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„Diváky vážnost 
v divadle spíše obtěžuje“

Rozhovor s Danielou Kolářovou str. 13

Od podzimu radnice 
rozšíří školky o 151 míst
Celkem 98 nových míst vznikne ve školských zařízeních 
Prahy 3. Třídy navíc se otevřou v MŠ Pražačka, MŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic, ve Waldorfské mateřské škole a v ZŠ 
a MŠ Chelčického. Dalších 53 míst by mělo být od letošní-
ho podzimu k dispozici v ZŠ a MŠ Vlkova.

Vyšší počet otevíraných míst odrá-
ží zvýšený zájem rodičů o umístění 
dětí do mateřských škol zřizovaných 
městskou částí Praha 3. K letošním 
zápisům přišlo 768 dětí, z  toho 70 
jich bylo s bydlištěm mimo Prahu 3.

„Z toho vyplývá, že k zápisům přišlo 
698 dětí z Prahy 3. Na místa, která od 
září 2014 uvolní novopečení prvňáčci, 
tak bylo možno při zápisech přijmout 
491 dětí. I po odečtení přihlášek dětí, 
které nedosáhnou věku tří let – a byly 
mezi nimi i děti dvouleté – chybělo pro 
140 dětí místo ve školce,“ popisuje ve-
doucí odboru školství a zdravotnic-
tví Přemysl Hrabě.

Městská část proto zajistila zvýše-
ní počtu tříd, které budou pro nové 

předškoláky k dispozici ve stávají-
cích mateřských školách. Jedná se 
o MŠ Pražačka, kde bude kapacita 
vyšší o 24 míst, v MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic o 21 míst, ve Waldorfské 
MŠ přibude třída pro 25 dětí a v ZŠ 
a MŠ Chelčického pro 28 předškolá-
ků. Dalších 53 míst vznikne od pod-
zimu 2014 po dokončení stavebních 
úprav v ZŠ a MŠ Vlkova.

Radnice nabídla umístění dětí 
do školek s navýšenou kapacitou
S touto informací byli odborem 
školství a zdravotnictví osloveni 
všichni rodiče, občané Prahy 3, je-
jichž tříleté děti nebyly u zápisu 
z kapacitních důvodů přijaty, a byla 

jim nabídnuta možnost umístit je-
jich děti do mateřských škol s navý-
šenou kapacitou. 

„Je pro mě prioritou, abychom mohli 
nabídnout místa v našich školkách pro 
všechny rodiče tříletých a starších dětí 
z Prahy 3 tak, aby měli jejich rodiče mož-
nost vrátit se bez problémů do zaměstná-
ní,“ vysvětluje zástupkyně starost-
ky Prahy 3 Miroslava Oubrechtová, 
která má oblast školství na starosti.

Dobrou zprávou pro rodiče je 
i skutečnost, že v lednu 2015 bude 
otevřena zbrusu nová mateřská ško-
la pro 112 dětí v areálu základní ško-
ly V Zahrádkách na Jarově.

 Ì Pokračování na str. 8

Bezpečnost 
chodců je 
priorita
Smrtelná tragédie malé Anežky na 
podzim 2009 na křižovatce Lupáčovy 
a Prokopovy probudila tehdejší před
stavitele radnice z dlouhodobé apatie 
k tématu bezpečnosti chodců. Teh
dejší místostarosta Pavel Sladkovský 
začal komunikovat s nespokojenými 
rodiči a zrodily se hrubé představy 
o tom, jak zlepšit bezpečnost v širším 
okolí základní školy v Lupáčově ulici. 

Od těchto prvních pracovních roz
vah k realizaci však zbývala ještě velmi 
dlouhá cesta: detailní zpracování pro
jektu, jeho projednání s orgány státní 
správy, policií, památkáři, magistrá
tem, Technickou správou komunikací 
(TSK), vedením školy a zástupci rodi
čů, sousedním hotelem Olšanka tak, 
aby byli všichni spokojeni, pak pro
jednání stavebních povolení. Všechna 
tahle jednání jsem v uplynulých dvou 
letech koordinoval. K akci před ško
lou se navíc přidala rekonstrukce celé 
křižovatky Lupáčovy s Táboritskou.

O letošních prázdninách se tak do
čkáme realizace stavby, která výrazně 
zvýší bezpečnost dětí, zlepší podmín
ky pro chodce a cyklisty a pozvedne 
celý prostor před Bezovkou. Zároveň 
to bude první krok k přeměně celého 
okolí tramvajových zastávek až k Ol
šanskému náměstí. Studii rekonstruk
ce tohoto prostoru již radnice zadala. 
Stejně tak je třeba řešit samotné mís
to úvodem zmíněné tragédie. Studii 
kruhového objezdu, prověřenou bez
pečnostními experty, kterou Praha 3 
zpracovala, bohužel odmítli předsta
vitelé TSK dále rozpracovat a již druhý 
rok hledají vlastní řešení. 

Jiné akce se však daří a pro chod
ce to letos není všechno. Do kon
ce roku postavíme nový přechod na 
křižovatce Ondříčkova – Bořivojova 
a  zklidníme křižovatku Na Jarově – 
Pod Lipami. Bezpečnost chodců zů
stává pro žižkovskou radnici i pro mě 
samotného prioritou. Manipulacím, 
které šíří Žižkovské listy, nevěřte.

Ondřej Rut
zástupce starostky

Radnice postaví 
nástupy na cyklostezku
Projekt tří nových vstupů usnad
ní obyvatelům přístup do oblíbené
ho parku na Vítkově i na cyklotrasu, 
která ho lemuje. Radnice už odkou
pila potřebné pozemky pro jejich 
stavbu a na její realizaci hodlá čerpat 
milionové dotace z fondů EU.

Více na str. 3

Infocentrum začalo 
sloužit veřejnosti
Praha 3 otevřela na rohu Milešovské 
ulice a náměstí Jiřího z  Poděbrad 
nové informační centrum. To bude 
poskytovat řadu veřejných služeb, 
které občanům usnadní kontakt 
s  úřadem a poradí jim s vyřízením 
jejich záležitostí. K dispozici tu bude 
také úřední deska a pro obyvatele 
Prahy 3 podatelna úřadu.

Více na str. 7

Neziskovky a sociální 
služby se představí 
na Jiřáku
Veletrh poskytovatelů sociálních slu
žeb a neziskového sektoru se usku
teční 12. června na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, kde se představí širo
ká škála organizací, jejichž služeb 
mohou využít jak rodiny s dětmi, tak 
senioři.

Více na str. 16
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Žižkovské pivobraní 2014

Degustace piva
proběhne 6. a 7. června

na Parukářce
str. 20

V loňském roce otevřela městská část novou 
školku v prostorách ZŠ Chmelnice
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Sochař Olbram Zoubek, který oslavil 88. naro-
zeniny, navštívil osobně žižkovskou radnici, 
aby poradil se samotnou instalací dvojice soch 
Zaslíbení, která bude trvalou součástí svatební 

síně na radnici. 
„Svatební a obřadní síň tímto sousoším získává uni-

kátní výtvarné dílo. Vedle Bitvy na hoře Vítkov od Adolfa 
Liebschera se Zaslíbení stanou další trvalou expozicí naší 
radnice,“ uvedla starostka městské části Praha 3 Vla-
dislava Hujová.

Sochy Olbrama Zoubka jsou charakteristické svým 
předklonem i výrobním procesem. Platí to i pro bron-
zové sousoší Zaslíbení, které je symbolicky umístěno 
ve svatební síni. Jedná se již o třetí dílo, které můžou 
návštěvníci nalézt na žižkovské radnici – na chodbě 
před svatební síní a uvnitř ve vnitrobloku.

„Ta na dvoře se jmenuje Strážce a je z roku 1975. Ve 
Strážci jsem zpodobnil sám sebe, tvář té sochy má mé rysy. 
Vrátil jsem se v ní znovu k motivu, který jsem použil u soch 
První strážce a Druhý strážce z roku 1971, což byli Jan Pa-
lach a Jan Zajíc,“ zavzpomínal na svoje dřívější dílo 
Olbram Zoubek.

Olbram Zoubek patří k významným současným so-
chařům. Rodák ze Žižkova, který je zapsán i v Knize cti, 
vytvořil řadu soch pro veřejný prostor, například Po-
mník obětem komunismu na Petříně nebo Sochu pro 
Miladu Horákovou na Smíchově. V lednu roku 1969 se-
jmul posmrtnou masku Janu Palachovi. Sedmnáct let 
restauroval renesanční sgrafita na zámku v Litomyšli. n

-ham-

zpravodajství

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

Rada MČ Praha 3
7. 5. 2014 Sochy Olbrama Zoubka ozdobily 

svatební síň na radnici
V pořadí třetí dílo od Olbrama Zoubka získala žižkovská radnice. Dvojice 
soch nazvaná Zaslíbení stojí od 6. května přímo ve svatební síni na radnici 
a bude tak němým svědkem obřadního ceremoniálu, během něhož si nastáva-
jící slibují manželský slib.

Sochy Zaslíbení vyjadřují kromě lásky 
i manželskou pokoru a zodpovědnost

Socha Strážce je umístěná ve vnitrobloku radnice

Před obřadní síní je vystavena další socha nazvaná Vítej. 
Do budoucna by měla zdobit vstup do zrekonstruované 
budovy radnice na Havlíčkově náměstí 10.

Představujeme činnost komisí a výborů

„Jsem hrdý na to, že výbor nehlasuje podle stranického klíče, ale podle 
prospěchu pro obec,“ říká Michal Kucián, předseda výboru pro majetek městské části, který se 

kromě jiného zabývá prodejem a nákupem nemovitostí.

Název výboru, jehož jste před-
sedou, umožňuje celkem širokou 
interpretaci jeho činnosti. Můžete 
prosím popsat, čím konkrétně se 
zabývá?

Výbor pro majetek zejména pro-
jednává a navrhuje nabytí a převod 
nemovitých věcí, tedy prodej a ná-
kup nemovitostí. Dále projednává 
a navrhuje pronájem nebo výpůjčky 
nemovitého majetku, tedy například 
pronájem střech obecních domů tele-
fonním operátorům. A v neposlední 

řadě projednává svěření nebo odnětí 
nemovitých věcí v majetku městské 
části Praha 3, to jsou zejména majet-
kové převody mezi městskou částí 
a hlavním městem.

Kolik má výbor členů a kdo 
v něm zasedá?

Výbor má šest členů s hlasova-
cím právem a každého zasedání se 
účastní několik odborníků na danou 
problematiku, nezřídka jsou přizvá-
ni i partneři, o jejichž návrzích se 
jedná. Asi nejznámějším zasedáním 
výboru byla problematika prodeje 
domů v Lupáčově ulici. Tolik obča-
nů nikdy v historii žádného výboru 
přítomno nebylo a snad jsme vše vy-
řešili nejlépe, jak to šlo.

Jak vypadá pracovní režim výbo-
ru? Jak často se s kolegy scházíte?

Výbor se zpravidla schází jednou 
za dva měsíce, neděláme s tím žádné 
tajnosti, kdo chcete, přijďte se podí-
vat. Jsem docela hrdý na to, že výbor 
nehlasuje podle stranického klíče, 
ale skutečně podle prospěchu pro 

obec, i když se někdy musíme jed-
nou věcí zabývat několikrát, zpravi-
dla dojdeme k výrazné shodě.

Co považujete za nejpod-
statnější část činnosti výboru? 
Co Vám osobně přináší největší 
uspokojení?

Nejpodstatnější je, aby se obec 
zbavovala pouze majetku, který ne-
bude v budoucnu potřebovat a na-
opak nabývala pouze majetek, který 
jí v budoucnu bude ku prospěchu. 
To pak cítím spokojenost.

Jaký vliv má výbor na běžný ži-
vot městské části? Jak ovlivňuje to, 
co se v Praze 3 dnes a denně děje?

Vliv tohoto výboru se nedostaví 
okamžitě, ale pokud jde o jeden pří-
klad, tak v uplynulém roce se nám 
dařilo sjednocovat cenu za pronájem 
střech právě těm telefonním operá-
torům. A to tak, že jsme je všechny 
srovnali na tu nejvyšší hladinu. Roz-
díly dříve byly až 100 %, což bylo 
nepřijatelné. Nebo třeba nákup po-
zemků tak, aby mohly vzniknout 

další nástupy na vrch Vítkov z do-
sud slepých ulic.

Jak hodnotíte minulý rok 2013 
z pohledu správy majetku městské 
části? A jaký podle Vás bude ten 
letošní?

Výbor se nezabývá správou ma-
jetku, od toho jsou odbor technické 
správy majetku a investic a Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a. s. 
Ale pokud jde o tu správu majetku, 
je rok od roku levnější, v řádech mi-
lionů, o tom se psalo v minulém čísle 
Radničních novin. n

-mpa-

Výbor pro majetek

Předseda: Michal Kucián

Místopředseda: Ondřej Rut

Členové: MUDr. Marek Zeman, 
MBA., MUDr. Robert Hoffmann, 
Milan Horvát, Miroslav Fabík

Tajemnice: Bc. Iveta Vlasáková, 
tel.: 222 116 207

Rada vypíše soutěž 
na památník Jaroslava Seiferta 
Rada městské části schválila záměr ná
vrhu soutěže na památník Jaroslava 
Seiferta. Městská část usiluje o důstoj
ný památník tohoto žižkovského rodáka 
a nositele Nobelovy ceny dlouhodobě. 
Aktuálnost tohoto záměru zdůrazňu
jí dvě výročí spjatá se životem básníka. 
V roce 2014 to bude 30 let od Seiferto
va získání Nobelovy ceny, v roce 2016 si 
připomeneme 30. výročí od jeho úmrtí.

Radní doporučili poskytnout 
dary z Fondu obnovy a rozvoje
Radní třetí městské části doporučili za
stupitelům Prahy 3, aby schválili poskyt
nutí darů z Fondu obnovy a rozvoje MČ 
Praha 3 v celkové výši 600 tisíc korun. 
Pokud zastupitelstvo MČ schválí dopo
ručení rady, získá Vyšší odborná škola 
uměleckoprůmyslová a Střední umělec
koprůmyslová škola na Žižkově náměs
tí dar 300 tisíc korun na opravu venkov
ního vstupního schodiště. Dalších 300 
tisíc korun by mělo pomoci s opravou 
uliční fasády domu v Bořivojově 58.

Rada MČ Praha 3
21. 5. 2014

Dar pomůže organizátorům 
mezinárodní soutěže
Radní městské části odsouhlasili po
skytnutí peněžitého daru ve výši 117 
tisíc korun Baletní škole BcA. Jána 
Nemce. Největší část z tohoto daru – 
70 tisíc korun – je určena na organiza
ci 7. ročníku mezinárodní soutěže Ba
letní mládí Praha – Žižkov 2014, zbytek 
financí půjde na přípravu soutěžících 
a na realizaci školních představení. Ba
letní škola BcA. Jána Nemce se na úze
mí MČ Praha 3 již dlouhodobě věnuje 
této specifické a velmi kultivované for
mě využití volného času dětí a mládeže. 

Rada schválila přidělení 
čtyř bytů v DPS 
Rada městské části schválila uzavře
ní čtyř Smluv o nájmu bytu v Domě 
s pečovatelskou službou. Tři byty 
standardní kvality budou nájemní
kům přiděleny v Domě s pečovatel
skou službou v Roháčově ulici, jeden 
byt získá nájemník v DPS Krásova. 
U všech bytů rada schválila nájemní 
smlouvu na dobu neurčitou.

Radní souhlasili s darem 
festivalu Nekonvenční 
žižkovský podzim 
Rada městské části souhlasila s poskyt
nutím peněžitého daru z rozpočtu Pra
hy 3 ve výši 150 tisíc korun mezinárod
nímu hudebnímu festivalu Nekonvenční 
žižkovský podzim. Peněžní prostředky 
by měly jít na propagační tiskoviny a na 
zajištění Slavnostního koncertu k státní
mu svátku ČR v prostorách Vysoké ško
ly ekonomické. Festival Nekonvenční 
žižkovský podzim patří již k tradičním kul
turním akcím, které MČ Praha 3 finanč
ně podporuje a které obohacují hudební 
život celého hlavního města. Organizátor 
festivalu doc. Mgr. Jiří Hošek připravuje 
v roce 2014 jeho již 18. ročník.
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Praha 3 vybuduje nástupy na cyklostezku 
pod Vítkovem
Tři nové vstupy mají obyvatelům třetí městské části usnadnit přístup do oblíbeného parku i na 
cyklotrasu, která ho lemuje. Milionový projekt hodlá radnice z větší části financovat evropskými 
dotacemi.

Tachovské náměstí čeká proměna. 
Zapojí se do ní i veřejnost
Současný stav jednoho z nejmen-
ších žižkovských náměstí je pod-
le odborníků i místních obyvatel 
neudržitelný. Na to, co a jak by se 
v tomto veřejném prostoru mělo 
změnit, se radnice zeptala hned 
několika architektů. S jejich pra-
cemi se veřejnost může seznámit 
přímo na náměstí nebo na webu 
městské části.

Rada třetí městské části přijala 
v květnu záměr na celkovou revi-
talizaci prostoru Tachovského ná-
městí. Podkladem pro toto roz-
hodnutí byly ideové studie tří 
architektonických kanceláří, které 
oslovila městská část, a jedné, kte-
rou nechal zpracovat nájemce ob-
jektu bývalého klempířství stojící-
ho na náměstí. 

„Popud k revitalizaci náměstí dali 
minulý rok sami místní obyvatelé. Na 
základě jejich podnětů oslovila radnice 
tři architektonická studia s úkolem vy-
myslet investičně nenáročné dílčí zása-
hy. Všechny tři ateliéry však považují 
dílčí zásahy za neefektivní a mají za 
to, že náměstí skutečně pomůže jen cel-
ková rekonstrukce. Dáme na odborný 
názor architektů a začneme na pod-
kladech jejich prací připravovat rekon-
strukci náměstí,“ uvedl zástupce sta-
rostky pro územní rozvoj Ondřej 
Rut s tím, že tyto tři studie dopl-
nila ještě studie objednaná nájem-
cem bývalého klempířství a také tři 
práce studentů Fakulty architektury 
ČVUT z ateliéru architekta Vladi-
míra Sitty.

Jednotlivé projekty, které jsou 
od konce dubna k vidění v prostoru 

Tachovského náměstí, projdou v ná-
sledujících měsících kolečkem pro-
jednávání v odborných komisích 
a výborech městské části. Své k nim 
ale už dnes mohou říct také obyva-
telé třetí městské části. Jako porad-
ní hlas hodlá totiž radnice využít 
také výsledky ankety, která má zjis-
tit názory cílových uživatelů náměs-
tí. Anketa potrvá až do 20. června 
a odpovídat lze prostřednictvím an-
ketních lístků, které je možné ode-
vzdat v budově žižkovské radnice 
na Havlíčkově náměstí, v restaura-
ci U Slovanské lípy na Tachovském 
náměstí, v místním Bajkazylu nebo 
pomocí elektronického formuláře na 
webových stránkách Prahy 3 v sekci 
Územní rozvoj a záložce Revitaliza-
ce Tachovského náměstí. n

-mpa-

Jak budou nástupy vypadat a kolik budou stát

Jeronýmova ulice – velký výškový rozdíl neumožňuje vybudování bezbarié
rového nástupu, projekt proto počítá s vybudováním několikaúrovňového 
schodiště s tím, že charakter původní opěrné zdi zůstane zachován. Očeká
vané náklady: 6,3 mil. Kč. Autor: Prostor 008

Lukášova ulice – nástup by měl mít formu rampy s bezbariérovým vstupem 
i schodištěm; plánována je také přeměna povrchové úpravy ulice do podoby 
pěší zóny s novým dlážděním, výsadbou zeleně a novým osvětlením. Očeká
vané náklady: 4,2 mil. Kč. Autor: MCA atelier

Pod Vítkovem – bezbariérový přístup na cyklostezku zajistí šikmý chodník, 
který bude na protilehlé straně doplněn schodištěm pro pěší. Očekávané ná
klady: 2,6 mil. Kč. Autor: Ateliér Dům a město

Tachovské náměstí – řešení nástupu má být součástí projektu celkové revi
talizace prostoru náměstí; jednotlivé studie jsou v současné době vystaveny 
pro veřejnost na webových stránkách i přímo na náměstí

Prezentace přípravy revitalizace 
náměstí Jiřího z Poděbrad

Seznámení občanů s aktuálním průběhem přípravy 
revitalizace náměstí.

