zince poskytujeme speciální výuku 
českého jazyka a spolupracujeme se 
společností META, která nám po-
skytuje školeného lektora výuky čes-
kého jazyka pro cizince. Pro 1. stu-
peň pořádáme školy v přírodě, pro 
2. stupeň lyžařské výcvikové kurzy. 

Mezi oblíbené aktivity žáků patří ex-
kurze, návštěvy předvánočních trhů 
v Drážďanech, výjezdy do Anglie, 
Německa a projektové dny s různou 
tématikou.

Jaké máte nejbližší plány se školou 

do budoucna? 

Ráda bych na základě poptávky 
od ostatních škol otevřela speciál-
ní třídu právě pro žáky se specific-
kými poruchami učení a chování. 
Tomuto projektu se nyní věnuji. 
V současné době pracujeme na pře-
vedení systému naší školy na „ško-
lu online“, z důvodů zpřehlednění 
a zefektivnění informací pro rodiče 
naší školy. 

-mot-

Praha 3 pořádá Dětský 
den letos na Pražačce
Na neděli 31. května připravila třetí městská část pro děti při 
příležitosti jejich svátku sportovně-zábavný den. Tentokrát se 
Dětský den bude slavit ve sportovním areálu Pražačka.

Sportovní a rekreační are-
ál Pražačka se otevře dětem 
v neděli 31. května od 10.00 
do 16.00 hodin. Na děti tu 

vedle nejrůznějších soutěží s odmě-
nami budou čekat také nafukovací 
zábavné atrakce, Klauni z Balónko-
va nebo malování na obličej. Chy-
bět nebude ani divadelní vystoupe-
ní plné zábavných scének a písniček 
pro děti. 

Děti se mohou také těšit na ukáz-
ky zásahu hasičů a práce městské 
policie a nejen ty nejmenší potěší vý-
stava dravců mysliveckého spolku. 
Partnery akce jsou vedle Sportov-
ního a rekreačního areálu Pražačka, 
také Správa železniční a doprav-
ní cesty, Hasičský záchranný sbor 
SŽDC, České dráhy, Městská policie 
a Policie ČR. 

  -mot-

RC Paleček 

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

  5. út  9.00 – 12.00 Nutriční poradna

12. út  9.00 – 12.00 Vhodný čas odlo-

žit plenky

12. út  10.00 – 11.00 Přechod dítěte 

na pevnou stravu a stolování

12. út  10.00 – 11.00 Podpora samo-

statnosti dítěte

13. st.  17.30 Seminář pro pěstouny

16. so  9.30 – 16.30 Sobotní seminář 

pro pěstouny

16. so  9.30 – 17.00 Příměstská sobo-

ta pro děti v pěstounské péči 

a děti v evidenci OSPOD

17. ne  15.00 – 18.00 Prosím spinkej

18. po  18.30 – 20.30 Vstup do MŠ

21. čt  18.30 – 21.30 Montessori 

inspirace pro děti 0 – 3r. 

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

1. 5. a 8. 5. Nová Trojka uzavřena

  7. čt 16.00 –17.30 Školní zralost 

a od klady  *

12. út  15.30 Jarní koncert hudebních 

kurzů Nové Trojky

14. čt 18.30 – 21.00 Zaměstnání 

versus podnikání * 

15. pá 18.00  (do 16. so 10.00)  

Pyžámkový večírek *

15. pá 10.00 – 12.00 Zdravé nožičky *

18. po 9.30 – 11.00 Odměny a tresty *

22. pá 14.00 – 20.00 a so 23. 5. 

9.00 – 13.00 Prodej outletového 

oblečení pro děti 0 – 14 let. tel.: 

777 650 759, e-mail: edita.

janeckova@nova-trojka.cz.

