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Priorita Prahy 3:  
více míst ve školkách
Radnice chce uspokojit rostoucí poptávku po místech ve 
školkách. Proto realizuje výstavbu nové budovy na Jarově, 
která začne fungovat od roku 2015, a soustředí se na vyu-
žívání volných kapacit v základních školách, kde vznikají 
každoročně desítky nových míst pro potřeby mateřinek.

Na nárůst počtu předškolních dětí 
v posledních letech reagovala radni-
ce přijetím záměru vybudování nové 
školky. Praha 3 vlastní omezené množ-
ství volných pozemků, a tak bylo jako 
nejvhodnější řešení vybráno umístě-
ní nové MŠ na pozemku v areálu ZŠ 
V Zahrádkách. Školka bude čtyřtřídní 
s maximální kapacitou 112 dětí.

Postupně byly zpracovány projekto-
vé dokumentace, získáno stavební po-
volení a vloni se uskutečnilo výběrové 
řízení na tuto stavbu. Veřejná zakázka 
byla vyhlášena v dubnu 2013 s před-
pokládanými náklady podle projektu 
ve výši 40,5 mil. Kč bez DPH. Ceno-
vou nabídku předložilo pět stavebních 
firem a v listopadu byla podepsána 
smlouva s vítězem, firmou VW Wachal 
a. s., s cenou stavby 38,8 mil. Kč bez 
DPH. „Vypsání veřejné zakázky i průběh 
výběrového řízení mohou občané sledovat 
na webu Prahy 3, kde se přes odkaz „Veřej-
né zakázky“ dostanou na profil zadavatele 

se všemi technickými údaji k vypisovaným 
zakázkám,“ popsal zástupce starostky 
pro investice Bohuslav Nigrin.

Protože součástí stavby MŠ je i pře-
ložka topenářského potrubí, bude 
stavba zahájena v jarních měsících le-
tošního roku, aby se práce provedly 
ihned po skončení topné sezóny. Vlast-
ní stavba bude ukončena na přelomu 
roku 2014/2015 a nová školka bude 
po vybavení nábytkem, herními prvky 
a dalším nezbytným inventářem k dis-
pozici dětem nejpozději od září 2015.

Radnice považuje otázku předškol-
ních zařízení za svoji prioritu a vedle 
výstavby zcela nové mateřské školky 
se soustředí především na využití vol-
ných kapacit v základních školách, 
které rekonstruuje pro potřeby mateři-
nek. „Do oprav a zvyšování kapacit školek, 
které zřizuje, investovala Praha 3 loni cel-
kem 14,9 milionu korun. Letos je pro potře-
by velkých rekonstrukcí, výstavby nových 
zařízení a navýšení počtu míst plánováno 

43,5 milionu,“ uvedl zástupce starostky 
pro finance Josef Heller.

„Městská část Praha 3 na tuto cestu na-
stoupila už před 8 lety pod vedením ODS, 
kdy kapacity školek začínaly být nedostaču-
jící díky začínajícímu babyboomu a kapa-
city základních škol naopak byly nevyužity. 
Proto jsme také před 3 lety rozhodli o výstav-
bě nové školky. Jen mě mrzí, že samotná re-
alizace této výstavby se tak protáhla,“ uve-
dl opoziční zastupitel a člen komise 
pro výchovu a vzdělávání Jiří Matušek.

K péči o předškolní děti patří také 
budova jeslí, městská část nezanedbá-
vá ani péči o budovy základních škol. 
„U jeslí se zpracovávají projekty na zatep-
lení fasády a rekonstrukci vedoucí také 
k menšímu zvýšení kapacity, u základních 
škol se postupně vyměňují okna a prová-
dějí práce na otopných soustavách vedou-
cí k úsporám energií,“ vysvětlil zástupce 
starostky Nigrin. n

Radniční noviny 
získaly v soutěži 
třetí místo
Porotci soutěže Fénix content mar-
keting udělili Radničním novinám 
– listům městské části Praha 3 vý-
znamné ocenění. V kategorii Nejlep-
ší noviny státní správy a samosprá-
vy získaly v silné konkurenci třetí 
místo. Soutěže Fénix content mar-
keting, která klade důraz na kvalitu 
a obsah sdělení pro čtenáře, se zú-
častnilo téměř sedm desítek soutě-
žících. Mezi porotci, kteří o umístění 
rozhodovali, bylo 22 osobností z ob-
lasti médií, PR a marketingu.

Více na str. 4

Praha 3 postaví na 
Jarově hřiště pro 
teenagery
Výstavba herního areálu, který na-
hradí vysloužilé hřiště v ulici Habro-
vá na Jarově, se posunula do další 
fáze. Radnice už v  lednu schváli-
la záměr na vypsání výběrového ří-
zení, ze kterého vzejde dodavatel 
stavby, jejíž dokončení je plánová-
no na konec letošního roku. Projekt 
multifunkčního sportoviště počítá 
s  výstavbou hřiště pro míčové hry, 
dráhou pro in-line bruslení, venkovní 
posilovnou, plochou pro triková kola 
či skateboardy a tři metry vysokou 
a 18 metrů dlouhou horolezeckou 
stěnou. V areálu nebude chybět ani 
zázemí s  toaletami, občerstvením 
a objektem pro správce.

Více na str. 5

Vizualizace nové mateřské školy v areálu ZŠ V Zahrádkách

Úvaha 
o drogové 
problematice

V březnu, kdy se každý z nás – 
a  zejména my lidé z velkého měs-
ta ochuzení o kontakt s příro-
dou – těší na jaro, dává se město 
do boje se dvěma výzvami dnešní 
doby. V  uplynulých týdnech totiž 
byly k  diskusi do městských čás-
tí předloženy dva důležité návrhy: 
Protidrogová politika a  Koncepce 
prevence rizikového chování dětí 
a mládeže.

Je dobře, že se naše město 
chce zabývat právě rizikovým cho-
váním dětí, protože souvisí s řadou 
problémů, které trápí nejen nás ro-
diče, ale všechny obyvatele našeho 
města. 

Koncepce prevence rizikového 
chování dětí a mládeže může při-
spět k řešení řady problémů dnešní 
doby. Ať už jde o záškoláctví, šika-
nu a agresi, rizikové chování v do-
pravě, rasismus, negativní působení 
sekt nebo rizikové sexuální chová-
ní. Anebo poruchu příjmu potravy 
a problémy spojené se syndromem 
týraného, zneužívaného a zanedbá-
vaného dítěte. 

Jsem rád, že můžeme systé-
mově uchopit tato témata a posílit 
snahu radnice z minulých let.

S rizikových chováním pak úzce 
souvisí i protidrogová politika, kte-
rá se zabývá veškerými závislostmi 
– na alkoholu, tabáku, na řadě pří-
rodních i syntetických látek. 

Vedle toho postihuje i oblast 
závislosti na internetu a výherních 
automatech. Právě proto je třeba 
reagovat na aktuální vývoj v  těch-
to oblastech se zvláštním důrazem 
na prevenci, ale také na potřebnou 
pomoc těm, kteří si sami pomoci již 
nemohou. 

Musíme si totiž všichni uvědo-
mit, že svoboda a odpovědnost 
jsou dvě strany téže mince.

Vladimír Říha
radní

-red-

 Ì Více na str. 8
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zpravodajství

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

Rada MČ Praha 3
29. 1. 2014 Praha 3 pořídila desítky přístrojů 

na záchranu lidského života
Tři defibrilátory a třicet kyslíkových inhalátorů nakoupila žižkovská radnice 
zařízením pro seniory a mateřským a základním školám. Jako první obdrželi 
záchranný set zaměstnanci Domova pro seniory v Habrové ulici. 

Vybrané organizace zři-
zované městskou částí 
Praha 3 získají v podo-
bě moderních záchran-

ných zařízení účinný prostředek 
k ošetření akutních stavů. Tři kom-
pletní resuscitační sety a tři desítky 
kyslíkových inhalátorů, jež žižkov-
ská radnice nakoupila za téměř tři 
sta tisíc korun, tak výrazně zefektiv-
ní pomoc lidem v přímém ohrožení 
života.

„Tato zařízení umožní poskytnout 
účinnou a hlavně rychlou pomoc lidem, 
kteří se ocitnou v krizové situaci, kdy jde 
doslova o minuty. Tomu sice nikdy úpl-
ně předejít nelze, defibrilátory i kyslíkové 
přístroje ale mohou výrazně zvýšit šanci 
na přežití do dojezdu záchranné služby 
a městská část se proto rozhodla rozmístit 
je všude tam, kde by jich mohlo být potře-
ba,“ vysvětlila starostka třetí městské 
části Vladislava Hujová, která v po-
lovině února předala spolu s místo-
předsedkyní komise sociální a zdra-
votní Jaroslavou Sukovou jeden ze 
záchranných setů personálu Domo-
va pro seniory v Habrové ulici. 

Další dva resuscitační sety radni-
ce umístí do domů s pečovatelskou 
službou v Roháčově a Krásově uli-
ci. Třicet kyslíkových inhalátorů 
pak poputuje do mateřských a zá-
kladních škol v třetí městské části. 

„Používání přístrojů bude předcházet od-
borné proškolení personálu, které v zaří-
zeních pro seniory i ve školách a školkách 
zajistí dodavatelská firma,“ připomněl 
Milan Jančálek, vedoucí oddělení 
krizového řízení a informační služby 
na žižkovské radnici.

Výhodou resuscitačních setů, kte-
ré tvoří automatický externí defibri-
látor včetně kyslíkového zdroje, je 
fakt, že jejich prostřednictvím může 
účinnou první pomoc lidem v nou-
zi poskytnout i naprostý laik. Včas-
né použití samotného defibrilátoru 

přitom podle některých odborní-
ků zvyšuje šanci na přežití až dvoj-
násobně. Kyslíkový inhalátor pak 
slouží nejen při samotné resuscitaci, 
ale také při dalších akutních stavech, 
jako jsou dušnost, traumatický stav 
či bolest na hrudi. n

Resuscitační set předaly ošetřovatelkám z Domova pro seniory v Habrové ulici (zprava) starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová a místopředsedkyně sociální a zdravotní komise Jaroslava Suková

Představujeme činnost komisí a výborů

„Na kontrolní výbor se může se svým podnětem obrátit každý občan,“ 
říká předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3 
Pavel Sladkovský.

Z názvu výboru, jehož jste před
sedou,  je  celkem  zřejmé,  čím  se 
zabývá.  Můžete  ale  popsat,  co  je 
konkrétně náplní jeho práce?

Výbor řeší především podněty 
a připomínky zastupitelů, ale zabý-
vá se také podněty od veřejnosti. Ve-
dle toho aktivně prověřujeme vlast-
ní podněty. Dále se zabýváme tím, 
jak rada městské části a jednotliví 
představitelé vedení plní usnesení 
zastupitelstva či rady. Dohlížíme na 
to, zda jsou při činnosti politického 

vedení městské části i samotného 
úřadu dodržovány zákony a další 
pravidla. Ve vztahu k veřejnosti se 
zabýváme prověřováním podnětů 
od občanů. Pokud má tedy kdoko-
liv pocit, že úřad či politické vede-
ní městské části nepostupuje v pří-
padě, který se jich dotýká, správně, 
může se na nás obrátit a slibuji, že 
takovýto podnět bude prověřen.

Kolik  má  výbor  členů  a  kdo 
v něm zasedá?

V současnosti má výbor sedm čle-
nů a je tvořen zastupiteli. Oproti ji-
ným komisím a výborům však rozlo-
žení sil je u nás takové, že zde má 
převahu opozice.

Řídí se výbor nějakým pravidel
ným  pracovním  režimem,  nebo  se 
schází ad hoc?

Jak jsem uvedl, tak výbor reaguje 
na vnější podněty od občanů a zastu-
pitelů, případně na informace, které 
signalizují důvodné podezření, že 

je třeba něco prověřit. Z této logiky 
funkce výboru je zřejmé, že se schá-
zíme podle potřeby tak, abychom na 
události či podněty mohli reagovat.

Liší se nějak práce v kontrolním 
výboru od ostatních výborů? 

Jak jsem již uvedl, kontrolní vý-
bor je jediným výborem, kde má vět-
šinu opozice. Vedle jiných úkolů je 
tedy náplní výboru zajišťovat demo-
kratickou kontrolu vládnoucí koalice 
na žižkovské radnici. V tom je pozice 
kontrolního výboru zcela odlišná od 
činnosti ostatních a záběr témat, kte-
rým se věnujeme, je velmi rozmanitý.

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

Na kontrolní výbor se může se 
svým podnětem obrátit každý ob-
čan, který se domnívá, že v práci po-
litického vedení či úředníků došlo 
k jakémukoliv pochybení, či že byl 

on osobně postupem úředníků po-
škozen. Kontakty nalezne na webo-
vých stránkách MČ Praha 3. 

Konkrétně jsme například před 
nedávnem začali řešit případ, kdy 
zástupce starostky pan Matěj Strop-
nický porušil předpisy úřadu a ob-
jednal si u soukromého dodavatele 
služby. Dodavatel v dobré víře vyko-
nal práci, a nedostal zaplaceno. Tím-
to případem se na podnět dodavate-
le, který jej zaslal všem zastupitelům, 
v současné době zabýváme. n

Výbor kontrolní

Předseda: Ing. Pavel Sladkovský

Místopředsedkyně: 
Mgr. Alena Hronová

Členové: Tomáš Kalousek, Pa-
vel Hurda, Ing. Mgr. Irena Ropko-
vá, MgA. ak. soch. Jitka Kateřina 
Trčková, Mgr. Ladislav Kolář

Tajemnice: Mgr. Sněžana Pellaro-
vá, tel.: 222 116 304 

-mpa-

-mpa-

Městská část chce bezpečnější 
Olšanské náměstí 
Rada městské části schválila záměr 
rekonstrukce Táboritské ulice v okolí 
tramvajové zastávky Olšanské náměstí 
za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, 
zklidnění dopravy a kultivace veřejné-
ho prostoru. Rada uložila zástupci sta-
rostky Ondřeji Rutovi, aby ve spoluprá-
ci s odborem územního rozvoje zadal 
zpracování úvodní studie a koordinoval 
další přípravu akce s hlavním městem 
a Technickou správou komunikací.

Rada schválila smlouvu 
na projekt nového schodiště
Radní schválili uzavření smlouvy na 
projekt Nové schodiště Jeronýmo-
va a uložili starostce Vladislavě Hujo-
vé podepsat tuto smlouvu. Vypraco-
vání projektové dokumentace na tento 
objekt je potřeba pro zpracování kom-
pletní žádosti o poskytnutí dotace 
z Operačního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost.

Rada doporučila půjčky a dary 
na rekonstrukce domů
Radní třetí městské části doporuči-
li zastupitelstvu ke schválení sedm 
bezúročných půjček a dva dary z Fon-
du obnovy a rozvoje MČ Praha 3 pro 
opravy a rekonstrukce domů na úze-
mí městské části. Pokud toto dopo-
ručení zastupitelstvo městské čás-
ti schválí, mohli by půjčky 499 000 Kč 
získat tito vlastníci: SVJ pro dům Je-
seniova 1930, SVJ v domě čp. 1569 
v Lucemburské 47, SVJ Husitská 44, 
SVJ domů Pod Lipami čp. 1973/15, 
1974/13, 1975/11, SVJ Ševčíkova 
2728 a BD Jana Želivského 2384/9 
a 2385/11. Majiteli domu Na Vápen-
ce 13 rada doporučila poskytnout 
bezúročnou půjčku ve výši 200 000 
Kč. Radní doporučili také schválit dva 
dary – 398 738 Kč pro SVJ Husitská 
44 na 50 % vyrovnání ceny mezi okny 
špaletovými a „eurookny“ a 500 000 
Kč pro Židovskou obec v Praze na zá-
chranu havarijního stavu 345 náhrobků 
na Nových Židovských hřbitovech a na 
pořízení projektové dokumentace pro 
opravu dvou hrobek.