Termín: 9. 6. 18.00–20.00 hod.
Místo: Informační centrum Praha 3, 

Milešovská 1/nám. Jiřího z Poděbrad
Projekt představí autor MCA atelier, 

diskusi budou přítomni zástupci vedení radnice. 

Vizualizace projektu 
nástupů z ulic Lukášova 
(vlevo) a Jeronýmova jsou 
spolu s vizualizací projektu 
v ulici Pod Vítkovem 
k dispozici na webu 
městské části v sekci 
Investiční akce 

Schody pro pěší i bezbari-
érové rampy pro cyklisty, 
vozíčkáře a kočárky příští 
rok propojí oblast Husitské 

a Koněvovy ulice s oblíbenou cyk-
lostezkou, která vede v trase bývalé 
železnice pod Vítkovem. Pozemky, 
na nichž mají nové nástupy vyrůst, 
sice ještě nedávno patřily Českým 
drahám, městské části se je ale za 
cenu 5,8 mil. Kč podařilo po čtyřech 
letech odkoupit a stavbě tak už nic 
nebrání.

„V minulém roce jsem vedl složitá jed-
nání s Českými drahami o odkupu po-
zemků, zároveň probíhala projektová 
příprava tří akcí. V současné době se 
projednává stavební povolení na projek-
ty z Jeronýmovy a Lukášovy ulice, kte-
ré by mělo být vydáno v průběhu léta,“ 

uvedl zástupce starostky pro 
územní rozvoj Ondřej Rut s tím, 
že na oba projekty, jejichž od-
hadované náklady jsou zhruba 
11 mil. Kč, požádala městská část 
v dubnu o přidělení dotace z Ope-
račního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost. Pokud bude 

rozhodnutí kladné, bude muset 
podle představitelů radnice měst-
ská část z vlastních prostředků na 
realizaci obou projektů doplatit 
pouze částku okolo jednoho milio-
nu korun. V případě, že vše půjde 
dobře, mělo by se začít s výstav-
bou prvních dvou nových nástupů 
v průběhu roku 2015.

Další nástup je plánován v uli-
ci Pod Vítkovem, kde je pro stavbu 
vydáno územní rozhodnutí. Rada 
městské části také přijala záměr na 
revitalizaci Tachovského náměs-
tí. Do budoucna by i tento prostor, 
v minulosti znehodnocený stavbou 
dráhy a pěšího tunelu do Karlína, 
mohl dostat podobu tradičního ná-
městí (viz článek níže). n

-mpa-

Radnici 
se podařilo 
vykoupit 
pozemky na 
nové nástupy 
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Antifetfest 2014 
zná své finalisty 

Sedmý ročník amatérské filmové soutěže pro 
žáky a studenty základních a středních škol se 
blíží do finále. Na žižkovské radnici byli vyhlá-
šeni vítězové oblastního kola. 

Tématem soutěže Antifetfest aneb jde to i jinak, 
je každoročně prevence rizikového chování. Ze 
svých skupin do celopražského finále, které se 
uskuteční 17. června v kině Světozor, postoupily 
týmy ze ZŠ a MŠ Chelčického a Gymnázia Na 
Pražačce. 

Vyhlášení vítězů oblastního kola bylo spoje-
no také s oceněním postupujících týmů. Zástup-
kyně starostky pro oblast školství Miroslava 
Oubrechtová předala žákům a studentům ceny 
vskutku motivační – digitální kamery. n

Oddělení sociální práce 
pomůže i po telefonu
Paní Věra, invalidní důchodkyně, které je v současné době 78 let, je od na-
rození nevidomá. První manžel, se kterým měla dvě děti, ji opustil. Děti se 
v dospělosti odstěhovaly a ona zůstala sama. Druhý manžel ji poprvé fyzic-
ky napadl měsíc po svatbě. Útoky se začaly stupňovat a celou věc nakonec 
musela řešit policie ve spolupráci s oddělením sociální práce. 

Sociální pracovnice zajistila paní Věře 
azylové ubytování v domě s pečovatel-
skou službou, kde se od začátku jejího 
pobytu začal výrazně zlepšovat její psy-

chický stav. Na základě žádosti jí byl posléze 
byt v tomto domě přidělen. Nyní ji zde často 
navštěvují děti s vnoučaty i přítelkyně z dřívější 
doby.  Paní Věra se snaží být soběstačná, pečo-
vatelskou službu využívá jen sporadicky a vypa-
dá spokojeně.

Ne všechny případy domácího násilí, které 
řeší oddělení sociální práce, mají podobný dob-
rý konec. Vedle toho se ale sociální pracovníci 
zabývají i celou řadou dalších případů. V praxi 
jejich služby vyhledávají senioři, zdravotně han-
dicapovaní, lidé s nízkými příjmy, oběti domá-
cího násilí nebo lidé, kteří mají problémy s byd-
lením, závislostmi či dluhy. „Klienty oddělení jsou 
také staří a osaměle žijící lidé. Pomoc poskytuje se-
niorům, kteří se cítí omezeni svým zdravotním sta-
vem nebo momentální životní situací,“ upřesňuje 
zástupkyně starostky pro sociální oblast Miro-
slava Oubrechtová. V současné době převážnou 
část agendy oddělení tvoří dluhová a bytová 
problematika.

Sociální pracovníci poskytnou odborné 
sociální poradenství, pomohou s podáním 
žádosti o dávky na bydlení nebo živobytí či 
zprostředkují pomoc ve specializovaných so-
ciálních nebo zdravotnických zařízeních. Jed-
nou ze základních činností oddělení je též 
vyhledávat případné klienty přímo v terénu. 

Sociální pracovníci také navštěvují klienty pří-
mo v jejich domácnostech. „Pomoc tak lidem 
zprostředkujeme, aniž by se sami museli vydávat 
na úřad. Stačí zatelefonovat a sjednat si schůzku,“ 
uzavírá vedoucí sociálního odboru Vladimír 
Beran. n

-mot-

Kontakt:
Oddělení sociální práce
Seifertova 51, Praha 3
Zdeňka Hošková, 
tel.: 222 116 451
email: zdenkah@praha3.cz

Základní školy v Praze 3 se zapojily 
do projektu na podporu integrace 
cizinců 

Městská část realizuje již třetím rokem pro
jekt na podporu integrace cizinců spolufi
nancovaný Ministerstvem vnitra ČR. Projekt 
pro letošní rok nese název „Praha 3 – Inte
grace cizinců 2014“.

V jeho rámci bude do prosince letošního 
roku pokračovat doučování češtiny pro děti 
cizince na základních školách Jeseniova, 
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic. Cílem je usnadnit dětem 
integraci do třídních kolektivů a do české 
společnosti. 

Na minulý rok navázala svým podprojek
tem – „So far – so near“/Jsme si tak blízko 
a přesto se neznáme – také základní škola 
Lupáčova, která své aktivity zaměřuje na za
chování a posílení národní identity dětí z řad 
cizinců a většinové společnosti a na sezna
mování s kulturními odlišnostmi a specifiky 
obou skupin navzájem. Dalším cílem projek
tu je podpora nexenofobního vnímání inte
grace cizinců ze strany pedagogů, pro které 
bude připraven elearningový kurz týkající se 
proměny konceptu národní identity v novo
dobých evropských dějinách a problemati
ce, jak s otázkou identity pracovat ve škole. 

Žáci ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 
zkoumají mikroklima okolí školy

Deváťáci ze základní školy ve Vlkově ulici se 
připojili k projektu Ekocentra Koniklec, který 
se zaměřuje na určení problému životního 
prostředí v městské části, ve které ško
la sídlí, na jeho podrobné poznání, analýzu 
a navržení řešení – konkrétně na mikroklima 
okolí školy. 

Projektu, který financuje Magistrát hl. 
m. Prahy, se kromě školy Jaroslava Seifer
ta účastní i dalších jednadvacet škol z celé 
Prahy. Součástí projektu je diskuse žáků 
s různými klíčovými aktéry a různými soci
álními skupinami příslušné městské části, 
čímž zapojuje školy do komunitního rozvoje 
a tzv. místních Agend 21 v obci. 

Žáci z Vlkovky konkrétně komuniku
jí s místním úřadem městské části, se zdej
šími firmami s ekologickou tematikou a také 
s neziskovými organizacemi ze Žižkova. 
Zkouší si skupinovou práci v terénu, usku
tečňují průzkum veřejného mínění a další ak
tivity. V následujících měsících prozkoumají 
při výuce předmětu Přírodovědná prakti
ka ovzduší, vodu i zeleň ve vybrané lokalitě 
Prahy 3. Více o projektu na www.mestodo
kapsy.cz.

Rok s mateřskou školkou na ZŠ 
Chmelnice

V září 2013 byla na Základní škole Chmelni
ce otevřena pod společnou střechou i ma
teřská škola. Nákladem zřizovatele, kterým 
je městská část Praha 3, byly místnosti uvol
něné pro potřeby školky zařízeny speciálním 
nábytkem pro hru i odpočinek dětí a byly 
též doplněny o hračky i herní prvky a dal
ší nezbytné vybavení. Pro venkovní činnosti 
mají děti plně k dispozici bohatě vybavenou 
velkou školní zahrada. 

Děti si na školní prostředí dobře zvyk
ly a staly se součástí školního celku. Účastní 
se také některých společných školních ak
tivit jako je školní akademie, karneval nebo 
divadelní vystoupení a navštěvují i ostatní 
školní třídy a další školní prostory. Na oplát
ku je starší spolužáci zvou na jejich cviče
ní a vystoupení z dramatické výchovy nebo 
hudebních souborů. „Předškoláci tak přiro-
zeně  získávají  zkušenosti, které brzy zúro-
čí při aklimatizaci v prvních třídách,“ hodno
tí rok trvání mateřské školy při ZŠ Chmelnice 
její ředitel Václav Havelka.

Finalistky ze ZŠ a MŠ Chelčického zleva: Maria 
Furletova, Eliška Vlachová a Zuzana Horká

Rekonstrukce bytů v domech s pečovatelskou 
službou pokračují

Městská část pokračuje v rekonstrukcích 
bytů v domech s pečovatelskou službou. Sa-
mozřejmostí je jejich bezbariérovost, aby 
mohly sloužit i zdravotně handicapovaným 
osobám.

Městská část Praha 3 disponuje dvěma domy 
s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou  
204 bytových jednotek. Jak v DPS Roháčo-
va 24–26 i v DPS Krásova 4 proběhla v letech 
2007–2013  celková rekonstrukce. 

V současné době probíhá závěrečná etapa – 
renovace několika posledních dosud nerekon-
struovaných bytových jednotek. Posledních 20 
bytů čeká na rekonstrukci v DPS Roháčova, 
v DPS Krásova je v současné době 20 bytů ve 

stavu rekonstrukce a posledních 13 na svoji re-
novaci ještě čeká. 

Byty v domech s pečovatelskou službou 
městská část pronajímá seniorům se sníže-
nou soběstačností a zdravotně postiženým ob-
čanům, kterým je poskytována pečovatelská 
služba v předem sjednaném rozsahu podle je-
jich potřeb a přání. 

V obou objektech je samozřejmě zajištěna 
nepřetržitá služba tak, aby v případě nenadá-
lé krizové události mohla být jejich obyvatelům 
okamžitě poskytnuta potřebná pomoc. Žádosti 
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
přijímá oddělení sociální práce, Seifertova 51, 
tel.: 222 116 451, email: zdenkah@praha3.cz. n

-mot-

Sociální zařízení 
v bytech 
v Domě 
s pečovatelskou 
službou 
v Roháčově 
ulici mají 
bezbariérový 
přístup

-mot-
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Skauti dostanou od radnice částku 
200 000 korun
Jednotlivé skautské organizace mohou o přidělení peněz na své fungování žádat do letošního 
6. června. Vyčleněné finance budou moci využít například na pořádání dětských táborů a ostatní 
volnočasové aktivity.

O přidělení zmíněného fi-
nančního daru místním 
skautským a junáckým or-
ganizacím rozhodla rada 

městské části v dubnu letošního roku. 
„Městská část podporuje nejen 

skautské oddíly působící na území 
Prahy 3, ale skautské hnutí obecně.  
Dlouhodobě proto přidělujeme fi-
nanční podporu jak přímo z rozpoč-
tu městské části, tak formou každoroč-
ně přidělovaných grantů,“ vysvětlila 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujo-
vá s tím, že 200 tisíc korun, které 
městská část vyčlenila pro skauty 
v letošním roce, zajistí například 
pořádání oblíbených příměstských 
táborů a podobné typy volnočaso-
vých aktivit. 

Jednotlivé oddíly mohou o po-
skytnutí finančních darů žádat do 
6. června letošního roku, o jejich 
přidělení pak následně rozhodne za-
stupitelstvo městské části na zasedá-
ní 17. června.

„Finance od městské části jsme v mi-
nulosti čerpali především na pořádá-
ní příměstských táborů a částečně pak 
také na vybavení klubovny a údržbu 
areálu, ve kterém působíme. O podpo-
ru se budeme ucházet i letos, v součas-
né době připravujeme žádost a podáme 
ji určitě ještě před 6. červnem,“ uve-
dl Jaroslav Veit, vedoucí 4. přístavu 

vodních skautů, který má svou 
dlouholetou základnu v areálu pod 
Vrchem sv. Kříže.

Skautské hnutí má v třetí městské 
části hluboké kořeny. Své sídlo tu 
dnes má devět oddílů, mezi nimi na-
příklad také již zmiňovaný 4. přístav 
vodních skautů, který patří se svou 

více než devadesátiletou historií 
k jedněm z nejstarších v metropoli. 
S Prahou 3 svázal svůj život také je-
den z nejznámějších českých skautů, 
autor populárních Rychlých šípů Ja-
roslav Foglar. Jestřáb, jak zněla Fo-
glarova skautská přezdívka, byl také 
vůbec prvním občanem třetí městské 

části, jehož jméno bylo po roce 1989 
zapsáno do Knihy cti Prahy 3. 

Myšlenky a dílo slavného obyva-
tele Prahy 3 a skauta se třetí měst-
ská část snaží rozvíjet i v součas-
nosti. I proto se chce do budoucna 
aktivněji zapojit do propagace jeho 
odkazu. 

„Městská část přijala nabídku Skaut-
ské nadace Jaroslava Foglara, aby se 
Praha 3 stala členem nadační rady,“ 
uvedla starostka Hujová s tím, že 
radnice hodlá zároveň nadaci nabíd-
nout, aby své sídlo přenesla na úze-
mí městské části. n

-mpa-

Skautský 
oddíl vodních 
skautů pořádá 
pravidelně 
oblíbené 
vodácké tábory

„Poznatky k trestné činnosti od občanů dostáváme pouze minimálně,“
říká vedoucí místního oddělení Policie ČR na Jarově npor. Jan Krátký s tím, že případná svědectví obyvatel mohou policii 

posloužit jako zdroj důležitých informací k dopadení pachatelů.

Jak dlouho sloužíte u policie?
U policie sloužím celkem jede-

náct let, přičemž na místním oddě-
lení Jarov působím od 1. září 2013. 
Předtím jsem sloužil v rámci Kraj-
ského ředitelství policie Středočes-
kého kraje.

Je Praha 3 ve srovnání s ostat-
ními pražskými obvody z hlediska 
bezpečnosti něčím specifická?

Nemůžu sice srovnávat rozdíly 
mezi jednotlivými městskými část-
mi, ale můžu srovnat velkoměsto 
ve vztahu k menší aglomeraci, ať 
už jde o města kolem deseti tisíc 
obyvatel nebo menší obce. V rámci 

hlavního města Prahy, resp. městské 
části Praha 3, se projevuje obecný 
problém, kterým je anonymita. Ve 
městě se zkrátka každý stará o své 
věci a v oblastech panelových sídlišť 
s velkou hustotou obyvatel je tento 
problém velmi znatelný.

Mluvíte teď přímo o Jarově?
Ano. Během naší práce totiž ne-

ustále narážíme na to, že občané 
nedostatečně komunikují s policií, 
když se setkají s nějakým jedná-
ním, které by mohlo být protipráv-
ní. Poznatky k trestné činnosti od 
občanů dostáváme pouze mini-
málně. Zavolat k nám na služebnu 
na číslo 974 853 705 nebo napsat 
poznatek na e-mail: orp3.mop.ja-
rov.podatelna@pcr.cz přitom může 
každý.

V čem jsou informace od obča-
nů pro práci policie tak důležité?

Víte, policie pracuje s informace-
mi, které analyzujeme a vyhodno-
cujeme. Pokud ale žádné informace 
nemáme, nemáme ani s čím praco-
vat. Pro představu uvedu několik 

čísel. Za první čtvrtletí letošního 
roku naše oddělení šetřilo nebo stá-
le šetří 287 trestných činů a 720 pře-
stupků, z toho se nám občan jako 
svědek dobrovolně přihlásil pouze 
ve třech případech.

Co je vlastně z hlediska Prahy 3 
nebo konkrétněji Jarova největším 
bezpečnostním problémem?

Největším bezpečnostním rizi-
kem je určitě protiprávní činnost, 
která souvisí s motorovými vozi-
dly. Jedná se o vloupání do moto-
rových vozidel, jejich poškozování 
nebo krádeže. Tato problematika 
tvoří zhruba 60 procent veškerého 
protiprávního jednání, které v rámci 
místního oddělení řešíme.

Policie ale musí řešit také pro-
blémové lokality v Praze 3. Jednou 
z nich byl objekt bývalého zdravot-
ního střediska v  Jeseniově ulici. 
O co tam šlo a podařilo se už pro-
blém vyřešit?

Objekt, o kterém mluvíte, byl 
dlouhodobě vysídlený a staral se 
o něj Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. Do opuštěné-
ho objektu se nabourali bezdomov-
ci a také narkomani, kteří jej využí-
vali pro své potřeby. Brzy se z něj 
stal poměrně značný problém, proto 
jsme vstoupili do jednání s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových a objekt začali pravidel-
ně kontrolovat. Pokud jsme během 
těchto kontrol narazili na někoho, 
kdo byl v místě opakovaně kontro-
lován, tak jsme ho začali po dohodě 
se státním zastupitelstvím řešit pro 
trestný čin.

Dnes je tedy už objekt zajiš-
těný? Registrujete zde nějaké 
problémy?

Poté, co jsme vůči dvěma oso-
bám vedli trestní řízení a tyto byly 
i soudem odsouzeny, jsme samozřej-
mě dělali ještě další kontroly. Během 
nich už jsme ale v objektu nikoho 
nezaznamenali. Tomuto objektu ale 
dál věnujeme zvýšenou pozornost.

Kolik vlastně na Jarově slou-
ží policistů, kteří podobné případy 
řeší?

Celková kapacita policistů na 
místním oddělení Jarov je 43, tento 
stav ale v současné době naplněný 
nemáme. Šest nováčků totiž navště-
vuje policejní školu a další tři místa 
jsou zatím neobsazena.

Je velký problém tato volná 
místa obsadit?

Popravdě, není ani tak problém 
získat nové lidi, kteří by tato místa 
obsadili, ale je problém je tady udr-
žet. Každý si totiž myslí, že policej-
ní práce jsou především divoké ho-
ničky v rychlých autech. Realita je 
ale spíš taková, že člověk sedí větši-
nu dne u počítače, sbírá jednotlivé 
střípky a na jejich základě následně 
dohledává pachatele. To každého 
nebaví. Dalším aspektem je finanč-
ní ohodnocení, kdy se policista, kte-
rý začíná na ulici, dostane na částku 
kolem 16 tisíc korun. Za takové pení-
ze většina Pražanů ani pracovat ne-
chce. Na služebně máme především 
mimopražské kolegy, například 
z Moravy, kteří se ale po určité době 
snaží vrátit zpět ke své rodině. n

-mpa-

foto: 4. přístav vodních skautů 
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akce městské části Praha 3

1. Praha 3 si připomněla 13. května 133. povýšení Žižkova na město. Při této příležitosti se konal koncert Hradišťanu v kostele sv. Prokopa. 2. Slavnostní večer zahájila starostka městské části Vladislava 
Hujová a farář Miloš Szabo. 3. Koncert přilákal stovky návštěvníků. 4. Na Jiřáku se 15. května konal latinskoamerický den – Merkádo. Servírovala se peruánská, argentinská a mexická kuchyně. 5. 
Návštěvníci si mohli odpočinout v houpacích sítích hamakas. 6., 7. O pohár Františka Josefa I. se 13. května utkaly mateřské školy na fotbalovém stadionu Viktorie Žižkov. Nejcennější trofej získalo družstvo 
z mateřské školy Jeseniova 4. 8., 9., 10. V sobotu 17. května představily sportovní organizace z Prahy 3 během sportovního dne Děti v pohybu na Pražačce různé disciplíny. Byli tu házenkáři, karatisté, 
boxeři nebo třeba potápěči z oddílu vodních sportů.

