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Do stromořadí dává radnice 
každoročně miliony korun
Snižují prašnost a hluk, zmírňují teplotní výkyvy, zvlhču-
jí vzduch – uliční stromořadí mají pro Prahu 3 velký vý-
znam a jejich obnovu považuje za jednu ze svých priorit. Na 
úspěšné projekty z loňského roku tak letos naváže výsadbou 
nových stromů v Jeseniově ulici nebo na náměstí Barikád.

V ulicích Prahy 3 roste 2796 stromů. 
Třetí městská část přitom pečuje o 663 
z nich, a to přesto, že jí přímo nepatří. 
Vlastníkem všech stromořadí v metro
poli je totiž hlavní město Praha.

Ta přitom v minulosti rozdělila 
uliční aleje do dvou kategorií – stro
mořadí 1. kategorie, která tvoří tzv. 
stromořadí celopražského významu 
a metropole je má ve své správě, a dále 
stromořadí 2. kategorie, kam spadají 
všechna zbývající stromořadí svěřená 
Technické správě komunikací (TSK). 

„Městská část Praha 3 si z důvodu 
dlouhodobé nespokojenosti s tím, jak 
péče o stromořadí ze strany TSK probí-
há, některá stromořadí se svolením této 

organizace převzala do své péče,“ vy
světlil zástupce starostky pro životní 
prostředí Ondřej Rut s tím, že podle 
něj nemá TSK na kvalitní péči o stro
mořadí dost financí ani lidí. „Odvažu-
ji se říct, že Praha 3 péči o uliční stromo-
řadí zajišťuje lépe už jenom proto, že je 
místnímu životu blíž,“ dodal Rut.

Celoroční péče a údržba stromo
řadí není levnou záležitostí. V roce 
2012 tak Praha 3 za údržbu, péči a ob
novu uličních alejí včetně zpracování 
projektových dokumentací a znalec
kých posudků zaplatila 930 tisíc ko
run. V loňském roce pak tato částka 
přesáhla 1,8 mil. Kč. Mezi obnovená 
stromořadí patřila i stromořadí ve 

Velehradské a Hájkově ulici. Letos by 
měla být obnovena stromořadí v Jese
niově ulici – v úseku Za Žižkovskou 
vozovnou směrem k ulici Strážní a na 
náměstí Barikád.

„Kácení, výsadba a péče o uliční stro-
mořadí má svá specifika. Náročnost prací 
je dána technickými požadavky a omeze-
ními, které jsou charakteristické pro výsad-
bu v zastavěném území. Následné stavební 
práce, které mohou zahrnovat například 
úpravu poničených rabátek a okolní plo-
chy, finanční náročnost ještě zvyšují,“ po
psala předsedkyně komise pro životní 
prostředí Světlana Škapová.

 Ì Více čtěte na str. 8 a 9

Vzdělávání dětí 
podporuje na ZŠ 
Havlíčkovo nám. 
řada projektů
Přípravná třída před nástupem po-
vinné školní docházky, nízký počet 
dětí ve třídách, školní poradenské 
pracoviště se speciálním pedago-
gem, výchovnou poradkyní a školní 
psycholožkou a nejnověji také dět-
ská skupina pro děti od tří do pěti let 
představují příklady projektů, který-
mi se základní škola na Havlíčkově 
náměstí snaží otevřít cestu ke vzdě-
lání dětem romského etnika, které 
činí 85 % jejích žáků. 

Více na str. 5

Školní stravování 
slaví 50 let
Od zavedení systému školních jí-
delen v  tehdejším Československu 
uplynulo padesát let. Od té doby se 
školní jídelny staly běžnou součás-
tí škol a školní stravování se začalo 
řídit tzv. spotřebním košem. Školní 
jídelny musí splňovat přísná hygie-
nická a technologická pravidla, kte-
rá na ně kladou tuzemské předpi-
sy i  předpisy Evorpské unie. Nové 
technologické postupy využívají 
při přípravě jídel také školní jídelny 
v Praze 3.

Více na str. 4

V Jagellonské ulici bylo v několika etapách  
vysázeno 48 nových exemplářů dřezovce trojtrnného

Nákladové nádraží 
Žižkov představilo 

kulturní program
str. 13

PANELOVÉ 

DOMY 

V NOVÉM

str. 3

„Zpívání 
mě drží při 

chuti k životu“
Rozhovor s Yvettou Simonovou str. 14

Jan Vokál
radní za TOP 09

Začíná jaro, 
začněme 
sportovat
Mimořádně rychlý nástup jarního poča-
sí nezastihl Prahu 3 nepřipravenou. 

S nástupem teplejších dnů vidím 
kolem sebe mnoho lidí využívajících pří-
znivého počasí k venkovním sportov-
ním aktivitám, jako jsou cyklistika, in-li-
ne bruslení či fotbal. 

V souvislosti se sportem musím 
zdůraznit, že díky darům z rozpoč-
tu Prahy 3 ve výši téměř 10 milionů Kč 
bylo v loňském roce podpořeno 24 
místních sportovních organizací, které 
se věnují dětem a mládeži. Tato podpo-
ra nadále pokračuje. Málokterá obec 
se na svém území angažuje ve pro-
spěch sportu takto výrazně. Praha  3 
se aktivně snaží, aby ratolesti namísto 
vysedávání u počítače, tabletu či herní 
konzole aktivně naplňovali Tyršovo hes-
lo „Ve zdravém těle, zdravý duch“.

Každá mince má však dvě strany. 
A nelze nevidět, že takovouto masivní 
podporu sportu si Praha 3 může dovo-
lit pouze díky penězům, které jí plynou 
z kasin a heren. Tyto peníze jsou úče-
lově vázány právě na sport. Od roku 
2012 takto přibylo do rozpočtu měst-
ské části téměř 43 milionů korun.

Ona mnohokrát diskutovaná nulo-
vá tolerance kasin a heren sice na prv-
ní pohled vypadá atraktivně, ale dra-
matický výpadek pro sport určených 
peněz by „trojkové“ sportovní organiza-
ce pocítily velmi výrazně. Od roku 2015 
se počítá s činností 7 kasin s cca 100 
automaty, která mají přísnější režim než 
herny a nejsou na ně nabalovány ved-
lejší, pro herny typické negativní jevy.

Zachováním těchto několika kasin 
splní Praha 3 kritérium pro přerozdělo-
vání prostředků z výnosů heren a  kasin 
tak, aby nedošlo k masivnímu výpad-
ku peněz pro sport a podpora sportu 
na území Prahy 3 mohla pokračovat, 
i  když příspěvek od magistrátu bude 
nižší než v dobách, kdy zde bylo provo-
zováno téměř 1000 hracích automatů.

Přeji Vám, vážení sousedé a obča-
né Prahy 3, krásné jaro bez jarní únavy.
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zpravodajství

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí na Odboru občansko správním, 
oddělení rady a zastupitelstva, Havlíč-
kovo nám. 9 nebo na: www.praha3.cz.

Policisté získali techniku, která 
jim usnadní výkon služby
Záznamové kamery do zásahových vozidel nebo minikamery na dokumento-
vání trestné činnosti pomohou policistům jarovského oddělení Policie České 
republiky. Zapůjčená technika a další vybavení za téměř 40 000 korun má 
zvýšit bezpečnost v ulicích třetí městské části.

Představitelé místního oddě
lení Policie České republi
ky na Jarově převzali z ru
kou starostky třetí městské 

části Vladislavy Hujové vybavení 
v podobě záznamových kamer do 
automobilů, minikamer, počítačo
vých komponentů a dalších prvků 
výstroje v celkové hodnotě téměř 
čtyřicet tisíc korun. Zapůjčení tech
niky i nezbytných prostředků pro 
výkon služby, jako jsou rukavice, 
LED svítilny nebo rychlonabíječky, 
je výsledkem dlouhodobé a úspěšné 
spolupráce Policie České republiky 
a třetího pražského obvodu. 

„Moderní elektronické přístroje i dal-
ší vybavení usnadní a zkvalitní práci po-
licistů, čímž ve výsledku dosáhneme také 
zvýšení bezpečnosti obyvatel městské čás-
ti Praha 3. A o to nám jde především,“ 

vysvětlila starostka třetí městské 
části Vladislava Hujová. Zapůjčení 
techniky, která jim pomůže při vý
konu služby, policisté vítají. „Pro-
středky, které nám byly poskytnuty, jsou 

určeny pro policisty, kteří je využijí v pří-
mém výkonu služby. Jedná se většinou 
o dokumentační techniku, která usnad-
ní shromažďování důkazního materiálu, 
čímž výrazně přispěje nejen k ochraně 

samotných policistů, ale také obyvatel 
celé městské části, především pak Jaro-
va,“ potvrdil vedoucí místního od
dělení Policie České republiky Jarov 
npor. Jan Krátký. n

Představujeme činnost Grémia starostky městské části Praha 3

„Grémium starostky řeší bezpečnostní problémy na území Prahy 3,“ 
říká o činnosti bezpečnostního sboru jeho předsedkyně a starostka třetí městské části Vladislava Hujová.

Název Grémium starostky měst-
ské části Praha 3, jemuž předse-
dáte, umožňuje širokou interpre-
taci jeho činnosti. Můžete, prosím, 
popsat, čím se konkrétně zabývá?

Do kompetence starosty patří 
mimo jiné krizové řízení a bezpeč
nost. Pod tuto činnost spadá přípra
va na řešení mimořádných událostí, 
která se projednává na zasedáních 
Bezpečnostní rady městské čás
ti Praha 3. Ta je přesně vymeze
na v krizovém zákoně. Aktuální 

i dlouhodobé bezpečnostní problé
my na území Prahy 3 pak řeší gré
mium starostky. Fakticky vzato tedy 
grémium nepatří mezi komise a vý
bory, které schvaluje zastupitelstvo 
městské části. Záběr činnosti grémia 
je ale i tak poměrně rozsáhlý a do 
značné míry závisí na podnětech, 
které k dané oblasti vznášejí občané 
Prahy 3. Účast městské policie a Po
licie ČR na jeho jednání pak umož
ňuje jedinečnou koordinaci úřadu 
a bezpečnostních složek. 

Kolik má grémium členů a kdo 
v něm zasedá?

Grémium tvoří vedoucí vybra
ných odborů úřadu městské části, 
např. občansko správního, živnos
tenského, odboru technické správy 
majetku a investic, odboru dopra
vy, stavebního odboru, odboru ži
votního prostředí nebo sociálních 
věcí, dále pak ředitel obvodního 

ředitelství městské policie a vedoucí 
místních oddělení Policie ČR Jarov 
a Žižkov. Složení grémia ale není 
striktně dáno a může se měnit. Ten
to systém se osvědčil, neboť dokáže 
efektně řešit problémy, které na gré
miu zaznívají.

Jak vypadá pracovní režim gré-
mia? Jak často se schází?

Grémium se schází jednou měsíč
ně. Projednávají se podněty občanů 
týkající se bezpečnosti. K těm se vy
jadřují kompetentní vedoucí odbo
rů nebo zástupci bezpečnostních 
složek a ukládají se úkoly, jejichž ře
šení se dokladuje na dalším grémiu. 

Jaký vliv má grémium na život 
městské části? Jak ovlivňuje to, co 
se v Praze 3 dnes a denně děje?

Jednou z věcí, na kterou občané 
třetí městské části dlouhodobě po
ukazují, je například problematika 

heren na území Prahy 3. Tuto ob
last jsem si také vytkla jako jednu 
ze svých priorit a jsem ráda, že naše 
společné úsilí vede k tomu, že po
čet provozoven hazardu v Praze 3 
každoročně klesá. Grémium splnilo 
svoji funkci také v případě opuště
ného objektu bývalého zdravotní
ho střediska v Jeseniově ulici, který 
patří Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Na zákla
dě stížností na přebývání rizikových 
osob v tomto objektu grémium roz
hodlo o zvýšení dohledu městské 
a státní policie. Uvedený úřad po 
našem zásahu pravidelně obnovu
je zabezpečení objektu před nezva
nými návštěvníky. A ministerstvo fi
nancí dalo začátkem roku do vlády 
privatizační projekt, který je schvá
len a může se konečně vybrat ma
jitel. To jsou jen některé úspěchy, 
kterými grémium mění tvář třetí 
městské části k lepšímu. n

Jedná se větši-
nou o dokumentač-
ní techniku, která 
usnadní shromaž-
ďování důkazního 
materiálu
npor. Jan Krátký, vedoucí 
jarovského oddělení PČR

Jarovským policistům se díky kameře umístěné ve služebním vozidle podařilo zdokumentovat přestupek řidiče 
projíždějícího na červenou křižovatku ulic Jana Želivského/Ohrada. Tato kamera byla pro potřeby policistů pořízena 
z prostředků městské části Praha 3.

-mpa-

Městská část poskytla záštitu 
projektu Noc kostelů 
Rada MČ schválila záštitu městské 
části Praha 3 nad mezinárodním pro-
jektem Noc kostelů, který se bude ko-
nat 23. května 2014. Cílem projektu je 
jako v minulých letech otevřít a předsta-
vit turistům, návštěvníkům i obyvate-
lům městské části kostely a nabídnout 
v nich zdarma kulturně naučný program.

S úklidem chodníků pomůže 
Občanské sdružení Buči 
Radní Prahy 3 schválili příkazní smlou-
vu s Občanským sdružením Buči, které 
bude pomáhat s úklidem veřejných pro-
stranství v oblasti Jarova a Chmelnice. 
Sdružení Buči by mělo do budoucna pro 
městskou část zajišťovat úklid veške-
rých hrubých nečistot a listí z chodníků. 

Rada schválila dodatek 
k mandátní smlouvě se SMP
Radní třetí městské schválili uzavře-
ní dodatku č. 3 k mandátní smlouvě 
s firmou Správa majetkového portfolia. 
Pro první pololetí roku 2014 byla firmě 
SMP schválena mandátní odměna ve 
výši 21 milionů korun.

Praha 3 má nová pravidla 
prodeje bytů
Zastupitelstvo schválilo soubor pra-
videl prodeje jednotek v domech ve 
vlastnictví hl. m. Prahy svěřených 
městské části Praha 3. Do nového 
souboru pravidel byla aplikována práv-
ní úprava bytového spoluvlastnictví 
obsažená v novém občanském záko-
níku. Novým způsobem je definová-
na jednotka, a to v souvislosti se zása-
dou, že dům je součástí pozemku, na 
kterém je zřízen. Nově jsou také upra-
veny podmínky pro poskytnutí slevy 
20 % z kupní ceny bytu.

Zastupitelé schválili půjčky 
a dary na opravy domů
Zastupitelstvo městské části schvá-
lilo 11 bezúročných půjček a tři dary 
z Fondu obnovy a rozvoje MČ Pra-
ha 3 pro opravy a rekonstrukce domů 
na území městské části. Půjčky 499 ti-
síc Kč získalo 9 družstev a společen-
ství vlastníků.  Majiteli domu Na Vá-
pence 13 rada doporučila poskytnout 
bezúročnou půjčku ve výši 200 000 
Kč. Půjčku 330 000 Kč získalo SVJ 
Křivá 2155.

Městská část prodá tři domy
Zastupitelé schválili privatizaci tří domů 
– v Koněvově 7, Žerotínově 66 a Ze-
lenky-Hajského 4. Všechny tři domy 
jsou uvedeny v harmonogramu priva-
tizace bytového fondu.  Prodej jed-
notek ve výše uvedených domech se 
uskuteční podle pravidel prodeje bytů 
schválených na březnové schůzi za-
stupitelstva. 

Rada MČ Praha 3
10. 3. 2014

Zastupitelstvo MČ Praha 3
18. 3. 2014

Rada MČ Praha 3
26. 2. 2014

-mpa-

foto: MO PČR Jarov



3

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | DUBEN 2014

Panelový blok v Táboritské ulici získá dvě 
vzdušné pasáže s průhledem skrz dům
Soubor panelových domů naproti hotelu Olšanka promění nejen velkoplošná prosklená fasáda, 
ale i dva rozšířené průchody – do Sudoměřské a Baranovy ulice. Součástí prací na rekonstrukci 
panelového bloku bude i jeho zateplení.

zpravodajství

Další soubor panelových domů z 80. 
let je připraven k tomu, aby projek
tanti mohli zpracovat projektovou 
dokumentaci pro jeho rekonstrukci. 

Koncept prosklené zavěšené stěny na severním 
průčelí devítipodlažního bloku v Táboritské 
22, 24 a 26, ze kterého by měli při projektování 
vycházet, navrhl architektonický ateliér ABV.

„Kromě zateplení a úpravy fasády tohoto roz-
sáhlého bloku se změní například celá obchodní 
část v  přízemí a v prvním patře domu. Za zásadní 
změnu také považujeme rozšíření dvou průchozích 
schodišť do Baranovy a Sudoměřské ulice ze dvou 
na 5,5 metru. Důvodem tohoto kroku je zvýšení bez-
pečnosti schodišť a estetika budovy,“ říká zástupce 
starostky Bohuslav Nigrin, který má na staros
ti investice městské části. 

Po rozšíření průchodu na celý panelový mo
dul, vybourání stropu a nebytových prostor nad 
schodišti tak vzniknou průhledy skrz dům. Při 
průchodu schodištěm budou moci procházející 
například z Baranovy ulice vidět domy v Lupá
čově ulici. Úpravou zmizí i dosavadní nekont
rolovatelná zákoutí obou úzkých schodišť.

Při rekonstrukci budou odstraněny nevy
užívané lodžie na severním průčelí a budou 
opět nahrazeny prosklenou fasádou.

„Architekti ze studia ABV se rozhodli mohutnost 
a funkcionalitu objektu využít a zdůraznit ho no-
vým velkoplošným prosklením,“ hodnotí návrh re
konstrukce domu vedoucí odboru územního 
rozvoje Zdeněk Fikar.

Vznikne moderní městský prostor 
V souvislosti s úpravami panelového bloku na
proti hotelu Olšanka se do budoucna počítá 

Za zásadní změnu 
považujeme rozšíření 
dvou průchozích 
schodišť do Baranovy 
a Sudoměřské ulice 
ze dvou na 5,5 metru
Bohuslav Nigrin,
zástupce starostky

Fasádu vnitrobloku naproti hotelu Olšanka promění velkoplošné prosklení, novou podobu získají i obchodní prostory v přízemí a v 1. patře

Nové webové stránky Prahy 3 se v soutěži Zlatý erb 
umístily na 6. místě, oproti loňsku se výrazně zlepšily
Nová podoba webových stránek 
Prahy 3 letos přinesla lepší umís-
tění v celostátní soutěži Zlatý erb. 
Webový portál třetí městské čás-
ti sice soutěž nevyhrál, oproti mi-
nulému ročníku se ale v soutěži 
výrazně zlepšil. Soutěž Zlatý erb 
o nejlepší webové stránky měst 
a obcí byla založena již v roce 1999 
jako nástroj pro podporu moderni-
zace místních samospráv.

Zatímco v roce 2013 se internetové 
stránky třetí městské části umístily 

v soutěži krajského kola hl. m. Prahy 
na 12. místě, letos postoupily už na 6. 
místo ze všech přihlášených pražských 
městských částí. 

„Jsem ráda, že naše nové webové 
stránky, které prošly důkladnou promě-
nou v minulém roce, se staly uživatelsky 
čitelnější pro návštěvníky a touto formou 
se jim dostalo uznání. Přivítáme však 
kaž dou připomínku od uživatelů, která 
by je mohla ještě vylepšit,“ řekla starost
ka městské části Praha 3 Vladislava 
Hujová, která má internetové stránky 
www.praha3.cz na starosti.

V soutěži o nejlepší stránky míst
ních samospráv se hodnotily tyto fak
tory: povinné informace, úřední deska, 
ovládání webu, navigace a přehlednost 
stránky. Porotci také hodnotili výtvar
né zpracování a bezbariérovou pří
stupnost. Ve všech směrech získaly 
webové stránky třetí městské části nad
průměrné výsledky. 

Soutěž Zlatý erb již tradičně pou
tá pozornost měst, obcí a veřejnosti. 
V roce 2002 byla oceněna jako finali
sta světové prestižní ceny Stockholm 
Challenge Award . n

i s úpravou přilehlé křižovatky Táboritské, 
Ondříčkovy a Lupáčovy ulice.

„Městská část provede rekonstrukci domu, pro-
jektuje se úprava křižovatky Táboritská/Ondříč-
kova a v budoucnu můžeme navázat úpravou 
prostoru tramvajových zastávek z chodníku před 
zmodernizovaným domem. Vznikne tak moderní 

městský prostor se zelení, příznivější pro pěší,“ 
popisuje Nigrin.

Ještě v letošním roce proběhne výběr 
projektantů, po vypracování projektů a je
jich schválení budou vypsána výběrová ří
zení na stavební dodavatele rekonstrukce 
domu. Při hladkém průběhu výběrových 

řízení se plánuje zahájit práce koncem le
tošního roku.