Praha 3 bude spolupořádat 
seminář Stromy v ulicích 
Radní městské části souhlasili se spo-
luúčastí na pořádání odborného se-
mináře Stromy v ulicích, který bude 
pořádat Praha 3 ve spolupráci se Spo-
lečností pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu. Rada dále schválila uzavření 
smluv k přijetí darů účelově určených 
na zajištění tohoto semináře. Seminář 
představí dřeviny jako přírodní prvek 
v městském prostoru a na jeho pro-
gramu bude také péče o nové i stá-
vající stromořadí. Seminář je určený 
zejména úředníkům státní správy a sa-
mosprávy, krajinářským architektům, 
projektantům a zaměstnancům firem, 
které vysazují a pečují o stromy v uli-
cích.

Rada MČ Praha 3
12. 2. 2014
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nový občanský zákoník

Praha 3 upravila způsob pronájmu obecních ateliérů, umělci se už vystěhování bát nemusejí
Nájemci  nebytových  prostor  ur
čených pro uměleckou činnost do 
budoucna získají nárok na automa
tické  prodloužení  nájemní  smlou
vy uzavřené na dobu určitou. Nově 
začne radnice za nižší cenu nabízet 
začínajícím tvůrcům tzv. startovací 
ateliéry.

Rada městské části schválila v po-
lovině února úpravu pravidel, pod-
le kterých jsou pronajímány ateliéry 
v majetku Prahy 3. Důvodem změn 
je platnost nového občanského zá-
koníku, který zrušil dosavadní před-
pisy upravující pronajímání nebyto-
vých prostor, a také záměr radnice 
usnadnit pronájem ateliérů jejich 
stávajícím i novým uživatelům.

„Změnami chceme dosáhnout hlavně 
třech věcí. Zaprvé vytvořit fond obecních 

ateliérů, které nebudou prodávány. Je 
jich celkem sto a prodávat je nebudeme, 
protože talent se nedědí a obec by měla být 
schopna nabídnout takové prostory i příš-
tím generacím tvůrců. Zadruhé zaručit 
nájemcům ateliérů, že je z nich nikdo ne-
bude moct vystěhovat, pokud budou řád-
ně platit nájem. To je, myslím, důležité 
pro jejich tvůrčí pohodu. Zatřetí vzniká 
začínajícím tvůrcům, kteří ještě nevydě-
lávají, možnost si u nás najmout ateliér 
za polovinu ceny ‚dospělých‘ nájmů. Rádi 
bychom tím sem postupně přitáhli mladé 
tvůrce, čerstvou krev,“ uvedl k novým 
pravidlům zástupce pro hospodaření 
s byty a nebytovými prostory Matěj 
Stropnický.

Ateliéry bude třetí městská část 
nabízet nadále formou výběrového 
řízení. Účelem nájmu bude provozo-
vání umělecké tvůrčí činnosti. Nájem 

ateliéru bude sjednáván na dobu 
5 let, avšak s automatickým prodlu-
žováním nájemního vztahu, pokud 
nájemce bude v průběhu nájmu řád-
ně plnit své povinnosti, zejména ne-
bude dlužit pronajímateli nájemné 
a úhrady za služby spojené s užívá-
ním ateliéru. Novinkou bude také 
zmiňované vyčlenění tzv. startova-
cích ateliérů, které bude třetí městská 
část pronajímat začínajícím tvůrcům 
– tedy posluchačům či absolventům 
veřejných uměleckých škol – na dobu 
pěti let od absolutoria za významně 
snížené nájemné, jehož výše bude 
odpovídat poloviční výši obvyklého 
nájemného za užívání obdobných 
prostor pronajímaných Prahou 3. 
Startovací ateliéry nebudou, na 
rozdíl od těch běžných, nabízeny 
formou výběrového řízení. O tom, 

komu budou prostory pronajaty, tak 
rozhodne pořadí, v jakém se zájemci 
o jejich užívání přihlásí na podatelně 
městské části. Po uplynutí 5 let od 
absolutoria veřejné umělecké školy 
však nájemce bude muset ateliér 
vrátit pronajímateli a případně se 
přihlásit do výběrového řízení na 
nový ateliér.

„Jde o podanou ruku, aby i dneš-
ní umělci, kteří jsou spjati se Žižkovem 
a Prahou 3, jako třeba Martin Velíšek, 
měli své pokračovatele. A aby si městská 
část  do budoucna uchovala svůj charak-
ter. Nechci, abychom dopadli jak Praha 1, 
která kromě barů, kde se veselí cizinci, je 
večer skoro celá zhasnutá, protože při-
chází o své obyvatele. Proto stavíme škol-
ky, dbáme o školy, domy s pečovatelskou 
službou, sportoviště, spolky a nyní podá-
váme ruku mladým umělcům,“ uvedl 

předseda komise pro bytové a neby-
tové prostory Michal Kucián. n

-mpa-

Kdo si může pronajmout 
ateliér od Prahy 3

– ateliéry je možné pronajmout 
pouze za účelem provozová-
ní profesionální umělecké tvůrčí 
činnosti, tj. výtvarné, hudební, 
literární, architektonické, divadel-
ní, fotografické, filmové nebo jiné 
obdobné činnosti

– zájemce o ateliér doloží studium 
v uměleckém oboru nebo profes-
ní uměleckou činnost

– nájem ateliéru je nepřevoditelný, 
není možné ani ateliér přenechat 
do podnájmu třetí osobě

Nový občanský zákoník se promítá 
do pravidel privatizace obecních bytů
Právní norma platná od ledna 2014 nově definuje základní pojmy bytového práva. Odlišným způ-
sobem určuje například velikost spoluvlastnického podílu, zkracuje lhůty pro uplatnění předkup-
ního práva nájemce a mění též způsob vzniku společenství vlastníků jednotek. Městská část hodlá 
vycházet vstříc oprávněným nájemcům a koupi bytu jim různými kroky usnadní.

Prvním lednovým dnem 
vstoupil v platnost nový ob-
čanský zákoník, který ruší 
celou řadu právních před-

pisů a přináší zásadní změny v úpra-
vě občanskoprávních vztahů včet-
ně problematiky bytového práva. 
Koaliční partneři proto v polovině 
února projednali návrh úprav pra-
videl privatizace bytového fondu, 
který by následně měla projednat 
rada městské části a v březnu také 
zastupitelstvo. 

„Návrh obsahuje vedle změn vyplý-
vajících z občanského zákoníku přede-
vším tři nové věci. Namísto zpětného 
poskytování 5, resp. 10procentní slevy 
za nepřeprodání koupeného bytu po 
dobu 5, resp. 10 let budeme nyní tuto 
slevu poskytovat hned při koupi, pro-
tože nová legislativa umožňuje přepro-
dej u těch, kdo slevu využijí, zablokovat 
na katastru,“ uvedl zástupce starost-
ky pro privatizaci Matěj Stropnický 
a podotkl, že vzhledem k tomu, že 
nabídku koupě bytu musí podle no-
vého zákoníku nájemník využít do 
šesti měsíců a ne do jednoho a půl 
roku jako dosud a na tuto lhůtu 
byla dosud navázána 20procentní 
„rychlostní“ sleva, zkrátila Praha 3 
lhůtu pro ni o měsíc. „Protože však 
zároveň chceme nájemníkům umožnit 
koupit byt déle, než zákoník stanovuje, 
smluvně nabídku koupě prodloužíme 
na rok od okamžiku doručení nabídky,“ 
dodal Stropnický. 

Třetí podstatnou změnou je 
podle odpovědného zástupce sta-
rostky vznik fondu obecních bytů, 
které již městská část nebude pro-
dávat. „Tento fond budou tvořit byty, 
které nebyly prodány v minulých pri-
vatizacích a zbyly v domech SVJ, byty, 

které si jejich nájemci se smlouvou na 
dobu neurčitou uzavřenou do poloviny 
března 2014 nekoupí ve zbylé priva-
tizaci dle schváleného harmonogramu, 
a nově též veškeré byty, na které budou 
uzavřeny nájemní smlouvy po polovi-
ně letošního března,“ vysvětlil zástup-
ce starostky Stropnický s tím, že již 
schválený harmonogram privatiza-
ce bytů radnice měnit nebude a do 

privatizace půjdou postupně všech-
ny domy.

Významnou změnu přináší nový 
občanský zákoník z hlediska způso-
bu vzniku společenství vlastníků. To 
již podle nové právní normy nevzni-
ká ze zákona, ale až zápisem do rejs-
tříku společenství. Návrh na zápis 
bude jako dosud zajišťovat městská 
část poté, kdy alespoň tři vlastníci 

jednotek, jejichž vlastnické právo 
k jednotce bylo zapsáno v katastru 
nemovitostí, přistoupí ke stanovám 
a zvolí statutární orgán společenství. 
Správu domů s prodávanými jednot-
kami bude až do ztráty obecní vět-
šiny hlasů ve společenství zajišťovat 
městská část prostřednictvím Správy 
majetkového portfolia. n

-red-

Prodej bytového 
domu v Koněvově 
ulici číslo 7 by 
měl být schválen 
na zastupitelstvu 
městské části letos 
v březnu

Slevy za nepřepro-
dání koupeného bytu 
budeme nyní posky-
tovat hned při koupi

Matěj Stropnický,
zástupce starostky
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Pokládání Kamenů zmizelých v Praze 3 pokračuje
Dvacet  Kamenů  zmizelých,  tzv. 
stolpersteinů, se objevilo v chodní
cích Žižkova a Vinohrad v červenci 
loňského roku. Další kameny připo
mínající oběti holocaustu přibudou 
také  letos.  Návrhy  od  občanů  na 
položení  kamenů  přijímá  sdružení 
Stolpersteine CZ do konce dubna.

Smyslem projektu, který v České re-
publice uskutečňuje občanské sdru-
žení Stolpersteine CZ, o. s., je připo-
menout oběti nacistického režimu. 
Kameny, resp. dlažební kostky jsou 
umisťovány před domy, kde vzpomí-
naní naposledy žili, než byli za dru-
hé světové války transportováni do 
koncentračního tábora. 

Kostky jsou opatřeny mosaznou 
tabulkou, na níž je vyryto jméno, 
rok narození, místo, kde dotyčný ze-
mřel, případně informace, že depor-
tovaná osoba přežila. V případech, 
kde došlo k likvidaci celých rodin, 
je kamenů vedle sebe víc. „Stolpers-
teiny pokládáme do chodníků v jakýchsi 
„trsech“ pro vyvražděné rodiny tak, aby 
jejich členové byli aspoň tímto způsobem 

pohromadě. Také v Praze 3 můžeme na-
jít místa s více kameny před jedním do-
mem, například v Libické ulici jsme loni 
pokládali tři. Připomínají manžele Ča-
dovi a Josefa Šperla, kteří byli za války 
činní v odboji,“ upřesňuje předsedky-
ně občanského sdružení Stolpers-
teine CZ Mariana Singer.

Činnost sdružení podpořila měst-
ská část Praha 3 udělením grantu 
a tato organizace již nyní eviduje 
žádosti o položení kamenů ve třetí 
městské části.

„Nicméně bych chtěla vyzvat další 
místní občany k podávání návrhů. Letos 
uzavíráme přijímání žádostí 30. dub-
na,“ upozorňuje Mariana Singer. n

-mot-

Pokud i Vy znáte nějakou oběť ho-
locaustu v Praze 3, na jejíž památ-
ku byste chtěli umístit do chod-
níku pamětní kámen, vyplňte do 
konce dubna dotazník na strán-
kách www.stolpersteine.cz nebo 
nás kontaktujte na adrese rn@pra-
ha3.cz. Návrhy je možné také zasí-
lat na adresu: Podatelna ÚMČ Pra-
ha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85. Je 
nutné uvést datum narození a úmrtí, 
jméno, příjmení, poslední místo, kde 
oběť žila před deportací, kam byla 
deportována či kde zemřela. Úda-
je můžete doplnit krátkým životopi-
sem, případně fotografií.

Radniční noviny získaly ocenění 
v soutěži o nejlepší noviny veřejné 
správy
Třetí místo si odnesly Radniční noviny – listy městské části Praha 3 ze soutěže 
Fénix content marketing, která se zaměřuje na obsah a kvalitu sdělovaných 
informací. Právě obsah Radničních novin se výrazně změnil po nástupu nové 
koalice, která toto periodikum otevřela názorům veřejnosti i opozičních stran.

Šedesát devět organizací a fi-
rem změřilo začátkem letoš-
ního roku svou schopnost 
komunikovat s veřejností 

v prvním ročníku soutěže Fénix 
content marketing. V kategoriích, 
jako jsou firemní tiskoviny, webo-
vé stránky, sociální profil či noviny 
a časopisy státní a veřejné správy, 
soutěžily například organizace Čes-
ký červený kříž, Rotary Internatio-
nal a Český statistický úřad. Mezi 
firmami usilovaly o ocenění společ-
nosti, jako jsou T-Mobile, Porsche 
Česká republika či Rodinný pivovar 
Bernard.

„Myslím si, že strašně moc záleží na 
kvalitě a na obsahu informací. Je důle-
žité se dívat na věci nejen po povrchu, 
tak jak vypadají, jak se zdají, ale tak, 
jaké opravdu reálně jsou,“ vysvětluje 
hlavní zásadu, podle které porota 
hodnotila účastníky, organizátorka 
soutěže Kateřina Borovanská.

Radniční noviny Prahy 3 se v ka-
tegorii Noviny státní správy, veřej-
ného a neziskového sektoru dostaly 
mezi tři nejlepší organizace. Lepší 
v hodnocení 22 porotců byly jen 
Brněnský Metropolitan – noviny 
Statutárního města Brno (1. místo) 
a Kraj Vysočina – tiskovina stejno-
jmenného kraje (2. místo). 

Radniční noviny, které obsaho-
vou změnu potvrdily v loňském roce 
i změnou své grafické podoby, hod-
notila porota, ve které zasedli mimo 
jiné tři šéfredaktoři, tři ředitelé z ob-
lasti PR, tiskový mluvčí ministerstva 
financí, spisovatelka či prezidentka 
České marketingové společnosti.

„Jsem ráda, že se naše snaha o ote-
vřené informace projevila nejen ve 

stoupajícím zájmu o Radniční noviny, 
ale ocenili ji i opravdoví odborníci,“ ko-
mentovala úspěch Radničních no-
vin starostka Prahy 3 Vladislava Hu-
jová, která má Radniční noviny na 
starosti.

Úspěch Radničních novin v sou-
těži zhodnotil také předseda jejich 
redakční rady a zástupce starost-
ky Matěj Stropnický. „Naše Radniční 

noviny sice po minulém období temna 
oddělují zpravodajství od publicistiky, 
otevřely se názorům opozice a zvýšily 
svou informační hodnotu, na druhé stra-
ně ale trpí dvěma sklony: zařazovat bul-
varizující témata na jedné straně a zatě-
žovat běžné zpravodajství úřední mluvou 
na straně druhé. Máme tedy dva hlavní 
úkoly: zvyšovat čtivost při zachování se-
rióznosti,“ uvedl Stropnický. n 

Praha 3 vyzve majitele domů, aby 
z fasád sundali cedule, které zbyly 
po zrušených hernách
Městská část Praha 3 bude obe
sílat  vlastníky  domů,  ve  kterých 
byly  v  minulosti  herny  a  jejich 
provozovatelé dosud neodstrani
li  vývěsní  štíty,  písemnou  výzvou 
k jejich odstranění. Pokud by ani 
po  tomto upozornění  reklamy na 
hazard  z  fasád  domů  nezmizely, 
městská  část  je  připravena  udě
lovat i pokuty.

„Jestliže zjistíme, že někde herna již 
nefunguje a přitom je dům zven-
ku označen jako herna, tak majiteli 
domu nejdříve zašleme písemnou vý-
zvu k odstranění nápisu na základě 
vyhlášky o nepovolené reklamě. Po-
kud to neudělá a označení neodstraní, 
můžeme majitele domu podle vyhlášky 
pokutovat,“ říká Eva Cihelková, ve-
doucí občansko správního odboru 
Úřadu městské části.

Na konci roku 2012 ukonči-
la městská část Praha 3 povolení 

téměř 600 výherních hracích au-
tomatů, které spadaly do její 
kompetence.

Od června 2013 je možné pro-
vozovat hazard pouze v 7 kasi-
nech, všechny zbylé provozovny, 
ve kterých jsou dosud videolote-
rijní terminály (VLT), podléhají 
zrušení ministerstvem financí ve 
správním řízení. 