1
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zpravodajství

Radnice představí v infocentru občanům 
aktualizovaný Strategický plán rozvoje Prahy 3
K čemu je dobré mít strategii rozvoje? Jaké priority chce v příštích letech sledovat žižkovská 

radnice a jak probíhalo jejich vytipování? Jaké oblasti označily pracovní skupiny jako důležité? 
Jakým tématům se chce v budoucích letech veřejná správa naší městské části věnovat a do 

jakých oblastí se chystá investovat? A jaký bude postup v dalších letech? 

O tom všem bude představení aktualizovaného Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3, 
které se uskuteční v rámci setkání s veřejností v úterý 3. června v nově otevřeném Informačním 

centru Praha 3 v Milešovské ulici 1 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské) 
od 18.00 do 19.30 hodin. 

Následná diskuse s občany umožní zapracovat připomínky veřejnosti. Výsledná podoba aktualizova
ného Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3 by pak měla být projednána při červnovém za

sedání zastupitelstva městské části.

Nové informační centrum na náměstí 
Jiřího z Poděbrad začalo sloužit veřejnosti
Třetí městská část otevřela v rámci oslav 133. výročí povýšení Žižkova na město nové informační 
centrum. Možnost nahlédnout do zrekonstruovaných prostor na rohu Milešovské ulice a náměstí 
Jiřího z Poděbrad přilákala spolu s pestrým programem stovky návštěvníků.

V infocentru získáte

ZDARMA
Prahou s dětmi, Hudební mapa Pra
hy, Pražská památková rezervace, Josip 
Plečnik, Městská část Praha 3, Praha za 
hranicemi pražské památkové rezervace, 
Staroměstská radnice v Praze, Městem 
v pohybu, Use It, Prahou po stopách cír
kevní architektury.

K PRODEJI
(knihy) Praha 3 známá neznámá, Vinohrady 
– dobrá čtvrť pro dobré bydlení: Pavla Stát
níková, Žižkov – svéráz pavlačí a strmých 
ulic: Tomáš Dvořák a kol., Praha 3: Karel 
Cudlín, Zdeněk Lukeš, Pražské hřbitovy I., 
II., III a IV.: Miloš Szabo, 
(dále) turistické známky, pohlednice, kopí
rovací služby.

Program v informačním centru na červen
 3. 6. debata ke Strategickému plánu roz

voje města od 18.00 hodin
 4. 6. odborná poradenská služba – téma: 

Správní delikty právnických a fy
zických podnikajících osob 
od 15.00 hod.

 9. 6. veřejná debata k revitalizaci náměstí 
Jiřího z Poděbrad od 18–20 hod.

11. 6. odborná poradenská služba – téma: 
Dědictví a související majetkoprávní 
vztahy od 15.00 hodin

12. 6. Jasmíniny slzy (filmový klub od 18.00)
16. 6. přednáška o architektonickém vývoji 

a významu Žižkova – z vinic k pavla
čovému domu od 17.30 hod.

18. 6. odborná poradenská služba – téma: 
Privatizace bytových jednotek 
(diskuse, odpovědi na otázky) od 
15.00 hod.

19. 6. autorské čtení Báry Šťastné – autor
ky knihy Šťastná kniha od 17.00 hod.

25. 6. odborná poradenská služba – téma: 
Poradna pro oblast bydlení (dluhy na 
nájmu, výměna a nákup bytu, spory 
se sousedy, zakládání SVJ apod.) 
od 15.00 hodin

26. 6. Až vyjde měsíc 
(filmový klub od 18.00)

Aktuální a podrobné informace o dění v info
centru najdete na www.praha3.cz.

V první den 
provozu museli 
zaměstnanci 
informačního 
centra obsloužit 
stovky návštěvníků

Velký zájem byl také o prohlídky kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně

Pod patronátem ledových mužů 
a za velkého zájmu obyvatel 
třetí městské části proběhlo 
ve středu 14. května slavnost-

ní otevření nového Informačního cen-
tra Praha 3. Jeho kapacity přišly i přes 
proměnlivé počasí prověřit stovky zvě-
davých návštěvníků, které přivítala sta-
rostka Vladislava Hujová. 

„Jsem moc ráda, že dnes občané přišli 
na otevření našeho informačního centra, 
věřím nicméně tomu, že si sem najdou cestu 
i v budoucnosti. Rádi bychom, aby se info-
centrum stalo jakousi recepcí městské části, 
kde se občané dozvědí odpovědi na otázky 
týkající se úřadu městské části, a to i v sobo-
tu, kdy bude infocentrum rovněž otevřeno,“ 
uvedla starostka Hujová, která slav-
nostním přestřižením symbolické pás-
ky odstartovala nejen provoz zařízení, 
ale také kulturní program probíhající 
až do večera v jeho prostorách i přileh-
lém okolí.

Zájem návštěvníků i kolemjdoucích 
si vysloužil třeba na chodníku umís-
těný živý „pianoautomat“ v podání 
Václava Tobrmana, u kterého si každý 
mohl objednat skladbu podle vlastního 
přání. Naproti přes ulici si pak mohli 
zájemci o dějiny Prahy 3 prohlédnout 
výstavu unikátních historických sním-
ků Žižkova z archivu Michala Vronské-
ho, která stejně jako expozice fotogra-
fií zapomenutých žižkovských pavlačí, 
umístěná ve sloupovém sále infocentra, 
potrvá i v následujících dnech. 

„Dneska je tu na mě moc lidí, ale jelikož 
bydlím kousek za rohem, ráda se přijdu na 
prostory i výstavy podívat, až tu bude vět-
ší klid. Kulturní program vypadá zajíma-
vě, jestli mi může infocentrum nabídnout 
ještě něco jiného, ale musím teprve zjistit,“ 
popsala své dojmy Marie Goszlerová 
z Prahy 3.

Doslova nabito bylo ale kromě pro-
stor samotného infocentra také na 
třech komentovaných prohlídkách 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kte-
rým provedl milovníky architektury 
Michal Patrný z klubu Za starou Pra-
hu. O diváky neměl nouzi ani Miloň 

Čepelka, herec a jeden ze zakladatelů divadla Járy Ci-
mrmana, který s příchozími na první z řady veřejných 
debat diskutoval o historii i současném dění v tom-
to divadelním souboru. Závěr slavnostního dne pak 
patřil komorně laděnému vystoupení swingového tria 
Ondřeje Čížka. 

„Ze slavnostního otevření mám velmi dobrý pocit, poda-
řilo se i přes nepřízeň počasí. Obrovský zájem jsme zazna-
menali o komentované prohlídky kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně, proto je v brzké době zopakujeme, a všem zájemcům, 
kteří se na ně nedostali, ale zanechali nám na sebe kontakt, 
tak určitě uděláme radost,“ shrnula vedoucí infocentra 
Eva Slezáková s tím, že zajímavý program bude v jeho 
prostorách probíhat i v následujících dnech.

Na co se tedy návštěvníci mohou těšit? „Kromě pra-
videlných seminářů a promítání, které budou probíhat ve 
středu a ve čtvrtek, spolupracujeme s několika neziskovými 
organizacemi také na programu pro další dny. V plánu jsou 
například odborné přednášky či workshopy,“ přiblížil ve-
doucí odboru vnějších vztahů a komunikace na žiž-
kovské radnici Tomáš Čekal. n

-mpa-
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téma měsíce

Měly by městské části rozšířit kapacity mateřských škol tak, aby mohly školky přijímat 
i dvouleté děti?

ANO NEAno, je to nezbytné. Řada 
matek dnes čerpá dvouletou 
rodičovskou dovolenou a po 
jejím skončení se dostává do 
potíží, pokud se kvůli chybě
jící péči o dítě nemůže vrátit 
do práce. Už osmým rokem 
tedy existuje mezera, kterou 
většinou zaplňují buď sou
kromé školky a jesle, či péče 
příbuzných. Ne všechny mat
ky a otcové mají možnost 
ale tuto péči využít – v ob
tížné situaci se tak ocitnou 
zejména sólo matky, kte
ré častěji postrádají podpo
ru prarodičů a jen vzácně si 
mohou dovolit soukromé hlí
dání. Nároky dnešního trhu 
práce pak znamenají, že od
mítnutí původního pracovní
ho místa může vést k dlou
hodobé nezaměstnanosti, ze 
které se žena jen velmi ob
tížně vymaňuje. Chudoba má 

na dítě zhoubné a dlouhodo
bé dopady.

Dvouleté děti ale zname
nají jiné nároky na školku. Její 
role tady není jen vzdělávací – 
dvouleté dítě vzdělání opravdu 
nepotřebuje – ale spíše socia
lizační. Dítě se učí pohybovat 
se v širší skupině, mezi jiný
mi dospělými, než je jeho ro
dina. Zatím si stále hraje vedle 
ostatních dětí spíš než s nimi, 
neumí ještě dobře vyjádřit své 
potřeby verbálně a potřebu
je častější asistenci dospělé
ho. Současný model školky, 

kdy na jednu učitelku připadá 
většinu pracovní doby 28 dětí, 
je tedy pro dvouleté děti dost 
nešťastný. Mnohem vhodněj
ší je, pokud o malou skupinku 
dětí pravidelně pečuje jedna 
vychovatelka či vychovatel – 
děti mají rády předvídatelnost 
a pravidelnost.

Častým argumentem od
půrců vstupu dvouletých dětí 
do školky je narušení jejich 
psychického vývoje. Zkuše
nosti a výzkumy ze zemí, kde 
je zavedena péče o dvoule
té i mladší děti, ale ukazu
jí, že především děti ze so
ciálně znevýhodněných rodin 
z návštěvy školky profitu
jí. Děti z rodin s dobrou péčí, 
které školku navštěvují, jsou 
na tom přitom stejně jako 
ty, o které pečují jen rodiče. 
Dobrá školka tedy pro ně ne
znamená újmu.

V polovině 60. let vy
šla u nás zásadní kníž
ka předních psychologů 
prof. Matějčka a Lang
meiera „Psychická depriva
ce v dětství“. Byla shrnutím 
zahraničních výzkumů a čes
koslovenských zkušeností na 
praxi 50. let 20. století. Stát 
pojal výchovu jako sociální in
ženýrství s pocitem, že to umí 
lépe než rodina. Odtrhl dítě 
mámě od prsu – umělá výživa 
co nejdříve – a z náruče – jesle 
od 4 měsíců. Ano, dnešní ro
dičové, skutečně tehdy mateř
ská dovolená byla 4 měsíce.

Další desetiletí vyvinuli pře
devším dětští psychologo
vé a další odborníci tlak na co 
nejdelší rodičovskou dovole
nou. Dnes jsme v období  dél
ky 4 let, což je ve srovnání 
s většinou jiných zemí pozitiv
ně nadstandardní.

Období do 3–4 let je totiž  
považováno za důležité forma
tivní období ve vývoji dítěte, kdy 
jsou uspokojovány základní lid
ské potřeby jistoty, bezpečí, 
lásky a přítomnosti stabilní blíz
ké osoby.

Domnívám se, že i dneš
ní  krize nedostatku míst v ma
teřských školách by nebyla tak 
dramatická, kdyby byly před
nostně přijímány děti zaměstna
ných rodičů a teprve zbylá mís
ta byla doplňována dětmi rodičů 
na rodičovské dovolené s výjim
kou roku před školou, kde nárok 
na přijetí má  patrně svou logiku.

Přijímat do mateřské ško
ly dvouleté děti je proti trendu 
výše uvedeného a není v jejich 
zájmu. Nemluvě o provozních  
problémech mateřských škol, 
kdy dvouleté dítě potřebuje 
zcela jinou péči než děti starší 
a jistě nelze mluvit o předškol
ním vzdělávání.

Výjimečné přijetí dětí mlad
ších tří let ostatně umožňuje 
školský zákon již dnes a mělo 
by být využíváno stejně jako 
dosud pouze v nestandard
ních případech, nikoliv jako 
norma.

Obcím je patrně možno vy
čítat leccos, ale nutit je k vy
tváření kapacit pro přijímání 
dvouletých dětí do mateřských 
škol, není dobrý nápad.

Jde o pokus o návrat do 
doby, na kterou nevzpomínají 
odborníci, rodiče a především 
mrňouskové rádi.

Petr Klíma
ředitel pedagogickopsycholo
gické poradny pro Prahu 3 a 9

Eliška Kodyšová
psycholožka, APERIO – Spo
lečnost pro zdravé rodičovství

Radnice chce zapojit developery 
do výstavby občanské vybavenosti
Kapacitu mateřských škol na území třetí městské části by měla v budouc-
nu rozšířit zcela nová školka, jejíž výstavba je plánována v rámci develo-
perského projektu poblíž ulice K Červenému dvoru.

S nabídkou na vybudování školky oslovil 
městskou část investor projektu, spo-
lečnost Praha Plaza. Ta zde na ploše 47 
tisíc m2 hodlá postavit obytný soubor 

sestávající z bytových domů a viladomů s cel-
kovou kapacitou 633 bytů. Ty chce investor do-
plnit občanskou vybaveností v podobě parko-
višť, sportovního zázemí nebo právě zmiňované 
školky s kapacitou 60 míst. Po jejím vybudová-
ní ji investor bezplatně převede na městskou 
část, která bude zařízení provozovat za stejných 
podmínek jako ostatní městské školky. Záměr 
spolupráce MČ Praha 3 a společnosti Praha Pla-
za již schválila rada městské části.

„Ve spolupráci s investory projektu v součas-
né době hledáme právní formu, jak tuto nabídku 
přijmout s tím, že z této situace by se do budouc-
na měl stát model, který bude městská část uplatňo-
vat i vůči dalším developerům,“ uvedla starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová.

Každý developerský projekt, jako například 
výstavba u Červeného dvora nebo v areálu 

Nákladového nádraží Žižkov, přináší vždy ná-
růst počtu obyvatel, a tím pádem i větší po-
čet dětí a potřebu vyšší kapacity škol a školek. 
Městská část však v těchto lokalitách nevlastní 
pozemky, na kterých by je mohla sama posta-
vit. Proto je důležitá spolupráce s developery, 
kteří si uvědomují, že ke svým bytům musí mít 
možnost nabídnout i občanskou vybavenost 
pro budoucí obyvatele.

„Tato spolupráce je jedinou možnou cestou, jak se 
dopracovat k mateřské školce nebo základní škole. To 
je situace například i u areálu nákladového nádra-
ží, kde je v zastavovacích studiích počítáno s výstav-
bou základní školy, na níž trváme,“ říká zástupce 
starostky pro investice Bohuslav Nigrin.

I pro podobné případy do budoucna si 
městská část nechala zpracovat Fakultou ar-
chitektury ČVUT odbornou rešerši, která se 
zabývá spoluúčastí privátního sektoru na ve-
řejné infrastruktuře. Zpracovanou rešerši pro-
jednala rada městské části.

„Na území Prahy 3 se do budoucna chystají vel-
ké rozvojové zóny hlavně na Nákladovém nádraží 
Žižkov. Hledáme způsoby, jak financovat veřejné 
vybavení i ze soukromých zdrojů. Tento materiál 
ukázal cesty, jak to dělají v zahraničí, protože u nás 
nejsou tyto formy spolupráce příliš zavedené,“ vy-
světluje přínos rešerše zástupce starostky pro 
územní rozvoj Ondřej Rut. n

-red-

Radnice chce, aby 
se developeři podíle-
li na výstavbě občan-
ské vybavenosti
Vladislava Hujová, 
starostka

Od podzimu radnice 
rozšíří kapacitu 
školek o 151 míst

 Ì pokračování ze str. 1

Otázka předškolních zařízení patří k priori-
tám Prahy 3, která do této oblasti každoročně 
investuje miliony korun. V loňském roce puto-
valo z městské pokladny na opravy a zvyšová-
ní kapacit mateřských škol, které třetí městská 
část zřizuje, téměř 15 milionů korun. Na leto-
šek bylo pro potřeby rozsáhlých rekonstrukcí, 
budování zcela nových mateřinek a navyšová-
ní počtu míst naplánováno přes 43 milionů.

Třetí městská část provozuje na svém území 
širokou síť mateřských škol, jejichž prostřed-
nictvím uspokojuje poptávku rodičů po umís-
tění jejich dětí do mateřinek. V současné době 
tu funguje celkem 18 mateřských škol s celko-
vou kapacitou 1871 míst, která by se od podzi-
mu měla rozšířit o výše zmiňovaných 151 míst. 
K navyšování kapacit školek přitom žižkovská 
radnice přistupuje každoročně tak, jak se zvy-
šuje poptávka rodičů po těchto službách. n

-sak, mpa-

Ilustrační foto

Pozn.: Kapacita MŠ se každoročně navyšuje pod
le poptávky rodičů po místech. Počty dětí v  jednotli
vých MŠ odpovídají kapacitě jednotlivých MŠ v daném 
roce. Znamená to, že MŠ jsou naplňovány na 100 %. 

1597
1761

1871
2022
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Počet míst v mateřských 
školách Prahy 3
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publicistika

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

Malí fotbalisté na stadionu Viktorie Žižkov
V dnešní době není moderní poděko-
vat. Oblíbené je kritizovat. Kritizovat 
to, co bylo, je, ale i to, co bude. Lépe 
najít důvod ke kritice, než najít důvod 
k poděkování.

Já jsem nemusela nic hledat, stačilo za-
jít na fotbalový stadion Viktorie Žižkov 
v úterý 13. května a zažít spoustu radosti 
z výhry, ale i smutku z prohry. Malí fotba-
listé, ale i fotbalistky z mateřských školek 
a 1. a 2. tříd základních škol na Praze 3, 
hráli fotbalový turnaj za účasti a hlavně 
pomoci profesionálních hráčů FK Viktorie  
Žižkov s takovým nadšením a radostí, že 
jim nevadili ani dešťové přeháňky, které 
odpoledne narušily celý průběh turnaje, 
který musel být předčasně ukončen. 

O průběhu celého turnaje se určitě do-
čtete v jiných článcích. V mém příspěvku 
chci poděkovat vedení občanského sdru-
žení Viktorky Žižkov za nápad a realizaci 
turnaje, vedení městské části Praha 3 za 
podporu, sponzorování a účast na této 
akci. 

Nejvíc však chci poděkovat dětem, 
které nejen nastoupily za fotbalový tým, 
ale i těm, které fandily na tribuně a měly 
připravená povzbuzující hesla a roztleská-
vačky. Prostě, fotbalové nadšení jako na 
největším fotbalovém klání. 

A nesmím zapomenout na doprovod 
dětí – učitelky a rodiče, kteří děti přivez-
li. I ti velmi pomohli atmosféře a hlav-
ně pořádku. Obdivuji jejich organizační 

schopnosti, jejich přístup jak k dětem, 
tak k celkovému zorientování se a pomoc 
svěřeným dětem. Děkuji, děkuji všem. Vě-
řím, že takové akce pomohou všem dě-
tem, aby našly tu správnou cestu a lásku 
ke sportu.

Ve třetí městské části byla zrekonstru-
ována většina školních hřišť za milióny 
korun. Bylo by dobré je plně využít ne-
jen pro výuku tělocviku a sportovní klu-
by, ale i pro mimoškolní sportování dětí. 
Akce na Viktorce ukázala, že je-li příleži-
tost, i dnes v době počítačových her do-
káže sport oslovit, zvláště začíná-li se již 
v raném věku.