„Bydlení v panelových domech po jejich zatep-
lení bude sloužit nejenom nájemníkům, ale i všem 
ostatním občanům Prahy 3, kteří jistě ocení kul-
tivaci vzhledu městské části,“ dodává starostka 
Vladislava Hujová. n -sak-

Herny s loterijními terminály zmizí 
do konce roku
Nejpozději do 31. 12. 2014 zmizí 
z Prahy 3 všechny herny s videolo
terijními terminály, jejichž zrušení 
spadá do kompetence ministerstva 
financí. Zůstane jen sedm kasin se 
zhruba stovkou automatů.

Posledních téměř 500 loterijních 
terminálů začalo ministerstvo ru
šit ve správním řízení poté, co loni 
v dubnu Ústavní soud umožnil 
ukončit provoz těchto terminálů ješ
tě před koncem roku 2014.

Podle sdělení, které si od minis
terstva financí letos začátkem února 

vyžádala starostka Vladislava Hujo
vá, je v třetí městské části v provo
zu ještě 78 heren s videoloterijními 
terminály, jejichž provozovateli je 23 
firem.

„Podle mých informací se provozova-
telé heren odvolávají proti jejich rušení. 
To, zda začnou mizet herny z ulic ještě 
před koncem letošního roku, nyní záleží 
jen na tom, jak rychle bude ministr fi-
nancí podepisovat zamítavá stanoviska 
k jejich odvolání,“ vysvětluje starostka 
Vladislava Hujová. n

-sak--ham-

Úpravy zaznamená i výjezd z podzemních garáží před jižní fasádou 
domu (vizualizace vpravo).

Po rozšíření průchodů do Baranovy a Sudoměřské ulice, 
vybourání stropu a nebytových prostor vzniknou průhledy skrz celý 
panelový blok (vlevo průhled z Baranovy do Lupáčovy ulice).
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Školní stravování si připomíná 
padesát let svého fungování
Před padesáti lety byl zaveden systém školních jídelen v tehdejším Československu. Možnost stra-
vovat se ve školních jídelnách měli žáci sice již před sedmdesáti lety, ale teprve v roce 1963 vydalo 
ministerstvo školství první vyhlášku, která kromě organizačních pokynů poprvé určila platné vý-
živové normy pro školní stravování. Historie školního stravování se bude připomínat také ve ško-
lách a jejich jídelnách v Praze 3.

Kuchařkám jídelny ZŠ a MŠ Chmelnice pomáhá při přípravě jídel moderní vybavení kuchyně

Na ZŠ a MŠ Chelčického si děti připomenuly Red Hand Day 2014
Den červené ruky (Red Hand Day) se koná 
každoročně u příležitosti výročí přijetí Opč-
ního protokolu 12. února. 

Jedná se o mezinárodní akci, která vznikla 
jako protest proti zneužívaní dětských vojá
ků po celém světě. Účastníci vyjadřují svou 
solidaritu s těmito dětmi červenými otisky 
dlaní. Do akce se každý rok zapojuje více 
než 100 zemí na celém světě. V České re
publice však tento den ještě není tak zná
mý. Lidé po celém světě si připomínají pro
blematiku spojenou se zatahováním dětí do 
ozbrojených konfliktů a jejich prací ve špat
ném prostředí, čímž dochází k porušování 
lidských práv. Odhaduje se, že takovýchto 
dětí pocházejících především ze Střední Afri
ky, jihovýchodní Asie a  Blízkého východu, 
je okolo 300 tisíc.

„Děti bývají hromadně unášeny ze svých do-
movů a své rodiny už často nikdy nespatří. Po 

naverbování následuje tvrdý fyzický výcvik, který 
často končí smrtí nejslabších jedinců. Poté přichá-
zí na řadu základní taktika boje a trénink se zbra-
němi. Součástí přijetí mezi ostatní bojovníky bývá 

závěrečná zkouška, ve které musejí (často pod vli-
vem drog) zastřelit jednoho ze zajatců. Je méně zná-
mé, že více než třetinu dětských vojáků tvoří dívky. 
Ty musí často přežívat s menšími dávkami potravy 

než chlapci a častěji se také stávají oběťmi pohlav-
ního zneužívání,“ popisuje zkušenosti dětských 
vojáků server www.lidskaprava.cz.

Děti, které projdou podobnými zážitky, 
nesou jejich následky po celý zbytek života. 
Usnadnit jejich začlenění do společnosti mají 
programy DDR, založené na třech základních 
principech: Disarmament (odzbrojení), De
mobilization (vyčlenění z bojových jednotek, 
zjištění identity za účelem nalezení rodiny) 
a Reintegration (psychologická pomoc, po
skytnutí základního vzdělání a zapojení do 
společnosti). 

Při této příležitosti žáci 6. A ze ZŠ a MŠ 
Chelčického vyhotovili napevno umístěnou 
plachtu na chodbě školy – transparent právě 
z otisků dlaní opatřený odkazem na význam 
tohoto dne. Nejenže se problematika týká dětí 
podobného věku, ale díky tomu, že ve třídě 
jsou i dva žáci pocházející ze Sýrie, týká se 
problematika i jejich krajanů. n

Žáci z šesté 
třídy vyrobili 
transparent na 
protest proti 
zneužívání 
dětských 
vojáků

V roce 1963 vy-
dalo ministerstvo 
školství první vy-
hlášku pro školní 
stravování

Zásadní změny zaznamenalo stravová
ní ve školních jídelnách na přelomu 
60. a 70 let, kdy se budovaly nové ško
ly vybavené školními jídelnami. Také 

na Žižkově se ve starých historických školních 
budovách tehdy stavěly nové jídelny. Školní jí
delny ale vyžadují rekonstrukce a opravy neu
stále. „V Praze 3 například prošla roku 2011 velkou 
proměnou kuchyně Základní školy Jeseniova, kde do 
její rekonstrukce městská část investovala 24 milionů 
korun. O rok dříve si zase rekonstrukce kuchyně ZŠ 
a MŠ Chmelnice vyžádala 11 milionů korun. Letos 
se plánuje rekonstrukce kuchyně v základní škole Že-
rotínova,“ upřesňuje Miroslava Oubrechtová, zá
stupkyně starostky pro oblast školství.

Nové vybavení školním jídelnám umožňuje 
vařit moderněji a v úplně jiném rozsahu, než 
tomu bylo před rekonstrukcí. V kuchyních na
jdeme konvektomaty a multifunkční pánve, kte
ré umí kombinovat různé kulinářské úpravy tak, 
že se výrazně zkrátí doba přípravy pokrmu, za
chovají se v něm živiny v optimálním množství 
a připravená jídla mají vynikající chuť. „Díky mo-
dernímu konvektomatu a multifunkční pánvi si mů-
žeme dovolit přípravu masa přes noc, přípravu v hor-
kém vzduchu, která je zdravější alternativou smažení, 
vaření v páře, což je zejména výhodné u zeleniny. 
Také je možné připravovat několik pokrmů zároveň, 
což šetří energie. V kuchyních je mnoho dalších mo-
derních pomocníků, které nám pomáhají vařit jíd-
la, o kterých se nikomu před 50 lety ani nezdálo. 
Máme též k dispozici nepoměrně větší výběr suro-
vin všeho druhu,“ říká vedoucí školní jídelny ZŠ 
a MŠ Chmelnice Zuzana Tíkalová, jejíž tým se 
v soutěži O nejlepší školní oběd roku 2010 i 2011 
umístil na předních místech se zajímavými pokr
my z moderních surovin při použití nejnovějších 
technologií. 

Ke spokojenosti strávníků ve školních jídel
nách přispívá také fakt, že mají možnost výběru 
z více jídel. Od 90. let jsou totiž školní jídelny vy
baveny objednávkovým systémem, což umožňuje 

jídelnám vařit dva až tři pokrmy, ze kterých si 
můžou žáci vybírat. Vedle toho, že si děti na 
obědě ve školní jídelně mají pochutnat, musí 
jídla splňovat i přísné výživové normy. „V  rám-
ci spotřebního koše jsou stanovovány minimální 
a maximální hodnoty, kolik gramů masa, mléka, 
vajec, zeleniny nebo ovoce má dostat dítě příslušné-
ho věku,“ vysvětluje Alena Strosserová z odbo
ru školství úřadu třetí městské části, která má 
problematiku školního stravování na starosti. 

„V našich jídelnách se snažíme, aby si děti oblíbily i jíd-
la, která jinak moc nemusí. Našim kuchařkám patří 
obdiv, že je umí uvařit tak, že je děti jedí a chutná jim,“ 
dodává Alena Strosserová. 

Jak se vařilo a jedlo ve školních jídelnách, 
a co všechno se změnilo, se bude připomínat i ve 
školách v Praze 3. Jídelny ozdobí dobové foto
grafie a děti budou soutěžit o nejhezčí obrázek 
ze školní jídelny. n

-mot-

-red-

foto: ZŠ a MŠ Chelčického
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Cestu ke vzdělání otevírá dětem na 
ZŠ Havlíčkovo náměstí řada projektů
Základní škola na Havlíčkově náměstí má specifické postavení mezi ostatními školami v Praze 3. 
Díky umístění ve staré zástavbě tzv. spodního Žižkova, kde žije velký podíl romské populace, 
ji také navštěvuje vysoké procento romských žáků. Na škole funguje celá řada projektů, kterými 
se snaží těmto dětem vyrovnat případný hendikep a otevřít tak cestu ke vzdělání. 

N aše škola se již řadu let 
zabývá vzděláváním 
romských žáků a žáků 
z méně podnětného ro-

dinného prostředí, pro něž se nám podaři-
lo vytvořit komplexní výchovně vzděláva-
cí program,“ říká ředitelka školy Irena 
Meisnerová. Vzdělávací program tak 
staví na individualizaci výuky a men
ším počtu dětí ve třídách – u většiny 
z nich jsou diagnostikovány specific
ké poruchy učení. „Při tvorbě školního 
vzdělávacího programu Škola porozumě-
ní jsme vycházeli z potřeb našich žáků, 
kdy je nutné probrat základní učivo a vše 
navíc zaměřit na význam pro praktický 
život,“ vysvětluje Irena Meisnerová. 

„Léta praxe nám ukázala, že i děti, 
které nežijí ve zcela ideálních rodinných 
a sociálních podmínkách, jsou v rámci 
základního školství dobře vzdělavatelné 
za předpokladu, že mají dostatek času 
na osvojení si všech návyků a dovednos-
tí. Proto na naší škole již 15 let fungují 
přípravné třídy, kterými se snažíme pře-
klenout úskalí počátku školní docházky. 
Letos jsme velmi uvítali možnost připojit 
se k projektu dětské skupiny, která posky-
tuje péči dětem již od tří let, protože čím 
dříve si děti dovednosti osvojí, tím lehčí 
pro ně bude nástup do školy,“ pokraču
je ředitelka Meisnerová.

Podporu při zřízení dětské sku
piny, která na škole funguje od 
1. března, našlo vedení školy v pro
jektu ministerstva práce a sociál
ních věcí, které provozuje od roku 
2011 dětskou skupinu pro rodiče 
svých zaměstnanců. Dětská skupi
na pod názvem Žižkovská školič
ka, kterou navštěvují děti od 3 do 5 
let a působí v ní jeden pedagogický 
pracovník spolu s asistentem, může 

poskytnout péči maximálně 12 dě
tem. „V současné době je její kapacita 
naplněna, což svědčí o velkém zájmu ze 
strany rodičů o tento způsob předškolní 
péče o děti. Oceňuji, jak rychle a bez-
problémově se skupinu na škole podařilo 
uvést do života,“ doplňuje zástupkyně 
starostky pro sociální oblast Miro
slava Oubrechtová. 

Rodiče i žáci mohou využívat 
také školní poradenské pracoviště, 
kde pracuje speciální pedagožka, 
školní psycholožka a výchovná po
radkyně. Zároveň na škole působí 

i  pět romských asistentů, kteří napo
máhají spolupráci mezi školu a rodi
nou. „Velmi důležitá je také naše spo-
lupráce se středními odbornými učilišti 
v rámci projektu OPPA Páté patro,“ do
plňuje Irena Meisnerová. V rámci 
tohoto projektu starší žáci navštěvu
jí jednou za 14 dní vytipovaná uči
liště, kde se přímo zúčastňují praxe 
a následovně pak na ně přecházejí 
po ukončení povinné školní docház
ky a někteří zde i úspěšně maturují.

„Organizujeme ale také dálkové kur-
zy na ukončení základního vzdělání, 

první u nás proběhl ve školním roce 
2006/2007. Důležité je, že všechny naše 
projekty nevznikly od stolu, ale z nutnos-
ti řešit práci celé školy, která měla a stále 
má specifické složení žáků a snaží se vy-
cházet vstříc jejich potřebám,“ říká ře
ditelka ZŠ Havlíčkovo náměstí Irena 
Meisnerová.

Základní školu čeká velké stěhová
ní. Školní rok 2014/2015 už děti z Ha
vlíčkova náměstí přivítají na nové 
adrese v Cimburkově ulici. Škol
ní budova v Cimburkově prochá
zí rekonstrukcí podle stanoveného 

harmonogramu, vybírá se vybavení 
interiéru. „Nové prostory vypadají moc 
pěkně a poskytnou dostatečné místo pro 
všechny naše aktivity, včetně dětské skupi-
ny i přípravného ročníku,“ dodává Ire
na Meisnerová. Současná budova ZŠ 
Havlíčkovo náměstí bude pro přestě
hování školy rekonstruována pro po
třeby úřadu městské části, aby všech
ny služby radnice byly pro veřejnost 
sjednoceny do jednoho místa kolem 
historické budovy radnice na Havlíč
kově náměstí. n

-mot-

S kuřetem letos  
děti poběží již 
podvacáté
Již dvacátý ročník Aprílového běhu s kuřetem 
pořádá v úterý 1. dubna Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova. V rámci závodu vrcholí dobrovolná 
Sbírka pro kuře Pomozte dětem!, kterou orga-
nizuje Nadace rozvoje občanské společnosti.

Aprílový běh s kuřetem, který v 9.30 ho-
din v parku Židovské pece odstartují olym-
pionici Aleš Valenta a Imrich Bugár, je určen 
pro děti od 7 do 10 let. 

Závodit mohou jak jednotlivci, tak repre-
zentace škol z  Prahy, které se mohou hlá-
sit na tel.: 222  720  497 nebo na e-mailu: 
sport@zsjeseniova.cz. V průběhu závodu po-
řádá Sportovní klub ZŠ Jeseniova také ná-
bor do klubu. 

Více na informací na www.jeseniova.cz.

S fungováním 
přípravného 
ročníku seznámila 
(zleva) ředitelka 
Irena Meisnerová 
vedoucího 
školského odboru 
Přemysla Hraběte 
a zástupkyni 
starostky Miroslavu 
Oubrechtovou

Prvňáci ze ZŠ Chmelnice prožili „Den s Vietnamem“
Jak se žije, bydlí, chodí do školy nebo vaří ve 
Vietnamu se dozvěděli prvňáci ze ZŠ Chmel-
nice, když tu pro ně škola ve spolupráci s In-
tegračním centrem Praha ve středu 26. úno-
ra uspořádala „Den s Vietnamem“.

Od spolupracovnice Integračního centra Pra
ha (ICP), která pochází z Vietnamu, se děti 
seznámily se všemi zajímavostmi, která tato 
země nabízí. Na fotografiích si prohlédly, jak 
to v této zemi vypadá – příroda i města. Poví
dali si o tom, jak se ve Vietnamu bydlí, chodí 
do školy nebo jaké se tam vypráví pohádky. 
A do poznávání nové země a její kultury za
pojili opravdu všechny smysly, když se nauči
li správně držet hůlky a pochutnali si na viet
namských sladkostech. 

„Chceme, aby děti vnímaly multikulturalitu jako 
něco přirozeného a aby vnímaly, že společnost, která 
je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků 
se tím stává bohatší,“ říká vedoucí pobočky ICP 
na Praze 4 Lenka Kabancová. n -mot- Spolupracovnice Integračního centra Praha vyprávěla dětem o životě ve Vietnamu

„
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Sportovní organizace si rozdělí finanční 
dary ve výši 5,85 milionu korun
Rada a zastupitelstvo městské části schválily rozdělení peněžních darů tělovýchovným a sportov-
ním organizacím pro rok 2014, které jsou určeny na podporu jejich činnosti. Organizace dostanou 
v první etapě od městské části přes pět milionů korun.

Jednou 
z organizací, která 
dostala finanční dar 
od městské části, je 
i kung-fu škola Petry 
Lorenzové

Na Žižkově se otevřela 
Pracovna – prostor 
pro lidi na volné noze

V polovině února zahájila provoz ve Vlkově 36 Pracov-
na – prostor určený pro všechny, kteří se pokouše-
li pracovat z domova nebo z kavárny a zjistili, že to pro-
stě nejde.

Pracovna v sobě propojuje sdílenou kancelář, místo 
pro aktivní odpočinek a kavárnu. Nabízí 25 míst, bez-
drátové připojení k internetu, multifunkční tiskárnu, od-
počinkovou zónu, dvě společenské místnosti s kapa-
citou 60 a 30 osob a zasedací místnost pro soukromá 
jednání. K neformálním pracovním setkáním je určena 
přilehlá kavárna. Více na www.pracovna.cz. n

Policisté z Jarova obdrželi cenu za řešení problematiky 
domácího násilí
Policisté místního oddělení Ja-
rov získali ocenění za aktivní 
přístup při řešení problemati-
ky domácího násilí v roce 2013. 
V prostorách Staroměstské 
radnice jim 24. ledna cenu pře-
dal ředitel Krajského ředitelství 
policie hlavního města Pra-
hy plk. Mgr. Martin Vondrášek 
a  vedoucí Intervenčního cent-
ra Praha Barbora Holušová.

Policisté místního oddělení Ja
rov v uplynulém roce 2013 řešili 
celkem 9 případů spadajících do 
problematiky domácího násilí 
a ani jeden z řešených případů 
nebyl jednoduchý. Násilí v dané 
rodině (resp. domácnosti) tr
valo po velmi dlouhou dobu 
a v některých případech ani zlo
meniny kostí či vznik chronické 
koktavosti nepřinutily ohrože
nou osobu požádat o pomoc. 
Na policii se pak ohrožené oso
by obrátily až v případě přímé
ho ohrožení života. 

Řešení domácího násilí není 
jednoduché ani rychlé. Pokud 
máte pocit, že jste obětí do
mácího násilí, tak překonejte 
strach a vyhledejte odbornou 
pomoc dřív, než bude poz
dě. Pokud se však ohrožená 
osoba rozhodne něco se svým 

životem udělat, je mimořádně 
důležité, aby své rozhodnu
tí dotáhla až do konce – k ži
votu bez násilí. V praxi totiž 
zhruba 50 procent obětí se 
z různých důvodů (především 
však ekonomických) vrací zpět 
k násilné osobě po ukončení 

vykázání. Nejhorší skutečnos
tí je však to, že výčitky velmi 
často nemá násilná osoba, ale 
samotná oběť.

Kvalifikovanou odbornou 
pomoc může poskytnout tým 
Intervenčního centra Pra
ha, který je složen ze sociál
ních pracovníků, psycholo
gů a právníků proškolených 
v problematice domácího ná
silí. Služby intervenčního cen
tra jsou bezplatné a mohou být 
anonymní. V hlavním městě je 
naleznete na adrese: Praha 8, 
Modřínová 1 a pracovníci in
tervenčního centra jsou vám 
k dispozici v pondělí a úterý od 
8:30 do 17:30, ve středu a čtvr
tek od 8:30 do 16:30 a v pátek 
od 8:30 do 14:30. Více na www.
intervencnicentrum.cz. Další 
kompletní informace o proble
matice domácího násilí na in
ternetových stránkách Bílého 
kruhu bezpečí na www.doma
cinasili.cz. n

Plk. Martin Vondrášek (vlevo) předává ocenění npor. Janu Krátkému

foto: MO PČR Jarov

DALŠÍ KOLO PRO 
ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
O FINANČNÍ POD-
PORU PLÁNUJE 

RADNICE VYPSAT 
LETOS V LÉTĚ

Ani letos nebudou nezis
kové sportovní organi
zace v Praze 3 ochuzeny 
o finanční podporu na 

svůj provoz, která pochází z dota
ce udělované pražským magistrátem 
z odvodů z výherních hracích pří
strojů a jiných technických zařízení. 
Poskytnutí peněžité podpory v ob
lasti tělovýchovy a sportu v I. etapě 
pro rok 2014 proběhlo formou darů 
do 50 tisíc korun schválených radou 
třetí městské části a nad 50 tisíc ko
run, které odsouhlasilo zastupitel
stvo městské části. 

„Komise pro tělovýchovu a sport, je-
jímž cílem je efektivně podpořit nestát-
ní neziskové organizace ve svém obvodu, 
reagovala na 63 žádostí a rozdělila fi-
nanční prostředky ve výši 5,85 mil. Kč,“ 
upřesnil radní a člen sportovní ko
mise Miroslav Poche.