Podle zákona však musí herny 
i s těmito videoloterijními terminá-
ly skončit nejpozději do konce le-
tošního roku 

„Když jsem nastoupila v roce 2010 
do funkce starostky, bylo na území 
městské části 120 míst s téměř 1600 
hracími automaty. Doufám, že během 
tohoto roku ministerstvo financí s  de-
finitivní platností zruší posledních té-
měř 500 loterijních terminálů,“ do-
dala starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová. n

-sak-

Vyvěšení vlajky 
připomene boj za 
nezávislost Tibetu
Již  tradičně  zavlaje  10.  března 
ve 14 hodin tibetská vlajka na rad
nici třetí městské části, čímž si při
pomene  55.  výročí  povstání  proti 
čínské okupaci Tibetu. 

Celosvětová akce Vlajka pro Tibet se 
koná již od poloviny devadesátých 
let a každý rok tak chce poukázat 
na porušování lidských práv v Ti-
betu, kde během povstání odpůrců 
komunistického režimu zahynulo 
na 86 tisíc lidí. Třetí městská část se 
ke kampani připojuje pravidelně od 
roku 1996.

K uctění památky budou přítom-
ní vyzváni k držení minuty ticha za 
oběti čínské represe. Kromě vyvěše-
ní vlajky čeká na návštěvníky boha-
tý kulturní program. Nebude chy-
bět meditativní hudební doprovod 
na tradiční tibetské strunné nástroje 
– Ladislav Brom zahraje na sitár, Mi-
chel Fabrice na tabla a Jaroslav Svítek 
na fujaru. Legendární mandala, sym-
bol jednoty a rovnováhy, bude po 
ukončení slavnosti veřejně rozprá-
šena. Pro Tibeťany slouží mandala 
jako nástroj vizuální meditace, jejímž 
cílem je dosáhnout osvícení a vystou-
pit z útrpného kola znovuzrozování, 
aby v dalším životě mohli dotyční žít 
na místě dokonalé krásy. 

„O tibetské medicíně s výstavkou ti-
betských léčiv, pomůcek a nástrojů eru-
dovaně promluví Zuzana Ondomišio-
vá z občanského sdružení Potala, dojde 
i na promítání dokumentu Z nomáda 
nikým, pojednávajícím o životě nomá-
dů na Tibetské náhorní planině,“ pro-
zradila Eva Hájková z odboru kul-
tury. Zvláštní kapitolou celé akce 
bude závěrečná debata Cesta ke Slu-
neční škole, v níž se účastníci sezná-
mí s úspěšným projektem občanské-
ho sdružení Surya, které v roce 2008 
dostavělo speciálně navrženou eko-
logickou školu v Himaláji v nadmoř-
ské výšce 4200 metrů. n

Redakce Radničních 
novin (zleva): 
Martin Hošna, 
Monika Otmarová, 
Stanislav Kněnický, 
Milan Palán, 
David  Samek

ilustrační foto

-ham--sak-
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Senioři najdou informace na 
internetových stránkách městské části
Přehledný seznam chystaných akcí 
pro seniory v Praze 3, ale i řadu uži
tečných  informací  z  oblasti  zdra
votnictví či sociálních služeb nabízí 
nový odkaz na internetových strán
kách  třetí městské části. Zejména 
starší spoluobčané jej budou moci 
od března nalézt pod názvem Infor
mace  pro  seniory  v  sekci  Rych
lé  odkazy  na  hlavní  stránce  webu 
Prahy 3. 

„Existuje už řada webových portálů, 
které se zaměřují na seniorskou veřej-
nost. Naším cílem je ale oslovit speciál-
ně seniory z Prahy 3 a přinášet jim in-
formace o dění v jejich čtvrti nebo jim 
pomoci zorientovat se při vyřizování žá-
dostí o sociální služby a vůbec ve všech 
nejdůležitějších oblastech, se kterými se 
senioři ve svém životě setkávají,“ vy-
světluje zástupkyně starostky pro 

sociální oblast Miroslava Oubrech-
tová. „A doufám, že cestu na nové strán-
ky si najdou i ti mladší, kteří zde pro své 
rodiče nebo prarodiče mohou vyhledávat 
potřebné informace, rady a kontakty,“ 
dodává zástupkyně starostky.

Na webových stránkách senioři 
naleznou informace o akcích, které 
pro ně pořádá městská část, zároveň 
tu ale bude například i seznam vol-
nočasových a seniorských organiza-
cí včetně jejich programové nabídky. 

„Předpokládáme, že velmi navštěvo-
vanou sekcí bude i seznam poskytova-
telů sociálních služeb pro seniory, s po-
drobnou charakteristikou druhu služby 
a nezbytnými kontakty,“ říká Vladimír 
Beran, vedoucí odboru sociálních 
věcí, který vznik nových stránek 
připravuje.

Na stránkách pro seniory ne-
budou chybět ani informace 

o zdravotnických službách a odka-
zy na zajímavé články týkající se ži-
vota seniorů nebo dokumenty a for-
muláře ke stažení. Rychlou radu či 

upřesňující informaci naleznou uži-
vatelé také v rubrice Nejčastější do-
tazy. Zprovoznit nové webové strán-
ky plánuje městská část v březnu, 

čtenáři je najdou v rubrice odbo-
ru sociálních věcí nebo na úvodní 
stránce v rychlých odkazech. n

-mot-

Na Jarově vyroste multifunkční 
sportoviště pro náctileté
Teenageři z Prahy 3 budou mít k dispozici dráhu pro bruslení, horolezeckou stěnu i venkovní po-
silovnu. Převážnou část nákladů na výstavbu moderního areálu v ulici Habrová na Jarově chce 
žižkovská radnice pokrýt prostřednictvím dotace z fondů EU.

K více než třem desítkám 
hřišť pro nejmenší už 
brzy v Praze 3 přibude 
areál určený primárně 

pro dospívající mládež. S jeho vý-
stavbou počítá žižkovská radnice 
v ulici Habrová na místě vysloužilé-
ho hřiště, v lednu tohoto roku pro-
to schválila záměr na vypsání výbě-
rového řízení na dodavatele stavby.

„Celkové náklady na realizaci projek-
tu by měly dosáhnout zhruba 20 milio-
nů korun, z toho předpokládáme, že 15 
milionů pokryje dotace z evropských fon-
dů, o kterou žižkovská radnice požáda-
la v rámci Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost spolufinancova-
ného z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj,“ vysvětlil zástupce starostky 
pro investice Bohuslav Nigrin.

Projekt herního areálu, který pro 
třetí městskou část zpracoval Ate-
liér zahradní a krajinářské tvorby 
Sendler, počítá na ploše necelého 
půlhektaru se vznikem čtyř funkč-
ních celků. Ty budou po obvodu le-
movány dráhou pro in-line bruslení. 
V první části pak vyroste polyfunkč-
ní hřiště pro míčové hry, v druhé 
venkovní posilovna a ve třetí reliéf-
ně modelovaná plocha pro kolečko-
vé brusle, triková kola a dětská vo-
zítka, jejíž součástí bude i tři metry 
vysoká a 18 metrů dlouhá horolezec-
ká stěna. V poslední čtvrté části are-
álu bude umístěn objekt s toaletami, 
občerstvením a zázemím pro správ-
ce sportoviště.

„Sportoviště tohoto typu v Praze 3 
dosud chybí. Jeho výhodou bude široká 
paleta sportovního vyžití a existence zá-
zemí toalet a občerstvení. Výstavba hřiš-
tě se o pár měsíců zdržela kvůli procesu 
vyhodnocení žádosti o dotaci. Rozhod-
nutí z podzimu 2012 o tom, že do jed-
né dotační výzvy podáme rovnou dva 
projekty, se však vyplatilo. Kromě hřiště 
v Habrové jsme z evropských peněz za-
hájili také revitalizaci Havlíčkova ná-
městí,“ uvedl Ondřej Rut, zástupce 
starostky pro územní rozvoj a život-
ní prostředí. 

Nové sportoviště vyroste v místě, 
které je dnes prakticky nevyužíva-
né. Nevyhovující asfaltové povrchy 
a betonové elementy, které postup-
ně dosluhují, tak nahradí herní prv-
ky z moderních a bezpečných mate-
riálů. Převážnou část povrchu bude 
tvořit herní guma, v okolí horolezec-
ké stěny speciálně změkčená na do-
pad z výšky až tří metrů. Zásadně 
se změní i stávající skladba zeleně. 
Kolem areálu bude vysazeno 38 no-
vých stromů – javory, habry, duby, 
jeřáby a lípy a chybět nebudou ani 

zatravněné plochy, lavičky a krytý 
altán proti dešti.

Sportoviště stojící poblíž komu-
nikace bude z bezpečnostních důvo-
dů oploceno a v noci bude veřejnosti 
nepřístupné. Na dodržování pro-
vozního řádu tu bude dohlížet stálý 
správce, který bude sídlit v provoz-
ním objektu, kde je počítáno také se 
sociálním zařízením a občerstvením. 
Pokud proběhne řádně výběrové ří-
zení, které je plánováno na jaro letoš-
ního roku, měla by být stavba dokon-
čena v listopadu 2014. n

Vizualizace 
sportovního 
areálu pro 
teenagery v ulici 
Habrová na 
Jarově

Výhodou are-
álu bude široká 
paleta sportov-
ního vyžití a exi-
stence toalet 
a občerstvení 
Ondřej Rut, 
zástupce starostky -mpa-

Na webu 
pro seniory 
najdou zájemci 
například 
i informace 
o nejrůznějších 
akcích pro 
tuto skupinu 
obyvatel

foto: Remedium
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důležité informace

Hubení plevele bez chemie
Zahrádkáři se s ním setkávají den-
nodenně, roste téměř všude a lze se 
ho jen těžko zbavit. Řeč je o plevelu. 
Skoro každý pěstitel ví, že při pletí 
je potřeba vytrhávat celou rostlinu 
i s kořenovým systémem, nejen nad-
zemní orgány. Existuje však mno-
ho dalších tipů, jak se plevelu zba-
vit bez použití chemie, které už tak 
známé nejsou.

Jedna z možností je polít nežádou-
cí rostlinu vroucí vodou, orgány uhy-
nou. Aby byl postup ekologicky šetr-
ný, můžete použít zbytek vařicí vody 
z konvice. Další cestou je napařová-
ní. V zahradnických potřebách se pro 
tyto účely prodávají napařovačky. Je 
vhodné na rostliny působit parou del-
ší dobu a opakovaně, tj. 2–3× týdně.

Pokrytí plevele igelitem je také 
efektivní způsob ničení. Poslouží 

dobře především na slunných mís-
tech. Díky slunci bude teplota pod 
igelitem stoupat a rostlina se tak 
„uvaří“.

Existuje pestrá škála různých lá-
tek, které zdaleka nejsou tak škod-
livé jako herbicidy, a přesto jimi lze 
plevel zahubit. Patří mezi ně napří-
klad sůl, cukr, kyseliny, mýdlo, olej 
a alkohol.

Sůl nasypte buďto přímo na nad-
zemní orgány, nebo si připravte kon-
centrovaný vodný roztok a rostlinu 
jím polijte. K zahubení dojde díky 
dehydratačním účinkům soli. Stejně 
postupujte i s cukrem. Kyselina cit-
ronová a octová mají široké využití 
nejen v kuchyni, ale i na zahrádce. 
Jejich pH je natolik nízké, že jsou 
schopny rozrušit struktury rostlin-
ného orgánu. Mýdla mají naopak 

zásaditý charakter, jejich vodné roz-
toky taktéž poškozují rostlinná ple-
tiva. Mýdlo, jakožto tenzid, rozpustí 
povrch listů, čímž dochází k uhynu-
tí. Opět je účinné vytvořit vodný roz-
tok. Pokapání olejem způsobí ucpá-
ní průduchů a vodivých pletiv. Olej 
nakapejte nejlépe na listy, přesně 
tam se totiž průduchy nacházejí. Al-
kohol se používá na obzvláště rezis-
tentní druhy. Doporučuje se smíchat 
0,25 l vody se lžící tvrdého alkoholu, 
vzniklý roztok nalít do rozprašovače 
a aplikovat.

Tento článek vznikl v rámci pro-
jektu Ekoporadny Praha za podpo-
ry hlavního města Prahy. Další tipy 
nebo konkrétní rady na e-mailu: po-
radna@ekocentrumkoniklec.cz. n

Barbora Martínková, 
spolupracovnice Ekoporadny Praha

Přihlašte děti na vítání občánků, 
oslavit můžete i jubilejní svatby
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 září 2013 do února 2014, 
ozvěte se prosím laskavě a  uveďte: 
jméno a příjmení dítěte, datum naro-
zení, adresu trvalého bydliště a  pří-

jmení rodičů; telefonicky: 222 116 349 
– Marta Valentová, poštou: Odbor kul-
tury k  rukám M. Valentové, Lipan-
ská  14, 130 00, Praha 3, e-mailem: 
martav@praha3.cz.

Týkají se vás jubilejní svatby?
MČ Praha 3 pořádá v  dubnu tohoto 
roku oslavy jubilejních svateb: zlatých 
(50 let), smaragdových (55 let), dia-
mantových (60 let), kamenných (65 let). 

Pokud i  vy toto jubileum oslavíte, 
ozvěte se prosím na tel.: 222 116 349 
(paní Marta Valentová) nebo e-mailem 
na: martav@praha3.cz nebo na adre-
su: Úřad městské části Praha 3 – Od-
bor kultury, Lipanská 14, 130 85 Pra-
ha 3. n

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a firmy! Nevhazujte staveb-
ní suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. 
Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ 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

lokalita datum čas

Ambrožova/Malešická
 6. března 2014 14.00 –18.00

 7. března 2014 15.00 –19.00

Koněvova/V Jezerách
 6. března 2014 15.00 –19.00

 7. března 2014 14.00 –18.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
 4. března 2014 14.00 –18.00

 8. března 2014  9.00 –13.00

Tachovské nám., u tunelu
 5. března 2014 14.00 –18.00

 8. března 2014 10.00 –14.00

Na Vrcholu/V Domově
13. března 2014 14.00 –18.00

14. března 2014 15.00 –19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 
proti č. 11

13. března 2014 15.00 –19.00

14. března 2014 14.00 –18.00

nám. Barikád, u školy
15. března 2014  9.00 –13.00

11. března 2014 14.00 –18.00

Kostnické nám./Blahníkova
12. března 2014 14.00 –18.00

15. března 2014 10.00 –14.00

Buková/Pod Lipami 54
20. března 2014 14.00 –18.00

21. března 2014 15.00 –19.00

Jeseniova 143 20. března 2014 15.00 –19.00

Přemyslovská/Orlická
18. března 2014 15.00 –19.00

22. března 2014  9.00 –13.00

Sudoměřská/Křišťanova
19. března 2014 14.00 –18.00

22. března 2014 10.00 –14.00

Křivá 15
27. března 2014 14.00 –18.00

28. března 2014 15.00 –19.00

Přemyslovská/Sudoměřská
27. března 2014 15.00 –19.00

28. března 2014 14.00 –19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
25. března 2014 15.00 –19.00

29. března 2014  9.00 –13.00

V Zahrádkách/Květinková
26. března 2014 15.00 –19.00

29. března 2014 10.00 –14.00

Vandalismus na hřbitovech! Jak mu čelit?
Snaha nás všech vytvořit pietní místo 
co nejkrásnější, aby důstojnost našich 
nejbližších byla i po smrti zachová-
na, může být vmžiku zničena vanda-
lismem. Vandalismus i případy kráde-
ží a přepadení řeší na těchto místech 
strážníci městské policie. 

Poničené hroby, ukradené soš-
ky, svícny, dokonce i věnce… Po-
hled, který se může naskytnout, je 
dechberoucí a emoce vyplavující. 
Z prvotního ochromení a šoku za-
čínáme uvažovat ekonomicky. Ško-
dy se totiž pohybují v desetitisících. 
Lze tomu všemu zabránit?

Není možné „vymýtit“ vandalis-
mus jako takový, ale preventivně je 
mu možné předcházet. Proto strážní-
ci Městské policie Praha pravidelně 

kontrolují hřbitovy a blízké okolí. 
Nehovoříme pouze o období „Duši-
ček“, ale o namátkových kontrolách 
v průběhu celého roku. Tento směr 
prevence je skutečně možný pouze 
ze strany městských strážníků. 