I komunisté v Praze 3 dvakrát ročně 
konají dětský den v ulici Habrová na Ja-
rově, který navštěvují děti od předškol-
ního věku do cca 12 let. Naposledy byl 
28. května a zvu na příští 10. září. Naši 
zastupitelé podporují konání akcí i jejich 
financování z rozpočtů města a městské 
části, které zpřístupní aktivní sportování 
veřejnosti.

Alena Hronová
zastupitelka za KSČM

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Napište nám!
Vážení čtenáři, rádi uvítáme vaše náměty, připomínky 
a postřehy týkající se života v Praze 3.
Dopisy můžete zasílat na adresu redakce: Radniční noviny, 
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 85, email: RN@praha3.cz 
nebo facebook: facebook.com/praha3.cz.

Fotbalový turnaj pro nejmenší děti z Prahy 3
Když jsem se zamýšlel nad tím, jak nastavit 
pravidelnou možnost pro nejmenší děti v na-
šem pražském obvodě a dostat je na sportov-
ní klání, nebylo pro mne jakožto bývalého 
hráče fotbalu těžké rozhodování.

Oslovil jsem proto mládežnický fotbalo-
vý klub Viktorka Žižkov o. s., městskou část 
a všichni přislíbili spolupráci a pomoc. Cílem 
bylo oslovit nejenom děti školou povinné, ale 
tentokrát rozšířit pole působnosti i na děti 
z mateřských škol. V této věkové kategorii je 
totiž základ k tomu, aby se děti ve věku 4 a 5 
let dostaly ke sportu a nevěnovaly se pouze 
„elektronickým sportům“.

 Začala spolupráce se zástupci mateřských 
a základních škol 1. a 2. tříd, včetně doros-
teneckých hráčů Viktorky v roli mentorů. Ti 
předali nejenom míče pro osahání fotbalu 
dětí, ale byli rádci v rámci herní přípravy pro 
fotbalový turnaj a oslav povýšení Žižkova na 
město Františkem Josefem I. Velkou měrou 
se též zapojili kromě učitelů i rodiče těch nej-
menších a pomáhali připravit své sportovce.

Musím říci, že vzhledem k tomu, že se 
jednalo o první turnaj takovýchto rozmě-
rů na hřišti dnes již v majetku MČ Prahy 3, 
překvapilo mne zaujetí všech zúčastněných 
na přípravě. Paní učitelky pronikaly do tajů 
minifotbalu, dorostenci a nakonec i hráči 
A mužstva navázali kamarádské vztahy s hrá-
či při přípravě fotbalistů – tréninky probíhaly 
buď přímo na zeleni ve školkách a ti, co ne-
měli tuto možnost, byli trénovat přímo na sta-
dionu. Rodiče, kteří nejenom přišli fandit na 

turnaj, ale pomohli vybavit své ratolesti k na-
šemu překvapení dresy s logy svých škol (a to 
ti nejmenší hrdě ukazovali, z jaké že školky či 
školy jsou…) a další nejmenovaní z řad spor-
tovních příznivců.

Turnaj proběhl za účasti více jak 200 hra-
jících dětí. Příjemným zjištěním byl zájem 
ze strany školek, kde byl např. postaven tým 
pouze z děvčat a neskončil poslední, a o ško-
lách nemluvě.

Akce se zúčastnilo nespočet fandících spo-
lužáků s transparenty, učitelů a rodičů s hla-
sitým povzbuzováním  a sportovních přízniv-
ců. Všechny hrající děti si odnesly medaile za 
účast včetně drobných dárků, týmy poháry za 
umístění a ti nejlepší pohár putovní. Je prav-
da, že počasí moc odpolednímu klání nepřálo 
a turnaj bude dohrán pro týmy škol z 1. a 2.
tříd v náhradním červnovém termínu.

Na závěr bych chtěl všem hráčům, rodi-
čům, učitelům a sportovním příznivcům po-
děkovat za profesionální a lidský přístup při 
založení turnaje a mnoho úspěchů v dalších 
ročnících o putovní pohár Františka Josefa I.

Miroslav Fabík
zastupitel za TOP 09

Praha 3 se zapojí do bike sharingu!
V minulém čísle proběhla zpráva, že  
Komise životního prostředí městské čás-
ti Prahy 3 projednala možnou realizaci 
projektu sdílení kol neboli bike sharingu 
na území Prahy. 

Je skvělým výsledkem, že komise za-
pojení Prahy 3 doporučila a odsouhla-
sila. Na jednání komise zazněly oba-
vy z případného vandalství, krádeží 
kol a kopcovitého terénu. Je zřejmé, že 
Pražany bude čekat zkouška občanské 
i lidské vyspělosti a ukázněnosti, podíl 
krádeží a vandalství je ve Vídni pouze 
0,1 % oproti Paříži, kde je to 15 % roč-
ně, i takové procento musí provozovatel 
zvládnout a počítat s ním. Bike sharing 
je součástí městské hromadné dopra-
vy v 650 světových městech. V každém 
městě existují nějaká specifika a provo-
zovatel systému se jim musí přizpůso-
bit. V našem „sousedství“ probíhá reali-
zace systému v Budapešti a Bratislavě. 
V Praze bychom rádi, aby se občané na 
kolech projížděli počátkem léta 2015. Cy-
klodoprava je rychlá, ekologická a zdra-
ví prospěšná doprava po městě, kolo lze 
u samoobslužné stanice vypůjčit během 
jedné minuty a podobným způsobem ho 
na jiné stanici ve městě vrátit do sto-
janu. Registrace do systému a podpis 
smlouvy s osobní odpovědností probíhá 
pouze jednorázově, pro rezidenty bude 
roční paušální poplatek cca Kč 500,– 
a pro cizince bychom rádi stanovili cenu 
obvyklou jako v ostatních evropských 
velkoměstech. Jako koordinátorka pro-
jektu jsem začala komunikovat s měst-
skými částmi o možnosti zapojení do 

celopražského projektu s tím, že každá 
jednotlivá část zná nejlépe místní pod-
mínky, dopravní situaci a potřeby oby-
vatel. Bike sharing chceme „ušít Praze 
na míru“ je proto základem úspěchu 
projektu komunikace a spolupráce s do-
tčenými městskými částmi, které výpůjč-
ní stanice na svém území chtějí. Praha 
má svá specifika, a tak bude na odbor-
nících jednotlivých radnic, aby polohu 
každé výpůjční stanice určili oni. Pokud 
praxe ukáže, že některá místa nebudou 
využívána, není žádný problém stanice 
přemísťovat, kapacity zmenšovat nebo 
pro velký zájem v daném místě naopak 
zvětšit. Redistribuce kol probíhá speciál-
ními auty během celého dne podle potře-
by. Celý systém, jeho výrobu i provoz by 
měl mít na starosti  zkušený provozova-
tel, který vzejde z výběrového řízení.

JUDr. Monika Krobová Hášová
předsedkyně Komise Rady hl. m. 

Prahy pro cyklistickou dopravu

100 let Betlémské kaple na 
Žižkově
Řekne-li se Betlémská kaple, většina 
lidí si vybaví kapli na Starém městě 
pražském, naproti Náprstkově muzeu. 
Je známa tím, že zde kázal Mistr Jan 
Hus, kazatel Slova Božího a rektor praž-
ské univerzity, zakladatel reformačního 
hnutí u nás.

 Byly doby, kdy žádná kaple Betlém-
ská v Praze nestála. Ta na Starém měs-
tě byla zbořena. Žižkov, hrdě se hlásící 
k tradici husitství, proto v roce výročí 
upálení Husa v roce 1915, nazval nově 
postavený evangelický kostel Betlémskou 
kaplí. Teprve v šedesátých letech minulé-
ho století, byla opět vystavěna původní 
kaple na Starém městě. A tak dnes máme 
v Praze dvě kaple Betlémské.

Ta naše, žižkovská, je skromně ukryta 
uprostřed bloku pavlačových domů. 

S její stavbou se začalo v červnu 
roku 1913 a již následující rok, 19. červ-
na 1914 byla slavnostně předána ke ko-
nání pravidelných bohoslužeb. Stavbu 
prováděla karlínská firma stavitele Ma-
těje Blechy. Na projektu se podílel ar-
chitekt Emil Králíček. Uplatněné kubis-
tické tvarosloví v rámci sakrální stavby 
představuje jedinečný stavitelský styl. 
Spolu s kubistickým kostelem v Pečkách 
jsou architektonickými skvosty světové-
ho významu. (...) V době normalizace 
hrozilo, že bude kaple zbořena v rám-
ci velkolepé asanace a přestavby Žiž-
kova. Za faráře Františka Potměšila 
místní evangelický sbor zápasil o za-
chování kaple. Snaha byla završena 
tím, že v  roce 1975 byla kaple prohlá-
šena Národní kulturní památkou. Od 
roku 1986 do roku 2006 prošla Bet-
lémská kaple v několika etapách gene-
rální opravou. (...) V Betlémské kapli 

na Žižkově se schází sbor Českobratrské 
církve evangelické. Ten si toto výročí 
připomněl v rámci Noci kostelů v pátek 
23. května za přítomnosti paní starost-
ky městské části Prahy 3, Ing. Vladi-
slavy Hujové. (...) A následně v neděli 
25. května byla slavena slavnostní bo-
hoslužba. O stavebním stylu promluvi-
la historička umění Anička Kusáková. 
Odpoledne při slavnostním koncertu 
vystoupil pěvecký sbor Jeroným, který 
se zde pravidelně schází.

Veškeré opravy této významné sakrál-
ní stavby se konaly za přispění Magistrá-
tu hlavního města Prahy, Ministerstva 
kultury ČR a také městské části Praha 3. 
Děkujeme za podporu této architektonic-
ké památky. Jsme si vědomi její hodnoty, 
a proto i nadále budeme dbát o to, aby 
byla v dobrém technickém stavu. Její 
historická hodnota je umocněna mož-
ností navazovat na tradici, kterou nám 
odkázal Jan Hus, hlasatel slova Božího.

Pavel Kalus, evangelický farář 
v Kapli Betlémské na Žižkově

redakčně kráceno

Poděkování za Hradišťan
Vážená paní Hujová, dovolte mi, abych 
zareagoval na včerejší koncert skupi-
ny Hradišťan v čele s panem Pavli-
cou v kostele svatého Prokopa na Pra-
ze 3. To poděkování patří zejména Vám 
a celé městské části Prahy 3, ale také fa-
ráři panu Szabo, protože spojit v dneš-
ní uspěchané době lidi je veliké umění. 
O kvalitě přednesu milé hudby, zpěvu 
ale také promluvy k lidem není třeba se 
zmiňovat, bylo to totiž perfektní. Jen tak 
dál na Praze 3. Letos jsem oslavil 60. na-
rozeniny a dospěl jsem v hledání skuteč-
ných hodnot tohoto života, a proto tato 
reakce. Do Vaší nelehké práce Vám přeji 
hodně úspěchů, silné nervy a také osob-
ního štěstí a pohody.

Zdraví a přeje hezké májové dny 
Jan Mrkvica 
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důležité informace

Radnice zve na vítání občánků
Přijetím zákona o základních regis
trech nemá již Úřad MČ Praha 3 mož
nost využívat informací pro oslovení 
rodičů nově narozených dětí pro jejich 
přivítání mezi občany MČ Praha 3. 

V databázi bylo možné najít datum 
narození dítěte a adresu trvalého by
dliště. Vzhledem k tomu, že slavnost 
„vítání dětí“ má v  třetí městské čás
ti dlouholetou tradici a byla rodiči dětí 
vždy velmi pozitivně hodnocena, rad
nice by ji ráda zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se 
tohoto obřadu a  narodily se vám 
děti v  rozmezí od prosince 2013 
do května 2014, ozvěte se, prosím, 
laskavě a  uveďte: jméno a příjme
ní dítěte, datum narození, adresu 
trvalého bydliště a  příjmení rodičů; 
telefonicky: 222  116  349 – Marta 
Valentová, poštou: Odbor kultury 
k rukám M. Valentové, Lipanská 14, 
130 00, Praha 3, emailem: mar
tav@praha3.cz. n

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, ni-
koliv pro živnostníky a firmy! Nevhazuj
te stavební suť, nebezpečné odpady a odpad 
ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ 
odpadové 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. n

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
10. 6. 2014 Praha 3

místo čas

křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská 15.00–15.20

křižovatka ul. Slezská/Perunova 15.30–15.50

ul. Ondříčkova (u parku/Žižkovo nám.) 16.00–16.20

Kostnické nám. 16.30–16.50

křižovatka ul. nám. Barikád/Roháčova 17.10–17.30

křižovatka ul. Loudova/Koněvova 17.40–18.00

křižovatka ul. Květinková/V zahrádkách 18.10–18.30

křižovatka ul. Na vrcholu/V domově 18.40–19.00

místo přistavení datum čas

Na Vrcholu/V Domově
 3. června 14.00–18.00

 7. června  9.00–13.00

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

 7. června 10.00–14.00

nám. Barikád. u školy

 5. června 15.00–19.00

 6. června 14.00–18.00

25. června 15.00–19.00

Kostnické nám./Blahníkova
 5. června 14.00–18.00

 6. června 15.00–19.00

Buková/Pod Lipami 54
10. června 14.00–18.00

14. června  9.00–13.00

Jeseniova 143
11. června 14.00–18.00

14. června 10.00–14.00

Přemyslovská/Orlická
12. června 15.00–19.00

13. června 14.00–18.00

Sudoměřská/Křišťanova
12. června 14.00–18.00

13. června 15.00–19.00

Křivá 15

 2. června 14.00–18.00

17. června 14.00–18.00

21. června  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská

18. června 14.00–18.00

21. června 10.00–14.00

30. června 14.00–18.00

U Rajské zahrady/Vlkova
19. června 14.00–18.00

20. června 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
19. června 15.00–19.00

20. června 14.00–18.00

Ambrožova/Malešická
26. června 14.00–18.00

27. června 15.00–19.00

Koněvova/V Jezerách
26. června 15.00–19.00

27. června 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
25. června 14.00–18.00

28. června  9.00–13.00

Tachovské nám. u tunelu

18. června 15.00–19.00

24. června 14.00–18.00

28. června 10.00–14.00

Letní provoz 
pobočky městské 
knihovny
Během prázdninových měsíců bude 
letní provozní doba v pobočce MK 
Žižkov, Husitská 70/110 upravena ná
sledovně: 7. 7. – 31. 8. st 12–19 hod., 
pá 9–16 hod. V období 28. 7. – 10. 
8. budou uzavřeny všechny pobočky 
v síti MKP. n

Cyklisté uklízeli cyklostezku pod Vítkovem. Patnáct dobrovolníků ze sdružení Cyklisté sobě uklidilo cyklostez-
ku Vítkov mezi hlavním nádražím a Tachovským náměstím. Ve 12 vrchovatých pytlích zmizel nepořádek přede-
vším z okolí cyklostezky. Zmizela tak část odpadu, který zde ležel ještě z dob, kdy tudy jezdívaly vlaky. Více na 
www.cyklistesobe.cz.

Harmonogram deratizace v Praze 3 
V souladu s ustanovením § 57 záko-
na č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, bude hlav-
ní město Praha zajišťovat i v letoš-
ním roce cyklickou deratizaci v ob-
jektech a na plochách, které vlastní 
a přímo spravuje, a dále v přilehlých 
prostorách a v kanalizační síti.

Harmonogram se v průběhu de-
ratizace může upravovat a uvedená 
data jsou informativní, průběh de-
ratizačních prací ovlivňují jednak 
klimatické podmínky, ale i urgence 
výkonu v postiženějších lokalitách, 
kde je zásah neodkladný.

Harmonogram:
• 1.–30. 6. Táboritská, Seiferto

va, Sladkovského náměstí, nám. 
W. Churchilla, Husinecká, Řehořo
va, Kostnické náměstí, U Památní
ku, Husova, Koněvova, Tachovské 
náměstí, Komenského náměstí, 
Havlíčkovo náměstí, Prokopovo 
náměstí, nám. Barikád, Roháčova, 
Jeseniova, Prokopova

• 1.–30. 9. opakovaná ošetření pro
blematických lokalit s přetrvávají
cím výskytem dle pokynů příslušné 
hygienické stanice a odboru život
ního prostředí městské části n

Co patří do nebezpečného 
odpadu
V rámci organizovaného mobilního 
sběru nebezpečných odpadů mo
hou občané, prostřednictvím obsluhy 
vozidla bezplatně odevzdat k odstra
nění následující druhy nebezpečných 
odpadů: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, mazací oleje a tuky (ne jedlé 
či potravinářské tuky), ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 

lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, 
detergenty (odmašťovací přípravky), 
zářivky, výbojky, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 
odstraňování plísní.

Dále můžete využít:
Sběrna nebezpečného odpadu
Vlkova 35, Praha 3, 
po–pá 6.00–14.00
Tel.: 284 091 042, 737 277 675

Sběrné dvory pro Prahu 3

SD Malešičká 74, v areálu Vackov 
(mezi čerpací stanicí Shell a Penny 
Marketem), tel.: 734 161 076

SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9 
– Vysočany (cca 600 m od křižovat
ky Koněvova/Spojovací), 
tel.: 284 098 581

SD Voctářova, Praha 8 – Libeň 
(pod Libeňským mostem), 
tel.: 266 007 299

Provozní doba všech SD:

po–pá 8.30 –18.00 (zimní období 
8.30 –17.00), so 8.30 –15.00

• ve sběrných dvorech lze ode
vzdat v podstatě jakýkoliv odpad 
kromě směsného (tj. objemný od
pad nábytek, zařízení domácnos
ti; elektrošrot; kovový a dřevěný 
odpad, odpad z údržby zeleně, 
suť z bytových úprav, papír, sklo, 
plasty, nebezpečné složky kom. 
odpadu) 
• všechny druhy odpadu lze ode
vzdat zdarma (kromě pneumatik) 

platí pro občany s trvalým pobytem 
v Praze (nutno prokázat se OP) 
• služby podnikatelům a mimopraž
ským občanům za poplatek 
• odpady lze odevzdávat v množství 
obvyklém z domácnosti (stavební od
pad pouze 1 m3 měsíčně) 
• omezení jednorázového návozu – 
možný vjezd vozidel max. do 3,5 t 
• v současné době je možné využít 
zkušební nadstandardní službu ob
jednávkového odvozu odpadu do 
sběrného dvora za úplatu

foto: Cyklisté sobě

Cibule tulipánů 
nepřijdou nazmar
Městská část poskytne obdobně 
jako loni cibule tulipánů z rušených 
jarních výsadeb květin základním 
a mateřským školám a rodinným 
centrům Nová Trojka a Ulitka.

Letos mimo to více než polovina 
z celkového počtu, tj. cca 8000 ci-
bulí, bude předána do prostor Sva-
zu důchodců, Praha 3, Olšanská 7 
(vchod z ulice Pitterovy), kde bu-
dou mít občané možnost ve dnech 
9. a 11. června vždy od 15 do 18 ho-
din si v přiměřeném množství cibule 
odebrat. n
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kultura

Goyovy Hrůzy války se vydraží v Galerii pod radnicí
Až do 24. června potrvá výstava 
v Galerii pod radnicí, která návštěv-
níky zavede do subjektivního světa 
malíře Francesca Goyi. Vrcholem 
celé expozice bude aukce, kde se 
celý soubor tisků vydraží.

„Tato výstava je opravdu mimořádná 
a mě těší, že se naše Galerie pod radni-
cí těmito expozicemi dostává do pomysl-
né první ligy,“ uvedla starostka měst-
ské části Praha 3 Vladislava Hujová, 
která 7. května takto zahájila slav-
nostní vernisáž Goyových válečných 
přízraků, jejíž realizaci si vzali na 
starost studenti Střední umělecko-
průmyslové školy.

Goyovo dílo totiž bude v den 
své dernisáže – 24. května – dáno 
kompletně do aukce, a to přímo 
na místě v Galerii pod radnicí. Že 
se jedná o významnou událost, po-
tvrdila i přítomnost španělského 

velvyslance Pascuala Navarra, který 
přislíbil, že se jeho rodná země bude 
snažit získat dílo slavného malíře.