23. so 9.00 – 17.00 Den pro děti 

z pěstounských a sociálně 

znevýhodněných rodin

24. ne 9.00 – 12.00 Sportovní do-

poledne pro ženy – rez. tel.: 

774 416 744

24. ne 14.00 Pétanque – rodinný turnaj 

s piknikem v Rajské zahradě

26. út 18.00 – 21.00 Ženské léčivé 

kruhy – rez. tel.: 773 643 337

29. pá 15.00 – 16.00 Nejčastější pro-

blémy dětí ve škole *

31. ne 20.00 Procházka filmem –  

4 měsíce, 3 týdny a dva dny

* rezervace Jolana – tel.: 603 416 724

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

Ulita 

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

12. út 17.00 – 20.00 Tiffaniho vitráže 

17. + 25. ne 14.00 – 16.00 Keramická 

dílna Raku

19. út 17.00 – 19.30 Drátování

26. út 17.00 – 19.30 Plstěné šperky 

27. st 17.00 – 20.00 Košíkaření

Letní tábory v táborové základně 

Žloukovice u Berouna a letní příměst-

ské tábory v Ulitě – info na www.ulita.cz

Rodinný klub Ulitka 

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

14. čt 16.00 – 18.00 Pohádkový les   

19. út 10.00 – 12.00 Seminář prodá-

váme nemovitost 

LETNÍ ŠKOLKA – 13.–17. 7., 

20.–24. 7., 10.–14. 8., 17.–21. 8., 

24.–28. 8. od 8.00 do 17.00 hod. 

Více na www.myaktivity.cz.

Beztíže 

nízkoprahový klub 

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

13. st 15.00 – 19.00 GRAFFITI JAM

Nízkoprahový klub Husita

Nám. Barikád 1 
npkhusita.husitskecentrum.cz

 6. a 20. st Kutilská dílna se Zdeňkem

 7. čt Ukaž, co v tobě je – improvi-

zační scénky

12. út Husinema filmové odpoledne

14. čt Workshop „Oko za oko, zub 

za zub“

21. čt Návštěva „Vietnamu na Jiřáku“

26. út Workshop „Konflikty, násilí a my“

28. čt Výlet do Prokopského údolí
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Informace o neziskových organizacích 
najdou občané v připravovaném katalogu
Městská část Praha 3 stabilně podporuje neziskový sektor. Pro nestátní neziskové organizace 
vytváří vhodný prostor pro aktivity jejich členů a rovnocennou spolupráci. 
Pomáhá tak občanům Prahy 3 nacházet pomoc, poučení i zábavu v různých oborech činnosti. 

Nestátní neziskové organi-
zace (NNO) jsou ty or-
ganizace, které nejsou 
zřízeny státem a nevy-

tvářejí zisk. NNO jsou na státu ne-
závislé, jsou určeny k obecně pro-
spěšné činnosti, nebo k neziskové 
činnosti pro soukromý prospěch. 

Co se připravuje?

Městská část Praha 3 připravuje 
zveřejnění katalogu neziskových 
organizací na svých webových 
stránkách. Cílem je seznámit obča-
ny s možnostmi zapojování do ak-
tivit organizací a poskytnout jim 
aktuální informace. Katalog má ta-
ké sloužit k veřejné kontrole čerpá-
ní finančních prostředků z granto-
vého a podpůrného fondu městské 
části Praha 3.

Seznam NNO bude v katalogu 
členěn podle oborů činnosti, ale zá-
jemce si bude moci vybrat i podle 
cílové skupiny. Nedílnou součás-
tí budou informace o podpořených 
projektech. Jde o to, že organizace, 
která obdržela finanční prostředky 
na konkrétní program, se zavázala 
k jeho realizaci. Veřejnost se tak bu-
de moci přesvědčit, zda jsou finanč-
ní prostředky využívány dle plánu 
a v případě nesrovnalostí radnice 
přivítá připomínky a poznámky. 

Které informace bude katalog 

obsahovat?