Městská část v průběhu ledna 
a února vyzvala sportovní 
a tělovýchovné organiza
ce k zaslání potřebných 
údajů, jako jsou sídlo 
a působnost organi
zace na území Pra
hy 3, rozsah členské 
základny, velikost 
sportoviště, počet 
členů v mládežnic
kých kategoriích nebo 
úspěchy klubu, které 
byly nutné k tomu, aby 
na peněžitou pomoc organi
zace dosáhla. O rozdělení finanční 

pomoci se roz
hodovalo podle 

osmi kritérií: pří
spěvky na provoz, 

podpora dětí a mlá
deže, lokálních akcí, ma

sového sportu, příspěvek na 
nájmy tělovýchovných organizací, 

na výchovu a podporu trenérů, 
podpora handicapovaných spor
tovců nebo významných sportov
ních akcí. Peněžitý dar tak obdržely 
např. sportovní klub FlowSchool na 
podporu handicapovaných sportov
ců nebo tělovýchovná jednota Sokol 
Žižkov II. 

„Evidovali jsme 117 dodaných žádos-
tí, dalších 14 bylo z Grantového a pod-
půrného fondu. Finanční příspěvek byl 
poskytnut u 63 žádostí, z celkového počtu 
podaných žádostí byla jen jedna odmít-
nuta z důvodu zaslání chybných údajů,“ 
doplnil Filip Neusser, předseda ko
mise pro tělovýchovu a sport. 

Další kolo pro zasílání žádostí 
o finanční podporu plánuje žižkov
ská radnice vypsat v létě letošního 
roku. Podrobné informace o finanč
ních darech jsou k dispozici na webu 
Prahy 3, kde je zájemci mohou najít 
v usneseních rady městské části pod 
čísly 182 a 183. n -ham-

foto: www.pracovna.cz

-red-
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ze života Prahy 3

Kašpárek v rohlíku roztančil zaplněné náměstí Jiřího z Poděbrad

Děti si mohly vlastnoručně vyrobit kostýmy do průvoduVyvrcholením masopustních oslav byl úterní průvod ulicemi Žižkova, kterému letos dominovaly obří loutky

Seniorům zazpívali Yvetta Simonová a Josef Zíma

Komentovaná vycházka po žižkovských památkách, která se uskutečnila 
v rámci masopustu, přilákala stovky lidí

Zabijačkové hody v hospodě U Vystřelenýho oka nabídly tradiční masopustní dobroty

V Aeru vystoupili United Gipsy Crew DDM Ulita uspořádala výtvarný workshop pro děti a mládež

Žižkovská 
radnice se 
v březnu 
už tradičně 
připojila k akci 
Den pro Tibet. 
Vlajku vyvěsil 
zástupce 
starostky Matěj 
Stropnický

Kapela 
The Tap Tap 
zahrála na 
vernisáži výstavy 
The Tap Tap 
načerno, která 
se koná pod 
záštitou starostky 
Vladislavy Hujové 
v galerii Atrium 
až do 18. dubna

Na Jarově proběhla výstava fotografií „Vidím Žižkov“
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ANO NE

NÁZOR

V budoucnosti by v areálu Nákladového nádraží Žižkov měl vyrůst také park s přibližnou rozlohou 
7 hektarů. Má mít park v této oblasti charakter městského parku?

Ano, i když asi nestačí lakonic-
ky odpovědět, ale je potřebné 
doplnit argumenty tohoto sou-
hlasu.

Je dobré si připomenout 
smysl návrhu urbanistického 
konceptu prostoru celého ná-
kladového nádraží, jenž vznikal 
po dlouhou dobu a za mnoha 
diskusí. Nejen existence, ale 
i charakter navrhovaného par-
ku je jeho nedílnou a význam-
nou součástí.

Koncept nové miničtvrti je 
založen na několika základ-
ních principech, které byly ve 
všech etapách projektu pro-
sazovány. Dnes, po mnoha 
letech práce, možno říci, že 
patrně jediným z těchto prin-
cipů, jenž nebyl oponován, 
byl právě velký městský park 
propojující komunikačně i vi-
zuálně velké ozeleněné plo-
chy severně a jižně od řeše-

ného územní. Tedy Židovské 
pece a velké plochy hřbitovů 
na jihu. Obdobně byly vždy 
přijímány důvody prostorově 
kompoziční, kdy tato plocha 
doplňuje a vyvažuje výraz-
nou východo-západní osu 
existující v linii Olšanské třídy. 
Ale také ve vlastní památko-
vě chráněné budově bývalého 
nádraží s výjimečně zajímavým 
vnitřním prostorem. Ten je po-
hledově propojen s parkovou 
plochou.

Intenzivně řešený park 
městského charakteru je ne-

jen přirozenou součástí nové, 
významně obytné části měs-
ta, ale také komplementem 
extenzivněji utvářených par-
kových ploch v okolí (Paru-
kářka, Židovské pece, Vít-
kov). Jeho detailní utváření 
vzejde z následného projek-
tu. Součástí urbanistické kon-
cepce celku, ve které hraje 
zásadní roli, jsou však již ně-
které jeho základní principy. 
Těmi je také specifický cha-
rakter jeho tří částí: v centru, 
kde je parkovým náměstím, 
se má jednat o intenzivní kva-
litní zeleň s možností pobytu 
většího množství lidí, na se-
veru rozšiřuje volnou cestou 
navrhované plochy základní 
školy a tvoří jí přirozené měst-
ské zázemí, konečně na jihu 
je obklopen obytnými domy 
a měl by sloužit především 
místním obyvatelům.

Nejprve je třeba říci, že na 
tomto území zaznamena-
lo naše sdružení přibliž-
ně 40 chráněných dru-
hů, z nichž asi dvě třetiny mají 
přímou vazbu na tuto lokalitu. 
O jaké konkrétní druhy se jed-
ná, by dalo na samostatný člá-
nek. Obecně jde o druhy, kte-
ré jsou chráněny zákonem dle 
§ 50 odst. 1 a 2 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny, a některé jsou 
i předmětem ochrany dle prá-
va Evropských společenství. 
Majitel pozemku, developer-
ská firma Discovery Group, 
chce postavit v místech výsky-
tu chráněných druhů obrovské 
obchodní centrum, dále luxus-
ní hotel, kancelářské prostory 
a 250 bytů.  Firma si bude mu-
set zažádat o výjimku ze zá-
kona dle § 56 ZOPK. Tu může 
dostat pokud: 1. jde o výraz-

ně převažující veřejný zájem – 
není; 2. neexistuje zároveň jiné 
uspokojivé řešení – neexistuje, 
jsou zde unikátní společenstva; 
3. bude zachován příznivý stav 
druhu – u některých by to bylo 
přímo likvidační v dané oblas-
ti a 4. existuje důvod pro povo-
lení stanovené v § 56 odst. 2 
ZOPK (v případě výstavby jedi-
ně důvod „výrazně převažující-
ho veřejného zájmu ekonomic-
ké povahy“). Ale veřejný zájem 
stavby obchodního komplexu, 
hotelu, kanceláří, bytů se zde 
bude obtížně prokazovat.

Nešťastné je, že ten, kdo pro-
jekt vytvářel, o chráněných dru-
zích buď nevěděl, či je přímo ig-
noroval. Že se jedná o biologicky 
hodnotné území, dokazuje i sku-
tečnost, že je lokalita zmiňová-
na v Květeně ČR jako výjimečná 
nejméně od 60. let minulého sto-
letí. Takže nelze použít oblíbené 
„objevily se nové skutečnosti“, 
ale spíš vyplavalo na povrch, co 
se zatajovalo.

V první řadě bude třeba ad-
ministrativní ochrana biologic-
ky nejhodnotnější části území, 
asi nejvhodnější by byla forma 
„přírodní památky“. Pokud je mi 
známo, tak Praha 3 si nepře-
je předimenzovaný projekt, ale 
ráda by vyhlásila veřejnou sou-
těž, jejímž výsledkem by byla 
úspornější, ale kvalitnější zá-
stavba.  Doufám, že při zadání 
soutěže bude pamatováno na 
unikátní přírodu.

Jan Knížek
předseda občanského 
sdružení Krásná žába 

Jan Sedlák
Fakulta architektury ČVUT

Žižkováci objevují kouzlo 
komunitního zahradničení
Třetí městská část podporuje aktivity, díky kterým si 
lidé mohou uprostřed města vypěstovat vlastní zele-
ninu, bylinky nebo zkrášlit ulice vysazováním květin. 
Práce na komunitních zahradách nebo záhonech si 
tak i v Praze 3 získává stále více příznivců.

Průkopníkem komunitního zahrádkaření v třetí měst
ské části je projekt Ulitej záhon na Krejcárku, který 
zřídila společnost My.Aktivity o. p. s v areálu Domu 
dětí a mládeže Ulita. Ten by se měl v dohledné době 
rozrůst a spojit se zahradou obklopující budovu DDM. 
Pěstování v přenosných vacích a bedýnkách se zemi
nou, kam vloni lidé nejčastěji sázeli bylinky, rajčata 
nebo mrkve, tak postupně nahradí klasické pěstování 
na záhoncích. O tom, jakou podobu bude komunitní 
zahrada na Krejcárku mít, přitom rozhodli sami oby
vatelé Prahy 3. Nad plány „jejich“ vlastní zahrady se 
letos během dvou plánovacích setkání sešlo zhruba 
třicet lidí.

„Projekt, jehož náklady podle našich propočtů přesáhnou 
půl milionu korun, je poměrně časově i technicky náročný 
a jeho realizace je proto naplánována v průběhu celého le-
tošního roku,“ uvedla manažerka projektu Martina Spi
ritová z My.Aktivity s tím, že úprava pozemků a vý
stavba je financována formou grantů, které společnost 
získala nejen od městské části Praha 3, ale také od 
Nadace Via a dalších organizací. „Komunitní zahrada by 
ve finále měla být otevřena nejen lidem, kteří se do projektu 
zapojili, ale měla by sloužit i široké veřejnosti. Plánujeme tu 
také zřídit prostor pro grilování nebo piknikové místo, kde 
by lidé mohli strávit příjemný den,“ doplnila Spiritová.

Díky finanční podpoře městské části také loni mezi 
ulicemi ProkopovaJeseniovaRokycanova vyrostl prv
ní komunitní trvalkový záhon na území Prahy 3. Bě
hem workshopu, který uspořádala nezisková organi
zace Arnika, si tu lidé mohli zasadit trvalky, které od 
té doby zkrášlují jejich čtvrť. V podpoře podobných 
aktivit hodlá žižkovská radnice pokračovat také letos 
a zvažuje tak například možnost vybudování komunit
ní a pěstební zahrady na dlouhodobě nevyužité ploše 
nedaleko dětského hřiště v ulici Pod Kapličkou. n

-mpa-

Do stromořadí dává radnice...
 Ì Pokračování ze str. 1

Pravidelnou péči, která obnáší zálivku, 
řez, pletí záhonů okolo stromů nebo vý
sadbu nových dřevin, pro městskou část 
zajišťují specializované zahradnické firmy. 
Jejich úkolem je i nepopulární kácení již 
vzrostlých stromů. „Pokud dojde ke kácení 
stromů, vždy se jedná o exempláře staré a ne-
perspektivní. Suché a nemocné stromy totiž 
ohrožují nejen kvalitu celého stromořadí, ale 
jsou nebezpečné také pro chodce, kteří se v je-
jich okolí pohybují. Součástí projektové doku-
mentace na obnovu určitého stromořadí je pro-
to také vždy posudek všech stromů zpracovaný 
soudním znalcem a pokácení každého stromu 
musí navíc povolit odbor životního prostředí,“ 
vysvětlila vedoucí oddělení správy zeleně  
na žižkovské radnici Jana Caldrová.

Rozhodnutí angažovat se v péči o ulič
ní stromořadí padlo na žižkovské radnici 
už v roce 2002, kdy byl zpracován generel 
uličních stromořadí městské části Praha 3. 
Na jeho základě pak byly v předchozích 
letech průběžně zpracovávány projektové 
dokumentace jednotlivých ulic pro výsad
bu a obnovu stromořadí. 

Do konce roku 2013 tak bylo na nákla
dy městské části vysázeno celkem 663 no
vých stromů a vykáceno 256 nemocných 
a pro okolí nebezpečných stromů. V této 
iniciativě chce Praha 3 i nadále pokračovat 
a bude usilovat o uzavření smlouvy s ma
gistrátem, která by jasně určila, o které 
stromy se městská část stará. Smlouva by 
také umožnila požadovat na tuto péči pe
níze z magistrátní pokladny.

„Systém, kdy o část stromořadí pečuje ma-
gistrát a o část TSK, není ideální a často je 
i předmětem stížnosti občanů. Řešením je vy-
členění stromořadí jako příslušenství z komuni-
kací a jejich následné svěření do správy a péče 

jednotlivých městských částí v Praze. Součástí 
také musí být převod odpovídajících rozpočto-
vých nároků na výsadbu a údržbu stromořadí,“ 
uvedl opoziční zastupitel a člen komise 
pro životní prostředí Pavel Sladkovský.

Městská část ale nepečuje pouze o ze
leň v ulicích, velkou pozornost věnuje také 
parkům, které se na jejím území nacháze
jí. Mezi ty nejfrekventovanější patří Paru
kářka, kde nechala radnice na základě den
drologického posudku počátkem března 
kvůli špatnému stavu pokácet osm stromů. 

Podle závěrů expertizy šlo výhradně o stro
my napadené, suché nebo hrozící pádem, 
které negativně ovlivňovaly své okolí.

Radnice už také ohlásila záměr vysadit 
v oblasti stromy nové, které by naopak po
sílily přírodní charakter Parukářky a roz
šířily by zdejší druhovou skladbu. Podle 
zástupce starostky Ondřeje Ruta si radni
ce už pro tento účel nechala zpracovat od
bornou koncepci, podle níž hodlá do bu
doucna o populární park pečovat. n

-mpa-

Obnovou letos 
projdou také 
poškozené 
a nemocné 
stromy na 
náměstí Barikád
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Lidé rozhodli o regulaci volného pohybu 
psů na Parukářce a Židovských pecích
Žižkovská radnice přistoupí na základě výsledků ankety z podzimu minulého roku k omezení vol-
ného pohybu psů v největších parcích, které spravuje. Ve vybraných oblastech se tak budou moci 
psi pohybovat nově od 1. května do 30. října pouze na vodítku.

1 – omezení volného pohybu psů od 1. května do 30. října
2, 3 – volný pohyb psů povolen celoročně

1 – omezení volného pohybu psů od 1. května do 30. října
2, 3 – volný pohyb psů povolen celoročně

Omezení volného 
pohybu psů na 
Parukářce a Ži-
dovských pecích 
bude kaž doročně 
platit od 1. květ-
na do 30. října

Praha 3 hostila odborný seminář o stromech v ulicích
Do žižkovského hotelu Theatri-
no se ve středu 19. března sjeli 
odborníci na zahradní a krajinář-
skou tvorbu, aby tu debatova-
li o problematice zeleně v měst-
ských ulicích. 

Tématem v pořadí už druhého roč
níku odborné konference, na kte
rou zavítali experti na krajinářskou 
a zahradní tvorbu z celé České re
publiky, byla problematika uliční
ho prostoru v souvislosti se zapo
jením dřevin, jejich funkce a typů.

Na semináři věnovaném stro
mům v ulicích měst zazněly ve 
třech blocích příspěvky zabývající 

se dřevinami jako součástí urbán
ního prostoru, péčí o nová i stá
vající stromořadí, typologií vhod
ných dřevin a charakteristikami 
míst, na nichž jsou stromy ve měs
tech nejčastěji vysazovány.

Účastníky konference přivítala 
starostka třetí městské části Vladi
slava Hujová, která vyzdvihla vý
znam uličních stromořadí pro život 
Prahy 3. „Stromy v ulicích třetí měst-
ské části plní nezastupitelnou úlohu 
a žižkovská radnice si jejich význam 
plně uvědomuje. Každoročně proto dá-
váme na obnovu, údržbu a péči o ulič-
ní stromořadí milionové částky,“ při
pomněla starostka Hujová.

Se svým příspěvkem kromě dal
ších přednášejících vystoupil bě
hem konference také zástupce 
starostky třetí městské části pro ži
votní prostředí Ondřej Rut, který 
seznámil posluchače s praktickými 
zkušenostmi z pohledu územního 
rozvoje a péče o zeleň v Praze 3. 

Letošní ročník odborného se
mináře navázal na úspěšnou loň
skou konferenci, jejímž tématem 
byl význam a postavení záhonů ve 
veřejném prostoru, a městská část 
Praha 3 na jeho pořádání opět spo
lupracovala se Společností pro za
hradní a  krajinářskou tvorbu. n

-mpa-Konferenci zahájila starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová

Na volno jen ve vyhraze
ném prostoru – takovou 
odpověď poslalo přes 
třináct set respondentů 

radnici třetí městské části na dotaz, 
zda a jakým způsobem regulovat 
volný pohyb psů v parcích Vrch sv. 
Kříže (Parukářka) a Židovské pece. 
V anketě, jejímž prostřednictvím se 
k dané problematice vyjádřilo cel
kem 1729 občanů, tak hlasy volající 
po přísnější regulaci tvořily většinu. 
Proti jakémukoli omezení volného 
pohybu psů se totiž vyslovilo jen 378 
respondentů.

„Na Parukářce a Židovských pecích 
nebyl dosud volný pohyb psů jakkoli 
omezován. Anketu jsme provedli na po-
pud častých stížností a celkem zřetelně 
nám ukázala, že si lidé přísnější pravi-
dla pro pohyb psů přejí. Volný pohyb psů 
omezíme pouze ve vymezených částech 
parků, které respondenti ankety označi-
li za nejvhodnější. Parky jsou využívány 
hlavně v letních měsících, omezení vol-
ného pohybu psů proto zavedeme pouze 
v sezóně, kdy dochází k největšímu počtu 
konfliktů,“ uvedl zástupce starostky 
pro životní prostředí Ondřej Rut.

Rada městské části tak na kon
ci února přijala usnesení, které ma
jitelům psů od 1. května do 30. říj
na nově ukládá povinnost držet ve 
vybraných oblastech Parukářky 
a Židovských pecí své čtyřnohé mi
láčky na vodítku. To se v prvním 
případě týká západní části Vrchu sv. 

Kříže (na mapce označené číslicí 1) 
a v druhém případě severní části par
ku Židovské pece (na mapce ozna
čené rovněž číslicí 1). Ve zbývajících 
částech obou parků (označených 
číslicemi 2 a 3) bude i nadále volný 
pohyb psů povolen celoročně.

„Při výběru samotného místa je, mys-
lím, důležité, že se k regulaci přistoupilo 
s rozumem a s ohledem na místní pod-
mínky. Vymezené prostory by měly být 
dostatečně veliké k tomu, aby se zajisti-
ly fyziologické funkce psů a jejich biolo-
gické potřeby. Pokud tato úprava bude 
dodržována, měl by být zajištěn nekon-
fliktní prostor a ochráněny plně zájmy 
všech účastníků,“ uvedla předsedkyně 
komise pro životní prostředí Světla
na Škapová.

Volný pohyb psů je na pozemcích 
vedených jako zeleň zakázán v celé 
metropoli obecně závaznou vyhláš
kou hl. m. Prahy. Třetí městská část 
má ale ze zákona právo udělit z to
hoto zákazu výjimku, což také v mi
nulosti udělala. Kromě jiných po
zemků se tato výjimka týkala také 
parků Parukářka a Židovské pece, 
kde nebyli až doposud volně pobí
hající psi nijak regulováni. Od květ
na letošního roku ale dojde ke změně 
a prostory, určené pro volný pohyb 
psů, zde nově vymezí piktogramy 
na chodnících a informační tabule. 
Dodržování pravidel pak bude spa
dat do kompetence městské policie, 
která je oprávněná v případě poruše
ní vyhlášky uložit na místě blokovou 
pokutu až do výše 1000 Kč. 

„V první fázi chceme především obča-
ny informovat o existenci nově platného 
nařízení a jeho případné porušení bu-
dou tedy strážníci řešit domluvou. Tepr-
ve ve chvíli, kdy se systém zaběhne a in-
formovanost veřejnosti se zvýší, začneme 
přistupovat také k udělování pokut těm, 
kteří jej nebudou respektovat,“ uvedl šéf 
obvodního ředitelství Městské poli
cie pro Prahu 3 Dušan Machoň. n

-mpa-

park Parukářka

park Židovské pece
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důležité informace

Přihlašte děti na vítání občánků
Přijetím zákona o základních registrech 
nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost 
využívat informací pro oslovení rodičů 
nově narozených dětí pro jejich přivítání 
mezi občany MČ Praha 3. 