„Unikátní výstavu jednoho z nejslav-
nějších Goyových děl se podařilo připra-
vit díky zapůjčení ze soukromé sbírky. 
Cyklus všech 80 grafických listů, které 
Goya vytvořil v roce 1810 jako reakci na 
Španělskou válku o nezávislost, je české 
veřejnosti představen podruhé v kom-
pletní formě. První série tisků z Goyo-
vých rytin byla pořízena v roce 1863 
až 35 let po jeho smrti, tisky vystavené 
v Galerii pod radnicí byly pořízeny ko-
lem roku 1900 na ruční papír,“ vysvět-
lil odborník na Goyu profesor Pavel 
Štěpánek, který tak přiblížil výstavu 
v Galerii pod radnicí. 

Grafický cyklus Hrůzy války vzni-
kl v podobné době, jako Goyovy tzv. 
„Černé malby“. Deset let před těmito 
grafikami Goya realizoval podobný 
cyklus grafických listů nazvaných 

Caprichos, který zobrazuje malost 
a hloupost společnosti. Caprichos 
a Hrůzami války Goya o více než sto 
let předešel modernistické hnutí. 

Obě díla spolu úzce 
souvisí hořkým, os-
tře kritickým pohledem 
a stylovým zpracováním. 

Hrůzy války jsou ale daleko explicit-
nější a naturalističtější ve ztvárnění 
utrpení způsobeném válkou. 

Francisco Goya se narodil v roce 
1746 ve Fuendetodos ve Španělsku 
a později žil především v Madridu. 
Byl dvorním malířem španělské 
královské rodiny, kronikářem his-
torie, ostrým společenským kriti-

kem a průkopníkem nových 
uměleckých přístupů. 

Mezi jeho vůbec 
nejslavnější díla 

patří Nahá Maja 
(první profánní 
zobrazení nahé 
ženy v tzv. mo-
derním západ-
ním výtvarném 

umění) a Obleče-
ná Maja vytvoře-

ná v roce 1800, resp. 
1803. n

Během Noci literatury se četlo 16 metrů 
pod zemí i na fotbalovém stadionu
Ani osmý ročník projektu Noc literatury nezklamal. Veřejná čtení na žižkovských místech, která 
jsou buď nedostupná, anebo neslouží k literárním účelům, přilákala davy příznivců.

Dne 14. května ulicemi 
Žižkova proudily stov-
ky lidí, které s mapka-
mi v ruce hledaly další 

cedule s označením stanovišť, kde 
probíhalo veřejné čtení. V půlhodi-
nové smyčce předčítali známí herci 
svoje úryvky na různorodých mís-
tech, které diváci nadšeně obchá-
zeli. Od stadionu Viktorie Žižkov 
ulicí Štítného přes Havlíčkovo ná-
městí se šlo jedním směrem až na 
Parukářku, kde návštěvníci mohli 
zhlédnout asi nejbizarnější prostory 
16 metrů hlubokého bunkru. Dal-
ší zájemci o literaturu pokračova-
li přes Žižkovo náměstí (VOŠUP 
a SUPŠ), ulicí Čajkovského (Atri-
um) až ke Švehlově koleji, kde byla 
pro tyto účely zpřístupněna roky 
zavřená menza.

Právě zde četla herečka Daniela 
Kolářova úryvek z románu Tichý útěk 
rumunské autorky Leny Constante, 
který líčí vzpomínky ženy v obdo-
bí politických procesů v 50. letech 
v Rumunsku. Vyprávění o prožitých 
útrapách, mučení a ponížení jako 
by umocňovalo strohé a bezvýraz-
né prostředí menzy Švehlovy ko-
leje, která asociuje tuto dobu prá-
vě svým interiérem. Jiný adrenalin 
nabídl Bunkr Parukářka. Uvnitř 

atomového krytu, v němž sídlí 
i poutavé Muzeum studené války, 
mladá naděje Národního divadla 
Igor Orozovič četl pasáž z románu 
Tělo italského spisovatele Paola Gi-
ordana, jenž zavedl čtenáře do pro-
vincie Faráh v jihozápadním Afga-
nistánu, kde křehkost a zranitelnost 
vojáků se bez přetvářky odhalovala 
ve studených a temných prostorách 
vojenského objektu. Organizátoři 
akce s citem vybrali nová díla sou-
časné evropské literatury, aby byla 
přesně šitá na míru místům, kde 
probíhala Noc literatury. A tak kul-
tovní hospoda U Vystřelenýho oka 
se stala svědkem životopisného ro-
mánu Limonov – Deník ztroskotance 

undergroundového autora Emma-
nuela Carrèreho, svatební síň žiž-
kovské radnice zažila doslova nával 
diváků, kteří si nechtěli nechat ujít 
četbu Než usneš norské spisovatelky 
Linn Ullmannové v podání herečky 
Barbory Polákové, jež s nadhledem 
a vtipnou elegancí glosovala úvahy 
o lásce, manželství, nevěře a naději. 

Výčet všech dvaceti míst by zabral 
několik stran novinového papíru. 
Stadion Viktoria Žižkov, Dům od-
borových svazů, Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana, Žižkovské kinema-
tografické divadlo / Ateliéry Pokrok 
či Základní škola Jaroslava Seiferta 
byly též hojně navštěvovány. S po-
sledně jmenovaným místem, které 

je spjato s naším jediným nositelem 
Nobelovy ceny za literaturu, se pojí 
malé překvapení. „Letos je to třicet let 
od udělení Nobelovy ceny za literaturu 
žižkovskému rodákovi, básníku Jarosla-
vu Seifertovi. Po mnoha letech přešla-
pování schválila radnice záměr soutěže 
na jeho pomník. Odhalen by měl být do 
dvou let, kdy bude pro změnu třicetileté 
výročí úmrtí tohoto mimořádného tvůr-
ce. S podrobnostmi soutěže seznámíme 
čtenáře v příštím čísle,“ uvedl zástupce 
starostky Matěj Stropnický.

Noc literatury tradičně organi-
zují Česká centra. Letošní ročník se 
uskutečnil ve spolupráci s městskou 
částí Praha 3. n

-ham-

Na dvaceti 
místech 
Prahy 3 se 
četla současná 
evropská 
literatura 

Vystavené 
grafické listy 
byly vytištěny 

kolem roku 1900 
na ruční papír

Na žižkovské 
radnici četla 
Barbora Poláková 
úryvek z knížky 
Než usneš od 
Linn Ullmannové

Na tiskové konferenci v Bunkru 
Parukářka proběhlo vystoupení divadla 
Ponec

-ham-
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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

KONCERTY – červen 2014
 2. po 19.30 Skupina Vibration (Se-

verní indická lidová a klasic-
ká hudba) 

 4. st 19.30 Milan Zelenka jubilující 
– kytarový recitál 

10. út 19.30 Bona Fide Tango 
& Štěpán Kos – klavír (O. Pu-
gliese, Á. Villoldo aj.)

ROK ČESKÉ HUDBY V ATRIU 
NA ŽIŽKOVĚ
11. st 19.30 Zemlinsky Quartet 

(B. Smetana, J. Suk, 
A. Dvořák)

17. út 19.30 Pražští pěvci a sólisté 
(Skladby Mikoláše Troupa)

18. st 19.30 Martin Sedlák – vio-
loncello & jazz piano trio 
(C. Bolling)

19. čt 19.30 Feng-yűn Song – zpěv 
a jazzová kapela Trio PUO 

23. po 19.30 Orchestr Archioni Plus 
(Johann Sebastian Bach: 
Umění fugy) 

24. út 19.30 Malá česká muzika 
Jiřího Pospíšila 

25. st 19.30 Duo Cricket & Snail 
(Cvrček a Šnek)

Výstava
29. 5. – 25. 6. 2014
Silvia Billeter – Lepty

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

Palác Akropolis
 5. čt 19.30 Longital, Zapaska
 9. po 19.30 Unik Ubik
20. pá 18.00 Ondřej Škoch & Zu-

zana Homolová, křest alba 
„Prší na habry“

Nákladové nádraží 
Žižkov
Jana Želivského 2

 1. ne 19.30 Horváth na Nádraží – 
Soudný den

 5. čt 20.00 Cesty energie: Ropa 
(obnovená premiéra)

 6. pá 20.00 Cesty energie: Ropa

 6. pá 22.00 International dub con-
vention

 8. ne 20.00 Cesty energie: Ropa 
10. út 9.30 Národní filmový archiv – 

Projektový den pro školy
12. st 20.00 Cesty energie: Ropa 

(derniéra) 
17. út 9.30 Národní filmový archiv – 

Projektový den pro školy
19.–21. 6. Klubová noc United Is-

lands of Prague 2014
23. po 19.00 Prague Cello Quartet 
24. út 9.30 Národní filmový archiv 

– Projektový den pro školy, 
18.00 Sto zvířat/Švihadlo/
Vasilův rubáš

25. st 10.00 Festival nejlepších 
kapel z projektu JUNIOR 
STAGE.

Výstava
17.–9. 9. Landscape festival

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

9. 5. – 24. 6. Francisco Goya 
– Hrůzy války

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. út Akt
 4. st Blaník
 5. čt Blaník (zadáno)
 8. ne 16.00 a 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký
 9. po Vražda v salónním coupé
10. út Lijavec
11. st Posel z Liptákova 
12. čt Švestka
15. ne 16.00 a 19.00 České nebe

Hosté Žižkovského divadla JC
 6. pá G. Montero: Frida K. – pre-

miéra (3D Company)
 7. so G. Preissová: Gazdina roba 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
13. pá N. Simon: Drobečky z per-

níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

16. po W. Allen: Prokletí nefritového 
škorpióna (Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram)

17. út G. Montero: Frida K. 
(3D Company)

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

20. pá THE STAND-IN (ZÁSKOK) – 
čtená zkouška v angličtině 
v podání britských herců

23. po R. Vencl, M. Doleželová: 
Když se zhasne (3D Company)

24. út A. Christie: The Mousetrap 
(The Drama Queens)

25. st A. Christie: The Mousetrap 
(The Drama Queens)

26. čt J. Patrick: The Curious Sav-
age (The Drama Queens)

27. pá J. Patrick: The Courious 
Savage (The Drama Queens)

28. so G. Montero: Frida K. 
(3D Company)

29. ne B. Van Zandt, J. Milmore: 
Míte jednu špatnou zprávu – 
derniéra (3D Company)

V červnu pokladna otevřena do 29. 6. 
včetně, po prázdninách od 25. 8. 
v běžných pokladních hodinách.

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.  

Kino Aero doporučuje 
z červnového programu: 

 1. ne 12.00 Dvorek žije potřetí: 
Den dětí

 3. út 20.30 Filmjukebox: Návrat 
Agnieszky H.

 4. st 18.45 MET: Přidáváme | 
Lazebník sevillský

 9. po 18.00 Večer filmů studentů 
VŠE

11. st 18.45 MET: Přidáváme | 
Carmen

12. čt 19.45 National Theatre Live | 
Rodinný podnik

17. út 20.00 Žižkov sobě: Martin 
Bisi & Sound and Chaos

19. čt 20.30 Barbara Probst | Zvět-
šenina

24. út 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 3. Dvojník
10. Olga
17. Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel
24. Grace of Monako

Baby Bio – projekce pro rodiče 
s dětmi, každou středu od 10.00

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

Festival Žižkov sobě 1.–22. 6.
 1. ne 13.00 Pražačka: Dětský 

indiánský den
 2. po 10.00 MŠ Jeseniova, Traffic 

Dance: Bomberos
 3. út 10.00 MŠ Libická, Traffic 

Dance: Bomberos

 4. st 10.00 MŠ Jeseniova, Traffic 
Dance: Bomberos, 19.30 
Absolovenstský koncert ZUŠ 
Praha 7

 5. čt 10.00 MŠ Na Vrcholu, Traffic 
Dance: Bomberos

 6. pá 10.00 MŠ Chmelnice, Traffic 
Dance: Bomberos

 7. so 10.00 Fotbalový turnaj o po-
hár Paláce Akropolis

10. út 19.30 Jambinai
11. st 17.00 Parukářka: Polemic, 

The Spankers, Skandaal
12. čt 17.00 Parukářka: Smoove 

And Turrell + DJS radia 1
16. po 19.30 Jessy Lanza 
17. út 20.00 kino Aero: BC Studio 

(premiéra)
18. st 19.30 Karnivool, The Switch
19. čt 19.30 United Islands: 

Alasdair Bouch, Tichonov, 
Nylon Jail

21. so 21.00 tram. Zastávka Lipan-
ská: 1020 – Lost Trangle in 
Žižkov

22. ne 21.00 tram. Zastávka Lipan-
ská: 1020 – Lost Trangle in 
Žižkov

23. po 19.30 Samaris, Dikolson
29. ne 19.30 Zea, king Ayisoba 

& band

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

26. Mezinárodní festival současné-
ho tance a pohybového divadla
26. 5. – 26. 6. 20141. ne 10.30 

+ 14.30 + 16.30 Centrum 
současného umění DOX: 
I. Műller/I`M`COMPANY: 
Partituur 

2. po + 3. út + 4. st 20.00 GALA 
OPENING: Lucy Guerin Inc 
and Belvoir: Conversation 
Piece

 5. čt 20.00 Jérôme Bel: Cédric 
Adrieux

 9. po Spitfire Company: Animal 
Exitus

10. út + 11. st 19.00 Cie József 
Trefeli: JINX 103 + Clément 
Dazin: Bruit de couloir

11. st 21.00 + 12. čt 19.00 + 21.00 
Cie Philippe Saire: Black Out

17. út + 18. st Sofia Dias & Vítor 
Roriz: A gesture that is no-
thing but a threat + Antonin 
Comestaz: Out of the Grey

22. ne Hudební divadlo Karlín: Alain 
Platel / les ballets C de la 
B: Coup Fatal

26. čt 10.30–13.00 Národní galerie 
v Praze – Veletržní palác Cie 
Marie Chouinard: In Museum 

25. st, 26. čt Hudební divadlo Karlín 
| GALA CLOSING: Cie 
Marie Chouinard: The Rite of 
Spring / Svěcení jara + Henri 
Michaux: Mouvements

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 5. čt 20.00 The around cube
12. čt  19.30 Ozvěny mezinárodního 

filmového festivalu Mental 
Power, SCREWBALLS

19. čt 20.00 Secret 9 Beat
21. st a 22.čt Literární Vysočina
26. čt 19.30 Sochařské sympo-

zium, BUZERANT a Petr 
Čtvrtníček + jejich spřátelený 
KOMOROUS

H2O, umělecký prostor
Koněvova 61, Praha 3
www.oldstars.cz

 1. ne 17.00 a 20.00 Aristofanes: 
Lysistráta – premiéra

 2. po 20.00 Aristofanes: Lysistráta
 4. st 20.00 M. Ignat: Milenecké 

etudy – premiéra
 6. pá 18.00 a 20.00 M. Ignat: Mile-

necké etudy 
 7. so 19.00 a 21.00 Weiss/Magdo-

vá/Smyczek: Přelíčení
 8. ne 20.00 Aristofanes: Lysistráta
 9. po 20.00 Aristofanes: Lysistráta
12. čt 20.00 V. Havel: Audience 
13. pá 20.00 A. N. Ostrovskij: Bouře
14. so 20.00 A. Saramonowicz: 

Testosteron
15. ne 20.00 N. Simon: Pozvání na 

večírek
16. po 20.00 Pozemšťan – premiéra
17. út 20.00 A. N. Ostrovskij: Bouře
19. čt 20.00 N. LaBute: V Lese 

černém, hlubokém
20. pá 19.00 Písničky pro hlavy 

sádrový
24. út 20.00 G. Preissová: 

Její pastorkyně

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

12. čt  17.00 Vernisáž výstavy 
Ladislava Kulhavého v sídle 
SVČR, Korunní 119

kultura

Pod záštitou třetí městské části zazní v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
Stabat Mater v podání Kühnova sboru. Dne 18. června od 20.00 hodin se 
posluchači mohou těšit na duchovní díla Jana Křtitele Vaňhala a Jana Klusá
ka. Zazpívají sólistky Opery Národního divadla Marie Fajtová (soprán) a Stani
slava Jirků (alt). Na programu je ještě Malá ranní mše Jana Klusáka pro dět
ský sbor a orchestr. Dirigentské taktovky se ujme Petr Louženský.

foto: Kühnův sbor
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rozhovor

„Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje,“ 
tvrdí Daniela Kolářová
Daniela Kolářová vystupuje v divadle již od svých dvaadvaceti let a patří k nejoblíbenějším he-
rečkám současnosti. V Praze 3 žije přes deset let a nemůže si tuto městskou část vynachválit. Pra-
vý důvod ji vyzpovídat, zvlášť když se uvolila předčítat na Noci literatury úryvek z románu Tichý 
útěk rumunské autorky Leny Constante, který líčí vzpomínky ženy v období politických procesů 
v 50. letech v Rumunsku. 

Jak se těšíte na dnešní večer?
Jsem hodně zvědavá. Je to tady 

docela neutěšené a já čtu zrovna úry-
vek, který se odehrává v 50. letech 
v Rumunsku, které fungovalo tehdy 
na stalinistickém principu. Výslechy, 
mučení… Prostředí menzy tomu do-
cela odpovídá. 

Budete předčítat s krátkými pře-
stávkami pět hodin v kuse. Jak to 
zvládnete?

Noc literatury jsem absolvovala 
už před dvěma lety. Bez těch pauz 
by to ale nešlo. 

Děláte si před četbou nějaké 
přípravy?

To víte, že se na to připravuji. Ně-
kolikrát si to předtím přečtu, podtr-
hám si důležité významové pasáže, 
aby se v tom orientovali posluchači 
i já sama. 

Žijete na Praze 3. Jak se vám tu 
líbí?

Přímo naproti Švehlovy koleje 
tady přes ulici, a už deset let. Jsme 
na hranicích s Vinohradami, takže 
přejdu ulici a už jsem hned někde 
jinde. Jsem tady moc spokojená. 
Je to tu hodně různorodé, není to 
jen pro jednu sociální vrstvu. Hor-
ní Žižkov je uspořádanější, zatímco 
ten dolní je spíš divočejší, ale má to 
svoje kouzlo. Třeba jsem ani nezna-
la Parukářku, a když jsem ji obje-
vila, byla jsem z ní nadšená. Praha 
3 se začíná kultivovat. Je tu spous-
ta pokoutních krámků, méně špíny. 
Chce to nějakou dobu, ale záleží na 
lidech, aby chtěli kultivovat prostře-
dí, ve kterém žijí. 

Co vám udělalo poslední dobou 
radost?

Já jsem třeba nadšená z Antoní-
nova pekařství. Nevím, jestli je to ro-
dinná firma, ale je úžasný, co dělají. 
Na vlastní oči vidíte, jak pečou pří-
mo před vámi. Musí určitě vstávat 
velmi brzy, aby byly housky čerstvé. 

Žižkov je úzce spjatý s  posta-
vou Járy Cimrmana. Se Zdeňkem 
Svěrákem jste v  minulosti často 
spolupracovala. 

V totalitě byl humor Zdeňka 
Svěráka úplný ráj. Inteligentní, ne-
komunální satira se spoustou vý-
znamů, na které lidi čekali. Jára Ci-
mrman je pro mě jako Karel IV.

Vzpomenete si na svoje úplně 
první divadelní angažmá?

Když nebudu počítat Disk, první 
byla Shakespearova Bouře v Libeň-
ském divadle. Končila jsem školu 
a bylo mi 22 let.

Přes čtyřicet let hrajete divadlo. 
Můžete srovnat divadelní scénu 
před sametovou revolucí a po ní?

Před rokem 1989 byla normaliza-
ce a s ní i cenzura. Výběr knih, fil-
mů a dramaturgického materiálu 
byl omezený, protože byl v ideolo-
gických kleštích. Fakt je, že i v těch 
hrách se ale daly vykutat různé pa-
sáže, na které diváci ihned reagova-
li. Po revoluci zas došlo k tomu, že 
magistrát kontroluje návštěvnost di-
vadel a z toho odvíjí dotace pro diva-
dla. Jenže dnešní trend je takový, že 
lidi chtějí hlavně komedie, vážnější 
tituly mají menší návštěvnost. Smut-
né zjištění, v jaké menšině jsou lidé, 
kteří vnímají kulturu jinak než přes 
legraci. Ukazuje se, že vážnost v di-
vadle spíše obtěžuje.

V  které hře zrovna vystupuje-
te, kde divák musí přemýšlet víc 
o textu?