Neziskové organizace budou rozdě-
leny do několika oborových oblastí: 

Sociální služby, prevence, řešení 
krizových situací, senioři
Výchova a vzdělávání, poraden-
ství, zdravotnictví
Kultura
Volný čas a sport
Charita
Cizinci, ostatní

Zájemcům o aktivity pro některou 
cílovou skupinu bude katalog obsa-
hovat členění na:

Děti
Děti a mládež
Dospělí
Sociálně znevýhodnění
Zdravotně znevýhodnění
Osoby v krizi
Cizinci
Veřejnost

Bude katalog obsahovat informa-

ce o všech organizacích v Praze?

Do katalogu byly zařazeny organi-
zace, které v Praze 3 získaly grant. 
Účast ostatních organizací je dobro-
volná. Sice zpočátku byly osloveny 
jen organizace se sídlem v Praze 3, 
poté byl seznam rozšířen o organi-
zace, které na území Prahy 3 ma-
jí pobočku, nebo poskytují některé 

služby obyvatelům. Seznam nebyl 
uzavřen ani před těmi NNO, za je-
jichž službami občané dojíždějí. 

Zmapovat všechny NNO v Pra-
ze 3 se určitě nepovede. Je nutné si 
uvědomit, že v celé republice je za-
registrováno několik tisíc organiza-
cí. Je mnoho těch, které z různých 
důvodů skončí, jiné vzniknou, ně-
které o zařazení do katalogů nema-
jí zájem. Radnice je na začátku cesty 
a věří, že jakmile se informace o pře-
hledu NNO dostane do povědomí 
veřejnosti, organizace samy proje-
ví zájem o své činnosti informovat. 
Ze strany radnice je to další vstřícný 
krok, tentokráte na poli propagace.

Kolik organizací bude katalog 

obsahovat?

V únoru 2015 radnice zveřejnila 
na svých internetových stránkách vý-
zvu k dobrovolnému vyplnění dotaz-
níku. V březnu vyšly tytéž informace 
v Radničních novinách. K dispozici 
byly také žádosti o granty a veřejné 
zdroje – rejstříky a internetové strán-
ky. Získané informace o 196 organi-
zacích byly zpracovány do přehledů, 
tabulek a grafů a staly se podkladem 
pro katalog. Jak uvedla radní Jarosla-
va Suková, která má na starosti spol-
kovou činnost a neziskové organiza-
ce, tištěná verze katalogu se nebude 

vydávat. Přehled NNO je totiž tzv. ži-
vý organismus, a proto se dnes zveřej-
něná čísla budou stále měnit. Podle 
toho, jak organizace budou vznikat, 
zanikat, nebo měnit svoje priority. 
V termínu vydání brožury by již ně-
které informace nebyly platné.

Aktuální pomoc neziskovým 

organizacím

Radnice Prahy 3 začala ihned podni-
kat kroky a kromě přidělených gran-
tů podala vstřícnou ruku v prvních 
aktivitách. Městská část dojednala s 
Nadějí zapůjčení prostor v infocent-
ru na nám. Jiřího z Poděbrad pro in-
stalaci výstavy fotografií. S Klubem 
přátel Žižkova se zapojila do pří-
pravy znalostní soutěže pro žáky 2. 
stupně základních škol o Žižkovu. 
Soutěž se bude konat na podzim. 
S nízkoprahovým klubem Beztí-
že při DDM Ulita dojednala spolu-
práci s organizací Naděje pro bese-
du s osobou, která se dostala na dno 
společnosti, a dokázala se vlastní ini-
ciativou opět zapojit do pracovního 
a společenského života.

Pro neziskové organizace posky-
tující volnočasové aktivity radnice 
zorganizovala a nabídla akreditova-
ný seminář na aktuální téma – Pří-
prava příměstského tábora. 

Jana Vargová

S nízkoprahovým klubem Beztíže děti vyrážejí na pravidelný letní tábor

Volnočasové aktivity na letní prázdniny

Kam s dětmi v době letních prázd-

nin? Tuto otázku si klade mnoho rodi-

čů. Počet dní dovolené mají omeze-

ný, prarodiče jsou vesměs aktivními 

seniory, často v pracovním poměru, 

a tak se pro děti hledá vhodná aktivi-

ta. Jednorázové akce v létě ustupu-

jí pobytovým táborům. Ty jsou však 

pro mnoho rodin finančně nedostup-

né. Jako skvělá a zábavná varianta, 

která v posledních deseti letech zís-

kává stále větší oblibu, jsou tzv. pří-

městské tábory.