V databázi bylo možné najít datum 
narození dítěte a adresu trvalého bydli-
ště. Vzhledem k tomu, že slavnost „ví-
tání dětí“ má v třetí městské části dlou-
holetou tradici a  byla rodiči dětí vždy 
velmi pozitivně hodnocena, radnice by 
ji ráda zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se to-
hoto obřadu a  narodily se vám děti 
v  rozmezí od října 2013 do břez-
na 2014, ozvěte se prosím laska-
vě a  uveďte: jméno a příjmení dítěte, 
datum narození, adresu trvalého by-
dliště a  příjmení rodičů; telefonicky: 
222 116 349 – Marta Valentová, poš-
tou: Odbor kultury k  rukám M. Valen-
tové, Lipanská  14, 130 00, Praha 3, 
e-mailem: martav@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

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2014
Současně bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro 
zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel, úklid prostor ko-
lem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky s vyznačením dne a hodin platnosti. 
V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

 n Blok č. 1 – pátek 25. 4.
Hollarovo náměstí, Květná, Soběslavská (Votická–Ho-
llarovo náměstí), Šrobárova, (Soběslavská–U Vinohrad-
ského hřbitova), U Vinohradské nemocnice, U  Vino-
hradského hřbitova, Votická (Šrobárova–Květná)

 n Blok č. 2 – pondělí 28. 4.
Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, 
náměstí Jiřího z Lobkovic, náměstíčko v Kouřimské, 
Písecká, Slezská (náměstí Jiřího z Lobkovic–Jičínská), 
Šrobárova (Jičínská–Soběslavská), V Horní Stromce

 n Blok č. 3 – úterý 29. 4.
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská–
Korunní), Perunova, Řipská (Vinohradská–Korunní), Slez-
ská (Jičínská–U vodárny), U vodárny (Vinohradská–Korunní)

 n Blok č. 4 – středa 30. 4. 
Baranova, Křišťanova, Lucemburská (Radhošťská–Ji-
čínská), spojka Baranova–Sudoměřská, Olšanské ná-
městí – parkoviště Přemyslovská (Radhošťská–Jičínská), 
Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo náměstí

 n Blok č. 5 – pondělí 5. 5. 
Bořivojova (Ondříčkova–Orlická), Jagellonská, Lau-
bova, Lucemburská (Milešovská–Radhošťská), Mile-
šovská, náměstí Jiřího z Poděbrad, Orlická, Pře-
myslovská (náměstí Jiřího z Poděbrad–Radhošťská), 
Slavíkova (Ondříčkova–náměstí Jiřího z Poděbrad), 
Velehradská

 n Blok č. 17 – úterý 6. 5. 
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova–Ondříčkova), Čaj-
kovského (Ondříčkova–Kubelíkova), Fibichova, Křížkov-
ského, Ondříčkova (Slavíkova–Žižkovo náměstí), Po-
spíšilova, Slavíkova (Ježkova–Ondříčkova), Ševčíkova, 
Škroupovo náměstí, Zvonařova

 n Blok č. 6 – středa 7. 5. 
Bořivojova (U Rajské zahrady–Kubelíkova), Čajkovského 
(Sladkovského náměstí–Kubelíkova), Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova–Seifertova), Kubelíkova, Lipanská 
(Táboritská–Bořivojova), Přibyslavská, Siwiecova, Slad-
kovského náměstí, U Rajské zahrady (Vozová–Havelko-
va), Víta Nejedlého, Vlkova n

Zápis do jeslí
Zápis pro školní rok 2014/2015 se 
v jeslích zřizovaných MČ Praha 3 bude 
konat ve dnech  23.–24. dubna 2014 
od 8.00 do 16.00 hodin v budově jeslí 
Roháčova 40. 

Přihlášky předem k  vyzvednutí u ve-
doucí jeslí J. Neskusilové nebo na 
www.praha3.cz. Rodiče v den zápisu 
přinesou vyplněnou a pediatrem potvr-
zenou přihlášku. n

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v pondělí 14. 4. na trase:
1. křižovatka ul. Na Balkáně–Hraniční  15.00–15.20
2. ul. Křivá před č. p. 15   15.30–15.50
3. křižovatka ul. Osiková–Habrová  16.00–16.20
4. křižovatka ul. Ambrožova–Malešická  16.30–16.50
5. křižovatka ul. Rokycanova–Sabinova  17.10–17.30
6. křižovatka ul. U Rajské zahrady–Vlkova 17.40–18.00
7. křižovatka ul. Zvonařova – Škroupovo nám. 18.10–18.30
8. křižovatka ul. Soběslavská–Hollarovo nám. 18.40–19.00

lokalita datum čas

Ambrožova/Malešická

 1. dubna 2014 14.00–18.00

 5. dubna 2014 10.00–14.00

30. dubna 2014 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách

 2. dubna 2014 14.00–18.00

 5. dubna 2014  9.00–13.00

15. dubna 2014 13.00–17.00

30. dubna 2014 15.00–19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.

 3. dubna 2014 14.00–18.00

 4. dubna 2014 15.00–19.00

11. dubna 2014 13.00–17.00

28. dubna 2014 14.00–18.00

Tachovské nám., u tunelu

 3. dubna 2014 15.00–19.00

 4. dubna 2014 14.00–18.00

29. dubna 2014 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
 8. dubna 2014 14.00–18.00

12. dubna 2014 10.00–14.00

Na Vrcholu/V Domově
 9. dubna 2014 14.00–18.00

12. dubna 2014  9.00–13.00

Kostnické nám./Blahníkova
10. dubna 2014 14.00–18.00

11. dubna 2014 15.00–19.00

nám. Barikád, u školy
10. dubna 2014 15.00–19.00

11. dubna 2014 14.00–18.00

Buková/Pod Lipami 54
15. dubna 2014 14.00–18.00

19. dubna 2014 10.00–14.00

Jeseniova 143
16. dubna 2014 14.00–18.00

19. dubna 2014  9.00–13.00

Přemyslovská/Orlická
17. dubna 2014 14.00–18.00

18. dubna 2014 15.00–19.00

Sudoměřská/Křišťanova
17. dubna 2014 15.00–19.00

18. dubna 2014 14.00–18.00

Křivá 15
22. dubna 2014 15.00–19.00

26. dubna 2014 10.00–14.00

Přemyslovská/Sudoměřská

22. dubna 2014 14.00–18.00

23. dubna 2014 14.00–18.00

26. dubna 2014  9.00–13.00

U Rajské zahrady/Vlkova

23. dubna 2014 15.00–19.00

24. dubna 2014 14.00–18.00

25. dubna 2014 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
24. dubna 2014 15.00–19.00

25. dubna 2014 14.00–18.00

Bezplatná právní 
pomoc při řešení 
dluhů a exekucí 
pro seniory
Nevládní organizace Iuridicum Reme-
dium (IuRe) zahájila projekt, díky kte-
rému může nabídnout seniorům, kteří 
mají problémy s dluhy nebo exekuce-
mi, bezplatné právní poradenství. Do 
poradny v Praze 7, Pplk. Sochora 40, 
se senioři mohou objednat na tel. čísle 
776 703 170 (ve všední den mezi 10 
a 16 hodinou). V Praze 3 mohou obča-
né využít poradenských služeb Občan-
ské poradny Remedium, Křišťanova 
15, tel.: 272 743 666 a také na Odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 3, Seiferto-
va 51, kontaktní osoba: Irena Kobero-
vá, tel.: 222 116 438. n

Volby do Evropského parlamentu
Žádost o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu 
dle § 29 zákona číslo 62/2003 DSB., 
o volbách do Evropského parlamentu

(1) Občan jiného členského státu, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je po dobu nejméně 45 
dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo 
k přechodnému pobytu na území Čes-
ké republiky (dále jen "volič"), projeví 
svou vůli hlasovat ve volbách do Evrop-
ského parlamentu na území České re-

publiky tím, že podá u obecního úřadu, 
v jehož správním obvodu je přihlášen 
k trvalému pobytu nebo k přechodné-
mu pobytu na území České republiky, 
nejpozději 40 dnů (to je do 13. 4. 2014 
neděle) přede dnem voleb žádost o zá-
pis do seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu.

13. 4. 2014 (neděle) – bude zajiště-
na služba pro občany Havlíčkovo nám. 
700/9, Praha 3, 3. patro, č. dv. 317, 
318, od 8.00 do 16.00 hodin. n

Volební inzerce
Rada městské části schvaluje vyhra-
zení jedné čtvrtiny stránky Radničních 
novin vydávaných v květnu 2014, pro 
každou z volebních stran řádně zare-
gistrovaných, dle zákona 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů. Jednot-
ná cena za volební inzerát v Radnič-
ních novinách je 5000 Kč včetně DHP, 
inzerát je možné podat do 15. dub-
na 2014 pro květnové vydání Radnič-
ních novin. n

Deratizace v Praze 3 – územní a časový harmonogram

1.–30. 4. sídliště Jarov, smyčka MHD, 
sídliště Chmelnice, Koněvova 
po Ohradu + okolí, park Ohrada, 
Pražačka, Jana Želivského, okolí 
Nákladového nádraží Žižkov, Ba-
silejské náměstí, Olšanská, Ol-
šanské náměstí, na Parukářce, 
u Zásobní zahrady, Jeseniova

1.–31. 5. Žižkovo náměstí, Kubelíkova, 
Mahlerovy sady, Fibichova, Ond-
říčkova, Baranova, Radhošťská, 

Vinohradská, Korunní, Slezská, 
Soběslavská, Kouřimská, nám. J. 
z Lobkovic, okolí zdí Olšanských 
hřbitovů, Flora, nám. J.  z  Podě-
brad, Slavíkova, Lucemburská, 
Škroupovo náměstí

1.–30. 6. Táboritská, Seifertova, Slad-
kovského náměstí, nám. W. Chur-
chilla, Husinecká, Řehořova, 
Kostnické náměstí, U Památníku, 
Husova, Koněvova, Tachovské 

náměstí, Komenského náměstí, 
Havlíčkovo náměstí, Prokopovo 
náměstí, nám. Barikád, Roháčo-
va, Jeseniova, Prokopova

1.–30. 9. opakovaná ošetření proble-
matických lokalit s přetrvávajícím 
výskytem dle pokynů příslušné 
hygienické stanice a odboru ži-
votního prostředí městské části n

Biokontejnery v dubnu
místo přistavení datum přistavení čas přistavení
Šrobárova/Květná 12. 4. 2014 9.00–12.00
Jilmová/Na Vápence 19. 4. 2014 9.00–12.00
Na Vackově/Pod Jarovem 26. 4. 2014 9.00–12.00
Pod Vrcholem/Na Balkáně  5. 4. 2014 9.00–12.00
Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 10. 5. 2014 9.00–12.00
Květinková/V Zahrádkách 11. 5. 2014 9.00–12.00
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publicistika

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

Výročí pozoruhodného člověka
Fanfáry, vynikající zpěv dvou sólis-
tů státní opery a chrámového sboru, 
zaplněné prostory kostela sv. Prokopa 
a slavnostní atmosféra. To všechno ne-
jenom kvůli slavení nedělní bohoslužby, 
ale také k oslavě 50. narozenin místní-
ho faráře, pátera Miloše Szabo. Aula 
gymnázia Sladkovského se následně sta-
la místem, kde svěřenci pátera připra-
vili z vlastních zdrojů bohaté pohoštění 
a předvedli vtipné filmové a divadelní 
představení, vytvořené speciálně pro 
oslavence. 

Celá akce byla do poslední chví-
le utajována jako překvapení a dárek. 
K tomu také veliký dort s padesáti roz-
zářenými svíčkami a přípitek. V násled-
né frontě mu za zvukové kulisy vystu-
pujících hudebníků a zpěváků vyjádřilo 
poděkování a blahopřání více než 200 
gratulantů. Bylo nám ctí přivítat mezi 
nimi také paní starostku Vladislavu Hu-
jovou a bratry kazatele, faráře a farářky 
církví působících na Praze 3.

Páter Szabo je výjimečný a obzvláš-
tě mladými lidmi vyhledávaný kněz, 
za kterým dojíždějí mnozí až z Mora-
vy a Slovenska. Jeho aktivity však da-
lece přesahují široký seznam povinností 
kněze. Za 13 let své působnosti na Žiž-
kově napsal a vydal 7 knih. Spoluzalo-
žil Charitu Žižkov, která významně po-
máhala při povodních a nadále působí 
v několika oblastech. 

V roli moderátora pořádal velké 
množství benefičních večerů „Náš host“, 
na kterých se kromě známých osobnos-
tí veřejného života představily také 

neziskovky Prahy 3, jimž byl věnován 
obnos ze vstupného. Uspořádal desítky 
benefičních koncertů, zasloužil se o ge-
nerální opravu kostela sv. Rocha na Ol-
šanském náměstí, opravu historických 
památek od stavitele Santiniho. 

Založil a stále doplňuje „Naučnou 
stezku“ na Olšanských hřbitovech, kte-
rá informuje o zde pohřbených význam-
ných osobnostech našich dějin. Jeho 
publikace na toto téma získaly 1. cenu 
České památkové komory. Pořádá pra-
videlné kulturně-turistické vycházky 
s odborným výkladem, zájezdy na vý-
znamná poutní místa u nás i v zahra-
ničí. (...)

Jeho příspěvky můžete číst ve dvace-
tistránkovém měsíčníku „Prokopské lis-
ty“, který vychází nepřetržitě 13 let a na 
webových stránkách se zájemce může 
dovědět mnoho podrobností o minulých 
i chystaných událostech. Díky organi-
začním a manažerským schopnostem 
pátera Szabo má naše farnost vždy rok 

předem v kalendáři vydaném vlastními 
náklady naplánované a zajištěné akce 
s náboženským, charitním, kulturním, 
vzdělávacím, společenským a sportov-
ním obsahem pro všechny věkové kate-
gorie, včetně společné dovolené rodin. 
A co je pro nás snad nejcennější, že 
vlastně všichni se spolu cítíme jako vel-
ká rodina. Že spolu řešíme nejenom mi-
nulost, přítomnost a budoucnost našeho 
každodenního života, ale i otázky jeho 
smyslu a cíle za jeho viditelnou hranicí. 
I na oslavě páterových padesátin to bylo 
znát. Tvořivé nápady, ochotní dobrovol-
níci, spolupráce „jak na drátku“, dobré 
domácí jídlo, spousta legrace a  radosti. 
Ti duchovně citliví by přidali – a Boží 
požehnání. Celkově – „pozoruhodný fe-
nomén v dnešní době“ – jak pozname-
nala jedna z VIP účastnic.

Mária Uhnáková, členka pasto
rační rady při kostele sv. Prokopa

(redakčně kráceno)

Vstup do polikliniky by měl 
být snadný
Dobrý den, určitě nebudu první, kdo 
kritizuje výměnu hlavních vchodových 
samootvíracích dveří (které byly dříve) 
na POLIKLINICE JAROV za dveře 
pevné = na kliku. Chodím o 2 berlích 
a bez cizí pomoci si je těžko sama otevřu. 
A jak jsem pozorovala, nejsem sama. Na 
poliklinice je chirurgie a odtud často od-
cházejí i mladí lidé o 2 berlích s nohou 
v sádře vystrčenou před sebe. A věřte, že 
i oni velmi těžko dveře otvírají, často če-
kají na cizí pomoc. O maminkách s ko-
čárky nemluvím.

Nemohlo by se s tím něco udělat 
a vrátit zpět samootvírací dveře? Vždyť 
jde o nás – pacienty a obyvatele Pra-
hy 3. A když je mohou mít naproti 
u řezníka... 

Anna Kotyková

Psí exkrementy v ulicích Prahy 3 
jsou problém
Dobrý den, asi nejsem jediný, kdo se 
v oblasti kolem Ohrady každý den musí 
vyhýbat psím exkrementům. Stav ulic, 
jako např. Žerotínova je z pohledu zne-
čistění psími exkrementy a močí hrozný. 
Moc nerozumím tomu, proč já jako ne-
pejskař bych měl být každý den usurpo-
ván ze strany pejskařů a jejich miláčků. 

Jak, prosím, řešíte tento problém 
a jaká je strategie do budoucna? Za po-
slední 3 roky jsem nebyl svědkem jediné 
pokuty za znečišťování ulice. 

Dle mého názoru je jediným mož-
ným řešením výrazné zvýšení poplat-
ků. Pokud by poplatek byl ve výši např. 
20 000 Kč ročně, snížil by se počet psů 
(který je obrovský na Praze 3!) a zároveň 
by bylo k dispozici dostatečné množství 
prostředků pro úklid ulic. 

Dalším příkladem nadřazenosti pej-
skařů nad běžnými obyvateli Prahy 3 je 
park Parukářka. Zkuste se někdy po tomto 
parku projít s dítětem. Proč mají být děti 
v ohrádkách a psi mohou pobíhat volně? 
Vždyť to není normální! To samé Vítkov.

Tento stav odrazuje slušné a pořádné 
lidi od bydlení na Praze 3 a sám uvažu-
ji o přestěhování. Nejsem ochotný každý 
den chodit po ulicích, ze kterých se člově-
ku navaluje. Je to smutné.

Ing. Ondřej Ettl

Více kontejnerů na tříděný odpad
Dobrý den, od doby, kdy byly odstraněny 
kontejnery na tříděný odpad z Blahosla-
vovy ulice a nahrazeny kontejnery pod-
zemními v ulici Českobratrská, jsem pře-
stala odpad třídit. Jednak je pro starší 
osoby problém odnést vytříděný odpad, 
jako jsou hlavně papír, kartony, sklo 
apod. do vzdálenějšího místa. A také se 
tříděný papír, kartony špatně vhazují do 
těchto podzemních kontejnerů. 

Píšete, že je vše podle normy, ale jak 
již psali pisatelé dříve, je problém ten-
to tříděný odpad do těchto podzemních 
kontejnerů vhazovat, je to zdlouhavé, 
komplikované. Ne každý má čas se zdr-
žovat s jednotlivým vhazováním odpadu 
do těchto malých otvorů. 

Sice jsem si přečetla ve vašich odpo-
vědích, že je teď kolem podzemních kon-
tejnerů uklizeno. Ale není to tím, že lidé 
méně vyhazují tříděný odpad do těchto 
podzemních kontejnerů. Máte přehled, 
jak jsou opravdu využívány? 

Vím, že když byly kontejnery na třídě-
ný odpad venku, byl kolem nich nepořá-
dek, ale to by asi spravil častější odvoz. 
Proto teď odpad již netřídím, hlavně 
těžší novinový papír. Ten teď házím do 
smíšeného kontejneru, který máme blíže 
domu. Neuvažujete ještě zřídit další kon-
tejnery na tříděný odpad blíže? 

B. Trnková

Žadatelé o byt rukojmími koaliční roztržky
Dva se perou a třetí se směje, říká staré pří
sloví. V Praze 3 spíše platí, že zatímco se dva 
perou, nesměje se vůbec nikdo. Alespoň co se 
týká bytové politiky.

Již před rokem jsme z opozičních lavic 
upozorňovali na to, že ve třetí městské čás
ti leží ladem stovky obecních bytů ve správě 
žižkovské radnice. Momentálně jich je podle 
aktuálních informací 223! Slovy dvě stě dva
cet tři bytů, ve kterých nikdo nebydlí, nikomu 
neslouží. Dvě stě dvacet tři bytů, ve kterých 
nikdo neplatí nájem, a žižkovské radnici tak 
každoročně uniká z rozpočtu suma v řádech 
deseti milionů, za níž by mohly být opraveny 
chodníky, fasády či například hřiště. 

Situace dospěla nakonec tak daleko, že se 
kolem nevyužívaného bytového fondu Pra
hy 3 rozhořela v rámci současné koalice na 
radnici mediální válka. Jak jsme se dočetli 
v tisku, paní starostka nejdříve obvinila své
ho zástupce Matěje Stropnického, který má 
v gesci bytovou politiku, ze zodpovědnosti za 
tento neutěšený stav a předložila svoji vlast
ní koncepci bytové politiky. Matěj Stropnic
ký reagoval obviněním svých koaličních kole
gů z TOP 09 a ČSSD. To prý oni jsou viníky 
celého problému. A starostku Hujovou nař
kl z plagiátorství, když prohlásil, že koncepci 
„obšlehla“ ze sousední Prahy 2, kde ji vytvoři
la jeho kolegyně ze Strany zelených.

Inu, vznikla z toho pěkná rvačka, při níž si 
současná žižkovská koalice vjela řádně do vla
sů. Někoho by mohlo napadnout, že když se 

koalice pere, mohla by se smát opozice. Mohu 
čtenáře ujistit, že se nesmějeme. Ba necítíme 
ani zadostiučinění, že se dnes tak halasně na 
žižkovské radnici radní hašteří kvůli problé
mu, na který jsme poukazovali již dávno. Ru
kojmími celého problému jsou totiž desítky 
žadatelů o byt. Mezi oběti rozepře patří stov
ky mladých rodin či seniorů, kteří nevědí, zda 
jim radnice nabídne možnost řešit jejich byto
vou situaci. A to vážně není k smíchu.

Těžko říci, zda je současná koaliční roztrž
ka motivována upřímnou snahou řešit prů
švih, na který se na radnici po dva roky kašla
lo, nebo jde o začínající boj před blížícími 
se komunálními volbami. V současné situaci 
vzal ďas, kdo co opsal, kdo co nezařídil, kdo 
to zařídit měl. Hlavní je, aby to konečně za
čalo fungovat, aby se do prázdných bytů nas
těhovali lidé a aby ladem ležící majetek začal 
generovat příjmy do obecní kasy.