Výborná je hra Poslední z Hauss-
manů, kde je vlastně reflexe na ce-
lou beatnickou generaci a na její 
děti, které vidí vše úplně jinak. Je 
to takové mezigenerační téma. Sice 
byli diváci, ale nebylo plno. To samé 
u Frishovy Andorry, vynikající krás-
né představení, ale lidí chodí také 
málo, protože se řeší židovský pro-
blém za války. Přitom tohle téma 
přesahuje do současnosti. Antise-
mitismus existuje a někdy ve vlnách 
i sílí. Je popíraný holokaust, takže je 
vidět, že to téma je nutné neustále 
připomínat. 

Ve hře Poslední z  Haussmanů 
hrajete svéráznou hippísačku. Jak 
vypadala Daniela Kolářová v  60. 
letech?

Je to zajímavý, protože my jsme 
květinové děti sledovali vlastně zpo-
vzdálí. Když se v 60. letech trochu 
uvolnila atmosféra a dostala se sem 
beatnická literatura, jenom nás to 
stejně minulo, protože záhy přišla 
normalizace a vše se utnulo. Pro-
to jsem brala inspiraci akorát z kní-
žek, které jsem občas měla šanci 
číst. Taky měly představu, že změní 

společnost a utlumí materiální prin-
cip a budou se schopni živit sami. 
Dokonce se říká, že i ty drogy, co se 
tam objevily, infiltrovala americká 
vláda, protože se hippies obávala. 

Vidíte rozdíl v  přístupu k diva-
dlu současné generace s tou, kte-
rou důvěrně znáte, jako byli Vlasti-
mil Brodský, Miloš Kopecký, Jiřina 
Jirásková?

Asi ne. Vždycky záleží na tom, 
komu se v režii dostane mladý herec 
do rukou. Ale myslím si, že všech-
ny ty seriály jsou pro začínající her-
ce zničující, pokud nemají zázemí 
v divadle. Divadlo je odlišný princip 
práce, který prohlubuje dovednosti. 
Platy v divadlech jsou ale tak ubohé, 
že seriály jsou holt dobrá záplata. 
Pokud mají rodinu, práci brát musí. 
Je to zvláštní začarovaný kruh. Ale 
jak jste jmenoval tuto hereckou ge-
neraci, podstatu, ten grunt a jít do 

hloubky, zvládala na výbornou. Po-
kud se chcete jenom líbit, končíte 
akorát s plastickými operacemi, pro-
tože chcete v sedmdesáti vypadat na 
dvacet. A to je absurdní.

Oblíbená jsou nyní divadla jako 
site specific art a jiné žánry poulič-
ního rázu. Jak se na ně díváte?

Je to báječné. Třeba i cirkusová 
divadla obdivuji. Některé projekty 
jsou úžasné, hlavně jak neustále po-
souvají hranice a pracují úplně nově 
v týmech. Poskládat lidi z celé Ev-
ropy, toho jsme nikdy nemohli do-
sáhnout. Ráda jsem dělala na pro-
jektech v Divadle Komedie německy 
píšících autorů, a dodnes si toho ce-
ním, že jsem si na to mohla aspoň 
takto sáhnout. 

Zmínila jste materialismus. Je to 
něco, s  čím by se současná spo-
lečnost měla poprat?

My jsme vstoupili do Evropského 
parlamentu, a tím jsme se i přihlá-
sili ke křesťanským hodnotám. Ov-
šem slovo nepokradeš je nám cizí. 
Materialismu se dokonale povedlo 
vykořenit všechny tyto zásady a na 
to nepotřebujete být ani věřící. Je to 
prostě mravní kodex, z něhož se rodí 
právní řád, kde je nějaká hranice, za 
kterou není slušné jít.

Sama jste aktivně působila 
v  politice. Co zbylo ze všech ide-
álů, s  nimiž jste šla do veřejného 
života?

Vypadá to, že vůbec nic. ODS 
to tenkrát všechno převálcovala 
a na ni se napojily všechny ty lob-
by různých podnikatelů. Šlo jen 
o ekonomickou prosperitu a vzdáli-
lo se vše jiným hodnotám. Já mysli-
la, že priorita bude třeba i školství. 
Pan Švejnar říkal, že než se spus-
tí ekonomická transformace, musí 
být vytvořen nějaký právní rámec. 
Aby to podnikání mělo nějakou 
etiku. Protože bylo jasné, že když 
se to spustí na zelený louce, začne 
se krást a podvádět. A to vlastně 
lidi ve volbách v roce 1992 odmít-
li a zvolili si razantní cestu divoké 
privatizace.

Existuje podle vás nějaké 
řešení?

Podívejte se, Židům trvalo 40 
let, než doputovali do Izraele. My 
už máme dvacet let za sebou. Mož-
ná je opravdu zapotřebí, aby se vy-
generovaly nové generace, které ne-
budou zatížené minulostí, a ty to 
zvrátí. 

Co připravujete do budoucna?
Něco se rýsuje. V divadle jsme 

dostali dramaturgický plán na příš-
tí sezónu, obsazení není ještě známé, 
takže nevím přesně, co mě čeká. n

Martin Hošna

Daniela Kolářová
(nar. 1946)
patří mezi nejlepší 
současné divadelní 
a filmové herečky. Spjatá 
je především s Divadlem 
na Vinohradech, kde 
působí od roku 1971. 
Je známá z oblíbených 
seriálů, jako Taková 
normální rodinka či 
Nemocnice na kraji 
města, nebo z filmů 
Soukromá vichřice, 
Léto s kovbojem nebo 
Vratné lahve. Krátce 
působila jako politička na 
začátku 90. let.

Když jsem 
objevila 
Parukářku, 
byla jsem 
z ní nadšená
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akce městské části Praha 3

PÁTEK 30. 5. 2014 OD 10.00 DO 20.00 HOD.
SOBOTA 31. 5. 2014 OD 10.00 DO 20.00 HOD.

GurmetVinohradský

NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

2014

SPECIALITY RESTAURACÍ PRAHY 3  FARMÁŘSKÉ STÁNKY  BIO PRODUKTY 
A DELIKATESY  ŠKOLA VAŘENÍ  PLETENÍ PEČIVA  ŽIVÁ HUDBA  
 SOUTĚŽE A MNOHEM VÍCE NA FESTIVALU DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ.

krajina — město — veřejný prostor
Landscape Festival Praha 2014
17. 06. — 10. 09. Nákladové nádraží Žižkov

www.nakladovenadrazizizkov.cz 
www.landscape-festival.cz
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za podpory:pořadatelé:

inz1/4.indd   2 5/19/14   6:47 PM

Náměstí Jiřího z Poděbrad, 
od 10.00 do 20.00 hod.

 Slovinské farmářské speciality

 Koncert slovinské hudební skupiny Samebabe

 Fotovýstava Slovinsko – Evropa v malém, 
představení turistických atrakcí

 Slovinský dokumentární film Fabiani: Plečnik

 Prohlídky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
Josipa Plečnika

Dny 
slovinské 

gastronomie
a kultury

Prohlídky kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně v rámci Dnů slovinské
gastronomie a kultury:

20. 6. v 16.00 v 19.00 hod.
21. 6. v 11.00, 15.00 a v 19.00 hod.



15

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2014

kultura

Studenti se seznámili na nákladovém nádraží s prekinematografickými přístroji
Na Nákladovém nádraží Žižkov 
se počátkem května konal Pro-
jektový den pro školy. Studenti 
se v prostorách funkcionalistické 
stavby seznámili s principy pohy-
blivého obrazu včetně dějin kine-
matografie z perspektivy techniky 
a technologie.

Uvnitř budovy nákladového nádra-
ží i na peronu probíhal seminář ur-
čený středoškolákům, který jim měl 
ukázat, jakým způsobem se setkáva-
jí dva zcela rozdílné světy – umění 
a technika. 

„Přednáška i workshop, dva pilíře 
programu, jsou založeny na praktických 
ukázkách historické techniky a originál-
ních modelů, které simulují různé jevy 

spojené se záznamem, šířením, projekcí 
i recepcí audiovizuální informace. Zá-
měrně se soustředíme na různé zapome-
nuté patenty, slepé uličky vývoje filmo-
vé techniky a kuriozity, jež jsou doklady 
úžasné lidské vynalézavosti a snahy do-
sáhnout nových kvalit filmového před-
stavení,“ upřesnil na začátku kurzu 
jeden z lektorů Jiří Forejt.

Výuka byla zaměřena na dobu, 
kdy kinematografie byla tepr-
ve v plenkách. Součástí kurzu tak 
byly různé prekinematografické pří-
stroje, které vedly ke zrodu filmo-
vého pásu a posléze umožnily vní-
mat pohyblivý obraz. Přítomní se 
tak do detailů mohli seznámit s re-
konstruovanými optickými hračka-
mi, jako thaumatrop a kineskop, 

či s projektory typu diaprojektor, 
meotar a episkop. Na 16mm pro-
jektoru byly k vidění ukázky růz-
ných filmových formátů (35mm, 
16mm, 9,5mm, Super8 a 8mm) včet-
ně metod natáčení projekce barev-
ného filmu. Nechyběla ani zmínka 
o současné digitální kinematografii 
a názorné ukázce rozdílu mezi kla-
sickou a digitální projekcí.

Seminář by neměl smysl, aniž by 
si studenti nemohli sami prozkou-
mat všechny předvedené exponáty 
a jejich funkčnost. Metodou hand-
made si zpracovali 1,5m pás filmu, 
který si v závěru programu promítli.

Další Projektový den se uskuteční 
10. června. n

-ham-

„Co máme na očích, spíše nevidíme,“ 
tvrdí Miroslav Bambušek
Na Nákladovém nádraží Žižkov se uskuteční ve dnech 5. až 12. června obnovená premiéra insce-
nace Cesty energie: Ropa režiséra Miroslava Bambuška. Realizace samotné hry je jedinečná v tom 
směru, že se vůbec poprvé uskuteční v Praze, a to na Nákladovém nádraží Žižkov, kde zavede di-
váky na dosud neveřejná místa. 

Můžete představit projekt Cesty 
energie: Ropa?

Je to inscenace, které předcháze-
ly moje cesty na Ukrajinu do Hali-
če, kde „začala“ evropská ropa. Od-
tud pochází moje první inspirace. 
Dosud všechny moje Cesty energie 
byly reflexe minulosti – uhlí, uran… 
Jen ta ropa je vlastně dosud aktuál-
ní. Proto je děj zasazenej do Ázerbaj-
džánu, což je u nás po Rusku dru-
hý největší dovozce ropy. Je to země 
zcela zkorumpovaná s padesátipro-
centní nezaměstnaností, kde lidé 
žijou z jednoho dolaru na den. Na 
půdorysu téhle země jsem rozehrál 
celý děj. Pohled je zaměřený hlavně 
na mocenskou kliku, současně je tu 
znázorněn život za tou zdí, prostých 
lidí, jak bojujou o vodu a jak vnímají 
celý svět. Hra staví ale na klasickém 
lidském příběhu.

Jak vás napadlo realizovat hru 
na Nákladovém nádraží Žižkov?

Nápad realizovat Ropu na nákla-
dovém nádraží vzniknul asi před ro-
kem. Ze začátku to vypadalo, že to 
bude velký problém, protože k pro-
vedení jsem potřeboval perony i in-
teriér. Díky současné situaci se ale 
stalo to, že České dráhy povolily 
úplně všechno, co jsem potřebo-
val. Hra má totiž dvě části. První 
dějství bude umístěno v suterénu, 

v ohromné hale s dvanáctimetrový-
mi sloupy, které není vlastně vůbec 
přístupné. Druhá půlka představe-
ní se odehraje v kolejišti. Dokon-
ce mi dráhy vyšly vstříc i v tom, že 
mi přivezou takový ohromný ropný 
stroj. Musím tímto poděkovat Matě-
ji Stropnickému, který v tom velmi 
inicioval.

Je to kritika současné 
společnosti?

Spíše pokládá otázky. Co nám 
ropa dává, co nám bere. V čem nás 
posiluje a zároveň oslabuje. Jaký 
je globální pohled na ropu, ale 
co si o ní myslí lidé, kteří kvůli ní 
trpí. Čili my bereme akorát jejich 

produkt, přesto ale nevíme, co je 
za tím. V podstatě materialismus. 
Všichni jsme s ropou spojení – třeba 
i tím, co máme na sobě. Dalším dů-
ležitým faktorem je voda, kterou si 
kazíme, přitom je to jeden z našich 
nejdůležitějších zdrojů. 

A co lidský faktor? Na ten jste 
nezapomněl?

Tak jasně, to jsou ti otroci. Lidské 
tragédie a osudy sledujeme jen z mé-
dií a máme to spíš jako zábavu. Ve 
hře se klade důraz na lidskou odpo-
vědnost. My ropu jen spotřebovává-
me, já ale ukazuju obraz za oponou 
– místa s ložisky a lidské osudy s tím 
spjaté.

Existuje paralela mezi vaší di-
vadelní tvorbou zasazenou do 40. 
a 50. let a tím, co děláte nyní?

Myslím, že jo. Genocida, němec-
ký pochod smrti a jiné příběhy zde 
byly v době komunismu promlče-
né a já jsem chtěl, aby ta chybějící 
historická díra byla vyplněna. Co se 
týče ropy, souvislost tu vidím. Je to 
také vyplňování díry v paměti jen 
s tím rozdílem, že se jedná o pří-
tomnost. Co máme na očích, spíše 
nevidíme. 

Je to vaše nová tvůrčí kapitola?
Projekt Cesty energie je pro mě 

zlomovej. Nevšiml jsem si, že by jin-
de vzniklo něco podobného – jak 
se ty energetické zdroje na nás po-
depisují a jak my s jejich nadbytkem 
hospodaříme. I pro mě je to takové 
know how. 

Co připravujete do budoucna?
Hábovu operu Nová země, kte-

rá ještě nikdy nebyla realizovaná. 
V Národním divadle bude provede-
na 12. prosince tohoto roku, a pozor, 
to jen jedinkrát!

Čtvrttónová opera, to je velká 
výzva.

Hudba je to úžasná, problém 
je ale někde jinde. Nová země totiž 
vznikla v 50. letech a je o ideji socia-
lismu. Alois Hába neměl ve své době 
informace, které máme my dnes – 
že Stalin nechal vyhladovět 4 mili-
ony lidí. Kdyby to věděl, napsal by 
to jinak. Mým úkolem bude udělat 
zrcadlo, reflexi. Má to 12 zpěváků, 
kompletní sbor a orchestr. Já jsem 
k tomu přidal ještě 12 herců. Jedna 
věc je, co se zpívá, druhá, co se uka-
zuje. Moc se na to těším. n

Martin Hošna

Miroslav Bambušek
(nar. 1975)
je herec, dramatik a režisér. 
Podle csfd.cz se jeho 
dramatika „vyznačuje 
rozvolněností a úsečností 
formy a obsahově představuje 
kompromis mezi autorovým 
zájmem o politické divadlo 
a surreálně odpoutanou, 
leckdy až brutální, vulgární 
lyrikou v kresbě rozháraných 
a trpících hrdinů“. Mezi 
jeho největší díla patří Jan 
Hus – mše za tři mrtvé muže 
anebo Případ Posteleberg. Je 
autorem a iniciátorem projektů 
Cesty energie a Perzekuce.cz.

Ve hře se 
klade důraz 
na lidskou 
odpovědnost

Středoškolští studenti se dozvěděli, jak v minulosti vznikala filmová díla

foto: NFA
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Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího z Pod ě- 
brad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
www.skola-jirak.cz

24. út 16.15 Výtvarná dílna – Plstě
ný šperk

9. a 23. po a 18. st Cvičení pilátes 
s hlídáním dětí 

30. 6. – 4. 7. Prázdninové výlety po 
Praze a okolí 

25.–29. 8. Prázdninové hry pro děti
Přihlášky na duhoveklubicko@se
znam.cz do 13. 6.

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

 2. po 18.00–19.30 Psychomotoric
ký vývoj dítěte – seminář 

 5. čt 18.00–20.00 Co by měl umět 
předškolák – beseda

 9. po 18.30–20.30 Sourozenecké 
vztahy – seminář 

18. st 18.30 – 20.30 R + R v kostce

19. čt 15.00 – 18.00 Vítání léta 
– tvoření, grilování a letní 
pohoda u bazénků

Otevírací doba herny v červnu: po–čt 
9.00–18.00, pá 14.00–18.00, během 
letních prázdnin je Palečkova herna 
zavřená a neprobíhají ani žádné kurzy. 

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

 3. út 16.00–18.00 Učíme se háč
kovat – pro rodiče s dětmi do 
7 let

12. čt 16.00–18.00 Zahradní 
slavnost – skákací hrad, hry 
a soutěže, tombola, zábavné 
představení, pro rodiče s dět
mi 2–6 let

13. pá 17.00–19.00 Kdo se baví 
s Ladičkou – hudebnědi
vadelní představení pro děti 

i dospělé, vstupenky a rezer
vace na recepci DDM Ulita, 
pro rodiče s dětmi 4–10 let

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

17.– 24. 6. Benefiční výstava kera
miky – prodejní a prezen
tační výstava keramického 
studia Ulity. Vernisáž 17. 6. 
od 17.00 hod. s bohatým 
doprovodným programem. 
Ve všední dny otevřeno 
13.00–18.00 hod.

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

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 
let, každý všední den od 14.00 do 
19.00 hodin, a to i ve většině svátků 

a prázdnin. Nabízíme zábavu (PC, fot
bálek, hřiště), podporu a pomoc (po
kud máš nějaké problémy nebo něco 
řešíš) a také pohodu. Vstup zdarma, 
každý může kdykoliv přijít (a odejít). 
Více na: www.beztize.ulita.cz.

24. út 15.00–19.00 Letní party 
v Beztíži – oslava konce škol
ního roku

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

 7. so 9.00 Cvičební sobota pro 
ženy – rezervace tel.: 774 
416 744

15. ne 18.00 Šestnáctá Procházka 
filmem pro celou rodinu – 
Fantastický pan Lišák (USA, 
2009)

20. pá 18.00 a 21. so 10.00 Pyžám
kový večírek aneb Užijte si 

večer, o vaše děti se posta
ráme my. Hlídání dětí od 3 
let se zábavným programem, 
s večeří a snídaní, rezervace 
tel.: 603 416 724

20. pá 9.00 Narozeniny Nové Trojky 

Individuální poradenství a mediace
Info a rezervace tel.: 603 416 724 
nebo email: jolana.kurzweilova@no
vatrojka.cz

 2. po 10.00 Poradna v oblasti 
osobnostního rozvoje 

 5. čt 10.30 Jak na poruchy učení 
a chování 

 6. pá 9.30 Laktační poradna, noše
ní dětí v šátku 

13. pá 9.30 Psychomotorický vývoj 
Možnost dalších individuálních kon
zultací dle dohody.

Krizová linka Nové Trojky: pátek–ne
děle – tel.: 734 258 291. 

Poznejte tvorbu 
neslyšících

Festival umělecké tvorby a kultury neslyšících 
Poznejte nás se uskuteční 6. června od 10.00 do 
18.00 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Vy-
stoupí nejen neslyšící umělci, ale i profesioná-
lové, kteří chtějí podpořit svou uměleckou čin-
ností tuto kulturu. 

Na pódiu se představí tanečníci, kouzelníci, zpě-
váci a storytelling ve znakovém jazyce, krasojízda, 
akrobacie, pantomima, step, akrojoga, breakdan-
ce, bojové umění, street dance a mnoho dalšího. 
Speciální host bude In Motion – parkourové vy-
stoupení. Celá akce bude tlumočena do znakové-
ho jazyka. 

Diváci se mohou zúčastnit soutěže o voucher 
na kurz znakového jazyka. Po celý den si ná-
vštěvníci budou moci vyzkoušet a naučit něko-
lik frází z českého znakového jazyka. Proběhne 
zde také semifinále soutěže „Hledáme Tiché ta-
lenty“. Na závěr se uskuteční velká dražba obra-
zů od začínajících výtvarníků (slyšících i nesly-
šících), její výtěžek půjde na podporu kultury 
neslyšících. n

-mot-

Tísňová péče Života 90 pomáhá seniorům i jejich rodinám
Tísňová péče umožňuje seniorům 
nebo zdravotně postiženým, aby 
žili doma, ve svém známém pro-
středí, a přitom měli možnost při-
volat si pomoc, kdykoliv ji potře-
bují. Poskytuje pocit bezpečí nejen 
seniorům, ale i jejich rodinám, kte-
ré vědí, že je o jejich blízké posta-
ráno 24 hodin denně.