O co jde? Jedná se o aktivitu organi-
zovanou většinou od pondělí do pát-
ku, kdy dítě program absolvuje přes 
den, na noc se vrací domů. Díky to-
muto systému se ceny těchto aktivit 
pohybují v rozmezí 100–200 korun 
za den. Záleží na tom, zda pro dítě 
bude zajištěna strava, nebo si svačinu 
vezme z domova. Důležitý je i pro-
gram – cena se zvýší, pokud jsou na-
plánovány výlety mimo město, ná-
vštěvy památek apod.

Jak příměstský tábor vybrat? Na 
co se zaměřit? Stěžejní informací bu-
dou zřejmě termín a cena. Pro rodiče 
by mělo být podstatné dobré jméno 
organizátora, jeho zkušenosti, praxe 
z organizace příměstský táborů a pro-
gram. Rodiče mnohdy přihlásí dítě na 
tábor proto, aby o něj bylo postaráno. 
Často si neuvědomí, že potomek, kte-
rý není fyzicky zdatný, ve sportovně 
zaměřeném programu bude strádat. 
A proto se z hlediska dítěte je vhodné 
se s programem podrobně seznámit.

V současné době je přihlašování 
dětí na příměstské tábory v plném 
proudu. Proto se vyplatí neváhat. 

Příměstské tábory totiž nouzí o kli-
enty již dlouhodobě netrpí. 

-red-

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

Existují v ČR nějaké koncepce 

NNO?

Vláda ČR vydala dokumenty:

• Koncepce politiky státu vůči nezisko-

vým organizacím na léta 2015 – 2020

• Hlavní oblasti státní dotační politiky vů-

či neziskovým organizacím pro rok 2015

Ministerstvo školství vydalo:

• Koncepce podpory mládeže na obdo-

bí 2014 – 2020

Kde je možné najít přehled 

NNO?

Seznamy neziskových organizací ve-

dou rejstříkové soudy příslušné dané 

lokalitě.

Z čeho jsou NNO financovány?

Pro svoji činnost využívají NNO vlast-

ní zdroje (příspěvky členů, výnosy 

z vlastní činnosti apod.), dotace, gran-

ty, sponzorské dary. 

Kdo může z oblasti státní 

správy finance poskytnout?

V oblasti státní správy a samosprávy – 

jednotlivá ministerstva, státní fondy, 

různé programy podpory na úrovni 

krajských, městských (obecních), míst-

ních úřadů. 

Mají NNO na grantové 

prostředky právní nárok?

Ne, organizace na grantové prostředky 

právní nárok nemají.

Existují v ČR jednotná kritéria 

pro poskytování grantů?

Neexistují. Každý poskytovatel stanoví 

vlastní kritéria vč. podmínek.

Kde např. městské části berou 

finanční prostředky na granty?

Každá městská část stanoví, čím bu-

dou grantové finanční prostředky zajiš-

těny. Nejčastěji to jsou výnosy z úroků 

peněžních prostředků, přebytky hospo-

daření z minulých let, rozpočet dané 

městské části.

 Existují státní neziskové 

organizace?

Ano, jsou zřízené a financované veřej-

nou správou. Podílejí se na realizaci 

veřejné správy, a to nejen na úrovni 

obcí a krajů, ale i státu. Do této skupi-

ny se řadí příspěvkové organice (např. 

školy, školská zařízení, knihovny, psy-

chologické poradny apod). 