Proto ODS podpoří v současné situaci 
koncepci bytové politiky, která bude ales
poň trochu smysluplná. Hlavně ať už to ko
nečně je. n

Martina Šandová
místopředsedkyně 

klubu zastupitelů za ODS

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Co nám vadí
Když poslouchám, co nejvíc lidem vadí 
na dnešním stavu společnosti, dost často 
slýchám následující věty: „Žádná svoboda 
cestování není – nemám na něj totiž pení
ze. Nemám jistotu práce a jistotu bydle
ní. A v tom zastupitelstvu, na magistrátu, 
v parlamentu stejně jenom blafete.“ 

No, občas se ani nedivím. Hodně lidí, 
co jsem potkal v politice, jsou docela nor
mální lidé. Tedy do okamžiku, než spat
ří televizní kameru či diktafon nebo uvi
dí jakékoliv publikum. To vám je změna. 
Lidé, kteří jsou schopní se docela oby
čejně bavit o problému a hledat řešení, 
najednou jsou neústupní, jedovatí, musí 
pošpinit toho druhého. Jen ten jejich ná
zor je správný. A to dokonce i v přípa
dech, kdy jsou jejich chyby evidentní. Na
příklad předkládají materiály pozdě, stále 
na nich něco mění, neumí vysvětlit, o co 
jde. Hledají chyby u všech ostatních, jen 
ne u sebe. Nebo své názory vydávají za 
názory radnice a pak se diví, když narazí 
na odpor. Ono se totiž nedá mnoho „me
diálně vytřískat“ z toho, že se proberete 
a pečlivě studujete stovky žádostí o byt, 
ale když se jedná o byt po známé herečce 
– šupky dupky do médií, abych se přihřál 
na odlesku její slávy. 

Co na tom, že vše má mít svá pravidla. 
„Nikdo vám nemůže dát tolik, co já vám 
mohu slíbit.“ To je jejich heslo. Nějak to 
dopadne, když tak to svedu na své kolegy. 

A opozice? S tou vám je v našem zastu
pitelstvu docela legrace. Prý ubývá demo
kracie – to je asi tím, že se v Radničních 
novinách mohou vyjadřovat, dříve to nešlo. 
Proč asi? 

Prý jsme málo transparentní a vše tlačí
me silou. No, jsem předsedou ve Výboru 
pro majetek a v Komisi pro byty a nebytové 
prostory a ve velké většině najdeme řešení, 
pro které hlasujeme všichni. Výbor je veřej
ný – přijďte se podívat. 

Další oblíbenou kratochvílí zastupitelů 
je debata o tom, zda máme pořádat – jak 
říkají – „pokleslou maloměšťáckou zába
vu“. Tedy vinobraní, pivobraní, masopust. 
A víte, jaké je finále? Nechají se fotit na pó
diu, pod kterým jsou tisíce lidí, do Radnič
ních novin. 

Doporučuji každému, aby porovnával 
slova a činy jednotlivých zastupitelů, ne 
vždy totiž platí, že ten, kdo nejvíc křičí, 
taky nejvíc dělá. 

Mě se může zeptat každá či každý. Tady 
je můj email: lachimmichal@seznam.cz. n

Michal Kucián
předseda klubu 

zastupitelů za ČSSD

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, e-mail: RN@praha3.cz 
nebo facebook: facebook.com/praha3.cz.
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kultura

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

  3. čt  19.30 Malá česká muzika 
Jiřího Pospíšila (Bulo to 
v měsíci hapríli)

  7. po  19.30 J. Sibera – soprán, 
V. Sibera – tenor, P. Voráček 
– klavír

  9. st  19.30 Flétnový soubor Flautus 
vocis (J.- B. de Boismortier, 
W. A. Mozart, B. Smetana aj.)

10. čt  19.30 M. Mašek – klavír 
a mluvené slovo (S. Joplin, 
J. Ježek, A. Dvořák aj.)

12. so  15.00 ArpaDua (J. S. Bach, 
Ph. E. Bach aj.)

14. po  19.30 Abonentní cyklus čtyř 
koncertů s Alfredem Strejčkem 
(Velikonoční koncert)

15. út  19.30 The Swings a hosté
22. út  19.30 Pražské kytarové kvar-

teto (Hudba 17.–19. století)
23. st  19.30 T. Strašil – violoncello, 

B. Krištofová Sejáková – 
klavír (K. Slavický, A. Dvořák, 
L. Janáček aj.)

26. so  15.00 M. Válek – housle, M. Le-
vický – klavír (J. S. Bach, L. van 
Beethoven, S. Prokofjev)

28. po  19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus (J. Brahms: 
Uherské tance)

29. út  19.30 Jarní koncert souboru 
Musica Bohemica

VÝSTAVY
Do 18. 4. 2014 –The Tap Tap načer-
no. Výstava černého humoru 

25. 4. – 23. 5. 2014 – Nataša Suttá: 
„Má vlast“, malba čínským štětcem

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

  1. út  19.30 JUNIOR STAGE: 
Kočky neberem + Farside + 
The Colorblinds 

  5. so  19.30 JUNIOR STAGE: 
Electric Lady

  9. st  19.30 JUNIOR STAGE: 
Love Earth

23. st  19.00 Už jsme doma & Zuby 
nehty & Mr. Sterile Assembly 

25. pá  19.30 Tam-Tam Batucada + 
Tam-Tam Orchestra

29. út  19.30 JUNIOR STAGE: 
ARTVOX 

30. st  19.30 JUNIOR STAGE: TiNG

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396 
www.zizkovskedivadlo-jc.cz 

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

Na zadaná představení není možné 
objednávat vstupenky.

  1. út  Švestka pro HELPPES – 
benefiční představení

  2. st  Dobytí severního pólu (zadáno)
  3. čt  České nebe (zadáno) 
  6. ne  Záskok
13. ne  Akt
15. út  Cimrman v říši hudby
16. st  Němý Bobeš
17. čt  Dobytí severního pólu
22. út  Afrika
23. st  Blaník (zadáno)
24. čt  Vražda v salónním coupé
27. ne  16.00 a 19.00 Blaník
29. út  České nebe
30. st  Hospoda na mýtince

 Hosté Žižkovského divadla JC
  4. pá  R. Vencl, M. Doleželová: 

Když se zhasne (3D Comp.)
  5. so  B. Van Zandt, J. Milmore: 

Máte jednu špatnou zprávu 
(3D Company)

  7. po  W. Adler: Válka Roseových 
(D. A. Dvořáka Příbram) 

12. so  Stendhal: Červený a černý – 
pražská premiéra 
(D. A. Dvořáka Příbram)

14. po  N. Brixy: Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku! (Divadlo Aqualung)

18. pá  A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

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

25. pá  K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky – 

  15.00 hod. pro KMD, 
  19.00 hod. pro veřejnost 

(Divadlo Aqualung)
26. so  12.30 TY a JÁ JSME TRRR-

TR... (Divadlo Ty-já-tr),
  18.00 R. Jaroš, J. Neuberg, 

M. Noháč, F. Vlček a spol. 
Pytlákova Schovanka 2010 
aneb šlechetný milionář 
(Divadlo AQUALUNG)

28. po  N. Simon: Drobečky z perní-
ku (D. A. Dvořáka Příbram)

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Divadlo Šumperk
  8. út  V. Blažek: Světáci
  9. st  Moliére: Zdravý nemocný
10. čt  P. Shaffer: Černá komedie

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 dubnového programu: 

  1. út  20.30 Cesta za východem 
slunce

  2. st  18.00 Gryffest
  3. čt  20.30 Filmjukebox/Amarcord
  5. so  18.45 MET: Live in HD 

Bohéma
10. čt  18.00 Cirkus v Aeru
15. út  19.00 Cinema Cuisine Vol. 2/

Grandhotel Budapešť
17. čt  20.00 Cesta do školy
25. pá  20.30 Televise bude! 
26. so  18.45 MET: Live in HD 

Così fan tutte
29. út  20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory 
– každé úterý od 10.00
  1.  Památkáři
  8.  Philomena
15.  Ať žije svoboda
22.  Grandhotel Budapešť
29.  Fair Play

Baby Bio – projekce pro rodiče 
s dětmi, každou středu od 10.00
Aktuální program najdete na 
www.kinoaero.cz. 

Aero dětem – projekce pro děti, 
každou neděli v 15.00
  6.  Baroko pro oko
13.  Čarodějný rej
20.  Socha žije!
27.  Indiáni

Škola malých filmařů 
– každou neděli od 12.00
Filmový kurz pro děti. Více informací 
najdete na www.aeroskola.cz. 

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

Výstava ve foyeru:
1.–30. 4. 2014 – DIVADLO A STU-
DENTI DIGITÁLNÍHO VĚKU 3 – ÚVT 
FMK UTB Zlín

  2. st  19.30 Respect Plus: 
Tanya Tagaq

  3. čt  19.30 Hidden Orchestra
  4. pá  19.30 MLADÍ LADÍ JAZZ:  

Portico quartet
  6. ne  20.00 Cirkopolis Fest: 

Fet a Mà: CRU (dVA)
  7. po  20.00 Cirkopolis Fest: 

Subliminati Corporation: 
#FILE_TONE (dVA)

  8. út  20.00 Cirkopolis Fest: 
Subliminati Corporation: 
#FILE_TONE (dVA)

10. čt  19.30 Never Sol + Ille
Kino Aero: 18.00 Cirkopolis Fest: 

Spitfire Company: Antiwords 
+ Další cirkusové drobnosti

Kino Aero: 20.30 Cirkopolis Fest: Fe-
derico Fellini – Silnice + Noc 
novocirkusových trailerů

11. pá  19.30 Music Infinity: Slowly 
Rolling Camera + Teen Daze

13. ne  19.30 Other Music: Ibrahim 
Maaluf

14. po  20.00 Cirkopolis Fest: Alexis 
Rouvre: CORDES (dVA)

15. út  11.00 Cirkopolis Fest: Alexis 
Rouvre: CORDES (dVA)

16. st  20.00 Cirkopolis Fest: CIR-
KOPOLIS vol. 2 (dVA)

19. so  19.30 Mother´s Angels – 
křest nového CD Boj

24. čt  19.30 EuroConnections: 
MOP MOP 

27. ne  19.30 Kabaret Caligula: 
Panzerfaust (dVA)

28. po  19.30 Kabaret Caligula: 
Panzerfaust (dVA)

29. út  10.00 Squadra Sua 
– Bomberos (dVA)

23. 5.  Chris Eckman
26. 5.  Respect Plus: Etran Finata-

wa/Niger
27. 5.  Radůza & kapela
28. 5.  Ivan Hlas 60

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

  1. út   20.00 Farma v jeskyni: 
Informátoři

  2. st   20.00 Farma v jeskyni: 
Informátoři

FESTIVAL ČESKÁ TANEČNÍ 
PLATFORMA 2014:

  3. čt  20.00 Farma v jeskyni: 
Informátoři

  4. pá  20.00 L. Vagnerová & Com-
pany: La Loba

  5. so  20.00 NANOHACH/L. Flory: 
Flashed by

  6. ne  11.00 B. Látalová a kol.: 
Karneval zvířat, 20.00 L. Va-
gnerová & Company: Jezdci

  7. po  20.00 Tantehorse/M. Čecho-
vá & A. Miltnerová: Faith

  9. st  10.00 + 20.00 Tantehor-
se/M. Čechová: 
S/He Is Nancy Joe

10. čt  20.00 Studio H: Dvacetiny 
Pohybového studia H

11. pá  18.00 20.00 Studio H: Dva-
cetiny Pohybového studia H

12. so  20.00 Kathak & Tabla
13. ne  20.00 Taneční divadlo Bílá 

velryba: Otvírání sedmi bran 
14. po  20.00 NANOHACH/M. 

l. Záhora & L. Bartůňková: 
Orbis pictus

15. út  20.00 VerTeDance/J. Havel-
ka: Korekce

23. st  20.00 (bra)Tři v tricku/V. Riedl-
bauchová: Plovárna

24. čt  20.00 VerTeDance & Zrní: 
Kolik váží Vaše touha?

26. so  20.00 Bohemia Balet: 
Premiéra 2014

29. út  9.00 + 11.00 VerTeDance/ 
V. Kotlíková: Třiačtyřicet 
slunce západů

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

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

  3. čt  Exit Orchestra
10. čt  Rytmická deformace, Zdhy-

madlo, big-beat
17. čt  Hudební krajiny
24. čt  Čerti ve stodole

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

  3. čt  20.00 V. Havel: 
Audience

  7. po  20.00 Z. Ferenczová: Vysko-
čit z kůže

10. čt  20.00 Y. Reza: Art
11. pá  20.00 Z. Ferenczová: Vysko-

čit z kůže
12. so   20.00 D. Ives: 

To nemá chybu
13. ne   20.00 Weiss/Magdová/Smy-

czek: Přelíčení
14. po   20.00 Weiss/Magdová/Smy-

czek: Přelíčení
17. čt   20.00 Weiss/Magdová/Smy-

czek: Přelíčení
24. čt   20.00 N. LaBute: V lese 

černém, hlubokém
26. so   14.00 R. Pokorný a M. Máj: 

Žižkovský fantom
30. st   20.00 V. Jareš + saxofonové 

kvarteto 3 + 1

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

17.–19. 4. výstava členů SV ČR 
– Jarní Korunní dvorek

Galerie pod radnicí
10.–30. 4. Sdružení pražských malířů 

Malba čínským štětcem na saténu 
v galerii Atrium 
Od 25. dubna do 23. května budou 
v žižkovském Atriu vystaveny ob-
razy, které byly vytvořeny tradiční 
čínskou malířskou technikou. 

Pražská rodačka Nataša Suttá, kte
rá prožila 12 let na Tchajwanu, kde 
vystudovala výtvarné umění na pe
dagogické fakultě se specializací na 
malbu čínským štětcem, představí 

českou krajinu a kulturu ve zcela ji
ném hávu, než bývá zvykem.  „Kraji-
na a budovy zde promlouvají k tomu, kdo 
má otevřenou duši. Vyprávějí o minulos-
ti, o věcech, které se lidi bojí vyslovit, ale 
především svědčí o vítězství krásy, čisto-
ty a hrdinství,“ prozradila o svém díle 
sama autorka. Čínské umění v ryze 
českém prostředí nabídne novou 
multižánrovou dimenzi. n -ham-

foto: Atrium
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kultura

Dubnový program Nákladového nádraží Žižkov nabídne divadlo i dubstep
Od dubna do října letošního roku oživí pro-
story nákladového nádraží architektonické 
debaty, divadelní představení nebo alterna-
tivní elektronika.

Do budoucna je naplánovaná dramaturgická 
linie, v níž má místo řada akcí různého cha
rakteru. Důraz se klade především na divadlo, 
hudbu, film a  architekturu.

V dubnu se uskuteční hudební produkce, 
které ocení zejména fanoušci dubstepu, ag
resivních beatů a techno stylu. Experimen
tální elektroniku předvedou klubové veličiny 
z Anglie, Rakouska a Belgie. Divadlo Letí pro 
změnu představí např. autorskou hru Balet 
developerů.

4. 4. – TINMAN, FAILEX, TOOMUCH a DASH, 
Kino Cirkus VJs 
TINMAN je velice muzikální producent, kte
rý se nebojí spojovat  klasickou hudbu s elek
tronikou. Je ovlivněný ambientem, electro
popem a později více produkuje acid house 
a techno. Vydal spoustu věcí na vlastním labe
lu Global A i dalších, například na Sähkö/
Keys of Life, vídeňském Cheap Records, Po
melo, KILLEKILL nebo Los Angelském Ab
surd Recordings.

FAILEX je TinManův kolega z Vídně, za
měřený na detroit house a techno z vinylů. 

Hosty budou doprovázet místní TOO
MUCH – velice šikovný DJ a producent z Brna 
hrající pomalé techno s vlivem acidu, detroit, 
electro a synthwave a mladá talentovaná DJka 
DASH která má ráda techno, IDM, elektroni
ku, minimal, dub techno a různou experimen
tální muziku. Nedávno pořádala velice zajíma
vý večírek, ve kterém představila v praxi svoji 

filozofii propojení vizuálního aspektu umění 
se zajímavou, zvláštní a svěží hudbou. Akci 
bude doprovázet Kino Cirkus VJs.

Vstupné: 200 Kč, začátek: 22.00
Na NNŽ uvádí Move Association.

11. 4. – SOUTH LONDON ORDNACE, LOC-
KED GROOVE
SOUTH LONDON ORDNACE je mladý ta
lentovaný producent z Londýna, který pracuje 
s inovativní housetechelektronikou. Je pod
porován uznávanými jmény, jako je moderá
torka Rádia 1 Mary Ann Hobs nebo celosvěto
vě známým producentem Mosca.

LOCKED GROOVE je rovněž mladý produ
cent z Belgie. Také tvoří bass techno a hlubokou 

melancholickou house elektroniku se součas
ným zvukem. Oba producenti navíc poskyt
nou zájemcům workshop zaměřený na hudeb
ní postupy současné londýnské tvorby.

Vstupné: 200 Kč, začátek: 22.00
Na NNŽ uvádí Move Association.

18. 4. – SIGHA, SHIFTED 
SIGHA začal tvořit na konci roku 2008 vychá
zeje z experimentální polohy dubstepu, brzy 
jeho produkce nabrala směr k rovným beatům 
až technu. Jeho hudebním domovem se stal 
Hotflush recordings a v lodnýnském Black 
Market prodává desky. 

Guy Brewer alias SHIFTED pochází taky 
z anglické techno scény, rád využívá i jeho 

dubové podoby, která se případně mění na 
drone. Vychází ve vydavatelství výše zmiňo
vaného Sighy, které se jmenuje Our Circula 
Sound.

Vstupné: 200 Kč, začátek: 22.00
Na NNŽ uvádí Move Association.

19. 4. – Nádraží v barvách duhy
Divadlo Letí bude v průběhu velikonočních 
svátků hostit doprovodný program Prague 
Pride a Alcedo Praha, kde se představí tema
tická divadelní představení z produkce Diva
dla Letí.

Vstup zdarma, začátek: 18.00 
Na NNŽ uvádí Divadlo Letí.

22.–25. 4. – Ateliér Nádraží Letí vol. 2 : Work 
in progress
Ve spolupráci se studenty architektury ČVUT 
proběhne pod vedením odborných lektorů 
a konzultantů druhý ročník terénního archi
tektonického cvičení, které si klade za cíl do
plnit stávající vybavenost a mobiliář společen
ského sálu, někdejšího skladu na Nákladovém 
nádraží Žižkov. Studenti dostanou odpovída
jící podmínky a zadání, která na konci celého 
cyklu budou prezentovat návštěvníkům.

Vstup zdarma, začátek: 11.00
Na NNŽ uvádí Divadlo Letí.

26. 4. – Prezentace studentů + Balet 
developerů
V rámci ateliéru Nádraží Letí vol. 2: Work in 
progress proběhnou odborné prezentace a di
vadelní představení Balet developerů.

Vstupné: 50 Kč, začátek: 18.00
Na NNŽ uvádí Divadlo Letí. n

-red-

Jedním z interpretů, kteří vystoupí na nákladovém nádraží, je i inovátor experimentální elektroniky Sigha

Takto vznikalo logo kulturního prostoru NNŽ

Kulturní prostor na Nákladovém 
nádraží Žižkov zahajuje
Městská část Praha 3 představila na tiskové konferenci dramaturgii kulturního programu pro 
prostor o velikosti 600 m2, který si v tomto industriálním objektu letos pronajala. Program NNŽ 
nabídne řadu aktivit v oblasti divadla, hudby, filmu nebo architektury. Nákladové nádraží před-
stavilo i svoje logo. 

foto: facebook.com/sigha

„P rogram je rozdělen do čtyř 
dramaturgií: divadlo, 
film, hudba a architektu-
ra. Bude probíhat od dub-

na do října a různé žánry se budou vzá-
jemně prolínat každý týden,“ vysvětlil 
zástupce starostky Matěj Stropnický.

Dramaturgická linie počítá 
s pestrou škálou kulturněvzdělá
vací produkce. Hlavními zapoje
nými sub jekty do celého projektu 
jsou pořadatelé, osobnosti nebo 
umělecké soubory, které mají le
tité zkušenosti s organizováním 
akcí, jež nemají pouze relaxační 
charakter.

Národní filmový archiv před
staví projektové dny „Principy po
hyblivého obrazu“, během nichž 
zapojí studenty z Prahy 3 do růz
ných tvůrčích dílen, výroby společ
ného 16 mm filmu či do prozkou
mání funkčnosti všech exponátů 
uzpůsobených přímo pro výukové 
účely. Režisér Miroslav Bambušek 

z Mezery o. s. počítá během mě
síce června s produkcí divadelního 
site specific projektu o energetic
kých zdrojích „Ropa“ přímo v are
álu nádraží. Stálým hostem nákla
dového nádraží bude Divadlo Letí, 
které propaguje současnou drama
tickou tvorbu a nabídne pásmo di
vadelních her, které se týkají přímo 
problematiky NNŽ. Od 17. června 
do 10. září se pod kurátorským ve
dením Galerie Jaroslava Fragnera 

uskuteční festival Krajinaměsto
veřejný prostor, který se zaměří 
na industriální a krajinářskou ar
chitekturu v kombinaci s designem 
a urbanismem. 