Občanské sdružení Život 90 pro-
vozuje tísňovou péči již od roku 
1992. Jedná se o komplexní sociál-
ní službu, která zajišťuje zprostřed-
kování nebo poskytnutí pomoci 

v případě, že se uživatel služby 
ocitne v krizové situaci, např. při 
nevolnosti, náhlém zhoršení zdra-
votního stavu, dezorientaci nebo 
pocitu ohrožení.

Když například klient ve svém 
bytě upadne, poraní se a nemůže 
vstát, stiskne na krku nebo na ruce 
zavěšené tlačítko. Operátorka se 
s ním okamžitě spojí prostřednic-
tvím automaticky zapnuté hlasové 
komunikace, která je zavedena ve 
všech místnostech bytu, a zjistí, co 
se stalo. Podle situace pak zorgani-
zuje pomoc – kontaktuje zdravotní 

službu, rodinu uživatele nebo např. 
městskou policii. 

Člověku se dostane pomoci, 
i když nestihne tlačítko použít. Do-
mácí zařízení tísňové péče je vybave-
no čidlem pohybu, které umí ohlá-
sit krizovou situaci, když naopak 
dlouhou dobu k žádnému pohybu 
v bytě nedochází. Tísňová péče má 
i svoji mobilní verzi, kterou klient 
může nosit s sebou venku a přivolat 
si v případě nouze pomoc třeba na 
procházce. 

Zájemci o tuto službu s trva-
lým bydlištěm v Praze 3 se mohou 

kromě Života 90 obracet také na 
oddělení sociální práce úřadu třetí 
městské části. Městská část jim po-
může nejen se zprostředkováním 
tísňové péče, ale podílí se i na jejím 
financování. 

V současné době radnice pod-
niká kroky, jejichž snahou je uči-
nit službu tísňové péče co nejvíce 
dostupnou všem občanům, kteří ji 
potřebují pro zachování svojí kvali-
ty života – ať již se jedná o osaměle 
žijící seniory nebo zdravotně han-
dicapované občany. O jejich kon-
krétní podobě budeme informovat 

v některém z nejbližších vydání 
Radničních novin. n

-mot-

Zájemci o službu tísňové péče 
se mohou obracet na:
Nonstop dispečink tísňové péče Ži
vota 90 tel.: 222 333 539–543.
Vedoucí služby tel.: 222 333 570.
Email: tisnovapece@zivot90.cz
nebo Oddělení sociální práce ÚMČ 
Praha 3, Zdeňka Hošková, tel.: 
222 116 451, email: zdenkah@
praha3.cz.

foto: CUN

Neziskovky a sociální služby 
se představí na veletrhu 
Ve čtvrtek 12. června se na náměstí Jiřího z Poděbrad uskuteční veletrh 
poskytovatelů sociálních služeb a neziskového sektoru. Na akci s podti-
tulem „Den plný barev“ se představí široké spektrum organizací, jejichž 
služby můžou lidé ocenit v jakékoli životní situaci. 

Na náměstí 
Jiřího 
z Poděbrad 
bude 
příležitost 
poznat 
pestrou škálu 
neziskových 
organizací

Součástí 
veletrhu bude 
i doprovodný 

program pro děti 
i dospělé

Na veletrhu, jehož pořadatelem 
je městská část, se od 14.00 do 
20.00 hodin představí několik 
desítek organizací, jejichž pole 

působnosti sahá od sociální péče přes paci-
entská sdružení, kulturní činnost, ochranu 
životního prostředí až po vzdělávání, výcho-
vu a volnočasové aktivity. 

„Akci tohoto druhu zde městská část pořádá 
úplně poprvé. Doufám, že návštěvníci přivíta-
jí možnost seznámit se s nabídkou jed-
notlivých organizací, jejichž služ-
by mohou potřebovat v jakékoli 
životní etapě,“ přibližuje zá-
stupkyně starostky pro so-
ciální oblast Miroslava 
Oubrechtová.

Zájemci budou mít 
možnost u stánků jednot-
livých organizací poznat 
přímo konkrétní osoby, kte-
ré v nich působí a získat tak 
informace a praktické rady pří-
mo od zdroje. Vedle informačních stánků 

s ukázkami činností jednotlivých 
organizací bude v průběhu celého 

odpoledne probíhat také doprovodný 
program pro dospělé a dětské návštěvníky, 

kterým bude provázet moderátor Vlasta Ko-
rec a v jehož rámci vystoupí i neziskovky 
samotné. n

-mot-
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Nový občanský zákoník – novinky v oblasti dědictví od 1. ledna 2014 III.
Tématem článku je tentokrát po-
stavení a práva tzv. nepominutel-
ného dědice. Tedy osoby, která 
má, až na výjimky (např. je-li vydě-
děna), vždy nárok alespoň na část 
dědictví. 

Nadále zůstává zachován stejný 
okruh nepominutelných dědiců jako 
tomu bylo před rokem 2014. Změ-
nila se pouze terminologie. Dříve 
jsme se mohli setkat s tzv. neopo-
menutelnými dědici. Nyní zákon, 
upravuje práva nepominutelných 
dědiců, mezi které nadále patří po-
tomci zůstavitele a v případě, kdy 
potomci nedědí, potomci potomků 
(vnoučata).

Novinkou je změna rozsahu po-
vinného dílu z dědictví, na který má 
nepominutelný dědic nárok. Do 31. 
12. 2013 platilo: „Nezletilým potomkům 
se musí dostat aspoň tolik, kolik činí je-
jich dědický podíl ze zákona, a zletilým 
potomkům alespoň tolik, kolik činí jed-
na polovina jejich dědického podílu ze 
zákona.“

Z § 1642 nového občanského zá-
koníku vyplývá: „Je-li nepominutelný 

dědic nezletilý, musí se mu dostat ales-
poň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zá-
konného dědického podílu. Je-li nepomi-
nutelný dědic zletilý, musí se mu dostat 
alespoň tolik, kolik činí čtvrtina zákon-
ného dědického podílu.“

Výše uvedené pravidlo se vztahuje 
na všechny dědické tituly, tj. způsoby 
nabývání dědictví (dědictví ze závě-
ti, ze zákona, nově dědické smlouvy 
či jejich kombinaci). Právo na po-
vinný díl má i nepominutelný dědic, 
který byl neplatně vyděděn, a dále 
ten, o němž bylo zůstaviteli známo, 
že žije, a přesto ho neuvedl do závě-
ti či který byl opominut jen proto, že 
o něm zůstavitel nevěděl (tuto skuteč-
nost je dědic povinen prokázat). 

Pro větší pochopení uvádíme 
příklad: Pan Novák chce sepsat zá-
věť. Je ženatý, má tři nezletilé po-
tomky, ani jednoho z nich nechce 
vydědit. Nepominutelnými dědici 
jsou jeho děti, manželka ne. Pokud 
by chtěl pan Novák uzavřít závěť, 
měl by svůj majetek v závěti rozdě-
lit tak, aby každé z dětí mělo ales-
poň 3/4 svého povinného dílu ze zá-
kona (manželce nemusí odkázat nic, 

protože nepatří mezi nepominutel-
né dědice). K tomu, kolik minimál-
ní podíl pro každé dítě je, dojde pan 
Novák následujícím způsobem: po-
kud by došlo k dědění ze zákona, či-
nil by dědický podíl pro každé dítě 
1/4 hodnoty dědictví (ze zákona by 
totiž byli čtyři dědici – 3 děti a man-
želka, všichni s nárokem na stejný 
podíl). To znamená, že každé dítě 
má nárok alespoň na 3/4 z 1/4 dě-
dictví, tj. ve výsledku 3/16 dědictví. 
Pan Novák tedy musí počítat s tím, 
že minimálně 9/16 z celkové výše 
dědictví musí zdědit nezletilé děti, 
zbývajících 7/16 smí v závěti odká-
zat komu chce.

V případě, kdy by byl nepominu-
telný dědic zkrácen nebo opominut, 
přispějí dědici i odkazovníci k vy-
rovnání jeho práva poměrně. Tzn., 
že nepominutelný dědic má právo 
na doplnění svého dílu.

Povinný podíl dědice však může 
být z několika důvodů snížen. Do-
tčené důvody upravuje § 1660 nové-
ho občanského zákoníku, z něhož 
vyplývá, že povinný podíl bude sní-
žen o:

a) vše, co nepominutelný dě-
dic v pozůstalosti skutečně dosta-
ne jiným způsobem než děděním. 
Např. odkazem viz předchozí článek 
v Radničních novinách 4/14,

b) o dary (nikoliv obvyklé), kte-
ré nepominutelný dědic (nebo jeho 
předek) obdržel v poslední 3 letech 
před zůstavitelovou smrtí. Zůstavi-
tel může stanovit i delší dobu, např. 
bude posuzováno období nikoliv 
3 let zpětně, ale 10 let,

c) dary určené na úhradu nákla-
dů spojených se založením samo-
statné domácnosti, manželství, ná-
stupem do zaměstnání, použité na 
úhradu dědicových dluhů (zůstavi-
tel může žádat, aby výše uvedené za-
počteno nebylo). 

Soud může provést započtení 
na dědický díl (fakticky ho snížit), 
i když to zůstavitel nepřikázal, po-
kud by mělo dojít k neodůvodněné-
mu zvýhodnění nepominutelného 
dědice. 

V příštím příspěvku se budeme 
věnovat problematice vydědění. n

Petra Skuhrová a Kristýna Krušinská
Občanská poradna REMEDIUM

PROGRAM NA ČERVEN

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

3. út 15.00 vernisáž ARTE dílen 
a představení LouDkového di
vadélka Remedium

Do naplnění míst probíhá zápis do no
vých podzimních kurzů – cvičení pa
měti, angličtina, rehabilitační cvičení, 
jóga pro zlepšení zdraví a proti boles
tem v zádech, kapitoly z psychologie, 
staré šlechtické rody a další. Dále pod
zimní PC kurzy – pro začátečníky i mír
ně pokročilé: sociální sítě, digitální fo
tografie, internet a další.

červen–srpen Klub otevřen: út 9.00–
13.00 Případné změny na www.vstu
pujte.cz

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15, 
tel.: 272 743 666, 605 284 737 
email: obcanskaporadna@remedium.cz

pravidelný provoz: po, út a čt 8.30–
11.30 osobní konzultace (bez objed
nání), po, út a čt 12.30–15.30 telefo
nické dotazy

V červenci provoz upraven: po a út 
8.30–11.30 osobní konzultace (bez 
objednání), po a út 12.30–15.30 tele
fonické dotazy, srpen – poradna uza
vřena

Na www.dluhovylabyrint.cz informace 
z oblasti dluhové problematiky, ale 
i dotazy v rámci internetového pora
denství. Více na www.remedium.cz. 

Nadační fond Magdaléna
Emauzské opatství, Vyšehradská 49, 
Praha 2, II. patro

25. st 17.00–18.30 Čaj o páté na 
téma Jak pečovat o sebe 
a předejít vyčerpání

Svaz diabetiků ČR
13. pá 16.00 zpívání při harmonice, 

Dům s pečovatelskou služ
bou, Roháčova 26

18. čt vycházka hrad Okoř, sraz 
13.30 zast. bus 350 Dejvická

Klienty ošetřovatelského 
domova potěšila vycházka 
na Pražský hrad

Farní charita Žižkov uspořádala na 
1. máje pro vozíčkáře a špatně cho
dící klienty ošetřovatelského domova 
v Habrové ulici výlet na Pražský hrad. 

Klienti si prohlédli nádvoří, viděli vý
měnu hradní stráže a vydali se i do 
královské zahrady na malý odpolední 
piknik s kávou, koláči a dokonce čers
tvými lívanečky s borůvkami. n

Nuda v Praze? S nabídkou 
rodinných center nehrozí
Ne vždy se podaří, aby děti mohly prožít celé léto mimo Prahu. I ve městě ale 
mohou zažít mnoho prázdninových dobrodružství. S bohatou nabídkou pro-
gramů na prázdniny, která je možná i díky grantové podpoře městské části, 
přicházejí rodinná a dětská centra v Praze 3.

Duhové klubíčko
Centrum volného času Duhové klu-
bíčko, které působí při ZŠ na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad, pořádá první 
a poslední prázdninový týden pro 
děti výlety po Praze a okolí. Tento-
krát v červenci na děti čeká výprava 
do pražské Zoo nebo do parku Mi-
rákulum v Milovicích. Podívají se 
do Muzea hudby nebo na zříceninu 
hradu Okoř. Poslední prázdninový 
týden už je takový „zahřívací“. Pro 
děti jsou přichystány hry ve školní 
družině a tělocvičnách, navštěvu-
jí i okolní dětská hřiště. V tyto dny 
je pro zájemce zajištěn i oběd ve 
školní jídelně.

Výlety po Praze a okolí
30. 6. – 4. 7. a 25.–29. 8.
Cena: červenec – 100 Kč/dítě, srpen – 
70 Kč/dítě (včetně oběda)
Sraz 8.00 ZŠ nám. J. z Poděbrad, 
návrat 15–16 hod.
Přihlášky do 13. června na: 
duhoveklubicko@seznam.cz 

Rodinné a kulturní centrum Nová 
Trojka
Letní příměstský tábor na dva čer-
vencové týdny pořádá pro děti od 
6 let Nová Trojka. Od pondělí do 
pátku tady na školáky, kteří o prázd-
ninách zůstávají doma, čeká bohatý 
program plný her, soutěží, výtvar-
ných dílen a výletů. 

Letní příměstský tábor
7.–18. 7. po–pá: 7.30–17.00 hodin
Cena: 1200 Kč/týden
Přihlášky na tel.: 774 416 744 (Marké
ta Vokrouhlíková)
Více na: www.novatrojka.cz

Dům dětí a mládeže Ulita
S bohatou nabídkou příměstských, 
ale i klasických letních táborů v pří-
rodě přichází Dům dětí a mládeže 
Ulita. Pro úplně nejmenší děti, které 
ještě nedokážou být bez přítomnos-
ti rodičů, je připraven na konec čer-
vence v táborové základně Jitřenka 

ve Žloukovicích u Berouna společný 
tábor s rodiči. Pro větší děti ve Žlou-
kovicích budou probíhat tábory po 
celé prázdniny, z jejichž nabídky si 
vyberou všichni podle věku i zájmů. 
Volná místa jsou ale také ještě v pří-
městských táborech, které Ulita po-
řádá ve svém areálu Na Balkáně. Na 
závěr prázdnin proběhne pátrací hra 
po stopách Praotce Čecha na Řípu 
Praotec.cz. 

Tábor pro rodiče s dětmi 21.–28. 6., 
ceny: dospělí 2850 Kč, děti do 
1 roku zdarma, děti do 3 let 1900 Kč, 

děti od 3 let 2250 Kč. 
Více na www.rkulitka.cz
Letní tábory, cena: 3950 Kč: Žloukovice 
2. turnus Letopisy Narnie 12.–26. 7., 
3. turnus Pohádky naruby 26. 7. – 9. 8., 
4. turnus – Sport a tanec 9.–23. 8.
Příměstské tábory, cena 1000 Kč: 
Výlety za dobrodružstvím 30. 6. – 4. 7., 
Letní všehochuť 14.–18. 7., Taneč
ní týden 21.–25. 7., Letní všehochuť 
21.–25. 7., Letní toulání 28. 7. – 1. 8., 
Taneční týden 11.–15. 8., Prázdninové 
putování 11.–15. 8., Povolaní v po
volání s angličtinou 18.–22. 8., Výlety 
do okolí Prahy 25.–29. 8., Poznej sám 
sebe 30. 6. – 4. 7., Herecký tábor 
28. 7. – 1. 8 . Více na: www.ulita.cz 

Rodinné a komunitní centrum 
Paleček
Děti navštěvující mateřské školky 
v Praze 3 mohou o prázdninách 
chodit do Palečkovy letní škol-
ky. Každý týden tu bude mít svoje 
vlastní téma: do tajů výroby lektva-
rů proniknou Malí alchymisté, na 
další děti pak čekají Dobrodružství 
pošťáka Kolbaby, odvážní se budou 
moci vydat na Cestu za pokladem 
krále Šalamouna nebo na Toulky do 
minulosti. n
30. 6. – 1. 8. pro děti od 3 do 6 let
Cena: 500 Kč dítě/týden školkovné, 
60Kč/den stravné
Více na: www.rcpalecek.cz

-mot-

S Duhovým klubíčkem děti o prázdninách navštíví i české hrady

foto: Duhové klubíčko
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inzerce

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

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 OBKLADAČSKÉ PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Kooperativa pro vás otevřela novou  
pobočku na adrese Táboritská 475/6, 
Praha 3 (naproti tramvajové  
zastávce Lipanská)

Prodáváme
a pronajímáme
nejvíce bytů a domů
v Praze 3



Přijmeme nové kolegyVolejte - 226 88 66 77
www.remaxace.czVinohradská 2396/184 Praha 3

7. patro

Nový DĚTSKÝ KLUB Mimosa na Vinohradech
Hlídání dětí již od 60,- Kč/hod
Pořádáme Letní příměstské tábory

Tel: 732 312 384, detskyklubmimosa.cz

www.ptas.cz

Odstávky teplé vody
Předběžné termíny odstávek v dodávkách

tepelné energie v roce 2014*

Lokality Termíny od – do

okolí nám. Jiřího z Lobkovic, 
Kouřimská, Soběslavská, 

Písecká, Hradecká, Slezská, 
Chrudimská 

14. - 27. 7.

Jarov bez odstávky

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé vody. Během 
těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, 
které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro celoroční 

bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.

* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz, 
na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. � VÁŠ DODAVATEL TEPLA




Tradiční i méně obvyklé dorty, vyrobené poctivě 
bez umělých aromat, instantních směsí a 

rostlinných tuků. 
Vlastnoruční pralinky z belg. čokolády Callebaut. 

Domácí limonáda, bio mošty. 
Nekuřácké prostředí, café bar. 

Velký dětský koutek - Dětské oslavy s opravdovým 
cukrářským tvořením. 

Salonek pro oslavy na míru včetně točeného piva 
a slaných malých i velkých jídel. 

 


www.cukrarnapodvezi.cz 

tel.: 222987730 
info@cukrarnapodvezi.cz 

 

 

Malířské, lakýrnické, podlahářské a truhlářské  
práce, štukování stěn, lakování v dílně
těsnění do oken
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz

Štěpán Mollaywww.malirlakyrnik-praha.cz

Tapetování VENDY
Tapetujte! Znovuzrození tapet v současné 
době nabízí dekorativnost a moderní 
nápaditost. Naše firma nabízí lepení všech 
druhů tapet na profesionální úrovni za 
příznivé ceny včetně poradenství.

ceny od

70Kč
m2

mob: 775 603 787
www. tapetovani-vendy.cz

Malování od 20 Kč/m2, lakování od 150 Kč/m2

Malování a lakování novými technikami. 
Štukování omítek, tapety, čistění koberců.

Úklid součástí malby.
Firma J+M, tel.: 608 704 460, 272 734 264

UPOZORNĚNÍ 
PRO INZERENTY

Inzerci v Radničních novinách lze ob
jednávat pouze na:

 emailu davids@praha3.cz 
 nebo RN@praha3.cz 

 či na tel.: 222 116 708. 

Upozorňujeme, že jiné způsoby na
bídky jsou podvodné a prosíme zá
jemce o inzerci v Radničních novi

nách, aby na ně nereagovali. 

 n Hájek zedník živnostník. Provádím veš-
keré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a bourací práce s odvozem 
suti. Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. 
prostor. Praha 3, 2 a okolí. 
Tel.: 777 670 326.

 nMalířské a lakýr. práce+úklid, levně/
kvalitně p. Sus Tel.: 603 505 927.

 n Knihy a knižní pozůstalost koupím, od-
vezu. Tel.: 286 891 400.