�
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* Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví 

** Sociální služby, prevence, řešení krizových situací, senioři 

Počty organizací k 15. 4. 2015

NNO s vazbou na Prahu 3

Příměstské tábory v Praze 3 nabízejí např.: 

Dům dětí a mládeže Ulita, www.ulita.cz, tel.: 271 774 725

Junák – český skaut, www.vitkov61.cz, www.4pvs.nipax.cz, tel.: 734 126 583

Pionýr, z.s. – 147. PS Galaxie, www.147.cz, tel.: 602 955 140

Nová Trojka, www.nova-trojka.cz, tel.: 222 589 404

Centrum volného času a vzdělávání Duhové klubíčko,  

www.skola-jirak.cz, tel.: 608 765 496

ZŠ Jeseniova, www.zsjeseniova.cz, tel.: 222 103 411

MyAktivity, www.myaktivity.cz, tel.: 271 771 025-6
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Program Informačního centra Praha 3 připomene 70. výročí konce války

Řadou tematických přednášek, vý-

stav a filmových projekcí připomene 

infocentrum konec 2. světové vál-

ky, od něhož v květnu uplyne 70 let. 

Renomovaní lektoři a pedagogové 

přednesou svoje příspěvky, které se 

budou týkat především protektorát-

ního období českého státu (více na 

plakátu vpravo). Opět proběhnou 

vlastivědné procházky, čtení nebo 

oblíbené kočárkování. 

Filmovým snímkem Hanebný pan-

charti se 7. května od 18 hodin před-
staví autorský styl Quentina Ta-
rantina, který historickou realitu 
překroutil po svém do lehce brutál-
ního pohádkového vyprávění.

Vlaďka Holzapfelová provede 
12. května a 19. května od 10 hodin 
Olšanskými hřbitovy a připomene 
zapomenuté náhrobní skvosty růz-
ných uměleckých směrů. 

Komponovaný večer Markéty 
Mališové 12. května od 18 hodin se 
zaměří na tvorbu A. Lustiga, jedno-
ho z předních autorů o holokaustu. 
Při příležitosti 1. výročí otevření in-
focentra zahrají 19. května od 18 ho-
din violoncellisti Jiří Hošek a Domi-
nika Weiss Hošková. 

Polský koprodukční film Ida, 
který se v infocentru odvysílá 
21. května od 18 hodin, je originál-
ní a poetický příběh hledání vlastní 
identity a skládá hold klasické ki-
nematografii 60. let. Osmnáctiletá 
novicka Anna se má stát jeptiškou, 
předtím ale musí navštívit svou jedi-
nou žijící příbuznou Wandu, o jejíž 
existenci neměla dosud ani tušení. 
Ukazuje se, že teta Wanda je bývalá 
zapálená komunistka a soudkyně, 

která v 50. letech posílala na smrt 
kněze a další odpůrce režimu. Ne-
čekané setkání nasměruje Annu 
na cestu za odkrytím rodinného ta-
jemství, svého židovského původu 
a svého pravého jména, Ida. Cynic-
ká, životem protřelá, avšak vlastním 
svědomím stíhaná Wanda je v mno-
hém pravým protikladem Idy, kte-
rá během společného pátrání popr-
vé zakouší pokušení vnějšího světa: 
jaz zovou hudbu, svobodu a mož-
nost zamilovat se. 

Žižkovské kočárkování se usku-
teční formou vlastivědné procházky 
26. května od 10 hodin.

V průběhu měsíce června bude 
veškerý program informačního cen-
tra spojený s osobností Př emysla 
Pittra, od jehož narození uplyne 120 
let. Můžete se těšit na vlastivědné 
procházky do Milíčova domu, před-
nášky a besedy s pamětníky, kompo-
novaný večer se známými osobnost-
mi, autorské čtení Pavla Kosatíka, 
film Milujte své nepřátele a následnou 
besedu s režisérem filmu, výstavu 
o Přemyslu Pittrovi v interiéru info-
centra a mnoho dalšího. 
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 květen
 4. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – Mgr. Lucie Velková – Odbojářka Anna Pollertová

 6. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. – Průběh povstání na území 
dnešní Prahy 3 (ÚSTR)