Nákladové nádraží Žižkov se 
zapojí i do populární festivalo
vé akce United Islands, kdy se 
klubová noc, konající se tradičně 
v nejprestižnějších pražských kon
certních sálech, uskuteční dne 19. 
června i v prostorách nádražního 

komplexu. Příspěvková organizace 
Junior klub se bude podílet na pro
gramu NNŽ projekcí ekologické
ho dokumentu, který bude určený 
pro 2. stupeň základních škol. Pro 
studenty proběhne i Hurá prázd
niny fest s headlinerem Sto zví
řat, který se uskuteční 24. června. 
Na nákladovém nádraží také zazní 
současná elektronická hudba z pro
dukce Move Association, která dě
tem umožní studijní i vzdělávací 

programy v oblasti techna. V září 
se zde uskuteční tradiční Dny žiž
kovského kulturního dědictví.

„Na mapě Prahy 3 vzniká nová 
kulturní instituce. Souběžně s progra-
mem pro letošek intenzivně jednáme 
s ministerstvem kultury a magistrá-
tem hlavního města o trvalém využití. 
Kulturními akcemi v budově nádraží 
vyzkoušíme, co všechno tu lze konat,“ 
uzavírá Matěj Stropnický. n

-ham-
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rozhovor

„Život je nejtěžší a nejkrásnější úděl 
člověka,“ říká Yvetta Simonová
Novinkou letošního Žižkovského masopustu bylo taneční odpoledne pro seniory, které se konalo 
v Paláci Akropolis. Pro nečekaný zájem muselo duo Josef Zíma & Yvetta Simonová přidat ještě 
další koncert v ten samý den, který byl opět skoro vyprodán. Oprávněný důvod k tomu vyzpovídat 
legendu české pop music Yvettu Simonovou, jak zvládá v pětaosmdesáti letech vystupovat před 
zaplněným sálem a být stále v kondici.

Spočítáte vůbec, kolik rozhovo-
rů jste poskytla médiím během své 
kariéry?

Strašně moc. Pokaždé ze zájezdů, 
před silvestrem, když se točil v tele
vizi, na Den žen, tak to bylo taky 
spousta otázek do časopisů. Bylo 
to nádherné, hlavně MDŽ. Zprofa
novali to tak, že opilí byli většinou 
muži a ženy dojedly zákusky. My 
s tím měli ale spoustu práce. Začát
kem dubna jsem pokaždé jezdila na 
hory, abych si odpočinula. Od roku 
1960 jsem zpívala s orchestrem Kar
la Vlacha a tam již účinkoval Milan 
Chladil. Tenkrát byly veřejné rozhla
sové nahrávky, ve studiu A to mode
roval Vladimír Dvořák. Ke každé 
písničce měl spojovací text, navíc 
strašně vtipný. 

O Žižkovském masopustu jste 
společně s Josefem Zímou vypro-
dali dvakrát za sebou Palác Akro-
polis. Vzpomenete si, kdy jste se 
poprvé potkali společně na pódiu? 

S Pepíčkem? To už před léty, 
když začínala televize, zpíval s or
chestrem Zdeňka Bartáka Půlnoc, 
do skel bubnují kapky, kdesi vedle brn-
kají klapky, černé, černé a bílé klap-
ky. Zpíval to, myslím, na silvestra. 
Já jsem taky měla za manžela Jaro
míra Vomáčku a ten mu psal hod
ně písniček. A já ho zbožňovala! 
S Pepíkem jsme se vídali průběžně, 
dělal ty Vlachovky, působil v diva
dle ABC, byl to i skvělý herec. Já 
ani nevím, jak jsme se dostali ke 
společné spolupráci, za to můžou 
asi naši manažeři. Vlastně počkej
te! Pepíček měl kapelu a výborné
ho dirigenta Jiřího Sládka, a  jeli
kož byl hodně vytížený a někdy 
nestíhal, začala jsem s tou kapelou 
občas zpívat. No a pak přišel Pe
píček, přidal se a představení dělal 
s námi. 

Nezpíváte ale přímo dechovku. 
Vyzkoušela jste mnoho jiných hu-
debních žánrů.

Dechovku jsem nedělala. Jaromír 
Vomáčka říkal: „Ty to nedělej, nejsi na 
to ten správný typ.“ Ale jsou to krásné 
písničky. Já je zpívala akorát na zá
jezdu v Americe a končila jsem celé 
vystoupení Tancuj, tancuj, vykrucaj! 
Zařadila jsem do svého repertoáru 
i blok národních písní, poněvadž se 
to publiku moc líbilo.

Čím se tolik liší interpretace kla-
sické dechovky od ostatní populár-
ní hudby? 

Jejej, to vám neumím takhle ro
zebrat. To by vám museli odpovědět 

ti, kteří ji zpívají. (smích) Začne se 
lidovkou, k tomu se přidá orchestr 
a je z toho dechovka. Jsou to vlastně 
národní písničky, které mají vlastní 
charakter, a tak znějí. 

Váš pseudonym vymyslel ten-
krát Jan Werich. Je to tak?

Můj první muž se jmenoval 
František Spurný a byl to i můj ma
nažer, který zároveň působil jako 
ředitel pražské Lucerny. Ten sem 
vozil i velké zahraniční hvězdy. Já 
jsem potom začala zpívat s Karlem 
Vlachem, ale ještě před tím s ním 
jezdil Werich. Viděl mě na plakátě, 
kde bylo napsáno Iveta Spurná. Ří
kal pak: „Proboha, Františku, ta tvo-
je žena nemůže zpívat, když se jmenuje 
Spurná. Takhle to nemůže být napsa-
né. To musí být ypsilon a dvě t. Je to 
přece francouzské jméno.“ Dal mi líste
ček, já jsem ho měla strašně dlouho 
schovaný. Bylo tam spousta jmen 
napsaných v angličtině. Několikrát 

se tam opakovalo jméno Simon. 
Manžel chtěl, abych měla stejný 
monogram, takže I. S.

Vzpomínáte často na Jana 
Wericha?

Chodili jsme k němu na návště
vu do Velhartic. Karel Vlach, Mi
roslav Horníček a Jan Werich měli 
třeba společnou šatnu v divadle 
ABC a Karel na tu dobu vzpomíná 

nejraději, protože měl k němu ten
krát nejblíže.

V té šatně to muselo vypadat.
No to víte, že jo. Byla tam hrozná 

sranda. Jednou byl den otevřených 
dveří v divadle ABC a já se tam byla 
schválně podívat. Byl tam takový 
stůl, vlastně pracovna o dvou ma
lých místnostech. A všechno tam zů
stalo tak, jak tam tehdy bylo. Vlast
ně ten stůl by ani neprošel dveřmi, 
byl moc velký. A to je dobře, protože 
zrovna na něm napsal Werich spous
tu svých textů.

Přes 60 let aktivně vystupuje-
te na pódiu, odkud pořád berete 
energii?

Zpívání a publikum, které je mi 
věrné, mě pořád drží při chuti k ži

votu. Těch představení není naštěstí 
tolik a dá se to zvládnout. 

Kdy se cítíte při zpívání nejlíp?
My jsme nastaveni na ten večer, 

na pozdní odpoledne. Když se to
čily desky, museli jsme být ale ve 
studiu už v 8 ráno. Milan Chladil 
udělal vždycky takové gentleman
ské gesto a říkal, abych přišla o ho
dinu a půl hodiny později, že něco 
předtočí. Když jsem přišla, tak si 
Karel Vlach dělal srandu, že si Mi
lan udělal akorát párek, kafe a pa
náka velkého ruma. A já čekala, co 
tam bude nazpívané, a ono nic. Po 
ránu se fakt špatně zpívá. Je potře
ba tak dvě hodinky, než se vám hlas 
probudí.

Provozujete doma ještě hlasové 
cvičení před koncertem?

Samozřejmě, to musím. Rozsah 
sice zůstává, ale věkem se posouvá 
směrem dolů. 

Co děláte jinak pro svoje zdraví?
Cvičím denně od svých čtyřiceti 

let. Ta kondička by mohla být lepší, 
ale ta léta vám ji dost silně nabou
rávají. Když si uvědomím, že jsem 
ročník 1928, tak se musím opravdu 
hodně snažit a vytrvat.

Zažila jste všechny etapy naší 
republiky. Na kterou z nich vzpomí-
náte nejčastěji?

Na válku. Když přišli Němci, 
bylo mi 10 let a pamatuju si, jak jim 
koukaly z kapes párky, housky, špe
káčky, poněvadž špekáček stál ten
krát 50 haléřů, 70 haléřů stál párek, 
ale to byly párky! Cpali se tu, dorty 
měly až za ušima, protože z toho hla
du sem přišli do obrovského blaho
bytu. Bylo to hrozné období. Když 
jsem měla hodiny na klavír, vždyc
ky se mnou chodila maminka nebo 
tatínek. Sama jsem nikam nesměla, 
protože všude bylo nařízeno zatem
nění oken.

Vystupovala jste i v zahraničí. 
Která cesta vám nejvíce utkvěla 
v paměti?

Po Sovětském svazu jsme jezdi
li hodně. Nejdelší bylo dvouměsíč
ní turné v kuse. Měli jsme úspěch, 
protože náš orchestr byl na špičko
vé úrovni. Přišel Vlach s kapelou 
na jeviště a všechny oslnil. Ako
rát poslední den, byli jsme zrovna 
v Doněcku, přijely v srpnu 1968 voj
ska. Letěli jsme domů vojenským le
tadlem a báli jsme se, že nás domů 
ani nepustí.

Nenapadlo vás, že byste po 
vstupu varšavských vojsk do Čes-
koslovenska, emigrovala?

To ne. Měla jsem tu maminku 
a ani  mi to nepřišlo na mysl. Těžko 
bych se v zahraničí se svoji profesí na
víc uživila. Jsem lokální patriot a na
víc teď tu opravenou Prahu miluju. 

Co vy a Žižkov?
Tetička měla koloniál na Žižkově, 

bylo to za války a ještě v tom krát
kém poválečném období. Za ní jsme 
jezdili tramvají číslo 21 na návště
vu. Jinak víte o tom, že Karel Vlach 
byl kovaný Žižkovák? Začínal s ma
lou kapelou v Dělnickém domě na 
Žižkově. 

Máte ještě nějaké přání, které by 
se vám mohlo splnit?

No nemyslím, že zítra najdu za
kopanej poklad. Já si přeju, aby byl 
klid, aby tady nebo jinde něco ne
vzplálo. Samozřejmě si přeju nejvíc 
zdraví. Pokud jste mladý, neřešíte 
to. Ale ve stáří ubývá sil, není to ta
ková radost z toho života, omezuje 
vás v osmdesáti pěti letech ledacos. 
Jak říká Werich: „Stáří je blbec, ale je 
to jediný způsob, jak zůstat při životě.“  
Život je holt nejtěžší a nejkrásnější 
úděl člověka. n

Martin Hošna

Yvetta Simonová 
(nar. 1928) patří ke stálicím čes-
koslovenské populární hudby. 
Původně operetní a muzikálová 
zpěvačka začala v roce 1960 
spolupracovat s Orchestrem 
Karla Vlacha jako hlavní pěvec-
ká hvězda. S kolegou Milanem 
Chladilem nazpívala nespočet 
šlágrů, které patří k zlatému fon-
du tuzemské pop music. Dodnes 
aktivně vystupuje na pódiu.

Po ránu se 
fakt špatně zpí-
vá. Je potřeba 
tak dvě hodinky, 
než se vám hlas 
probudí

foto: Vojta Vrbický
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„Hudba a krása koncertních síní na děti 
velmi působí,“ tvrdí Jarmila Novenková
Již osmnáct let funguje sborové studio Zvoneček v budově Gymnázia a hudební školy hlavního 
města Prahy na Komenského náměstí. Za tu dobu se z obyčejného školního sboru stal soubor, kte-
rý vystupuje na prestižních pódiích po celém světě. Slovo má sbormistryně Jarmila Novenková, 
která za dirigentským pultem stojí od samého počátku.

Z původního sboru Zvoneček z roku 1996 
se stalo rozsáhlé sborové studium. Jak 
k tomu došlo?

Sbor byl na počátku pouze dalším doplň
kem pro děti, které se učily hře na nástroj. 
Zpívání pomáhalo rozvíjet jejich hudební cí
tění. Původně jsem začínala jen se skupinkou 
11 dětí. Po prvním vystoupení mi byl nabídnut 
plný pracovní úvazek, dětí přibývalo, sbor se 
postupně rozrůstal až do dnešní podoby dvou 
přípravných sborů, koncertního a komorní
ho sboru a celkového počtu 230 dětí. Nyní již 
sbor není jen doplňkem pro instrumentalisty, 
sborový zpěv může být hlavním oborem pro 
ty, kteří chtějí jenom zpívat. Mnohé z nich ov
šem posílám ke zkouškám na nástroj, protože 
si myslím, že hudební nadání by se mělo vyu
žít beze zbytku. Hudební nástroj dítěti totiž 
zůstane napořád, v dětském sboru v určitém 
věku musí skončit.

Řídíte čtyři sbory. Jak to zvládáte?
Je to náročná, vyčerpávající, ale velmi 

krásná, radostná a pestrá práce. Nejmenší 
děti ze Zvonítek (4–8 let) potřebují mateř
ský přístup, stálou akci, legrácky, motivaci, 
učení hrou. Starší Zvonečky, kam chodí děti 
od 3. do 5. třídy, zvládají náročnější dvojhla
sé skladby, seznamují se s duchovní hudbou, 
rády zpívají staré latinské písně. V 6. třídě 
děti přecházejí do koncertního sboru Zvon
ky, který je hlavním tělesem sborového stu
dia, zúčastňuje se mezinárodních soutěží 
a koncertních turné. Nejstarší členky tvoří 
dívčí sbor Abbellimento. Téměř všechna tato 
děvčata prošla přípravnými sbory, mají mno
ho zkušeností, proto mohou zpívat ty nejná
ročnější skladby. Abbellimento je opravdovou 
ozdobou našeho sborového studia. Samo
zřejmě na takové množství dětí nemohu být 
sama. Ochotně pomáhají rodiče, hlavně při 
koncertech. S přípravnými sbory mi pomáhá 
bývalá členka sboru, nyní má asistentka Iva 
Glaserová. Organizační záležitosti zajišťuje 
Sdružení Zvoneček.

Říká se, že hlas je nejdokonalejší hudeb-
ní nástroj.

To je určitě pravda. Hlavně vám umož
ní prožívat hudbu bezprostředně a přiroze
ně. Myslím si, že i děti, které hrají na nástroj, 
může zpěv obohatit. Hudební fráze prožité 
při zpívání lépe pochopí a aplikují v nástro
ji, sbor jim umožní vystupovat na velkých 

pódiích, jako třeba v Rudolfinu nebo u Šimo
na a Judy, kde pravidelně koncertujeme. Hud
ba a krása koncertních síní na děti velmi pů
sobí. Velkým zážitkem je pro mě sledovat 90 
malých dětí držících se za ruce a v naprostém 
tichu nastupujících v Rudolfinu na pódium. 
Krása a majestátnost prostředí jim nedovolí 
ani mluvit, natož zlobit. 

Odnaučujete je v podstatě trémě?
Ano! Že si děti vyzkouší koncertování nej

dříve v kolektivu, je velké plus, protože ne
cítí takovou odpovědnost jako při sólovém 
vystupování.

Jaký největší úspěch si může Zvoneček 
připsat?

Rozhodně ceny Grand Prix a absolutní ví
tězství. V některých mezinárodních soutěžích 
vítězové jednotlivých kategorií postupují do 
poslední – nejvyšší soutěže. Setkají se tedy zá
stupci sborů ženských, mužských, dětských, 
mládežnických, folklorních, chrámových –  
bez ohledu na věk nebo složení. Z nich se vy
bere jeden, který se porotě nejvíce líbil. Tako
vé ocenění jsme získali v Olomouci. Dvě ceny 
Grand Prix jsme získali v Grazu v roce 2011. 

Tím jsme se stali oficiálně nejúspěšnějším 
účastníkem soutěže, protože těch cen se udě
lovalo sedm a naše  Abbellimento z nich získa
lo dvě. To je pro nás velkou motivací. Cítíme 
velkou podporu rodičů, školy, hlavního města 
Prahy i ministerstva kultury a především měst
ské části Praha 3, kde působíme, proto děláme 
všechno pro to, abychom je nezklamali. 

Je vidět rozdíl mezi výkonem Zvonečku 
a jiných zahraničních sborů?

Rozdíly jsou rozhodně veliké. Je mnoho 
sborů, ke kterým vzhlížíme a máme se stále co 
naučit, a na druhou stranu jsme se na svých 
cestách setkali i s výkony úsměvnými. Třeba 
některé americké sbory mají jiné cítění i pří
stup ke sborovému zpěvu. Většinou u toho dě
lají show, zpívají hudbu, která je sama nenapl
ňuje, zkrátka takovou, u které je potřeba ještě 
něco choreograficky doplnit. Naše děti už od 
útlého věku mohou zpívat skladby, které roz
víjejí jejich fantazii, protože jsou harmonicky 
bohaté a pestré. Takové napsal například Petr 
Eben a Ilja Hurník.

Kterých akcí, které pořádá třetí městská 
část, jste se dosud účastnili?

Těch je opravdu mnoho. Například jsme 
zpívali na předávání ceny Dobrovolník roku 
v Atriu nebo jsme otevírali zrekonstruovaný 
Památník na Vítkově českou hymnou za účasti 
pana prezidenta.

Co chystáte pro tento rok?
V květnu budeme přijímat – jako každo

ročně – nové děti, přesný termín bude na na
šich stránkách www.zvonecek.cz. O prázdni
nách nás čeká soutěž v anglickém Walesu a ta 
má neuvěřitelnou tradici už od 50. let minu
lého století. Je to velice prestižní festival, kde 
bude obrovská konkurence. Všechny sbory 
jsou na špičkové úrovni. Budeme soutěžit ve 
třech kategoriích. V rámci letošního Roku čes
ké hudby také budeme vystupovat 8. června 
na koncertě ve Staré Boleslavi, 10. června u sv. 
Gabriela na Smíchově, 11. června bude koncert 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměs
tí Jiřího z Poděbrad a 16. června každoroční 
závěrečný koncert všech oddělení v kostele sv. 
Šimona a Judy. Již máme i plán na září a rok 
zakončíme tradičně svatoštěpánským koncer
tem v Rudolfinu. Snažíme se vystupovat často, 
aby děti cítily, že se pořád něco děje. n

Martin Hošna

Zvoneček má 
mnoho zkušeností 
s vystupováním 
v zahraničí i doma

foto:  Jan Vančura

Multižánrový open-air festival Apríles láká na přehlídku punkových kapel
V sobotu 26. dubna od 14 hodin 
se na Vrchu sv. Kříže uskuteční 
studentský festival Apríles, který 
se zaměří především na neokou-
kané kapely alternativní klubové 
scény.

Původně pouhý projekt studentů 
Arts Managmentu z VŠE v Praze, 
nyní svébytný festival, který se rok 
od roku rozrůstá o další kulturní 

programy, jež vyhledávají jak malí 
návštěvníci, tak i ti dospělí. Letos 
se Apríles, jedna z hlavních dopro
vodných akcí Pražského Majálesu, 
nekoná ve Stromovce, jako tomu 
bylo minulý rok, ale přesunul se na 
Parukářku.

„Zásadní novinkou letošního roč-
níku je změna místa konání festiva-
lu. Po třech letech se festival přesouvá 
z holešovické Stromovky na žižkovskou 

Parukářku, která poskytuje lepší před-
poklady pro další rozvoj festivalu. Zá-
měrem bylo zejména zajistit lepší pří-
stupnost a přiblížit se naší alma mater,“ 
potvrdila za festivalový tým Denisa 
Steinocherová.

Multižánrový openair festival 
opět podporuje především mladé 
a nadějné kapely, kterým tak dává 
příležitost vystupovat na velkém 
pódiu. Mezi účinkujícími se objeví 

např. punk´n´rollová formace Dir
ty Blondes nebo kapela The Roc
ket Dogz, jež tradiční punk obaluje 
do agresivního psychobilly. O tom, 
že se festival ponese ve studentském 
duchu, vypovídá i množství dopro
vodných akcí a připravovaných 
workshopů. 