Avšak předcházet a zmírnit do-
pad případného vandalismu můžeme 
i my sami. Jedním z kroků je: nafotit 
a pojistit hrob, zvážit umístění mědě-
ných a mosazných prvků, které lákají. 
Raději využít plastu, který již dnes do-
konale imituje ušlechtilé kovy, o piet-
ní místo se starat a nedovolit, aby pů-
sobilo dojmem, že je opuštěné a je 
tedy možnost si věci „odnést“.

Při návštěvě hřbitova Městská 
Policie Praha doporučuje přede-
vším seniorům: nikdy nechoďte na 

hřbitov sami, nenavštěvujte hřbito-
vy krátce po otevření a krátce před 
uzavřením objektu, nezůstávejte 
sami v odlehlých částech rozsáhlej-
ších hřbitovů, buďte všímaví ke své-
mu okolí, pokud se na hřbitově děje 
něco podezřelého, okamžitě to na-
hlaste policii či strážníkům.

„Od počátku letošního roku byly evi-
dovány tři krádeže odložených věcí na 
Olšanských hřbitovech. Tyto případy še-
tří Policie ČR,“ uvedl k celé věci ředi-
tel Městské policie Prahy 3, Dušan 
Machoň. n

Nábor zájemců na veřejně 
prospěšné práce pro 
Prahu 3 
V návaznosti na předchozí tiskové informace občanské 
sdružení Buči potvrzuje, že bude v letošním roce organizo-
vat veřejně prospěšné práce pro Prahu 3, spočívající v úkli-
du veřejných prostranství (ulic a náměstí) včetně veřejné ze-
leně (parků a sadů).

Zájemci o tuto práci – veřejně prospěšné práce na 
dobu 12 měsíců ve formě plného a polovičního úvaz-
ku z řad uchazečů o zaměstnání z Prahy 3, evidovaných 
na úřadu práce, se mohou hlásit na adrese občanské-
ho sdružení Buči u  jeho předsedy pana Štěpána Kavu-
ra na adrese Koněvova 2430/162, Praha 3 (každé pondělí 
10.00 –12.00, 14.00 –16.00), e-mail: os.buci@seznam.cz, te-
lefon 608 520 073. Nástup možný od 1. 3. 2014. n

Oddací dny v parku Rajská zahrada
Úřad městské části schválil oddávací 
dny a hodiny v parku Rajská zahrada 
č. 28, a to v horní části parku pod al-
tánem, kde budou sňatkové obřady 
pro snoubence prováděny bez za-
placení správního poplatku.

Oddávací dny a hodiny:

6. června 2014: 10, 11, 12 hod.
11. července 2014: 10, 11, 12 hod.
8. srpna 2014: 10, 11, 12 hod.
5. září 2014: 10 , 11, 12 hod. 

O voličský průkaz bude 
možné zažádat do 8. května
Prezident  republiky  vyhlásil  dne 
19.  2.  2014  volby  do  Evropské
ho  parlamentu,  které  se  konají  ve 
dnech 23. a 24. 5. 2014.

Dle § 30 odst. 2 zákona číslo 
62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu může volič, kte-
rý nebude v době voleb moci volit 
v místě svého trvalého pobytu, po-
žádat o vydání voličského průkazu, 

a to písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doruče-
ným nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb (do 8. 5. 2014) Úřadu měst-
ské části Praha 3, Odbor občansko 
správní. Úředníci budou žádosti při-
jímat i v tento den státního svátku.

Úřad městské části Praha 3 nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb (8. 5. 
2014) předá voličský průkaz osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže 

plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, anebo jej voliči zašle na 
uvedenou adresu, a to do vlastních 
rukou žadatele.

Voličský průkaz opravňuje voliče 
ve dnech voleb do Evropského par-
lamentu k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České re-
publiky. n

-red-

Zuzana Gašpar, 
Městská policie hl. m. Prahy

Kontakt: Okrsková služebna MP 
na Olšanských hřbitovech, 
Vinohradská 153, tel.: 222 713 034

Radniční noviny začala 
roznášet do schránek 
Česká pošta
Od únorového čísla Radničních novin zajišťuje jejich distribu-
ci do schránek občanů Česká pošta.

V případě, že by Vám Radniční noviny nepřišly v po-
řádku do Vaší schránky, napište nám na adresu redakce: 
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 85 nebo e-mailem: 
rn@praha3.cz.

V mnohem větším počtu budou také tyto listy Prahy 3 
k dostání na stojanech umístěných v budovách České poš-
ty a poliklinikách na území třetí městské části.

Radniční noviny jsou již tradičně k dispozici i ve stoja-
nech v objektech radnice Prahy 3 na Havlíčkově náměstí 9 
a v Seifertově ulici 51, získat je můžete i ve Fakultní nemoc-
nici Královské Vinohrady. n
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zpravodajství

Kulturní příspěvkové organizace Prahy 3 
čekají změny v dramaturgii
Každý měsíc přinášejí Radniční noviny aktuální programy kulturních příspěvkových organizací, 
které finančně dotuje městská část. Jak vypadá jejich činnost a jaké jsou jejich plány do budoucna?

Všechny tři příspěvkové or-
ganizace – koncertní a vý-
stavní síň Atrium na Žiž-
kově, hudební Junior klub 

a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
– se mohou pochlubit letitou histo-
rií a zároveň jejich činnost je zamě-
řená nejen na vlastní diváky. V kon-
certních, divadelních a klubových 
prostorách se konají i akce různého 
charakteru, které jsou určeny pro 
diváky se zdravotním postižením. 
Daný prostor se příspěvkové organi-
zace snaží maximálně využít – pri-
mární pro ně zůstávají pochopitelně 
představení, která jsou po dlouhá 
léta lákadlem pro návštěvníky, nic-
méně v průběhu roku se nebrání ani 
jiným akcím, které pořádá městská 
část Praha 3 nebo jiné charitativní 
organizace. Důležitým faktorem zů-
stává i podpora nových a zatím ne-
okoukaných uměleckých souborů, 
které dostanou možnost vystoupit 
v důstojném a lukrativním prostředí 
a načerpat tak vlastní zkušenosti pro 
svoje aktivity. Pro rok 2014 vyčlenila 
třetí městská část ze svého rozpočtu 
15,9 mil. Kč, přičemž na provoz Žiž-
kovského divadla Járy Cimrmana se 
podílí 4,7 mil. Kč, Atrium na Žižko-
vě obdrží 3,49 mil. Kč a Junior klub 
může počítat s částkou 7,7 mil. Kč. 

Atrium na Žižkově by mělo změnit 
výstavní činnost

Koncertní a výstavní síň Atrium 
na Žižkově s kapacitou sto diváků 
v Čajkovského ulici funguje nepře-
tržitě již od roku 1984 a letos osla-
ví 30. výročí svojí existence. Za tu 
dobu se Atrium stalo vyhledávaným 
místem, kde se konají koncerty in-
terpretů vážné hudby nebo se zde 
pořádají výstavy různorodého cha-
rakteru. Atrium se aktivně zapojuje 
též do akcí pořádaných třetí měst-
skou částí, spolupracuje s mateřský-
mi a základními školami v Praze 3 
a pořádá pro ně dopolední koncer-
ty, sobotní odpolední vystoupení se 
zvýhodněným vstupným pro senio-
ry, děti a studenty a dále poskytuje 
prostory pro absolventské koncerty 
a slavnostní koncerty žáků základ-
ních uměleckých škol z celé Prahy. 

„V rámci Dnů žižkovského kultur-
ního dědictví tu proběhly přednášky 
a koncerty, které připomněly židovskou 
minulost včetně holokaustu. V Atriu se 
koná tradičně Žižkovský výtvarný salón, 
jsou zde každoročně oceňováni nejlepší 
pedagogové Prahy 3 nebo se zde vyhla-
šuje Dobrovolník roku,“ uvedla ředi-
telka Eva Vedralová, která je ve své 
funkci od roku 2001. 

Z příspěvku 3,6 mil. Kč za rok 
2013 se v Atriu uskutečnilo 142 vy-
stoupení, které navštívilo 9733 di-
váků. V průměru tak každý koncert 
vidělo 69 diváků. Po rozsáhlé opra-
vě v roce 2011 rozšířila výstavní síň 

svoje prostory, aby mohla nabíd-
nout návštěvníkům větší komfort – 
každý měsíc kromě letních prázdnin 
se tu konají výstavy, které jsou ale 
úzce propojeny s koncertní činnos-
tí. Na výstavní činnost nemá Atri-
um zvláštní rozpočet, o náklady se 
proto zpravidla dělí s vystavujícími 
umělci a jejich příspěvek činil v loň-
ském roce 300 Kč na den.

Změny v dramaturgii Atria by se 
dotkly právě zmiňované výstavní 
činnosti. „Doposud tato příspěvková 
organizace pronajímá výstavní prostory 
prakticky komukoliv, což vede k napros-
té neexistenci výtvarné dramaturgie. 
Cílem je proměnit Atrium na kulturní 
centrum s celopražským dosahem, proto 
bylo zadáno vedení Atria a VŠUP zpra-
cování návrhů koncepčních změn, je-
jichž průnik se stane po projednání zá-
kladem nové dramaturgie. Příspěvková 
organizace dostává pravidelný příspě-
vek právě pro to, aby zajišťovala vlast-
ní, nikoli nahodilý program,“ dodává 
zástupce starostky pro kulturu Ma-
těj Stropnický v souvislosti s výstav-
ní činností.

Junior klub se přemístí na nákla
dové nádraží

Kultovní hudební Junior klub 
sídlil v době totality Na Chmelnici, 
po restitucích, kdy byl objekt na-
vrácen původnímu majiteli, přesíd-
lila organizace do Paláce Akropolis, 
kde si na svá vystoupení pronajímá 
sál, přičemž na programu klubu 
v Kubelíkově ulici se podílí třetinou 
akcí. Hlavním cílem Junior klubu 
je ale vyhledávání a sledování agil-
ních mladých kapel, jimž umožňuje 

vystupování na prestižním praž-
ském pódiu. „Projekt Junior stage, kte-
rý je nástupcem předchozího projektu 
Future line, dopomohl na výsluní tako-
vým kapelám, jako jsou Gaia Mesiah, 
Sunflower Caravan nebo Zrní, které pat-
řily nebo dosud patří k nejsledovanějším 
kapelám současné scény,“ říká ředitel 
této příspěvkové organizace Šimon 
Kotek, který působí ve své funkci od 
roku 2005. Junior klub je také ini-
ciátorem speciálních programů, kde 
se na pódiu setkávají výjimeční mu-
zikanti, slaví se výročí slavných ka-
pel či hudebníků nebo se křtí nová 
alba různých interpretů. Každoroč-
ně spolupořádá Junior klub Festival 
integrace Slunce, který skrze kultu-
ru umožní setkání zdravotně posti-
žených lidí se zdravými.

Junior klub za rok 2013 z pří-
spěvku 7,7 mil. Kč zajistil a usku-
tečnil 85 akcí, které zhlédlo 13 778 
návštěvníků. Na 1 akci v průměru 
připadá 162 lidí. Z celkového po-
čtu 23 akcí v rámci projektu Future 
line a Junior stage vidělo vystoupe-
ní kapel 1230 lidí (53 na akci). Or-
ganizace dosáhla kladného hospo-
dářského výsledku v hlavní činnosti 
8000 Kč.

V prosinci minulého roku schvá-
lila rada třetí městské části Karty zá-
měrů akčního plánu pro rok 2014, 
v nichž se s Junior klubem a jeho 
hudebním programem počítá i do 
nové dramaturgie Nákladového ná-
draží Žižkov. Městská část zvažuje 
účast na projektu transformace ná-
kladového nádraží na víceúčelo-
vé kulturní centrum, kde se kona-
ly akce jako Velká jarní cyklojízda, 

Prague Biennale nebo Designblok. 
Junior klub by se v rámci realizace 
tohoto záměru měl přestěhovat na 
novou adresu v Olšanské ulici a měl  
by se stát trvalou složkou multikul-
turního programu Nákladového ná-
draží Žižkov. Přestěhování ale zatím 
brání nevýhodná smlouva uzavřená 
mezi Junior klubem a Palácem Ak-
ropolis z roku 2007, jejíž platnost 
potrvá až do roku 2015. 

„Smlouva v podstatě ukládá realizo-
vat na vlastní náklady 85 akcí ročně, 
tedy zmiňovanou třetinu akcí, které se 
tam konají, a ještě Junior klub platí 40 
tis. Kč za každý den programu. Soukro-
má a výdělečná scéna Paláce Akropolis 
tak spolkne celý rozpočet veřejné pří-
spěvkové organizace. V tomto směru jed-
nám s Palácem Akropolis o změnách ve 
smlouvě,“ doplnil Matěj Stropnický.

Druhou dramaturgii ŽDJC bude 
třeba teprve vybudovat

Žižkovské divadlo bylo vždy 
místem, kde vystupovaly především 
mimopražské profesionální a praž-
ské amatérské soubory. Před 22 lety 
se divadelní prostor stal domov-
skou scénou Divadla Járy Cimrma-
na a od té doby je vyhledávaným 
místem pro mnohé, kteří nedají do-
pustit na humor ústřední dvojice 
Svěrák & Smoljak. „Za dobu svého 
působení navštívilo divadlo sta tisíce 
návštěvníků, kteří pomohli žižkovskému 
divadlu zajistit trvalý hospodářský vý-
sledek,“ podotkla Jana Pazderníko-
vá, která je ředitelkou divadla od 
roku 1993.

Souběžně je Žižkovské diva-
dlo domovskou scénou souboru 

Aqualung a 3D Company. Aktuál-
ně novým přírůstkem pražské scény 
je Teď! Divadlo, které v ŽDJC uve-
de 5. března novou hru Ideální pár, 
kde v hlavních rolích vystoupí Kris-
týna Leichtová a Marek Adamczyk. 
Myšlenkou producentské skupiny 
Teď! Divadla je podporovat a roz-
víjet možnosti mladých uměleckých 
osobností a nabídnout jim prostor 
pro jejich tvorbu. Stálým hostem 
ŽDJC je též Divadlo A. Dvořáka 
Příbram, součástí dramaturgie di-
vadla je přehlídka Žižkovská štace 
– např. v dubnu si cestu na Žižkov 
najde opět Divadlo Šumperk. Žiž-
kovské divadlo pořádá i jiné akce – 
dne 15. března uvede 1. ročník plesu 
ŽDJC, tradičně se zde natáčí chari-
tativní pořad Dobročinná akademie 
pro Paraple a divadlo i nadále hostí 
amatérské soubory z celé republiky. 

V minulém roce proběhlo 286 
představení, z toho 144 vystoupení 
Divadla Járy Cimrmana mělo 99,6% 
návštěvnost, dalších 124 představení 
ostatních divadelních souborů mělo 
účast diváků na 69,7 %. „Polovina 
programu divadla tak v současnosti po-
krývá provoz Divadla Járy Cimrmana. 
Druhá polovina je mozaika. Neexistu-
je promyšlený plán postupného obnovo-
vání samostatné dramaturgie divadla. 
Je nutné vytvořit a stabilizovat náplň 
druhé dramaturgie divadla, zajišťující 
trvale vysokou návštěvnost představení 
celopražského a mimopražského dosahu 
a současnou podobu divadla ‚stagione‘ 
– nájemního divadla – přeměnit v uce-
lenou a kompaktní druhou dramatur-
gii,“ uzavírá Matěj Stropnický. n

-ham-

Divadlo Járy 
Cimrmana vystupuje 
na Žižkově již 22 let 
a má téměř vždy 
vyprodáno
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ANO NE

NÁZOR

Souhlasíte s povinným posledním rokem předškolní docházky podle návrhu ministerstva školství?

Ano, ale otázkou je, jaká po-
zitiva toto opatření přinese. 
Samotné zavedení povinné-
ho posledního roku předškol-
ního vzdělávání pravděpo-
dobně samo nesníží počet 
odkladů školní docházky, ne-
boť cca 90 % dětí v posledním 
roce před vstupem do 1. třídy 
ZŠ se předškolního vzdělávání 
účastní. Rodiče dětí před vstu-
pem do ZŠ mají zákonný ná-
rok na umístění svého dítěte 
do mateřské školy, čehož ma-
ximálně využívají. Pouze 10 % 
dětí před vstupem do ZŠ ne-
navštěvuje MŠ a je otázkou, 
proč této možnosti nevyužívají, 
když na ni mají nárok.