 7. 5. 18.00 hod. | Filmová projekce – Hanebný pancharti *

 11. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – Mgr. Ivan Fuksa – Opravdu jsme se nebránili? Mnichov 1938

 12. 5. 10.00 hod. | Vlastivědná procházka – Olšanské hřbitovy II. * – sraz u kostela sv. Rocha

 12. 5. 18.00 hod. | Komponovaný večer – Markéta Mališová – čtení o Arnoštovi Lustigovi

 13. 5. Loutkové divadlo – Remedium – zadané představení

 13. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – Mgr. Jan Vajskebr – Češi v represivních zařízeních 
nacistického Německa

 18. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – Mgr. Jan Machala – 1. československý armádní sbor 
a Čechoslováci při osvobozování českých zemí (ÚSTR)

 19. 5. 10.00 hod. | Vlastivědná procházka Olšanské hřbitovy II. * – sraz u kostela sv. Rocha

 19. 5. 18.00 hod. | Koncert – Dominika Weiss Hošková, Jiří Hošek – violoncello

 20. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – Říšská župa Sudety 1939–1945

 21. 5. 18.00 hod. | Filmová projekce – Ida *

 25. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – Mgr. Petr Karlíček – „Protektorátní humor a satira (1939–1945)“ 

 26. 5. 10.00 hod. |  Vlastivědná procházka – Žižkovské kočárkování – Olšanské hřbitovy II. * – 
sraz u kostela sv. Rocha

 27. 5. 17.00 hod. |  Přednáška – doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – Letecká válka nad naším 
územím 1940–1945

28. – 29. 5. Mezinárodní kolokvium – zadáno

V průběhu května Vás srdečně zveme na fotografickou výstavu k 70. výročí osvobození – 
„Osvobození z ulic Žižkova a Vinohrad“.

Pivobraní se na Parukářce koná již počtvrté

Infocentrum nabídne film Quentina 

Tarantina Hanebný pancharti

Žižkovské pivobraní představí 35 minipivovarů
Další pokračování důstojné degustace piva zve opět na Parukářku. Žižkovské pivobraní letos  
proběhne o víkendu 5. a 6. června. 

V pořadí 4. ročník Žižkov-
ského pivobraní se koná 
na Parukářce, kde bude 
svůj sortiment prezentovat 

35 minipivovarů. K dostání budou 
ležáky, portery, speciální bylinná 
piva, pšeničná, výčepní i kvasnico-
vá. Z minipivovarů a rodinných pi-
vařství se představí např. Slepý kr-
tek, který si v roce 2012 odnesl cenu 
za nejoblíbenější pivo, Pivovar Ko-
cour, Minipivovar Kozlíček, Pivo-
var Modrava, Pivovar Starokladno, 
U Stočesů nebo Hostinský pivovar 

U Bizona. Ani na letošním ročníku 
nebude chybět divácká soutěž o nej-
lepší pivo.

Jako obvykle bude pivobraní pro-
vázet pestrý kulturní program. V pá-
tek 5. června vystoupí kapela Tra-
band (rozhovor naleznete na straně 
11), která rozveselí publikum svým 
charismatickým crossoverem roc-
ku, popu, country či rapu, a na-
bídne šťavnatou show, kde nebude 
nouze o šlágrovité rýmy z dílny Jar-
dy Svobody. Humorné vystoupe-
ní slibuje i skupina Kujooni s Ester 

Kočičkovou, která bude pivobra-
ní opět moderovat, nebo divadel-
ní vystoupení Stand up s Karlem 
Hynkem.

Sobota 6. června představí hipho-
pového eskamotéra Endru Beat Box, 
kapelu Všichni svatí, která svým 
poprockem vzpomene na hudební 
tuzemská 90. léta, opět proběhne 
komické vystoupení Stand up, ten-
tokrát s Lukášem Pavláskem a Mar-
kem Danielem, hlavní tváří kultovní 
politické satiry Kancelář Blaník. 
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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