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

 n !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! Vyklízení 
bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz sterého 
nábytku k likvidaci. Stěhování všeho dru-
hu. Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 
Zn. LEVNĚ. Tel.: 773 484 056.

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Pra-
ze. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší pro 

sebe 3–4+1, platba hotově, na vystěho-
vání nespěchám, vyplatím dluhy zaplatím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664.

 n Koupím starou bižuterii, pudřenku, nára-
mek i pošk. Tel.: 274 814 448.

 n Koupím z alpaky mísu na ovoce, příbo-
ry, cukřenku aj. Tel.: 603 410 736.

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

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, 
šití záclon, markýzy, čalounění dveří, shr-
novací dveře, renovace oken, silikon. těs-
nění – 30% úspora tepla, malování, Petří-
ček. Tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www. zaluzie-rolety-praha8.cz.

 n Renovace parket, broušení, lakování, 
pokládka dřevěné a laminátové podla-
hy. Rychle, kvalitně. Tel.: 606 531 051.

 n Stropní sušák prádla – prádlo se snad-
no vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž 
na míru. Tel.: 602 273 584.

 n Rekonstrukce bytů, zednické a malíř-
ské práce, sádrokartony, štukování pa-
nelových bytů. Levně, kvalitně. 
Tel.: 736 699 667.

 n Pronájem parkovacícho stání, 
venkovní se sklopnou zábranou, Praha 3, 
Na Jarově, cena: 800 Kč za měsíc. Kon-
takt: 776 002 089, garazevackov@volny.cz

 n Opravy plynových i elektrických kotlů, 
boilerů a ostatních plynových spotřebi-
čů + drobné elektropráce. Tel.: 800 202 
020, 603 174 874, www.servis-mate.cz

 n Prodám chatu v zahrádkářské kolonii 
Na Bakláně P3, cena dohodou, 
tel.: 604 899 714

 n Levné ubytování – Špindlerův Mlýn, 
Pension Kraus, tel.: +420 602 406 071, 
www.pensionkraus.cz

 n Koupím byt v Praze 3, přímo od majite-
le, tel.: 604 617 788

 n Hlídání dětí, večerní i noční 
– včetně víkendů nabízí maminka již sa-
mostat. dětí. Milý a zodpovědný přístup. 
Tel.: 739 097 218

 n Půjčovna kabrioletů Praha. Tel.: 608 
22 55 00, www. Pujcovnakabrioletu.com

 n RELAX CLUB nabízí kadeřnictví – ma-
sáže – kosmetiku. Přijmeme, kadeřnici, 
pedikérku, manikérku, www.clubrelax.cz. 
Tel.: 773 838 831

 n Čistíme koberce, sedačky, postele, židle 
ap. mokrou metodou profi stroji Kärcher 
a Vax. Odstraňujeme prach, alergeny, roz-
toče a skvrny různých původů, používá-
me vonný přípravek s impregnací. Ručně 
čistíme kožený nábytek. Myjeme okna. 
Kvalitně, rychle a levně.  Doprava Praha 
ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz

Letní škola tance – příměstský tábor – srpen 2014 
Pro děti (6–14 let) se zájmem o klasický balet  

 nabízíme volná místa v termínech:
I. turnus 18.–22. 8., II. turnus 25.–29.8.

Cena za turnus: Kč 3300,–. Více informací na 
www.baletniskola.cz, tel.: 603 326 720

Zápis nových žáků 
na školní rok 2014/2015 proběhne 

dne 17. 6. 2014 od 18.00 hod.

Pozvánka na školní představení 
baletní školy dne 7. 6. 2014 ve 14.00 hod. 

v Městské knihovně v Praze.
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ze života Prahy 3

Praha 3 včera a dnes

Chelčického ulice nese své jméno už od roku 1885
Mezi žižkovské ulice, které v průběhu své-
ho trvání prošly mnoha změnami, patří ulice 
Chelčická. Ulice vychází z horního konce uli-
ce Lipanské. Na začátku ulice bývala vozov-
na pro koněspřežnou dráhu podnikatele Fer-
dinanda Outleta. To bylo v letech 1883–1902. 
Po skončení provozu byla vozovna prodána 
majiteli realit Antonínu Lupíškovi, zbořena, 
rozparcelována a na parcelách postaveny čin-
žovní domy. V té době měla ulice už jméno 
Chelčická, které dostala v roce 1885.

Na parcele mezi ulicemi Lupáčovou 
a Nákvasovou byl v roce 1901 postaven novo-
renesanční „Obecní dům“ s hasičskou zbroj-
nicí. O mnoho let později byla v jeho sou-
sedství postavena továrnička „Pařík péra“. 
Od ulice Nákvasovy pokračovala Chelčické-
ho ulice na jižní straně zdí, za kterou bylo 
zahradnictví. Na straně severní se nacháze-
la dominantní budova „Libeňského dvora“. 
Libeňský dvůr proto, protože v 16. století 
byla Vilémem z Radešína usedlost prodána 
Pražské obci. Ta jí pak roku 1662 přičleni-
la k Libni. Za dvorem pak Chlečického uli-
ce pokračovala kolem sběrny starého papíru, 
železa, skla a hadrů úzkou uličkou u Milíčo-
va domu až k dnešní ulici Jana Želivského. 
V 70. letech 20. století se ulice pozvolna za-
čala měnit. Důvodů bylo několik. Jednak se 
prodloužila Prokopova ulice až na Olšanské 
náměstí včetně jeho úpravy do dnešní po-
doby a zasypání Olšanského rybníčku. Jako 
první přišel na řadu blok domů ohraničený 
ulicemi Lupáčovou, Chelčického, Prokopo-
vou a Táboritskou. Byly tak zbořeny posled-
ní domy obce Olšany, Olšanský dvůr (Güt-
lingův zámeček) a Obecní dvůr. Na uvolněné 
ploše byla v roce 1985 zahájena stavba budo-
vy pro odborové hnutí. V budově pak v roce 
1985 zahájil provoz hotel „Olšanka“. Stejně 
dopadl i Libeňský dvůr a jeho okolí. Zde 
byla postavena Základní škola Chelčického. 
Vyučování v ní byla zahájeno v roce 1973. 
Před budovou školy na místě zasypaného 
rybníčka vzniklo hřiště pro letní sporty. Ve-
dle školy vznikl nový přístup na kopec – 
Vrch sv. Kříže a do zahrady Kapslovny. Tím-
to řešením byla Chelčického ulice ukončena 
u Milíčova domu. Spojovací ulice mezi Chel-
čického a Olšanskou ulicí dostala v roce 1975 
jméno Sauerova. n

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Prokopova 
a Prokopovo náměstí 
(pokračování)

Nejprve se dávají na útěk pomocné sbory, na-
verbované lužickým Šestiměstím. Zdecimo-
vaným urozeným rytířům velí čest držet se až 
do konce. Ale poté, co proti nim v několika 
proudech vyrazí husitská jízda, musí se i oni 
po urputné obraně obrátit. Největší zásluhy 
si v první fázi protiútoku získal Burian Trč-
ka z Lipnice, který se prý vrhl do největšího 
houfu nepřátel a ukořistil přitom dokonce ko-
rouhev. Další průběh je již plně v režii husitů. 
Linie Sasů je rozražena, levé křídlo je zatlače-
no do údolí Ždírnického potoka mezi Předlice 
a Hrbovice (dnes předměstí Ústí nad Labem), 
kde mají v zádech těžce schůdné střížovické 
výšiny. Dvacet čtyři hrabat a pánů zde na zna-
mení kapitulace zarazí své meče do země. Do 
jednoho jsou pobiti. Ti, kteří se stačili uchýlit 
do obou vesnic, uhoří při jejich požáru. 

Největší část saského vojska však prchá 
směrem na Krupku a Kyšperk. I oni jsou ma-
sově mordováni (např. u vodní tvrze Starý 
Dvůr u Krupky prý bylo nalezeno na 300 za-
bitých Lužičanů ze Zhořelce). Dlužno dodat, 
že k nemalé ekonomické škodě husitských 
svazů, jelikož výkupné za výkvět saské šlech-
ty by jistě dosahovalo astronomických částek. 
To patrně pochopil Jakoubek z Vřesovic, kte-
rý za sebe naložil pana z Waldenburga a Wol-
kensteina, toho však vzápětí kdosi z táboritů 
střelil z kuše do zad a umírající Němec divže 
nestrhl Jakoubka s sebou pod koně. Na milost 
je vzata jen skupinka vzlykajících nedospělých 
chlapců, kteří zde měli přihlížet velkolepému 
vítězství svých otců a strýců a přiučit se tak je-
jich vojenskému umění. 

Saské ztráty byly odhadnuty na 4000 mužů 
(2000 v poli a 2000 na útěku), z toho 23 ko-
rouhevných pánů a sedm hrabat. Jako české 
ztráty se udává pouhých třicet mužů. Do ru-
kou husitů se dostala spousta kořisti – všechna 
děla, vozy, 66 velikých stanů. A jak zlomyslně 
dodává kronikář – po té, co zpráva o pohromě 
dorazila ke kurfiřtce Kateřině, válela se tato 
bojovná vévodkyně v hysterickém záchvatu 
po zemi a rvala si své rusé vlasy. n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

ANTONÍNOVO PEKAŘSTVÍ

V ideálním dokonalém pohádko-
vém světě je Antonínovo pekařství 
v každé ulici, nebo alespoň v každé 
druhé. A každé ráno vám půvabná, 
mladá, usměvavá a jenom malinko 
na tváři umoučená pekařská učedni-
ce zavěsí papírový pytlík s čerstvým 
křupavým pečivem přímo na kliku, 
abyste se ani ob dva vchody nemuse-
li štrachat rozespalí v županu. 

Antonínovo pekařství Antoní-
na Kokeše je maličká rukodělná ře-
meslná pekárna s několika zaměst-
nanci, kde se můžete pekařům dívat 

při práci přímo pod ruce a do pece, 
kde se používají výhradně kvalitní 
suroviny od prověřených dodavate-
lů a tradiční recepty, kde se rozhod-
ně nikdy nic nerozmrazuje a kde si 
kromě nákupu pečiva domů můžete 
dát také něco malého přímo na mís-
tě včetně výběrové kávy z vyhlášené 
pražírny Double Shot – k posezení 
u bezchybného espressa, macchiata 
nebo třeba flat white slouží jeden vět-
ší dřevěný stůl a pár menších uvnitř 
plus tři stolky venku na chodníku. 

Základním kamenem nabídky 
a podle všeho i nejlepší volbou je 
slané pečivo, tedy tři varianty chle-
ba (pšeničný, žitný s 80 % žita a ce-
lozrnný) vždy s dokonale křupavou, 
kaštanově zbarvenou kůrkou, do 
dálky vonící dalamánky, bochán-
ky, bulky, housky a několik druhů 

rohlíků – zde nutno opravdu důraz-
ně upozornit na téměř neuvěřitelně 
lahodné sádlové rohlíky, za kterými 
se sem vyplatí putovat přes půl měs-
ta, možná přes celé město – rohlíko-
vé nebe. 

Sortiment sladkého pečiva je ši-
roký a lehce proměnlivý, ochutnat 
můžete nejrůznější druhy koláčů, 
plněných koláčků i velkých dro-
benkových koláčů z plechu, kynu-
té buchty, nadýchanou bublaninu, 

záviny (obzvláště doporučuji klasic-
ký jablečný s ořechy a rozinkami), 
bábovku nebo rozmanité drobnější 
pochutiny typu vlaštovka s mákem 
a tvarohem, koňaková bábovička, li-
necké kolečko či Rozárčin keksík. 

Pro pekárnu nadstandardní a bo-
nusovou nabídkou jsou denní po-
lévky, obvykle nejméně dva druhy 
(samozřejmě domácích) nádivek 
(masová a vegetariánská) a čerstvé 
zeleninové saláty. Někde na půli 
cesty pak zaujme výběr obložených 
chlebů, housek a „svačinek“. 

Samostatnou zmínku si zaslouží 
místní točená zmrzlina – dobře, není 
to možná tak úplně dokonalé jako 
Angelato nebo 2AD, ale je parádní – 
malá, velká, kočárková – třeba čoko-
ládová, bohatě posypaná ořechy! n

Martin Kubát

… dnes tu stojí víceúčelové haly pro tenis a další sporty

foto: KPŽ

V prostoru podél Chelčického ulice (na snímku vpravo) býval dříve Olšanský rybník…

Laubova 4, Praha 3 – Vinohrady 
www.antoninovopekarstvi.cz
tel.: 605 202 861
email: info@antoninovopekarstvi.cz
po–ne 7.30–19.30 

Žižkovský gurmán
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Zemřel Milan Český, bývalý starosta Prahy 3
V sobotu 3. května zemřel náhle ve 
věku nedožitých 54 let dlouholetý 
starosta třetí městské části a míst-
ní patriot Milan Český. V čele Pra-
hy 3 působil celkem osm let.

Milan Český se narodil na Žižko-
vě a v třetí městské části prožil celý 
svůj život. Vystudoval elektrotechni-
ku a tímto oborem se také původně 
živil. Do čela třetí městské části se 
Český jako představitel ODS dostal 
v roce 1998, kdy jej zastupitelé Pra-
hy 3 zvolili starostou. V této funk-
ci působil celá dvě volební období 

až do roku 2006 a svou prací se vý-
znamně zasloužil o rozvoj třetí měst-
ské části.

„Já sám jsem kluk ze Žižkova a v jeho 
ulicích jsem prožil celý život. Proto mám 
k Praze 3 důvěrný vztah, který ještě posí-
lil léty strávenými v komunální politice,“ 
vyznal se ze svého vztahu k Praze 3 
Milan Český v publikaci Nová kniha 
o Praze 3.

Poslední rozloučení s Milanem 
Českým proběhlo ve velké obřadní 
síni krematoria ve Strašnicích v pon-
dělí 12. května n
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V červnu jsem pro vás připravili

 1. 6. Divadelní představení Horváth na Nádraží
 ve spolupráci se souborem Tygr v tísni a Divadlem Letí
 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, 19.30 hod.

5.–6. 6., 8. 6.,11.–12. 6. divadelní představení CESTY ENERGIE: ROPA
 ve spolupráci s o. s. Mezery, Nákladové nádraží Žižkov, 

Jana Želivského 2, 20.00 hod.

6.–7. 6. Žižkovské pivobraní
 Vrch sv. Kříže, park Parukářka, pá 14–21.45, so 12–21.45 hod.

 9. 6. Debata k revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad
 Informační centrum Praha 3, Milešovská 1, 18.00–20.00 hod.

10. 6. Národní filmový archiv – Projektový den pro školy
 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, 9.30–15.30 hod.

12. 6. Veletrh sociálních služeb a neziskových organizací
 náměstí Jiřího z Poděbrad, 14.00–20.00 hod.

13.–14. 6. Nádraží v barvách duhy Po Fredrikovi
 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2

16. 6. 50. výročí Linha Singers
 Baptistická modlitebna, Vinohradská 68, 19.00 hod.

17. 6. Národní filmový archiv – Projektový den pro školy
 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, 9.30–15.30 hod.

17. 6. Zahájení výstavy (Galerie Jaroslava Fragnera) s hudební 
produkcí ve spolupráci s Junior klubem

 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2

17. 6. – 10. 9. Krajina-město-veřejný prostor/Landscape festival 2014 
projekt Galerie Jaroslava Fragnera

 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2

19.–21. 6. Klubová noc United Islands České spořitelny
 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, 22.30 hod.

20., 21. 6. Dny mezinárodní gastronomie – Slovinské dny + 85. výro-
čí zahájení prací na kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

 nám. Jiřího z Poděbrad, 10.00–20.00 hod.

21. 6. Teribear dětem
 Vrch sv. Kříže, park Parukářka, 10.00–17.00 hod.

23.–25. 6 program Junior klub (koncerty, promítání)
 Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2

25. 6. SŽDC Cup – sportovní den pro mládež
 SARA Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19, 9–14.30 hod.

V bitvě na Vítkově se utkají husité s křižáky
V sobotu 12. července se uskuteč-
ní akce Husité na Vítkově, která 
zavede návštěvníky do středově-
ku a připomene v kostce populární 
formou celou historii husitské re-
voluce až po bitvu na Vítkově.

„První ročník Husitů na Vítkově se setkal 
s obrovským zájmem Pražanů i turistů. 
Věřím, že další pokračování, kdy se při-
pomene nejen bitva ze 14. července roku 
1420, ale i upálení mistra Jana Husa, od 
kterého uběhne 6. července 599 let, bude 
ještě úspěšnější,“ uvedla starostka měst-
ské části Praha 3 Vladislava Hujová.

Vrch Vítkov se opět promění 
v bojovou bitevní vřavu, kde se utká 
hrdinná husitská posádka ukry-
tá ve srubu s vojskem míšeňských 
křižáků, jež donutí ustoupit z vr-
chu Vítkov, čímž prakticky ukon-
čí křižáckou výpravu Zikmunda 
Lucemburského. 

Rekonstrukce celé bitvy se zú-
častní okolo 100 válečníků včetně 
dobové bojové techniky. Nebudou 
chybět husitské vozy, pavézy, pa-
lisády, střelné zbraně, rytířská br-
nění nebo skvostné panské jezdec-
tvo. Celou akci bude doprovázet 

profesionální komentář, který osvět-
lí vývoj husitského hnutí včetně zá-
sadních historických postav Jana 
Husa a Jana Žižky z Trocnova. Zdů-
razněna bude především samotná 
bitva, která ukáže útok jezdců na 
srub, jejich odražení a další bitky 
pěších křižáků s husity. Vyvrchole-
ním bude husitský protiútok, jenž 
skončí definitivní porážkou křižác-
kých vojsk. Pro návštěvníky bude 
zajištěna bezplatná kyvadlová do-
prava ze stanice Florenc na zastáv-
ku Ohrada. n
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PARK PARUKÁŘKA
6. a 7. června 2014

SOBOTA
12.00 – 21.45 hod.

16.00 CHOCOFLY
18.30  YELLOW 

SISTERS
20.15 SCHODIŠTĚ

+ HAVANA BAR 
KOKTEJLY Z PIVA

PÁTEK
14.00 – 21.45 hod.

18.00 LA DESCARGA 

SALSA ORCHESTRA

20.30 TOP DREAM 

COMPANY
+ EXHIBICE VSA – MOBILNÍ 

RAMPA + WORKSHOPY 

PRO VEŘEJNOST

RADNICE PRAHY 3 VÁS ZVE NA TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU

• SKÁKACÍ HRADY 
• PIVNÍ SOUTĚŽE O CENY
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Teribear potěší děti 
na Parukářce
Konec školního roku a začátek 
prázdnin budou moci děti oslavit 
v sobotu 21. června na Vrchu sv. 
Kříže v parku Parukářka, kde se ve 
spolupráci s Nadací Terezy Maxo-
vé, Magistrátem hl. m. Prahy a třetí 
městskou částí uskuteční akce Te-
ribear dětem.

Program plný soutěží, her a písniček 
tady na děti s rodiči, ale také na děti 
z dětských domovů čeká od 10 do 17 
hodin. Nebude chybět ani malová-
ní na obličej, balónková dílna, kino-
bus, kde se budou promítat animo-
vané filmy, výuka žonglování nebo 
chůze po laně. Více na stránkách 
www.terezamaxovadetem.cz. n

PORADÁ

SPOLUPORÁDAJÍ

TERIBEAR 
DETEM
Den s Nadací
Terezy Maxové
nejen pro rodiny

21. 6. 2014 — 10.00
Park Parukárka, 
Praha 3

Akce se koná pod záštitou radní Hl. m. Prahy pro oblast školství a volného casu 
Ludmily Štvánové a starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové.

Nadace Terezy Maxové 
Byla založena českou topmodelkou 
roku 1997. Jejím základním posláním 
je podpora a pomoc znevýhodněným 
a opuštěným dětem s cílem umožnit 
jim zdravý a bezpečný život v rodinném 
prostředí. Svými projekty se zaměřu
je na prevenci nežádoucího odebrání 
dítěte z rodinného prostředí, podporu 
náhradního rodičovství a kompenzaci 
nedostatků ústavní výchovy. Teribear je 
„méďa hrdina“ a hlavní symbol charita
tivního projektu Nadace Terezy Maxové. 
Zakoupením dárku z kolekce pomůžete 
opuštěným dětem najít nový domov.