Kvalitní předškolní vzdělá-
vání má pozitivní vliv na poz-
dější úroveň studijních úspě-
chů, neboť vytváří základní 
předpoklady pro pokračování 
ve vzdělávání a sehrává důle-

žitou roli v sociální integraci je-
dince do společnosti, proto je 
snaha zajistit vzdělávací šance 
všem dětem a především ze 
sociokulturně znevýhodněné-
ho prostředí. 

Současná kapacita ma-
teřských škol je nedostačující 
a soukromé školy nezařazené 
v rejstříku škol jsou pro většinu 
rodičů finančně nedostupné 
a není zaručena kvalita vzdě-
lávání. Zavedení povinnosti 
předškolní docházky může být 
naopak některými rodiči nega-
tivně vnímáno jako zasahová-

ní do práv rodiny, obava před 
předčasnou scholarizací pro-
vázenou případným nerespek-
továním přirozených dětských 
potřeb. Pokud by bylo zajiš-
těno právo rodičů na umístě-
ní jejich dítěte již od tří let do 
mateřské školy v souladu s ro-
dičovskou dovolenou, tak-
též snížení počtu děti ve třídě 
a zároveň zvýšení normativu 
na dítě, tak lze očekávat po-
zitivní přínos ve vyrovnání po-
čátečních vzdělávacích pod-
mínek pro všechny děti a ve 
včasném podchycení problé-
mových dětí. 

Zavedení povinného před-
školního vzdělávání by mělo 
být řešeno systémově, měla 
by být zpracována koncepce 
povinného předškolního vzdě-
lávání, která by se měla pro-
mítnout i do přípravy budou-
cích pedagogů.

Jsem přesvědčen, že 
by stát měl více vést 
rodiče k zodpovědnosti 
za vzdělávání jejich dětí. 
Ostatně převážná část rodi-
čů se již tak v současnos-
ti chová. 

Domnívám se, že pozitivní 
diskriminace, kterou předsta-
vuje bezplatný poslední roč-
ník v mateřské škole, je více 
než dostatečná a i ta je mož-
ná k diskuzi. 

Celkem 95 procent před-
školáků v posledním ročníku 
mateřské školy této možnos-
ti využívá a navštěvuje mateř-
skou školu.

Část ze zbývajících 5 pro-
cent tvoří rodiny, kde si 
chtějí dítě před nástupem do 
školy připravovat sami a dle 
mých zkušeností to většinou 
dokážou neméně tak dobře 
jako mateřská škola. 

Sociální kontakty nahra-
zují různými druhy zájmových 
činností. Budeme je nutit ke 
státem nařízené předškolní 
péči? Jaká bude argumenta-
ce? Budeme je soudně stí-
hat?

Zbylé rodiny děti neposíla-
jí proto, že ani zadarmo ne-
mají zájem.

Do mateřské školy vo-
dit děti patrně nebudou a té 
přibude povinnost sledovat 
dodržování zákona, vyžado-
vat omluvenky, obesílat od-
dělení sociálně-právní ochra-

ny dětí, podávat vysvětlení 
k soudům při zanedbání po-
vinné péče.

To si mateřské školy pod-
le mého názoru opravdu ne-
zaslouží. 95 procent dětí 
v mateřské škole v posledním 
ročníku je pěkné číslo a jeho 
zvyšování i pro výše zmíně-
ných 5 procent považuji za 
neefektivní vynakládání stát-
ních prostředků i omezování 
práv občanů.

Spíše mi to připadá jako 
populistická snaha o snad-
né politické body, neboť prů-
měrný volič nezná vysoké 
procento předškoláků v ma-
teřských školách, neví o po-
vinnosti obcí mu místo zajis-
tit ani o pozitivní diskriminaci 
předškoláků docházkou do 
mateřské školy zdarma.

Obávám se, že to možná 
neví ani pan ministr.

Petr Klíma
ředitel pedagogicko-psycholo-
gické poradny pro Prahu 3 a 9

Jana Kropáčková
asistentka na katedře primární 

pedagogiky PedF UK

Praha 3 rozšiřuje kapacity 
mateřinek různými cestami 
Rodiče předškoláků z Prahy 3 mají oproti svým známým z některých ji-
ných městských částí výhodu. Věta „dítě vám do školky nevezmeme“ je 
nemusí strašit. Míst ve školkách pro děti, které dosáhly tří let, má třetí 
městská část dostatek. Praha 3 činnost svých mateřinek významně dotuje 
a se zvyšováním jejich kapacity má bohaté zkušenosti. Každý rok v nich 
přibývají desítky míst.

Na ZŠ Havlíčkovo 
náměstí vznikla 
dětská skupina
Třetí městská část podpořila inovativní pro
jekt předškolního vzdělávání v podobě dět
ské skupiny, která vznikla na Základní škole 
Havlíčkovo náměstí. 

Projekt, který zde funguje od 1. března letoš-
ního roku, je určen pro děti ve věku od tří do 
pěti let a předškolní péči poskytne celkem 12 
dětem. Podle ředitelky školy Ireny Meisnero-
vé byla důvodem zřízení dětské skupiny snaha 
o lepší začlenění dětí ze sociálně znevýhodně-
ných rodin a jejich příprava na další základní 
vzdělávání.

„Na naší škole už nějakou dobu fungují příprav-
né třídy pro starší děti, které se jako příprava na 
další školní docházku velmi osvědčily. Myslíme si, že 
poskytnout tutéž péči také mladším dětem má smysl, 
což nám potvrdil i poměrně výrazný zájem ze stra-
ny rodičů,“ uvedla Meisnerová s tím, že v rámci 
České republiky jde o vůbec první projekt dět-
ské skupiny fungující na základní škole. 

O děti se v rámci skupiny bude starat je-
den pedagogický pracovník, který bude  pra-
covat spolu s asistentem. Finanční prostředky 
na jejich práci přitom základní škole poskytne 
městská část Praha 3. Projekt vznikl ve spolu-
práci s ministerstvem práce a sociálních věcí, 
které od roku 2011 provozuje dětskou skupi-
nu pro rodiče svých zaměstnanců. Se základní 
školou spolupracuje v rámci projektu „Sladění 
práce a rodiny inspirované příklady dobré pra-
xe v Evropě“.

„Ze stravy ministerstva bude základní škole po-
skytováno především know-how a podpora při re-
alizaci služby péče o děti v dětské skupině,“ uvedl 
tiskový mluvčí ministerstva práce a sociál-
ních věcí Petr Sulek s tím, že pilotní ověřo-
vání fungování dětské skupiny bude vychá-
zet z příkladů dobré praxe z Rakouska, které 
budou získávány při spolupráci se zahranič-
ním partnerem projektu, dolnorakouským 
Familienreferat. n

-mpa-

Pozn.: Kapacita MŠ se každoročně navyšuje podle poptávky ro-
dičů po místech. Počty dětí v jednotlivých MŠ odpovídají kapacitě 
jednotlivých MŠ v daném roce. Znamená to, že MŠ jsou naplňo-
vány na 100 %. Jedinou výjimkou je MŠ při ZŠ Chmelnice, kde 
se z provozních důvodů letos obě třídy naplňovaly po 24 dětech. 

Počet míst v mateřských 
školách Prahy 3Praha 3 jako jedna z mála 

pražských městských částí 
už léta  uspokojuje poptáv-
ku rodičů po umístění jejich 

dětí do mateřských škol. Naposle-
dy rozšířila kapacitu míst v mateřin-
kách loni v září, kdy byly v budově 
základní školy Chmelnice otevřeny 
dvě nové třídy mateřské školy a při-
bylo tak 56 míst především pro tříle-
té děti. 

„Z hlediska investic jde o výhodné ře-
šení, protože není tak nákladné jako vý-
stavba zcela nových mateřských škol. 
V případě, že poptávka po tomto dru-
hu služeb poklesne, dají se navíc takové 
školky znovu rychle a poměrně levně pře-
stavět pro potřeby základního vzdělává-
ní, kterému původně sloužily,“ popsala 
výhody tohoto přístupu zástupkyně 
starostky pro oblast školství Mirosla-
va Oubrechtová.

Na území třetí městské části dnes 
funguje 18 mateřských škol s kapaci-
tou celkem 1871 míst. Kapacity mate-
řinek přitom žižkovská radnice navy-
šuje kaž doročně o desítky míst, aby 

uspokojila zvyšující se poptávku ro-
dičů. Praha 3 si už před časem necha-
la zpracovat demografickou studii, 
která jí pomáhá při plánování kapa-
cit školek. Za posledních osm let tak 
v místních mateřinkách přibylo 468 
nových míst a další navýšení přijde 
i v letošním roce (viz graf Počet míst 
v mateřských školách Prahy 3). 

Letos by se o padesátku míst měla 
rozšířit kapacita školky v Základní 
a mateřské škole Jaroslava Seiferta 
ve Vlkově ulici. Školka by po sta-
vebních úpravách, které se nacházejí 
ve fázi projektového záměru, získala 
o dvě třídy navíc, celkový počet tříd 
by tak zde vzrostl na pět.

„Cílem městské části jako zřizovatele 
mateřských škol je především maximálně 
uspokojit požadavky všech rodičů s trva-
lým bydlištěm v Praze 3, kteří by to ne-
měli mít do mateřské školy příliš daleko. 
To se nám, myslím, v současnosti daří 
a chceme v tomto trendu i nadále pokra-
čovat,“ dodala zástupkyně starostky 
Miroslava Oubrechtová. n

-red-
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publicistika

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

Dopisy redakci zasílejte na adre-
su: Radniční noviny, Havlíčkovo 
náměstí 11, Praha 3, 130 85 nebo 
e-mailem: rn@praha3.cz.

Trochu drahá kultura
Zastupitelstvo MČ Praha 3 schválilo v pro-
sinci loňského roku rozpočet na rok 2014 se 
schodkem 68 milionů korun. To není zane-
dbatelná suma. Je na místě otázka, jestli je to 
nezbytné a co je toho příčinou.

Na jednání zastupitelstva zaznělo z řad 
koa ličních zatupitelů, že je třeba některé plá-
nované investice dokončit a další začít. Na 
tomto místě nechci polemizovat, zda již není 
na zahájení nových větších investic, napří-
klad v oblasti regenerace bytových domů, de-
set měsíců před komunálními volbami pozdě. 
A samotný rozjezd nových projektů si také jis-
tě vyžádá další čas. Ale to ponechám na po-
souzení vám, čtenářům. O čem bych se ale 
chtěl zmínit, jsou mé výhrady k narůstajícím 
nákladům na odbor kultury. Celkové výdaje 
sice klesly na 9 358 000 Kč, tj. o 2,4 %, na dru-
hou stranu jsou některé položky těchto výda-
jů tajemné, až neprůhledné. Jestli už se rad-
nice hodlá zadlužovat, měla by podle mého 
názoru jednotlivé výdaje jasně a srozumitelně 
zdůvodnit.

V podkapitole „Nákup ostatních služeb za 
6,8 milionů Kč“ figuruje jako nejvyšší část-
ka 1,9 mil. Kč na „Kulturní projekty souvi-
sející s Nákladovým nádražím Žižkov“. Blí-
že ony projekty specifikovány nejsou. Jinými 
slovy: občané zaplatí takřka 2 miliony korun 
na nejasné záměry Odboru kultury MČ Pra-
ha 3 směřující k propagaci Nákladového ná-
draží Žižkov jakožto kulturního centra Prahy 
3. U této myšlenky pana místostarosty Strop-
nického bych se rád zdržel. Pokládám totiž 

uvedené projekty nejen za předražené (při-
znávám, že to nelze plně posoudit, když ne-
víme, o jaké projekty jde – ale ví to alespoň 
autoři onoho nápadu?), ale hlavně za zbyteč-
né. Vždy jsem se domníval, že městská část 
by měla mít zájem na nalezení komplexní-
ho a hlavně rychlého řešení celého prostoru 
nádraží jako jednotného celku: architektu-
ry, výstavby, kultury a především života lidí, 
kteří dříve nebo později toto místo zabydlí. 
Snaha vytrhnout z tohoto kontextu stávající 
budovu nákladového nádraží a předvádět na 
ní své vize proměny tohoto místa v kulturní 
centrum Prahy 3 mi připadá, mírně řečeno, 
šílená. A to nemluvím o tom, že vystavení 
„bianco šeku“ ve výši 1 900 000 Kč na pře-
dem blíže neurčené kulturní projekty, je vy-
loženě nezodpovědné mrhání prostředky nás 
všech občanů.

Nestálo by spíše za to iniciovat a dovést 
ke konkrétním výsledkům diskusi, jak dál 
s přestavbou a dostavbou celého prostoru? 
Než nám definitivně zchátrá a utopí se v ple-
velu… n

Marek Zeman
předseda klubu 

zastupitelů za ODS

Byt po paní Jiřině Jiráskové
Tak jsem se z celostátního tisku od pana ko-
legy Matěje Stropnického dozvěděla, že vede-
ní radnice zvažovalo privatizovat byt po paní 
Jiřině Jiráskové obálkovou metodou. Není 
to pravda, protože možnost privatizace mají 
pouze oprávnění nájemci. Není také pravda, 
že by jej mohla získat dědička paní Jana Sví-
tivá, která v bytě nikdy nebydlela, to před-
pisy vůbec neumožňují. Paní Jirásková byla 
nájemkyní obecního bytu jako tisíce jiných 
občanů Prahy 3, a není možno realizovat přá-
ní pana Stropnického tak, jak je prezentuje 
v tisku.

Zaujala mě však myšlenka, že byt bude 
pronajat rodině s dětmi. Možná pan Strop-
nický, můj zástupce odpovědný za proná-
jem bytů a nebytových prostor, konečně po 
roce a půl splní svůj úkol a předloží ke schvá-
lení nový transparentní systém přidělování 
obecních bytů. Možná dohlédne na přiděle-
ní téměř 230 volných obecních bytů a udělá 
radost více rodinám s dětmi a potřebným spo-
luobčanům. Možná začne chodit na jednání 
komise pro byty a nebytové prostory, i když 
je to časově velmi náročné. Možná přestane 
slibovat odpuštění dluhů nájemníkům obec-
ních bytů, když se jedná o desítky milionů 
korun a obdobnou výhodu nemají ostatní 
občané Prahy 3, kteří jsou nájemníky v sou-
kromých domech a nemají tak garantováno 
jako nájemníci obecních bytů nájemné 98 ko-
run za metr čtvereční, a přesto musí platit své 
závazky. 

Možná dohlédne i na nabízení pronájmu 
obecních nebytových prostor, aby například 
nedocházelo k tomu, že prostor v Olšanské 
7, který byl dlouhodobě plánován pro sestě-
hování naší akciové společnosti, byl pronajat 
cizímu zájemci. Obdobnou záležitost musíme 
nyní řešit na Tachovském náměstí, kdy rad-
nice má zpracovány tři studie na rekonstruk-
ci tohoto náměstí a žádná z nich nepočítá 
se stávajícím objektem bývalých záchodků, 
avšak tento nebytový objekt byl nedávno také 
pronajat.

Kompetence mě i mým zástupcům byly 
stanoveny v koaliční dohodě a za tyto svěřené 
oblasti neseme plnou politickou zodpověd-
nost, nicméně úkoly, které ukládám na po-
radě vedení v oblasti bytové politiky, hospo-
daření s byty a nebytovými prostory, nejsou 
dlouhodobě ze strany pana Stropnického pl-
něny. Možná by měl přestat prezentovat laci-
né sliby a začít zodpovědně pracovat ve pro-
spěch všech občanů Prahy 3, i když to nebude 
tak mediálně zajímavé, jako byt po paní Jiřině 
Jiráskové.

Vladislava Hujová
starostka za TOP 09 

Zachraňte Parukářku!!!
Vážení spoluobčané, naše občanské sdru-
žení, ve spolupráci s šesti dalšími sdru-
ženími, již několik let usiluje o záchra-
nu území Zásobní zahrada pro oddych 
a sport. Jde o území volně navazující na 
park Parukářka, které dříve sloužilo jako 
pěstírna a zásobárna listnatých a jehlič-
natých stromů.