V areálu bude připravena Ap
ríles relax zóna s wifi připojením 
a punkovou fotozdí. Během celého 

dne se návštěvníci budou moci za
pojit do soutěže o ceny, včetně líst
ků na Majáles. Nebudou chybět 
ani speciální programy pro rodiče 
s dětmi. Moderovaná debata o pun
ku přiblíží jeho minulost i součas
nost, včetně účasti punkových veli
čin tuzemské scény. Více informací 
o festivalu naleznete na stránkách  
www.apriles.cz. n

-ham-
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neziskový sektor

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

3–5. 4. so Jarní dobročinná burza 
oblečení a potřeb pro děti. 
Info na www.nova-trojka.cz 
nebo tel.: 775 644 978

 3. čt 20.00 Mediace aneb Může-
me se dohodnout – rezerva-
ce na tel.: 603 416 724

 6. ne 15.00 Morana aneb Pojďte 
se s námi rozloučit se „zi-
mou“. Sraz na dětském hřišti 
za Kauflandem na Jarově

 8. út 17.00 Sbírka pro OSPOD, vše 
potřebné pro děti a dospělé

11. pá 18.00 – 12. so 10.00 Pyžám-
kový večírek, rezervace tel.: 
603 416 724

12. so 9.00 Rozhýbejme těla aneb 

Dubnové dopolední cvičení – 
rezervace tel.: 774 416 744

14. po 19.00 Mám tě plné zuby 
aneb Puberťáci v rodině  
rezervace tel.: 603 416 724

17. čt 9.00 a 14.00 Velikonoč-
ní dílny, rezervace tel: 
777 327 207 

22. út 16.00 Dvojčata v rodině – 
podpůrná skupina, rezervace 
tel.: 774 416 744

24. čt 10.00 Poruchy učení 
a chování aneb Kdy už je 
to problém, rezervace tel.: 
603 416 724

27. ne 20.00 Čtrnáctá Procházka 
filmem – PAN ROMAN

29. út 10.00 Jdeme do nemocnice 
– podpůrná skupina, rezerva-
ce tel.: 603 416 724

30. st 16.00 Čarodějnice v Zahra-

dě – IC Zahrada, U Zásobní 
zahrady 8, Praha 3

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

 4. pá 17.00–19.00 Vosková batika 
na hedvábí – dílna pro 
dospělé a děti od 10 let, 
přihlášky předem

 8. út 17.00–19.00 Velikonoč-
ní aranžování – dílna pro 
dospělé a děti od 8 let, 
přihlášky předem

15. út 17.00–19.00 Velikonoční ko-
šíkaření – dílna pro dospělé 
a děti od 10 let, přihlášky 
předem

30. st 16.00–18.30 Pálení čaroděj-
nic v Ulitě

Velikonoční prázdniny:
17.–18. 9.00–17.00 Bezpečně 

s Ulitou – příměstský tábor, 
6–15 let

17.–18. 9.00–17.00 Velikonoční Ulita 
– příměstský tábor, 6–15 let

17.–18. Aktivity víkend v Podkrkono-
ší – trampolína, geocaching, 
pátrací hra, horolezecká 
stěna a další, 10–17 let

18. pá 9.00–17.00 Za velikonocemi 
do Jílového u Prahy – Veliko-
noční výlet pro děti i dospělé

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

 5. so 9.00–18.00 Bazar oblečení – 
více na www.rkulitka.cz

 8. út 16.00–18.00 Velikonoční 

dílna, rezervace předem
10. čt 10.00–12.00 Co jíst na jaře 

– seminář, rezervace předem 
v RK Ulitka

 pá 10.00 – 12.00 Hraní si se 
zvyky a tradicemi (11. 4. 
Velikonoční zvyky, 25. 4. 
Mláďátka).

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

Každý pátek 14.30–16.00, 
16.00–17.30 kurz Montessori příprava 
dětí na školní docházku
 1. út 9.30–10.30, 10.30–11.30 

Uklízíme s dětmi – beseda 
 3. čt 18.00–19.30 Úvodní Mon-

tesssori seminář ke kurzům 
17. čt 15.00–17.00 Velikonoční tvo-

ření – dílna pro rodiče s dětmi 

Paleček slavil sedmé 
narozeniny
Rodinné a komunitní centrum Paleček si ve středu 
5. března připomenulo již sedm let svého působení. Naro-
zeninová oslava se neobešla bez tradičního Palečkova dor-
tu a především malé gratulanty potěšilo loutkové divadel-
ní představení a výtvarná dílna. 

Gaudia pomáhá už 10 let

Rozhovor s Olgou Kunertovou, psy-
choterapeutkou, psychiatryní a za-
kladatelkou občanského sdružení 
Gaudia proti rakovině.

Proč jste občanské sdružení 
Gaudia proti rakovině založila?

Idea tohoto sdružení vznikla před 
10 lety tak, že ke mně do ambulan
ce přišly dvě maminky onkologicky 
nemocných dětí. Obě potřebovaly 
podpořit, chtěly zvládnout nároč
nou situaci, ve které se jim mnoho 
podpory nedostávalo. To mě později 
vedlo k založení občanského sdruže
ní Gaudia proti rakovině, které dnes 
poskytuje onkologicky či jinak těžce 
nemocným a jejich blízkým psycho
terapii, doprovázení nebo i masáže.

K čemu to pacientům a jejich 
příbuzným pomáhá?

To, jakou nemocí člověk trpí, čas
to souvisí s tím, jak žije, jak se sebou 
zachází a jak o sobě smýšlí. Máli se 
uzdravit, je třeba mu pomoci právě 
tyto okolnosti změnit. Takže tera
peutická práce může nemocnému 
pomáhat k uzdravení a usnadňuje 
jemu i jeho blízkým vyrovnat se se 
změnami, které jim do života přines
la nemoc. V případě nevyléčitelných 
onemocnění mohou nemocní nachá
zet v terapii a doprovázení podporu 
a prostor, kde si mohou ujasnit, co 
je právě teď pro ně nejsmysluplnější. 
A také tu mohou mluvit o svých oba
vách, které často nechtějí probírat se 
svými blízkými. Masáže pak pomá
hají dostat tělo do rovnováhy nebo 
prostě jen přinášejí úlevu a uvolnění.

Nahrazujete tedy nějak klasic-
kou zdravotnickou péči?

Ne, doplňujeme ji, spíš děláme 
něco jiného. Zdravotní personál 
obvykle nemá kapacity na to, aby 

se takovými věcmi, jako jsou obavy 
pacienta, podrobněji zabýval, a ne 
každé zdravotnické zařízení má své
ho psychoterapeuta. Lékaři a sestry 
mají málo času na to, aby se mohli 
s každým pacientem bavit a opako
vaně mu vysvětlovat některé věci, 
dávat mu prostor ke zjišťování, co 
by si sám nejvíc přál. Dělají jiné věci.

Loni v listopadu jste slavili desá-
té narozeniny vašeho sdružení, co 
to znamená pro Vás osobně?

No, pro mě je to především důvod 
k radosti. Poskytujeme naše služby 
ambulantně, po Skypu i ve dvou ne
mocnicích, našich klientů přibývá, 
doporučují nás blízkým a známým. 
To je důkazem, že to je služba uži
tečná a potřebná. Také se zatím stá
le daří hradit náklady péče ze spon
zorských darů a grantových peněz, 
takže je finančně dostupná všem. 
A máme možnost rozvíjet i jiné ak
tivity – nejen terapeutickou práci. 
V posledních letech se také věnujeme 
vzdělávání zdravotnického personá
lu a před rokem a půl jsme v praž
ských Dejvicích otevřeli Galerii pro 
onkologické pacienty, jejich blízké 
a podporující umělce – kde vystavují 
amatérští umělci, dětští pacienti, ale 
i renomovaní umělci a veškerý výtě
žek jde na podporu projektů našeho 
sdružení. Takže pro mě byly desáté 
narozeniny příležitostí uvědomit si, 
že Gaudia proti rakovině má co sla
vit – roste a je užitečná. n

-red-

Se sfouknutím svíček na Palečkově narozeninovém dortu 
pomohla dětem ředitelka RKC Paleček Jana Lišková

Centrum Gaudia, Jeseniova 47 
pořádá v úterý 8. 4. od 19.30 hod. 
benefiční koncert v kostele sv. 

Prokopa. Na programu Mše D dur 
Antonína Dvořáka, zpívá Pražský 

smíšený sbor.

Zakladatelka 
o. s. Gaudia 
proti rakovině 
Olga Kunertová 
(vpravo) při 
otevření galerie

Do Písecké ulice, kde Pa
leček sídlí, si za sedm let 
jeho fungování našlo ces
tu mnoho dětí se svými 

rodiči. Centrum pro ně vedle herny 
přináší bohatou nabídku kurzů jak 
pro děti, tak i vzdělávací semináře, 
besedy a workshopy pro dospělé. 
„Těší mě velká přízeň, kterou Palečko-
vi děti i rodiče projevují. S řadou dětí 
se tady potkávám několik let, kdy naše 
kurzy navštěvují od batolat až po star-
ší věk a pak sem docházejí i ve společ-
nosti mladších sourozenců. Ale předně 
bych chtěla poděkovat celému týmu, kte-
rý v Palečkovi pracuje, bez něho si pro-
voz centra vůbec nedokážu představit,“ 
uvedla při zahájení oslavy ředitelka 
centra Jana Lišková.

V Palečku najdou  
podporu i pomoc také 
rodiny, které se na
cházejí ve složi
té životní situaci. 
Rodinné centrum 
totiž úzce spolu
pracuje s odděle
ním sociálně práv
ní ochrany dětí 
(OSPOD) v Praze 3. 
„V zázemí centra nabízí-
me kurzy i kroužky také pro 
sociálně znevýhodněné rodiny. Ve 
spolupráci s OSPOD pořádáme pravi-
delné vzdělávací semináře pro pěstou-
ny. Pěstounským rodinám poskytujeme 
také odlehčovací služby. A velmi oblí-
bené jsou také příměstské letní tábory 
a příměstské soboty nebo vánoční be-
sídka pro děti v pěstounské péči a děti 
z ohrožených rodin,“ vypočítává další 
služby centra Jana Lišková. 

Centrum provo
zuje také Palečkovu 

rodinnou linku, kde 
na telefonním čísle 

775 103 993 poradí např. 
s vyřízením žádosti o so

ciální dávky nebo zprostředku
jí kontakty na další poradenské or
ganizace. Vedle toho každý čtvrtek 
od 17.00 do 18.00 funguje v RKC 
Paleček sociálně právní poradna, 
kde sociální pracovnice může po
moci zodpovědět otázky zejména 
z oblasti sociálně právní ochrany 
dětí, sociálního zabezpečení nebo 
problematiky rozchodu partnerů. 

„Tyto konzultace poskytujeme zdarma,“ 
upřesňuje ředitelka Lišková.

Rodiče ale mohou využívat i in
ternetovou rodičovskou poradnu, 
kde na dotazy z oblasti výchovy 
dětí odpovídá zkušená pedagožka 
Michaela Willheimová, nebo Inter
aktivní mapu neziskových organiza
cí v Praze 3, která vznikla v RKC 
Paleček v rámci projektu Abeceda 
pro rodinu a uživatelům pomůže 
nalézt vhodnou pomoc či podporu 
v různých oblastech sociální a zdra
votní problematiky. Více na www.
rcpalecek.cz n

-mot-

Zápis dětí  
k nástupu do MŠ 

Paleček na školní rok 
2014/2015 proběhne 

9. 4. od 10 do 16 hodin.

Přihlášky na 
www.mspalecek.cz.

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

V dubnu přihlášky na letní rehabilitační 
cvičení, angličtinu a počítačové kurzy – 
kurzy probíhající vždy v úterý od červ-
na do září. Od 23. dubna – zápis do vy-
braných podzimních kurzů.

V termínech 21.–22. 4, 1.–2. 5. 
a 8.–9. 5. bude klub uzavřen.

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

Pravidelný provoz: po, út a čt 8.30–
11.30 pro osobní konzultace (bez ob-
jednání), po, út a čt 12.30 –15.30 pro 
telefonické dotazy

 2. st 14.00 hod. seminář s témati-
kou nového občanského zá-
koníku v Klubu důchodců na 
adrese Olšanská 7

Na www.dluhovylabyrint.cz informace 
z oblasti dluhové problematiky i dota-
zy v rámci internetového poradenství. 
Více na www.remedium.cz.

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2

 1. út 16.30 J. Novák 
– Jaroslav Foglar a Žižkov

15. út 16.30 J. Baloun 
– I tak bylo... – setkání s auto-
rem stejnojmenné knihy

29. út 14.00 Vycházka na Olšanské 
hřbitovy – sraz před vchodem 
vedle Paláce Flora

Senior Fitnes o. s.
Zdravotní cvičení pro každého a kaž-
dý věk – nejen pro seniory kaž-
dý čt 10.00–11.00 TJ Sokol Žiž-
kov II, Na Balkáně 812. Info na tel: 
604 725 657 (Václav Morštejn), e-mail: 
seniorfitnes@seznam.cz. Více na 
www.seniorfitnes.cz.

23. st 9.00 Den pro zdraví nejen pro 
seniory, ale pro každého včet-
ně dětí – areál softbalového 
a basebalového hřiště SABAT 
Troja

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

30. st 17.00–18.30 Čaj o páté 
v Mag daléně – Zásady domá-
cího pečování – pro všechny 
pečující a blízké onkologicky 
nemocného člověka

Farnost Žižkov, Čajkovského 36
každé po 17.00–18.00 kurzy trénování 
paměti – zdarma, vhodné pro seniory, 
info na tel.: 775 204 907

Svaz diabetiků ČR
14. po vycházka kolem Rokytky, sraz 

13.30, zast. bus 177 a 198 
Spojovací

18. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou služ-
bou, Roháčova 26

Nový občanský zákoník – novinky v oblasti dědictví od 1. ledna 2014 II.
Tématem tohoto článku jsou dědické tituly a no-
vinky, které přinesl v této podkapitole dědické-
ho práva nový občanský zákoník. 

Do konce loňského roku bylo možné dědit tzv. ze 
zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů (to 
v případě, že závěť byla zčásti neplatná nebo řeši
la jen část předmětu dědictví.) Platilo, že dědění 
ze závěti má přednost před děděním ze zákona.

To v zásadě platí i dle nového občanského záko
níku, ale stejně jako v ostatních částech dědického 
práva se objevuje řada novinek a rozšíření. Jednou 
ze zásadních změn je i existence nového dědického 
titulu – tzv. dědické smlouvy. Dědická smlouva má 
přednost před děděním ze závěti i ze zákona. Jedná 
se o dohodu mezi zůstavitelem a dědici, kterou uza
vřou formou veřejné listiny a vlastně se „dopředu“ 
domluví, jak bude dědictví rozděleno. Tuto smlou
vu lze sice uzavřít pouze o ¾ pozůstalosti (čtvrtina 
musí zůstat vždy volná a zůstavitel o ní může roz
hodnout prostřednictví závěti nebo ji ponechat na 
dědění „ze zákona“), představuje však mimo jiné 
pro dědice zajímavou ochranu – např. pokud zů
stavitel během života daruje věc, která je předmě
tem dědické smlouvy, může se smluvní dědic dovo
lat neúčinnosti tohoto darování. 

Co se týče dědictví ze závěti, i zde nalezneme 
několik změn. Stejně jako dříve je vyžadována 

závěť pořízená písemnou formou, a to buď zcela 
vlastnoruční nebo nenapsanou vlastní rukou, ale 
s podpisy dvou současně přítomných svědků nebo 
formou veřejné listiny (tzn. formou notářského zá
pisu). Zcela nová je také možnost pořízení závěti 
s úlevou, která je charakteristická tím, že ji může 
člověk uzavřít ústně v případě nenadálé událos
ti, při které je v bezprostředním ohrožení života 
(např. ve válce, při živelní pohromě apod.). Tato 
forma závěti může být pořízena i ústně před svěd
ky. V případě, že osoba, která ji pořizovala, zůsta
ne naživu, po zákonem stanovené době platnost 
takto uzavřené závěti zaniká.

Zůstavitel může také v rámci své závěti, dědické 
smlouvy nebo prostřednictvím samostatného do
větku pořídit odkaz, ve kterém nařídí určité osobě 
(nejčastěji dědici), aby vydala jiné osobě (odka
zovníku) předmět odkazu ze zůstavitelova vlast
ního majetku nebo z dědictví. Odkazovník nemá 
povinnost přispět na úhradu zůstavitelových dlu
hů. Nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, právo 
na odkaz uplatňuje odkazovník vůči dědici přímo 
bez zapojení soudu. Např. pan Novák ví, že jeho 
kamarádovi se líbí starožitné hodiny, které mu visí 
v obývacím pokoji. V rámci závěti odkáže tyto ho
diny svému kamarádovi. Kamarád se nestává dě
dicem, má však právo po dědicích pana Nováka 
žádat vydání starožitných hodin.

Přelomovou novinkou je možnost dát si do zá
věti tzv. vedlejší doložky. Těmi se myslí podmín
ka, doložení času nebo příkaz. Tyto vedlejší do
ložky nesmí směřovat ke zřejmému obtěžování 
dědice nebo odkazovníka ze zjevné zůstavitelovy 
svévole a dále zjevně odporovat veřejnému pořád
ku nebo být nesrozumitelné. Rovněž není možné 
dědici nebo odkazovníku ukládat cokoliv v sou
vislosti s rodinným stavem – tedy např. podmín
ku se vdát, oženit, rozvést apod. Není však vylou
čeno, že zůstavil ve své závěti stanoví, že potomek 
zdědí dům poté, až dostuduje vysokou školu, kte
rou již začal studovat.

V případě dědění ze zákona, k němuž dochází, 
pokud nedojde k dědění celé nebo části pozůsta
losti podle dědické smlouvy nebo závěti, je hlavní 
novinkou navýšení počtu dědických skupin, na
zývaných ovšem už třídami. Z původních čtyř jich 
je šest. Nově navržená pátá třída zahrnuje praro
diče rodičů zůstavitele, tedy zůstavitelovy pradě
dečky a prababičky. Nedědíli žádný dědic v páté 
třídě, má dědictví připadnout potomkům dětí 
sourozenců zůstavitele a potomkům jeho praro
dičů (šestá třída).

V příštím článku se budeme věnovat problema
tice ochrany nepominutelného dědice. n

Petra Skuhrová a Kristýna Krušinská
Občanská poradna REMEDIUM

Žadatelé o osvojení se mohou 
o změnách v zákoně poradit na úřadě
Nový občanský zákoník se významně dotkl i úpravy osvojení dětí. Se změnami, 
které zákoník do této oblasti přinesl, seznámí žadatele pracovnice náhradní 
rodinné péče.

N a našem oddělení 
jsme od ledna řešili 
již tři případy předá-
ní do péče před osvo-

jením, což je právě taková novinka, kte-
rou nový občanský zákoník zavádí, kdy 
dítě může okamžitě z porodnice putovat 
do péče žadatelů o osvojení,“ říká Mar
tina Minhová, vedoucí oddělení so
ciálně právní ochrany dětí úřadu tře
tí městské části. 

Změn, které do oblasti osvojení 
dětí přináší nový občanský zákoník, 
je ovšem celá řada. „Jednou z těch 
nejzásadnějších je, že zákoník posiluje 
ochranu osvojovaného dítěte a součas-
ně také ochraňuje práva rodičů dítěte 
a dalších blízkých příbuzných,“ upřes
ňuje Martina Minhová. 

Nově také dává rodič dítěte sou
hlas s jeho osvojením osobním pro
hlášením k soudu, zatímco podle 
dříve platné právní úpravy mohl dát 
souhlas pouze před orgánem sociál
ně právní ochrany. Další změnou je, 
že je možné tento souhlas k osvojení 
odvolat do tří měsíců ode dne, kdy 

byl vyjádřen rodiči dítěte. „Tato úpra-
va ale může přinést určitou nejistotu pro 
osvojované dítě, ale i pro budoucí osvoji-
tele,“ upozorňuje dále vedoucí oddě
lení Minhová. 

„Výčet otázek, které přináší nový ob-
čanský zákoník při řešení případů osvo-
jení, je velmi široký. Žadatelé o osvoje-
ní se se svými dotazy mohou obrátit na 
naše pracovnice náhradní rodinné péče. 

Nejvhodnější cestou je sjednat si telefonic-
ky osobní schůzku, na níž pracovnice po-
radí s konkrétním problémem,“ dodává 
zástupkyně starostky pro sociální ob
last Miroslava Oubrechtová. n

ilustrační foto

Kontakty:
Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, Seifertova 51

vedoucí oddělení: 
Martina Minhová, 
tel.: 222 116 485, 
e-mail: martinam@praha3.cz

Jitka Winklerová – sociální 
pracovnice – náhradní 
rodinná péče 
tel.: 222 116 459, 
e-mail: jitkaw@praha3.cz

Simona Teplá – sociální 
pracovnice – náhradní 
rodinná péče 
tel.: 222 116 547, 
e-mail: simonat@praha3.cz

Plán akcí Svazu důchodců na rok 2014

Výlety:
 Ì Polsko – Krakow 25.–28. 9. Cena: 4790 Kč 

(Olomouc, Vělička – solná jeskyně) 
 Ì Polsko – 28. 5. a v říjnu (datum bude 

upřesněno)
 Ì jednodenní výlety po českých lázních: 15. 5. 

lázně Jáchymov, 6. 11. Lázně Mšené, výlet 
parníkem Vyšehrad 19. 6.