Dnes tyto pozemky vlastní soukromá 
společnost Ortenaria a. s., která usiluje 
o změnu územního plánu na stavební 
parcely s maximálními plošnými a výš-
kovými (15 podlažními) koeficienty zá-
stavby. Současná rada MČ Prahy 3 pro-
ces změny územního plánu zastavila. 
Nicméně podle našeho názoru se situace 
v budoucnu může opět změnit, např. již 
po komunálních volbách v roce 2014.

Proto jsme se rozhodli zorganizovat 
místní referendum, aby občané sami 
a jednou provždy rozhodli, zda si přejí 
zachovat zeleň, nebo chtějí výstavbu dal-
ších vysokých paneláků.

Nebuďte lhostejní a podpořte vyhláše-
ní referenda svým podpisem na podpiso-
vý arch.

Eva Prokopová,
(redakčně kráceno)

Více zeleně pro Jarov
Dobrý den, bydlíme Na Jarově 11 
a z okna se ve směru na západ od jara 
do podzimu koukáme na neudržovanou 
pustinu. Betonové dětské hřiště je zce-
la zdevastované, staré kovové sítě okolo 
jsou zrezlé a rozpadlé, jediný starý ořešák 

dělá trochu stínu, jinak lidé neorgani-
zovaně něco vysazují na svých miniza-
hrádkách v protějším paneláku. Slunce 
tu praží. Přitom sem chodí venčit pejsky 
stovky pejskářů ze sídliště i z nedávno do-
stavěného bytového komplexu V záhrád-
kách II, který je hned vedle. Až odejde 
starý ořešák, nebude tu už vůbec žádná 
zeleň kromě té chaoticky a nevhodně lid-
mi ze zoufalství vysazené. V ulici V zá-
hrádkách hned vedle nového bytového 
komplexu nedávno vyhořela prádelna – 
muzeum pohádek, a i zde pravděpodob-
ně vyroste další nová zástavba. Hustota 
nás, pejskařů, na tak malé ploše (i husto-
ta zástavby), tak bude velmi velká a kaž-
dá i menší zelená plocha velmi vítaná. 

Na Jarově 11 by bylo třeba udělat cel-
kovou revitalizaci té plochy, něco udě-
lat s tím asfaltovým zdevastovaným dět-
ským hřištěm a se zelení, protože jeden 
starý ořešák na sídliště, kde žijí stovky 
a tisíce lidí, prostě nestačí. Je tu vyso-
ká prašnost a až se V zahrádkách na vy-
hořelé ploše začne stavět další dům, ješ-
tě se zvedne. V létě je tu žár a lidi ani 
psi se nemají kam schovat do stínu. Na 
tak velkou plochu by bylo třeba vysadit 
alespoň 20 stromů (např. lip), aby se tu 
dalo dýchat. Platíme 1500 korun za psa 
za rok, exkrementy si uklízíme a máme 
snad právo na pár stromů a stín. Jinak 
bude pokračovat to, co tu místní děla-
jí živelně a nevhodně, sami tu vysazují 
kdeco a celkový dojem je velmi rozpačitý 
a zeleň stejně žádná. 

Podotýkám, že nejsem důchodce, ale 
je mi 33 a máme jednoho velmi starého 
pejska a teď budeme pořizovat štěnátko, 
ale nebude kde ho pořádně venčit, ale-
spoň kus přírody tu prostě chybí. Starý 
ořešák, který stojí uprostřed, za chvíli 
umře nebo bude pokácen, je dost chatrný 
a větve se mu lámou, a pak už tu nebude 

vůbec žádný pořádný strom, chtělo by to 
v předstihu v jeho okolí vysadit alespoň 
3 nové, aby tu, až bude pokácen, nezů-
stala jen pustina, ale už tu rostly za něj 
náhrady.

Mgr. Petr Laun

Paní ředitelka si ocenění zaslouží
Vážená paní starostko, dovolte mi, abych 
Vám srdečně poděkovala za ocenění paní 
ředitelky Mgr. Marty Vrabcové. Zápis do 
knihy cti Prahy 3 si plně zasloužila, a to 
nejen jako výjimečný pedagog. 

Jsem poslední spolupracovnicí Pře-
mysla Pittra, který založil krásnou bu-
dovu, ve které sídlí Mateřská škola Mi-
líčův dům.

Při nástupu do funkce ředitelky se 
začala zajímat o to, kdo postavil ten-
to dům, který od roku 1933 stále sloužil 
dětem. Zúčastňovala se akcí, které po-
řádalo Pedagogické muzeum, a začala 
studovat archiv Přemysla Pittra, který 
je v muzeu uložen. Oslovil jí životní pří-
běh tohoto pedagoga a pročítala jeho pí-
semná díla.

Paní ředitelka začala seznamovat ro-
diče dětí s touto významnou osobností 
a v jeho pracovně vytvořila místo, kde se 
studenti PF a FF mohli seznámit se stá-
lou výstavou významného období jeho 
činnosti. Slouží jim to k seminárním 
a k doktorandským pracím na téma Pře-
mysl Pittr – dílo – doba. 

Je mnoho důvodů k ocenění paní 
Mgr. Marty Vrabcové a velice si vážíme, 
co za dobu svého působení pro seznáme-
ní široké veřejnosti s tak významným hu-
manistou, pedagogem a vzácným člově-
kem učinila.

V listopadu loňského roku k 80. vý-
ročí otevření Milíčova domu žižkov-
ským dětem uspořádala setkání pamět-
níků, bývalých žižkovských, židovských 

a německých dětí. Také přátelé a studen-
ti se zúčastnili setkání v počtu 120 osob. 

Na této poslední zdařilé akci byla také 
vernisáž putovní výstavy o historii Milí-
čova domu a o současné práci MŠ Mi-
líčův dům, kterou paní ředitelka Vrab-
cová společně s Národním pedagogickým 
muzeem instalovala v Milíčově domě. 

Tato výstava byla velice kladně hod-
nocena i přítomnými vysokoškolskými 
profesory z pedagogické i filosofické fakul-
ty. Protože je to výstava putovní, nabíd-
neme ji žižkovským školám k seznámení.

Se srdečným pozdravem
Blanka Sedláčková

Ještě jednou k náměstí 
Jiřího z Lobkovic
Vážená redakce, v posledním vydání 
Radničních novin jste přinesli zajíma-
vou poznámku Jana Mourala k vašemu 
příspěvku o náměstí Jiřího z Lobkovic. 
Jak už to bývá, každá oprava tištěného 
zanese do textu další drobné chyby. Ka-
tastrální území Královských Vinohrad 
(od roku 1968 jen Vinohrad) bylo v roce 
1949 rozděleno mezi obvody Prahu 12 
a Prahu 2. Od roku 1960 nebylo kata-
strální území Královských Vinohrad roz-
děleno do tří obvodů, ale hned do pěti: 
do Prahy 1, 2, 3, 4 a 10. Bez zajíma-
vosti není ani skutečnost, že jen málok-
terý obyvatel naší městské části tuší, že 
současnou Prahu 3 tvoří vedle převáž-
né části Žižkova (zbytek náleží Praze 8) 
i část Vinohrad, Vysočan a Strašnic. Ško-
la na Lobkovickém náměstí (jak se teh-
dy jmenovalo), postavená v roce 1936 
podle plánů Bohumila Kněžka a Josefa 
Václavíka, nebyla původně gymnáziem, 
ale reálkou, čili reálným gymnáziem. 
(Mateřská škola navržená Josefem Ka-
lousem pak byla vybudována na počát-
ku 60. let.) V době, na kterou vzpomíná 

Jan Moural, byla ředitelkou školy Jožka 
Baxová, spolubojovnice Julia Fučíka. 
Škola v té době nesla v názvu však jméno 
jiného komunisty, a to Gustava Klimen-
ta. S přáním všeho dobrého. 

Milan Polák

Diskuze o rekonstrukci Jiřáku 
Ztotožňuji se s názory P. Karouse v člán-
ku v Radničních novinách 1/2014. Jen 
bych zdůraznil, že kašna při pohledu na 
Plečnikův kostel odkudkoliv není prak-
ticky vidět a výduch metra je v zorném 
poli jen ze SZ rohu náměstí, stylově nijak 
zvlášť neruší a nějak by se musil zřejmě 
umístit i při „revitalizaci“.

Návrh osázet celou část náměstí před 
kostelem vzrostlými stromy považuji do-
konce z architektonického hlediska za 
nevhodný, protože ve vegetačním období 
by zakryly podstatnou část průčelí koste-
la a tím vážně narušily pohled na tento 
monument, zcela v rozporu se záměrem 
jeho slavného tvůrce.

Lidé, pokud jsem je slyšel o akci mlu-
vit, vesměs jí odmítají a vyslovují názor, 
že jde o kšeft nějakého přítelíčka radni-
ce. Podobný nesmysl se stal před lety i na 
Škroupově náměstí, kde za velké peníze 
a bez efektu byl původní vypouklý tvar 
změněn na vydutý. Měli byste zveřejnit, 
kteří činitelé v době úspor a proti názoru 
občanů revitalizaci prosazují a dát jim 
prostor, aby mrhání prostředky vysvětli-
li! Případně i svolat k tomu shromáždění 
občanů z okolí. 

Ing. Jiří Šlehofer
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mateřské školy

MŠ Libická 4

ředitelka: Mgr. Jaroslava Tomášová
tel.: 267 311 123
e-mail: mslibicka@mslibicka.cz
počet tříd: 7 – podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30 –17.30 hod., příchod dle domluvy
vzdělávací program: Všeobecné zaměření, Hrajeme si s dětmi

Škola se nachází v blízkosti stanice metra A „Flora“. Je vybavena 
rozličnými moderními herními prvky pro  děti (atypická pískoviště, 
houpačky, skákadla, skluzavkový tunel apod.). Škola má i moder-
ně vybavenou vlastní kuchyň. Spolupracuje s mnoha institucemi, 
např. s  místními pediatry, základními školami, středními pedago-
gickými školami, Střední uměleckoprůmyslovou školou na Žižkově 
nám., Střední výtvarnou školou Václava Hollara, Pedagogicko-psy-
chologickou poradnou v Praze 3 či Univerzitou Karlovou. Studenti 
středních a vysokých škol zde vykonávají své souvislé praxe.

Školu navštěvují také děti jiných národností a z různých jazyko-
vých prostředí, výchovný program se zaměřuje i na jejich integraci.
Vybavení: kuchyně, jídelna.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, tanečky, plavání (bazén Pražač-
ka), hra na flétnu, kung-fu.
Pravidelné akce: oslavy svátků – Den matek, Velikonoce, Vánoce 
a Den dětí, cirkus a divadélka ve škole, výlety, návštěvy divadel.

MŠ Na Vrcholu 1a

ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
web: www.msnavrcholu.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod. 
příchod a odchod: kdykoliv během dne
vzdělávací program: Šťastné dítě (jedna třída se zaměřením 
na Vv a dvě třídy běžného typu)

Třídy jsou heterogenní, pěti- až šestileté děti bez odpoledního od-
počinku. Cílem školy jsou šťastné děti a úcta k  individualitě kaž-
dého z nich. Strava se dováží ze školní jídelny MŠ Jeseniova 204. 
Jednou až dvakrát v měsíci kulturní akce v MŠ nebo mimo školu, 
návštěvy ZOO, celodenní výlety, oslavy svátků – Vánoce, Velikono-
ce, Den matek apod., pro rodiče – třikrát v roce schůzka s ukáz-
kou práce dětí.
Vybavení: počítače přizpůsobené menším dětem, ložnice a tě-
locvična, jídelna, zahrada s pískovišti a herními prvky, keramická 
pec, venkovní sprchy v atriích.
Nabídka kroužků: flétna v odpoledních hodinách, aerobik do-
poledne a pro nejstarší děti Aj s rodilými mluvčími v odpoledních 
hodinách.

Zápisy do mateřských škol
Zápis pro školní rok 2014/2015 se ve všech mateřských školách 
zřizovaných MČ Praha 3 bude konat ve dnech 9. a 10. dubna 
2014 od 13.00 do 17.00 hodin.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v  jednotli-
vých MŠ k vyzvednutí od března 2014.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, evidenční list potvrze-
ný dětským lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

MŠ U Zásobní zahrady 6/2697

ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
web: www.zasobnizahrada.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 7.00 –17.00 hod. 
příchod a odchod: kdykoliv během dne 
vzdělávací program: Hrajeme si pro radost

Mateřská škola prošla v  roce 2009/2010 komplexní rekonstrukcí, 
včetně zahrady a kuchyně.

Preferuje práci v malých skupinách, program přizpůsobuje indi-
viduálním potřebám, zájmům a pracovnímu tempu dětí. Spolupra-
cuje s Integračním centrem Zahrada, s rodiči, s logopedem.
Vybavení: nový nábytek a hračky, čističky a zvlhčovače vzduchu, 
keramická pec, moderní kuchyň, velká zahrada s moderními her-
ními prvky.
Pravidelné akce: Martinská světýlka, karneval, 7× divadelní před-
stavení, vánoční posezení s rodiči, malování vajíček s rodiči, Den 
čarodějů a čarodějnic, oslava Mezinárodního dne dětí, polodenní 
a celodenní výlety.
Nabídka kroužků: dle zájmu – angličtina, plávání, hra na flétnu. 
Den otevřených dveří 19. března 14.00 –17.00 hod.

MŠ Vozová 5/953

ředitelka: Ivana Machálková
tel.: 222 721 259, 222 722 224
e-mail: msvozova@seznam.cz
web: www.materska-skola.cz/vozova5
počet tříd: 6 převážně věkově smíšených 
provoz: 6.30 –17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod., případně dle domluvy
vzdělávací program: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…

MŠ s netradičně zrekonstruovanou zahradou v Riegerových sadech 
se soustřeďuje na výchovu dětí k estetické tvořivosti s komunika-
tivními dovednostmi a radosti z  pohybu. Ve spolupráci s  rodinou 
vede děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Preferuje hra-
vé a činnostní učení. Spolupracuje s okolními ZŠ, s pedagogicko-
-psychologickou poradnou, s pediatrem a logopedem. Pořádá kaž-
doroční jarní Jarmark (letošní téma „Bylo – nebylo… jedno společné 
Království: kočiček, pejsků, žabiček, rybiček, ptáčků a veverek“).
Vybavení: každá třída má svůj vchod, šatnu, sociální zařízení, jí-
delnu, hernu, výtvarné kabinety a didaktické zázemí; je vybavena 
keramickou pecí a nově zbudovanou tělocvičnou.
Specifická nabídka školy: školní kapela „Drnkota“ (kytary, hous-
le, zpěv), hra na čtyřkomorové harmoničky.
MŠ je možné navštívit kdykoliv po telefonické dohodě.

MŠ Jeseniova 98 

ředitelka: Iva Sovová 
tel.: 271 772 732, 739 924 707 
e-mail: msjeseniova98@volny.cz 
web: www.materska-skola.cz/jeseniova98
počet tříd: 4 věkově smíšené 
provoz: 6.30 –17.00 hod.
příchod: 6.30 –8.30 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Krok za krokem – hlavní cíle programu 
jsou: klid, pohoda a bezpečí, všestranný rozvoj, vzájemné re-
spektování, pomoc a sounáležitost

Mateřská škola leží v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy a keři. 
Věkově smíšené třídy představují přirozené prostředí dětského ko-
lektivu, upevňují v  dětech pocity sounáležitosti, vzájemné pomo-
ci a tolerance, potlačují nezdravé soupeření a umožňují rozvoj dětí 
podle individuálních schopností. 
Vybavení: zahrada s herními prvky, třemi pískovišti a brouzdališ-
těm, vlastní kuchyň.
Nabídka kroužků: plavání, angličtina.
Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 20. března 9.00 –16.00 
hodin, prohlídky školy se uskuteční vždy v každou celou hodinu.

ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám18/2500

ředitel: Mgr. Bc. Václav Havelka
zástupkyně pro MŠ: Eva Pávková
tel.: 284 824 709
e-mail: evapavek@seznam.cz
počet tříd: 2 věkově smíšené
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod: do 8.00 hod.
vzdělávací program: Ekoškolka

Mateřská škola byla otevřena v roce 2013, je umístěna v budově 
základní školy, vlastní dvě herny a dvě ložnice, nabízí možnost za-
hrady, pískovišť, herních prvků, tělocvičen a využití vhodných pro-
gramů školy.
Vybavení: veškeré vybavení je zcela nové.
Nabídka kroužků: nabízíme angličtinu, postupem doby jsme 
připraveni podle zájmu nabízet keramiku i jiné sportovní aktivity, 
zatím jako součásti denního programu.
Den otevřených dveří: kdykoli po dohodě (evapavek@seznam.cz).
Poznámka: školka vznikla k 1. 9. 2013 především pro tehdy ne-
umístěné tříleté děti. Z těchto důvodů aktuálně disponujeme jen 
minimem volných míst. 
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MŠ Milíčův dům, Sauerova 2

ředitelka: Bc. Barbora Pelclová
tel.: 222 582 364 nebo 607 543 777
e-mail: milicuvdum@milicuvdum.cz
web: www.milicuvdum.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené (z toho 2 mikrotřídy)
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod a odchod: kdykoliv během dne
vzdělávací program: Hrajeme si spolu 

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pedagoga Přemy-
sla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. důraz je kladen na toleran-
ci, otevřenost a příkladný vztah k dětem. Při výchově a vzdělávání 
vychází MŠ ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává 
prvořadost jejího výchovného působení. Škola poskytuje též péči 
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ pořádá divadla 
a koncerty, výlety, táborák, oslavy narozenin a oslavy ročních ob-
dobí, třídní schůzky s  ukázkami práce s  dětmi, besídky, zahrad-
ní slavnosti.
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, prosklená terasa, jídelny, 
dobře vybavená zahrada.
Nabídka kroužků: vždy vychází ze zájmů rodičů a potřeb dětí.
Mateřskou školu je možné si prohlédnout kdykoli, po předchozí 
domluvě s ředitelkou.

MŠ Jeseniova 4, 6

ředitelka: Ladislava Lébrová
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
web: www.materska-skola.cz/jeseniova
počet tříd: 7 podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30 –17.00 hod.
příchod: 6.30 –8.00, 8.30 –9.00 hod. 
vzdělávací program: Od sněženek k sněhulákům

Mateřská škola se nalézá v těsné blízkosti vrchu Křížek. Klade dů-
raz na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí 
(možnost pravidelného saunování). 

Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a se 
Základní a mateřskou školou Chelčického. V mateřské škole pra-
cuje logopedická asistentka. Třídění odpadu v rámci ekologické 
výchovy. Škola pořádá návštěvy divadel a koncertů, karneval, mi-
kulášskou nadílku, vánoční besídku.
Vybavení: tělocvična, školní kuchyň, sauna, zahrada s herními 
prvky a mlhovištěm, počítačová pracoviště.
Nabídka kroužků: pohybový, hudební, taneční, angličtina, 
keramika.
Rodiče si mohou mateřskou školu prohlédnout v den otevřených 
dveří, který se koná ve středu 19. března.

MŠ Sudoměřská 54

ředitelka: Vladimíra Vaněčková
tel.: 222 728 705, 724 971 160
e-mail: skolka@ms-sudomerska.cz
web: www.ms-sudomerska.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené
provoz: 6.30 –17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Hrajeme si celý rok, preferujeme individuál-
ní přístup k dítěti 

Mateřská škola spolupracuje s Klubem rodičů, který při ní vzni-
kl, se Základní školou Lupáčova a Základní a mateřskou školou 
Chelčického, s  pedagogicko-psychologickou poradnou. Každou 
středu od 15.00 do 16.30 hod. nabízí možnost návštěvy dětem 
mladším tří let (které byly přijaty na následující školní rok) společ-
ně s rodiči. 
Vybavení: zahrada s pískovištěm vybavená  herními prvky a do-
pravním hřištěm, vlastní kuchyně, keramická dílna.
Nabídka kroužků: keramický, výtvarný, angličtina.
Den otevřených dveří se koná ve středu 11. března od 9.00 do 
11.00 a od 14.30 do 16.30 hodin.
V rámci dne otevřených dvěří zveme rodiče s dětmi od 9.00 hodin 
na loutkové představení Trampoty štěňátka Gordona.

MŠ Waldorfská, Koněvova 240a

ředitelka: Bc. Hana Mandlíková
tel.: 242 449 993
e-mail: mswaldorf.praha3@seznam.cz
web: www.waldorf.estranky.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Waldorfská mateřská škola, motto: Jsme 
dětmi naší Země

Škola je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Snaží se 
rozvíjet osobnost dítěte v její celistvosti, je pro ni důležitý prožitek. 
Rodiče jsou pro MŠ partnery, jejich přítomnost ve školce je pova-
žována za samozřejmost a jejich podíl např. na přípravě a průběhu 
slavností je vítán a očekáván. 

Stravování se opírá o  zásady racionální výživy, preferována je 
syrová zelenina a podle možností biopotraviny, maso se připravuje 
pouze 2× týdně. Pro učitelky je podmínkou kromě klasického pe-
dagogického vzdělání absolvování tříletého studia waldorfské pe-
dagogiky se zahraniční praxí.
Vybavení: hračky i zařízení pouze z přírodních materiálů, nepouží-
vá se televize, video ani počítače.
Nabídka kroužků: flétna, muzikoterapie, eurytmie.

MŠ Buková 26

ředitelka: Mgr. Janeta Benešová
tel.: 284 824 657 
e-mail: ms.bukova@centrum.cz
web: www.msbukova.cz 
počet tříd: 2 věkově smíšené 
provoz: 6.30 –17.30 hod. 
příchod: dle domluvy 
vzdělávací program: Malé ruce – velké věci 

Školu navštěvují děti alergické, astmatické, s oslabeným imunitním 
systémem. Stará se o ně jak pedagogický, tak zdravotnický per-
sonál (v MŠ se podávají léky, probíhá rehabilitační cvičení a inhala-
ce, pobyty v sauně a bazénku, logopedie, individuální program pro 
děti s odloženou školní docházkou). Vzdělávací program je soubo-
rem modelů a zvyklostí, ze kterých bude dítě čerpat celý život. MŠ 
si klade za cíl dovést dítě k přiměřené fyzické, psychické a sociál-
ní samostatnosti. Vzdělávací program doplněn o plán EVVO (en-
vironmentální výchova). MŠ pořádá oslavy svátků – Vánoce, Veli-
konoce, Den Země, Den matek a Den dětí, divadla v MŠ, hudební 
produkce „rodiče dětem“ a „děti rodičům“, výlety a výstavy.
Vybavení: zahrada, 2 tělocvičny, vlastní kuchyň se zásadami 
zdravého stravování, sauna, bazének.
Nabídka kroužků: Aj, plavání, flétna, keramika.

MŠ Pražačka, Za Žižk. vozovnou 17

ředitelka: Gabriela Hermannová
tel.: 222 592 043
e-mail: gabriela.hermannova@msprazacka.cz
web: www.msprazacka.cz
počet tříd: 5 podle věkových skupin
provoz: 6.30 –17.30 hod. 
příchod: do 8.30 hod. nebo dle domluvy
vzdělávací program: Už koníček pádí 

Mateřská škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a všeobec-
né poznatky, přibližování českých zvyků a obyčejů, oslavy význam-
ných dní a svátků, využití lidových tradic (formou prožitkového uče-
ní), pěstování příjemného klima ve školce s citlivým a individuálním 
přístupem k dítěti a úzkou spolupráci s rodiči. Spolupráce s logo-
pedkou, foniatričkou, pedagogicko-psychologickými poradnami. 
Rozšířený program pro předškoláky (škola v přírodě, programy eko-
center – Tereza, Toulcův dvůr atd.). Volný přístup rodičů do tříd. 
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, kuchyň, jídelny, dvě za-
hrady s dřevěnými herními prvky, altánem, pískovišti, pružinovými 
houpačkami.
Nabídka kroužků: angličtina, předplavecká výuka, ostatní dle ak-
tuálního zájmu rodičů a dětí. Zájemci si mohou školku (po telefo-
nické dohodě s ředitelkou) prohlédnout.
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ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31

ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
zástupce pro MŠ: Mgr. Petra Umeh
tel.: 222 712 764, 777 362 946
e-mail: ms.j.seiferta@seznam.cz
web: www.zsvlkova.cz
počet tříd: 3 heterogenní třídy
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: 8.30 nebo dle dohody
motto: Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, aby-
chom ho získali.
vzdělávací program: S úsměvem po celý rok

ŠVP zaměřen na prožitkové učení s důrazem na multikulturalitu. Cí-
lem je vychovávat, vzdělávat a zabezpečovat každodenní potřeby 
dětí, zajistit psychickou a fyzickou pohodu a harmonický rozvoj. Děti 
se seznamují se základy počítačové techniky, pěstují si kladný vztah 
k městu s prvky ekologie. Volný přístup rodičů do tříd. Logopedické 
intervence, foniatrická péče, zubní prevence a ústní hygiena a pre-
vence plochých nohou. Spolupráce se ZŠ a s ped.-psych. porad-
nou. Divadelní představení, výstavy, podzimní „dýňování“ a adventní 
dílny s rodiči, oslavy narozenin, Vánoc a vánoční jarmark, velikonoč-
ní dílny a MDD, sjíždění kopců v Riegrových sadech, Masopustní 
rej, loučení s budoucími prvňáčky a školním rokem, výlety po Pra-
ze, sportovní den „Seifert Star“, výstavy prací keramického kroužku.
Vybavení: 2 tělocvičny, počítačová třída, Magicbox, keramická 
dílna, kuchyň, aula a herna. Škola využívá dětské hřiště v Rajské 
zahradě a vnitroblok školy. 
Nabídka kroužků: keramika, pohybovky, Aj, flétna, plavání, solná 
jeskyně. 
Den otevřených dveří máme každý den, vždy po tel. domluvě.

Perunova 6 
– odloučené pracoviště ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
zástupkyně ředitelky pro MŠ: Kateřina Jelínková
tel.: 608 481 060, 271 732 264
e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
web: www.perunka.cz
počet tříd: 6, věkově smíšené
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod: kdykoliv během dne stejně jako odchod, jen mezi 9 a 10 
hodinou máme klidný čas na výchovně-vzdělávací činnosti
vzdělávací program: Hrajeme si spolu

Mateřinka byla otevřena v  roce 2008 v  budově základní školy. 
Uznáváme prvořadost výchovného působení rodiny a snažíme se je 
vhodně doplňovat, vést děti k samostatnosti, zdravému sebevědo-
mí a vzájemnému respektování. Upřednostňujeme činnostní učení 
a hru. Školka úzce spolupracuje s rodiči, se ZŠ Perunova a se ZŠ 
Lobkovicovo nám. Nepoužíváme televizi, video ani počítač.
Vybavení: třídy s novým vybavením a herním domečkem.
Nabídka kroužků: nemáme. S dětmi pracují kvalifikované paní 
učitelky, zajímají se o děti, čtou, zpívají, tancují, cvičí v tělocvičně, 
malují a hlavně mají přehled, co které dítě zajímá a kterou oblast 
potřebuje rozvíjet. Za kroužky není potřeba připlácet.
Den otevřených dveří MŠ nepořádá, možné přijít kdykoli mezi 15 
a 17 hodinou, uvidíte školku bez příkras. Veškeré dotazy krátce 
zodpoví kterákoli paní učitelka.

MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23

ředitelka: Hana Sekerová
zástupkyně: Alena Štěpánová
tel.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
web: www.mslobkovicovo.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 6.30–17.30 hod.
vzdělávací program: „Duhová kulička“ – „Cestička Duhové uličky 
za pohádkou“, motto programu: „S úsměvem si pojďme hrát, 
společně svět poznávat“

Budova školy má novou, zateplenou fasádu, nová okna a vstup do 
školy, je obklopená zelení a dobře vybavená. Filozofií MŠ je spoko-
jené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se rozvíjely 
jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komuniko-
vat s ním. K tomu se snažíme vytvářet podnětné a zajímavé vzdělá-
vací prostředí, obsahově bohaté, aby se děti do naší MŠ těšily a cí-
tily se zde bezpečně.
Vybavení: velká zahrada se vzrostlými keři a stromy, herními prv-
ky, dvěma pískovišti, keramická pec, kuchyň, jídelna, tělocvična, 
výtvarná dílna, ložnice.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, grafomotorická cvičení a lo-
gopedická péče pro předškoláky, Cvičení s Monikou, karate 
a Zpívánky.
Pravidelné akce: dílničky pro rodiče, noční školka, Mikulášská 
nadílka, zpívání u Vánočního stromu, besídky, karneval, barevné 
dny v MŠ, oslava Dne dětí, zahradní slavnost, divadla a koncerty, 
celodenní a polodenní tematické výlety. 
Den otevřených dveří ve středu 5. března. Navštívit MŠ můžete 
i jiný den v březnu po tel. dohodě.

Žerotínova 36/1100
– odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Chelčického 

ředitel: PhDr. Pavel Ostap 
zástupce pro MŠ: Pavla Ladrová
tel.: 721 645 461, 222 515 267
e-mail: skolka@zschelcickeho.cz
web: www.zschelcickeho.cz
počet tříd: 3 
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod: do 8.30 hod. nebo dle dohody
vzdělávací program: Svět je jako domeček, složený z barevných 
kostiček

Seznamujeme děti nenásilnou a přijatelnou formou se vším, co je 
pro život a každodenní činnosti důležité. Cílem je kvalitně doplňo-
vat rodinnou péči, rozvíjet znalosti i dovednosti dětí a posilovat je-
jich sebevědomí tak, aby se dobře cítily po stránce fyzické, psychic-
ké i sociální. Chceme děti dobře připravit nejen na vstup do ZŠ, ale 
hlavně do života.
Vybavení: vestavěná patra, jídelna, tělocvična, nově zrekonstruo-
vané hřiště, pískoviště, průlezky, klouzačky, houpadla.
Nabídka kroužků: keramika, Aj, hudební, taneční, sportovní.
Pravidelné akce: divadelní, hudební a zábavně-vzdělávací pořa-
dy, polodenní a celodenní výlety, vánoční dílny s rodiči, karneval, 
přespání v MŠ, dvorečková party atd.
Den otevřených dveří je ve čtvrtek 20. března od 13.00 do 
17.00 hodin. 

MŠ Jeseniova 204/2686

ředitelka: Mgr. Alena Luhanová 
tel.: 271 772 056, 777 366 490
e-mail: msjeseniova@volny.cz 
web: www.materska-skola.cz/jeseniova204
počet tříd: 4 podle věkových skupin 
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: 6.30–8.30 hod. nebo dle domluvy
vzdělávací program: „Skřítek je náš kamarád, budeme si spolu hrát“

ŠVP je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte a individuální přístup. 
Škola s  rozsáhlou zahradou, která leží mimo rušné komunikace. 
V MŠ jsou používány antialergické lůžkoviny, zvlhčovače a čističe 
vzduchu. Pěti- až šestileté děti po obědě nespí. Volný přístup rodičů 
do tříd. Cílem školy je spokojené dítě i spokojení rodiče.
Vybavení: zahrada s herními prvky ze dřeva, hřiště, mlhoviště, 
kuchyň, keramická dílna, v každé třídě herna, šatna, výdejna jídla 
a sociální zařízení, počítače, interaktivní tabule.
Nabídka kroužků: šikovné ruce, keramika, Aj, flétna, plavání, vě-
decké pokusy, tanečky.
Pravidelné akce: divadelní a hudební pořady, polodenní a celo-
denní výlety, přespání v MŠ, táborák, adventní slavnost, vánoční 
dílny s rodiči, zahradní slavnosti.
Den otevřených dveří se koná v úterý 25. března od 14.00 do 
16.30 hod. 
Výdej žádostí o přijetí dítěte do MŠ v době od 17. do 25. března 
2014 od 15.00 do 17.00 hod.