 Ì týdenní ozdravný a rekreační pobyt Šumava 
– Lipno 7.–14. 9.

 Ì každé úterý výlety do okolí Prahy, každý pá-
tek výlety po ČR 

Společenské akce:
 Ì Oslavenci – 22. 5. a 30. 10. 
 Ì Dobrovolník roku – prosinec 
 Ì Přednášky pro seniory a taneční odpoledne 

v hotelu Olšanka – pořádá MČ Praha 3

Kultura:
 Ì Koncerty – Rudolfinum, koncerty starých 

mistrů v chrámech, Nekonvenční žižkovský 
podzim

 Ì Divadlo „U Valšů“ (Život 90)

Klubová činnost:
 Ì každé pondělní odpoledne, 

provoz zachován i v letních měsících 
 Ì plavání v hotelu Olšanka 

-mot-

„
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Objednávky inzerce do čísla 5/2014 
zasílejte na rn.inzerce@praha3.cz 

do 15. 3. 2014.

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

RT-REALITY-byt_RadnicniNoviny_10-2013_67x42.indd   1 23.10.2013   13:01:08

 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

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby

www.danovyservis.eu
Praha a okolí  tel.: 602 884 800

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 Prodáváme

a pronajímáme
nejvíce bytů a domů
v Praze 3

Přijmeme nové kolegyVolejte - 267 132 616
www.remaxace.czVinohradská 2396/184 Praha 3

7. patro

REPROGRAFICKÉ CENTRUM VE VAŠI BLÍZKOSTI

Velkoformátový tisk a kopírování barevné a černobílé na strojích s
ź inkoustovou technologií HP
ź voskovou technologií OCÉ

Velkoformátové skenování do formátu A0 barevné a černobílé

Maloformátový tisk a kopírování barevné a černobílé do formátu SRA3

Dokončovací práce
ź skládání velkoformátových kopií
ź kompletace projektové dokumentace
ź různé druhy vazby – kroužková, pevná, nasouvací, termovazba
ź bigování, vrtání, lepení, strojní šití a řezání

Nabízíme:

Ceník a více informací naleznete na http://www.sudop.cz

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

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

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

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

www.diabetologiepraha3.cz

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ  
DŘEVORUBCI ČR 
za účasti vicemistra světa  
Martina Komárka

Partneři závodu:

Partneři série:

Kvalifikační závod pro finále CZECH SERIES 2014

CZECH CUP  
PRAHA 3

SOBOTA 
3. 5. 2014
od 13.00 hod.
PRAHA náměstí  
Jiřího z Poděbrad

www.timbersports.cz

VSTUPNÉ  
ZDARMA

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

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

 n Malířské a lakýr. práce+úklid, levně/kvalit-
ně p. Sus Tel.: 603 505 927.

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

 n !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! Vyklízení 
bytů,  sklepů,  pozůstalostí.  Odvoz  sterého  ná-
bytku k  likvidaci. Stěhování všeho druhu. Od-
voz nepotřebných věcí k likvidaci. Zn. LEVNĚ.
Tel.: 773 484 056.

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Men-
ší byt pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe 3–4+1, 
platba hotově, na vystěhování nespěchám, vy-
platím dluhy zaplatím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664.

 n Koupím starou bižuterii, pudřenku, náramek 
i pošk. Tel.: 274 814 448.

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

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití 
záclon, markýzy, čalounění dveří, shrnovací dve-
ře, renovace oken, silikon. těsnění – 30% úspo-
ra  tepla, malování, Petříček. Tel.: 606  350 270, 
286 884 339, www. zaluzie-rolety-praha8.cz.

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

 n Rekonstrukce bytů, zednické a malířské 
práce, sádrokartony, štukování panelových 
bytů. Levně, kvalitně. Tel.: 736 699 667.

 n Staré věci, známky, dopisy, šperky vykoupí-
me, tel.: 776 470 601.

 n Renovace parket, broušení, lakování, po-
kládka dřevěné a laminátové podlahy. Rych-
le, kvalitně. Tel.: 606 531 051.

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

 n Vyklízení, zedníci,  rekonstrukce sklepů kou-
pelen atd. tel.: 776 470 601.

 n Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher a Vax. Od-
straňujeme  prach,  alergeny,  roztoče  a  skvrny 
různých  původů,  používáme  vonný  přípravek 
s  impregnací.  Myjeme  okna.  Kvalitně,  rychle 
a levně. Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz

 n Hledám byt pro sebe a manželku, oba 35 let 
– bez zvířat – gars 2 + 1 s cenou do 12 tis. Může 
být ihned nebo od 1. 4. Děkuji. 
Tel.: 777 020 180

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

 n Vyměním obecní byt na Olšanském náměstí 
za větší v Praze 3 nebo Praze 9, též obecní před 
privatizací, tel.: 606 312 243

 n Hlídání a venčení psů, krátko/dlouhodo-
bě. S. Žáčková, tel.: 776 230 154

 n Elektrikář – opravy domácích telefonů, zvon-
ky, bytové instalace, zásuvky. Tel.: 603 285 063.

 n Smart půjčka 5–20 tis., rychlé a diskrétní 
jednání, SMS tel.: 774 301 502

 n AKCE 1 + 1 SMAŽENÁ CIBULKA 200 g nebo 
stáčená  vína  49  Kč/litr  s  radničními  novinami 
v prodejně DARES,  Havlíčkovo náměstí  112/4, 
Praha 3 do 2014. Prodáváme zde více než 100 
druhů koření z celého světa,   medy ze Šuma-
vy, konopné produkty, bylinné čaje, Ganocoffe, 
hubnoucí a čistící kúry, aloe vera, goji, Colos-
trum,  propolisové  výrobky  aj.  otevřeno  po–pá 
– 10–19 h. Z domova na Eshopu www.dares.cz 
nebo tel.: 776 333 305

 n Zprostředkuji prodej 
a pronájem nemovitosti. Tel.: 608 677 020

 n Uklidím, vyžehlím, spolehlivá, pečlivá, češka. 
Tel.: 732 856 660.

 n Nabízím úklid – domácností, kanc. prostor 
– slečna, češka s praxí v úklidu. Cena 100–150 Kč/
hod. Tel.: 722 763 564. Stačí SMS, zavolám zpět.
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Praha 3 včera a dnes

Žižkovská plynárna byla první obecní plynárnou v Čechách 

Pro neshody vedení města Prahy a majitelů 
karlínské plynárny, která byla první soukro
mou plynárnou v českých zemích a dodáva
la plyn veřejnému osvětlení v Praze, rozhod
lo vedení města v čele s primátorem Bělským 
o stavbě obecní plynárny.

Pro nedostatek vhodného prostoru v Praze 
byl pro stavbu vybrán pozemek za Novou bra
nou na území tehdejších Vinohrad. Pozemek 
byl při Olšanské cestě a jeho velikost je patrna 
dodnes. Nyní je na něm Dům odborových sva
zů a hřiště Viktorie Žižkov.

Úkolem plynárny mělo být dodávat plyn 
do lamp, které dosud využívaly plyn z Karlí
na. Z dalších ulic pak vytlačit petrolejové nebo 
olejové osvětlení.

Plynárna byla uvedena do provozu 
28. dubna 1866. Jejím projektantem byl 
Kristián Fridrich August Jahn, který řídil 
i její stavbu. Po dostavění byl i prvním ře
ditelem. Název Žižkovská plynárna dostala 
plynárna zřejmě v roce 1875, kdy Králov
ské Vinohrady I. byly nazvány Žižkovem. 
Koncem 19. století se plyn již nepoužíval 
k osvětlení veřejných prostranství, ale i do
mácností. Kapacita plynárny byla proto 
nedostačující, zastaralá byla i používaná 
technologie. Proto v roce 1926 byl provoz 
ukončen a plynárna zbourána. V části uvol
něného prostoru pak vyrostla první výšková 
budova v Praze, jedna z nejvýznamnějších 
staveb funkcionalistického období – bu
dova Všeobecného penzijního ústavu. V té 
době kontroverzní stavbu navrhli architekti 
J. Havlíček a K. Honzík. Nyní je známa jako 
Dům odborových svazů.

Další uvolněné místo po Žižkovské plynár
ně pak sloužilo k různým účelům. V prosto
ru podél Seifertovy ulice měli služebnu praž
ští hasiči, dnešní stadion Viktorie Žižkov bylo 
původně škvárové hřiště, které nechal zřídit 
ve čtyřicátých letech 20. století žižkovský pod
nikatel s obuví Plincner pro svou jedenáctku. 
Zbytek pozemku, který zbyl po plynárně, by 
měl zaplnit projekt Viktoria Žižkov Center. 
Při jeho uskutečnění by byla odstraněna zeď 
u Krásovy ulice, která je jediným původním 
zbytkem Žižkovské plynárny. n

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Prokopova 
a Prokopovo náměstí 
(pokračování)

V klidu, nikým nevyrušovány, prošly saské ko
lony krušnohorskými průsmyky, pod horami se 
janovská a osecká skupina spojují a postupují 
směrem k východu. Po cestě ještě stačí vyplenit 
klášter benediktinek v Teplicích a znásilnit tam
ní jeptišky pod záminkou, že to jsou zakuklené 
husitky (ačkoliv tyto věrné katoličky pouze měly 
s husity jakousi dohodu o neútočení). Škarohlí
dové v tom vidí první zlé znamení, které Pán Bůh 
jistě nenechá bez trestu... Ale u Krupky již čeka
jí pomocné sbory z Lužice a všichni pokračují 
k patnáct kilometrů vzdálenému Ústí.

Proč husité stále jen přihlížejí a nevyužijí roz
dělení nepřítele? Vysvětlení spočívá v taktice vo
zové hradby, která je navýsost pasivní. Totiž – 
kdyby vyjeli vetřelcům vstříc a postavili ji dejme 
tomu proti nejslabšímu proudu u Krupky, pak by 
tito na ně určitě nezaútočili, nýbrž by vyčkali až 
na příchod posil. Výsledný efekt by tedy byl stej
ný a pouze by se ztrácel čas a energie přesunem. 

Nyní ale již nastal čas jednat. Husité se od
poutávají od ústeckých hradeb a staví mohutnou 
vozovou hradbu na táhlém návrší nad potokem 
Ždírnící, zvaném Na Běhání, západně od Ústí. 
(Tuto výšinu byste hledali marně, vzala totiž za 
své při povrchové těžbě hnědého uhlí, dnes je 
na jejím místě jezero Milada. Pomník, odhalený 
v roce 1925, po záboru Sudet zničený, po válce 
sice obnovený, avšak zanedlouho zase zpustlý, 
dnes stojí v Chabařovicích.)

Sevření města Ústí povolilo, Boso z Fictumu 
měl nyní jedinečnou příležitost splnit hlavní cíl 
výpravy. Stačilo obejít ležení husitů a přirazit 
k městským hradbám. Zásoby obráncům ovšem 
dodat nemohl, neměl ani pro sebe, tím spíše ne
mohl posílit posádku svými lidmi, jedině rozum
né by tudíž bylo vyvést obránce a katolické měš
ťany z města a pod svou ochranou je dopravit do 
Saska. A na odchodnou Ústí samozřejmě vypálit 
a zpustošit, aby po nějakou dobu nemohlo slou
žit husitům jako opěrný bod.

Jeho ambice však sahají výše. Konečně má 
možnost husity zničit... n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Plynárna sloužila od roku 1866 po dobu 50 let. V roce 1926 byla zbourána...

... na jejím místě vyrostla první výšková budova v Praze (dnes Dům odborových svazů) a později také 
stadion žižkovské Viktorky

Restaurant & Music bar INFINITY

Budova v Chrudimské ulici působí 
strašidelně – vchody ze všech stran, 
bizarní obchůdky, pošta, lékaři, fit
ness centrum, homeopatické doupě 
– restaurant Infinity s hadím logem 
nutno hledat téměř v podzemí, mu
sic bar pak až úplně ve sklepě.

Ale trocha pátrání se, myslím, 
vyplatí a nezbytné uklidnění při
jde hned po vstupu do příjemně 
zbarveného (čokoládová, měděná, 
purpurová, okrová, krémová) in
teriéru s odhaleným zdivem a uví
tání milou a usměvavou profesio
nální obsluhou. Skoro celý strop je 

pokrytý lehce se vlnícími kousky bé
žových papírků a vskutku rád bych 
poznal toho smělce, který je tam 
všechny po jednom lepil.

Rána pod pás milovníkům piva je 
krutě a nemilosrdně zasazena hned v 
úvodu – na čepu je pouze euronápoj 
Heineken a podává se v miniobjemu 
0,35 l za neuvěřitelných 49 korun = 
podnik bez piva. Naštěstí můžete 
vybírat ze zajímavě sestavené vinné 
karty zaměřené především na jed
notlivé italské regiony. K vínu bez 
problému dostanete karafu vody 
a v music baru dá se získat i velmi 
slušně připravený koktejl.

Podobně jako vinný lístek je 
koncipována i nabídka jídel, tedy 
výrazná převaha Itálie s občasným 
úkrokem. Řada pokrmů je vyslove
ně klasická a je tedy dobře mož
né hodnotit technické zvládnutí 
základních receptur – carpaccio di 

manzo, caprese di mozzarella di bufala 
nebo spaghetti aglio, olio e peperonci-
no. Jiné položky naopak překvapí 
kreativitou kuchaře – plátky telecí 
kýty s jemnou tuňákovou omáčkou 
a lístky čerstvého špenátu rozhodně 

nejsou klasické vitello tonnato, pro
tože tuňáková omáčka je nahrazena 
omáčkou jinou a telecí kýta je dopl
něna přímo plátky čerstvého sashi-
mi tuňáka. Stejně tak místní pojetí 
jehněčího tataráčku se sýrem Grana 

Padano a křepelčím vejcem oscilu
je někde na pomezí receptů ital
ských, belgických nebo francouz
ských. Puristé se mohou škaredit, 
ale takový přístup je zábavný a ne
otřelý. Z dalších jídel určitě stojí za 
zmínku delikátní domácí ravioli se 
smetanovým ragout s úžasnou kom
binací šalvějového másla, mascarpo-
ne a voňavého ovčího sýra Pecori-
no Romano. Chybu neuděláte ani 
u grilovaných mušlí svatého Jaku
ba s hříbkovým kubou a omáčkou 
ze sladkého česneku nebo dokona
le medium-rare připraveného telecí
ho entrecôte s glazovanou šalotkou 
a lanýžovým sosem.

Cenová hladina podniku je 
s ohledem na kvalitu velmi přívětivá 
a populární polední menu je možné 
dostat dokonce už kolem lidových 
100 Kč. n

Martin Kubát

Chrudimská 2a
www.infinitybar.cz
tel.: 731 109 639
e-mail: info@infinitybar.cz
po–pá 11.00–24.00
so 17.00–24.00, ne 17.00–23.00

Žižkovský gurmán
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Žižkovské policejní okénko
Opilý řidič nadýchal 3 promile
Policisté z místního oddělení na Žiž
kově zastavili 7. března kolem 19. 
hodiny pětačtyřicetiletého řidiče 
vozidla Škoda na Vinohradské uli
ci. Během kontroly se muž podro
bil zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu, jejímž výsledkem byla na
měřená hodnota téměř tři promile 
alkoholu. Policisté proto ukrajinsky 
hovořícího řidiče zadrželi a převezli 
na služebnu k dalším úkonům. Poli
cisté samozřejmě o celé situaci vyro
zuměli státního zástupce, který na
konec rozhodl, že zadržený bude po 
provedení úkonů propuštěn na svo
bodu. Opilému řidiči hrozí za spá
chání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky až roční po
byt za mřížemi a zákaz řízení moto
rových vozidel.

Dopadena za krádež
V pondělí 10. února kolem půl tře
tí odpoledne přišla devětatřicetiletá 
žena za kamarádkou do prodejny 
optiky nákupního centra na Praze 3 

a v jednu chvíli ji ze zázemí obcho
du odcizila luxusní peněženku s do
klady, platebními kartami a několika 
stokorunami. Policisté shromáždili 
důkazy včetně kamerových záznamů 
z prodejny, podezřelou ženu před
volali na služebnu a ta se následně 
ke skutku doznala. Dopadené devě
tatřicetileté ženě hrozí za spáchání 
trestného činu krádeže až dvouleté 
vězení. 

Pokladní odešel s celou tržbou
V úterý 18. února si jednačtyřicetile
tý pokladní supermarketu na Vino
hradské ulici převzal od kolegy trž
bu, ze které si pak ovšem vzal přes 
sedm tisíc korun, odešel na polední 
přestávku a na prodejnu se už ne
vrátil. Policisté z žižkovské služeb
ny podezřelého muže dopadli po 
10 dnech a poté mu sdělili podezře
ní ze spáchání trestného činu zpro
nevěry. Za tento skutek mu hrozí 
až dva roky výkonu trestu odnětí 
svobody. n

Policie ČR

Odpoledne pro seniory
Městská policie hlavního města Prahy 

Obvodní ředitelství Praha 3, 
ve spolupráci s Preventivně informačním 
oddělením Policie hlavního města Prahy 
zve seniory na preventivně bezpečností 

přednášku na téma 

„Bezpečné chování, 
osobní bezpečí“.

Datum a místo konání: 
15. 4. 2014 od 15.00 hod. v budově 
Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 3,  Lupáčova 14. 

Pro velký zájem účastníků 
doporučujeme rezervaci 

na tel.: 222 025 125.

Oslavy 130. výročí povýšení Žižkova na město na Havlíčkově náměstí v roce 2011

Světový pohár v tanci 
se žižkovskou účastí
Žáci Baletní školy Jána 
Nemce Dominika Zi-
ková, Anja Hendricho-
vá a  František Vlček 
postoupili z  kvalifikace 
v  německém Selbu do 
finále světového poháru 
tance Dance World Cup 
2014, které se usku-
teční od 29. června do 
5. července v Portugal-
sku v Algarve. n

Žižkov oslaví 133. výročí 
povýšení na město 
koncertem i fotbalem
Dvoudenními oslavami od 13. do 14. května si obyvatelé 
Prahy 3 připomenou 133. výročí povýšení Žižkova na město.

Nejprve se v úterý 13. květ
na hřišti Viktorky v do
poledních a odpoled
ních hodinách utkají 

týmy mateřských a základních škol 
ve fotbalovém turnaji. Večer se pak 
odehraje tradiční koncert k povýše
ní Žižkova v kostele sv. Prokopa na 
Sladkovského náměstí, tentokrát 
zde vystoupí přední cimbálový sou
bor Hradišťan se svým primášem 
Jiřím Pavlicou. „U příležitosti oslav 
bychom chtěli obyvatelům Prahy 3 na-
bídnout další službu, kterou bude posky-
tovat nové Informační centrum na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Jeho slavnostní 
otevření plánujeme na 14. května,“ 

upřesňuje starostka třetí městské 
části Vladislava Hujová.

Otevření informačního centra na 
rohu Milešovské ulice a náměstí Ji
řího z Poděbrad souvisí se snahou 
městské části o zápis kostela Nejsvě
tějšího Srdce Páně na seznam kultur
ního dědictví UNESCO. Kromě in
formací o významné památce bude 
nový multifunkční prostor sloužit 

také jako recepce městské části, kte
rá usnadní občanům Prahy 3 kon
takt s úřadem.  V prostorách centra 
se také budou konat přednášky a vý
stavy nebo diskuse o dění v Praze 3. 
K vyzvednutí zde budou i důležité 
formuláře pro komunikaci s úřadem 
a pro vyřízení svých záležitostí zde 
občané mohou využít bezplatný pří
stup k internetu. n -mot-

Povýšení Žižkova na město – 133. výročí

13. 5., 9–15 hod. O pohár Františka Josefa – fotbalový turnaj, Viktorka 

13. 5., 19.30 hod. Koncert – Hradišťan, kostel sv. Prokopa

14. 5., 15.00 hod. Otevření Informačního centra, nám. Jiřího z Poděbrad

Dětské dopravní 
hřiště Jilmová 
zahajuje sezonu
V neděli 27. dubna od 10 do 19 
hodin je pro návštěvníky dopravní-
ho hřiště v Jilmové ulici připraven 
bohatý program: koloběžky pro 
dospělé, SVITOK – elektrická a šla-
pací dětská vozítka, ukázka práce 
Policie ČR, koloběžkové závody 
o ceny, 15–16 hodin Trial show. 
Vstup volný.

Příjemné prožití velikonočních svátků občanům Prahy 3 
přeje starostka Vladislava Hujová.

Benefiční koncert v Atriu
Sdružení Buči pořádá u příležitosti Mezinárodního dne Romů 8. dubna od 
18.00 hodin benefiční koncert v síni Atrium, Čajkovského 12. Výtěžek koncer-
tu, nad kterým převzala záštitu MČ Praha 3, bude věnován na vzdělávání po-
třebných, kteří si ho sami nemohou dovolit. 

foto: BŠ J. Nemec