MŠ Na Balkáně 74

ředitelka: Jaroslava Kozohorská
tel.: 284 820 546
e-mail: skolka.balkan@seznam.cz
web: www.msnabalkane.com
počet tříd: 4 
provoz: 6.30 –17.00 hod.
příchod: do 9.00 hod. 
vzdělávací program: Ekoškolka

Škola je umístěna v klidné části Jarova v prostředí plně vyhovujícím 
potřebám dětí. Výchova je zaměřena na komplexní rozvoj osobnos-
ti dítěte s důrazem na zdravý životní styl, péči o životní prostředí 
a prožitkové učení. V MŠ působí jazyková škola Wattsenglish. Ro-
dilý mluvčí učí angličtinu 2x týdně 25 minut v každé třídě, do výuky 
Aj jsou přihlášeny všechny děti všech věkových skupin v MŠ. Pro 
nejstarší děti škola otvírá kurz plavání v bazénu Pražačka. Školní jí-
delna nabízí pestrou zdravou stravu. Děti každý rok vyšetří foniatr, 
v MŠ působí logopedka. 
Pravidelné akce: divadlo, mikulášská nadílka, vánoční dílny, kar-
neval, táborák na zahradě školy, výlety, škola v přírodě, návštěva 
předškoláků v první třídě v ZŠ Chmelnice a slavnostní rozloučení 
s dětmi odcházejícími do školy.
Vybavení: zahrada s pískovišti, průlezkami a multifunkční sportov-
ní plochy. Vlastní školní kuchyně, třídy kvalitně vybavené hračka-
mi, didaktickými pomůckami, počítačovou jednotkou IBM pro děti 
a interaktivní počítačovou pomůckou Magicbox. 
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rozhovor

„Už není třeba naznačovat, aby divák 
takzvaně četl mezi řádky,“ tvrdí Karel Šíp
Nejoblíbenějším pořadem České televize je v současnosti Všechnopárty Karla Šípa, která ve sledo-
vanosti předčila i Krausovu show Uvolněte se, prosím. O bavičství, moderování, psaní textů pís-
niček i Praze 3 se nestor českého humoru rozmluvil nečekaně upřímně.

Narodil  jste  se  v  Praze,  dět
ství prožil v Ostravě, v Praze 3 jste 
ale nakonec natrvalo zakotvil. Na
jdeme  mezi  moravskou  metropo
lí  a  třetí  městskou  částí  nějakou 
spojitost?

Vůbec žádnou. V Ostravě jsem 
pobyl jen 4 roky, do mých deseti let 
jsme bydleli v Teplicích. Za tak krát-
kou dobu jsem se s Ostravou nijak 
nesžil. Takže ačkoliv jsem se oprav-
du v Praze narodil, už jako mimin-
ko jsem putoval jinam a v Praze jsem 
začal trvale žít až od svých 18 let.

Existuje nějaké místo na Žižko
vě, kam se rád vracíte?

Musím to upřesnit, Praha 3, to 
není jen Žižkov, ale i část Vinohrad. 
Bydlel jsem v Praze na několika růz-
ných místech, ale výhradně vždy to 
byla Praha 3. Mnoho let jsem bydlel 
v podnájmu u svého kmotra, bývalé-
ho živnostníka, který měl kožešnic-
tví na Vinohradské třídě přesně proti 
Paláci Flora, který tam ovšem tehdy 
nestál, na tom místě bylo dětské hři-
ště s kolotočem a pískovištěm. Nad 
kožešnictvím v 1. patře měl čtyřpo-
kojový byt a jeden pokoj mi prona-
jal. Právě ten dům, kde jsem pro-
žil jako mladík mnoho let, je často 
předmětem mého rozjímání a vzpo-
mínání, kdykoliv jdu kolem. Dolů 
na Žižkov jsem se tím pádem až tak 
často nedostal.

Devět  let  uvádíte  pořad  Všech
nopárty.  Čím  si  vysvětlujete  jeho 
stálou popularitu?

Tohle vysvětlit neumím. Možná 
tím, že už je stálicí, tak si na něj ur-
čitá část diváků zvykla a má jistou 
důvěru, že ačkoliv se hosté střídají, 
poskytne jim pořad určitou dávku 
zábavy, někdy i poučení. Ale přízeň 
diváků bývá vrtkavá, tak bych to ne-
rad zakřiknul. S tím, jakou pořad 
poutá pozornost v současnosti, jsem 
samozřejmě nadmíru spokojen.

Jak si vybíráte do pořadu hosty? 
Podle  osobních  sympatií,  z  kama
rádství nebo podle toho, který host 
by mohl zvednout sledovanost?

Snažím se pouze odhadnout, jest-
li debata s dotyčným může mít něja-
ký smysl. Jestli někam povede, jest-
li je tam šance, že ten dialog bude 
víceméně v lehkovážném stylu. Dr-
tivou většinu svých hostů osobně 
neznám a prvně se potkáváme až při 
natáčení. Někdy je můj odhad špat-
ný, i to už se stalo, nedošlo k oče-
kávané vstřícnosti, o to těžší je pak 
moje práce. Ale to jsou spíš výjimky. 
Jinak nepreferuji ani kamarády, ani 
nemyslím na sledovanost při výběru 
hostů. Protože se neskromně domní-
vám, že sledovanost není daná jmé-
ny hostů, ale názvem pořadu.

Kdo  vás  za  celou  tu  dobu,  co 
Všechnopárty  běží,  nejvíc  roze
smál  a  s  kým  jste  naopak  nebyl 
spokojen?

Moje paměť neobsáhne všechny, 
proto se na to těžko odpovídá. Na-
víc nejde o to, jestli někdo rozesměje 
mne, ale diváky. Z těch posledních 
dílů mne ale opravdu pobavil he-
rec Václav Kopta svým vyprávěním 
o své úchylce z dětství, kdy si hrál na 
řidiče autobusu. Chcete-li i hosta, se 
kterým jsme si nesedli, dobře. Mož-
ná jich bylo víc, ale vzpomínám si 
například, že houslista Ivan Ženatý, 
nevím proč, neposkytl pro smyslupl-
ný rozhovor žádný prostor.

Na rozdíl od Krausovy show ne
zvete  do  svého  pořadu  politiky. 
Proč?

Pár zkušeností jsem udělal a do-
spěl jsem k názoru, že politici se vy-
skytují na obrazovce všude možně, 
takže zmnožovat jejich počet vy-
stoupení se mi nechce. Krom toho 
jsou zvyklí mluvit v určitých frá-
zích, od kterých neuhnou. A ke vše-
mu chtějí znát otázky dopředu, a to 
já nemám. Improvizuju. Někteří 
se zdráhali bez přípravy přijít. Tak 
jsem je z okruhu uvažovaných hos-
tů zkrátka vypustil. Neříkám sice, že 
navěky, ale momentálně to tak je.

Jako  bavič  vystupujete  již  přes 
30 let. Změnil se nějak vkus české
ho diváka za tu dobu?

Vkus se, myslím, nemění. Změ-
nila se však doba, a to se projeví ve 
všech oblastech, tedy i v oblasti zá-
bavy. Už není třeba naznačovat, aby 
divák takzvaně četl mezi řádky, aby 
hledal v jinotajích skryté narážky. 
Teď může být humor čistý, přímý, 
jasný, srozumitelný. Což neznamená 
ale primitivní, pokleslý, hrubý a vul-
gární. I když i toho jsme často svěd-
ky, ale to už pak záleží na každém, 
kterou cestu zvolí. A na publiku, pro 
které se vydá. 

Pro některé jsou například sou
časné silvestrovské pořady doslo
va utrpením a nezpochybnitelnými 
vzory jsou dodnes Vladimír Menšík 
a  Miroslav  Horníček.  Kde  se  stala 
chyba?

U nás je tradice očekávat od te-
levizních Silvestrů velké věci. Proto 
se nezřídka dostavuje velké zklamá-
ní. Kdykoliv jsem osloven, abych 
přispěl něčím pro tento večer, bý-
vám z toho nešťastný. Proto se ale-
spoň snažím tyto silvestrovské spe-
ciály nijak neodlišovat od řadových 
dílů. Diváci mají v paměti přede-
vším ty „menšíkovské“ Silvestry, ale 
ten model nelze opakovat, i když tu 
i po revoluci pár takových pokusů 
bylo. Dopadly špatně. Menšík byl 
jenom jeden – geniální lidový vypra-
věč a přitom skvělý herec. Jeho re-
spektovali jak kolegové, tak diváci. 
Horníček byl jiný typ, byl to autor-
ský typ, věci si promýšlel do detailu, 
psal si je dopředu, jeho humor byl 
víc literární. Menšíka jsem obdivo-
val, protože jeho vypravěčský dar 
nemám. Horníček mi byl svým způ-
sobem bližší. Ale souhlasím, že ani 

jeden z těch dvou tu v současnosti 
žádnou obdobu nemá.

Napsal jste přes 200 textů k pís
ním. Kterého si ceníte nejvíc?

S písněmi je to tak, že si autor 
může některé cenit sebevíc, ale roz-
hodující je posluchač. Tak se často 
stává, že oblibu získají písně, u kte-
rých by to autor nečekal, naopak za-
padnou ty, které by autor preferoval. 
Takže já se svými minulými textař-
skými počiny nijak nezabývám, ne-
ohlížím se, nezkoumám, který je 
lepší nebo horší. Občas ještě nějaké 
texty dělám, a tak se vlastně raduju 
vždy jen po dokončení toho nového. 
Čekám, jestli se bude líbit autorovi 
hudby a pak i interpretovi. Můj nej-
čerstvější text se jmenuje Pátý den, 
hudbu složil Michal David a je pro 
Karla Gotta. Těším se, až to usly-
ším nahrané, nazpívané. To jsou mé 
drobné radosti.

Hrál jste s hardrockovou legen
dou  Jiřím  Schelingerem,  od  jehož 
úmrtí uplyne v dubnu 33 let. Vzpo
menete si ještě někdy na něj?

Jenom když mi ho něco nebo ně-
kdo něčím připomene. Naše spolu-
práce nebyla nikterak dlouhá, oba 
jsme byli na začátku, on jako zpě-
vák, já jako textař a muzikant. Měli 
jsme plány, ideály. Já v něm viděl 
velký talent, vkládal jsem do něj 
i částečně své naděje. Jeho odcho-
dem k F. R. Čechovi naděje zhasly, 
ale já na něj nezanevřel, i když ně-
jaký čas mi to bylo líto. Byl to fajn 
kluk, měl smysl pro humor a napří-
klad na okamžik, kdy jsem ho prv-
ně viděl a slyšel zpívat v začouzené 
kavárně Na Valdeku, nezapomenu 
nikdy.

Uváděl  jste  Rozjezdy  pro  hvěz
dy,  Superstar  chrlí  každoročně 
plejádu  interpretů.  Proč  se  nikdo 
z nich dobře neuchytí na rozdíl od 
předešlých  dekád?  Chybějí  nám 
schopní textaři?

To není věc textařů, ale trhu, kte-
rý je malý. Prodeje nosičů jsou zane-
dbatelné, o nové mladé talenty tak 
jeví zájem pouze televizní společ-
nosti, které zaplňují svůj vysílací čas 
nějakými talentovými pořady. To je 
jednorázová věc. Soutěž skončí a po 
čase o těch lidech nikdo neví, nikdo 
se o ně nestará. Je to pro ně kruté, 
ale možná jsou rádi i za ten chvilko-
vý záblesk slávy.

Co je na komponování písničky 
nejtěžší?

Pro textaře je nejtěžší vystih-
nout slovy náladu dané hudby. Ka-
ždá muzika má v sobě nějakou nála-
du. Proti té nelze jít. Nejlepší písně 
jsou takové, u kterých máte pocit, 
že hudba a text vznikaly současně. 
Když se vydáte po pěšince, po které 
jde podle vás i ta melodie, pak už je 
to jen otázka profese, zvládnutí ře-
mesla. Ale než napíšete první řádek, 
to bývá někdy dlouhá doba, alespoň 
v mém případě.

Povězte,  jaké  máte  kromě  mo
derování plány do budoucna?

Nejsem velký plánovač, takže 
jsem zcela spokojen s tím, co právě 
je. Hledím si svého televizního po-
řadu, jsem rád, že si udržuje solid-
ní zájem diváků a budu rád, když to 
tak nějaký čas vydrží. Kromě toho 
se věnuji už jen věcem, u kterých tu-
ším, že mi budou působit potěšení, 
budou mě bavit a pak případně pů-
sobit radost i jiným. Takže zatímco 
veřejnost mě vnímá hlavně jako te-
levizního matadora, stačil jsem na-
psat mezitím jeden muzikál s Petrem 
Jandou, jednu operetu se Zdeňkem 
Mertou, jednu autobiografickou 
knížku a několik písňových textů. 
Až zase na něco podobného dostanu 
chuť, určitě se do toho pustím. n

Martin Hošna

Karel Šíp 
(nar. 1945) je písňový textař, 
scénárista, bavič a především 
moderátor, který uvádí aktuálně 
nejsledovanější pořad České te-
levize Všechnopárty. Začínal jako 
baskytarista ve skupině Faraon 
s Jiřím Schelingerem, která se 
rozpadla poté, co zpěvák odešel 
do skupiny F. R. Čecha. Dlouhou 
dobu tvořil autorský tým s Jaro-
slavem Uhlířem, s nímž vystupo-
val v pravidelném pořadu Hitša-
ráda. Je autorem 200 písňových 
textů, operety Ferdinand nebo 
muzikálu Ať žije rokenrol.

Drtivou větši-
nu svých hostů 
osobně neznám 
a prvně se po-
tkáváme až při 
natáčení

foto: archiv Karla Šípa



14

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | BŘEZEN 2014

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

  1. so  20.00 I. Seki – japonský 
skladatel a mistr flétny sha-
kuhachi (Moderní a klasická 
japonská hudba pro sha-
kuhachi)

  5. st  19.30 J. Lewitová – zpěv, 
viola, harfička, M. Študent 
– loutny, barokní kytara, 
H. Fleková – viola da gamba 
(J. Dowland)

  6. čt  19.30 E. Kriz – J. Hermacho-
vá – M. Dvořák (Piaf známá 
neznámá)

  8. so  15.00 Trio Sirael (C. Franck, 
S. Rachmaninov)

10. po  19.30 Slovo a hudba v pro-
měnách času (Pravda Božie 
zvítězí – Pocta Mistru Janu 
z Husi)

13. čt  19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci a sólisté 
(A. Dvořák: Stabat Mater)

17. po  19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus (A. Dvořák: 
Slovanské tance)

20. čt  19.30 Muzika folklorního 
souboru Gaudeamus VŠE 
Praha

21. pá  19.30 GuitarProgresss – au-
torská session napříč žánry

22. so  15.00 J. Pelikán – flétna, 
V. Mácha – klavír (G. Faure, 
a další )

24. po  19.30 L. Klánský – klavírní reci-
tál (L. van Beethoven a další)

25. út  19.30 L. Sedláková Hůlová – 
housle, J. Dvořáková Mare-
šová – varhany (H. I. F. Biber, 
B. Martinů a další)

27. čt  19.30 Zemlinsky Quartet 
(L. Janáček a další) – v rámci 
Roku české hudby v Atriu

Výstavy
20. 3. – 18. 4. 2014
The Tap Tap načerno – výstava 
černého humoru na podporu celo-
státní sbírky na dostavbu Jedličkova 
ústavu

Junior klub 
Kubelíkova 27, Praha 3, Palác Akropolis

  6. čt  19.30 Jasná páka – křest CD
11. út  19.30 Švihadlo – křest EP
17. po  19.30 Vypsaná fixa
25. út  19.30 Patrície + Eliška Walsh 

(Ptáčková) Band

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.

  9. ne  Vražda v salónním coupé
11. út  Záskok
12. st  Blaník
13. čt  Švestka
16. ne  Cimrman v říši hudby
18. út  Němý Bobeš
19. st  Dobytí severního pólu
20. čt  České nebe (zadáno)
21. pá  České nebe
23. ne  16.00 + 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký
25. út  Afrika (zadáno)
26. st  Lijavec
27. čt  Posel z Liptákova (zadáno)
30. ne  16.00 + 19.00 Vražda v sa-

lónním coupé

Hosté ŽDJC
  1. so  10.00 Divadelní tříska
  2. ne  10.00 Divadelní tříska
  3. po  R. Vencl, M. Doležalová: 

Když zhasne (3D Company)
  4. út  15.00 pro KMD, 19.00 pro 

veřejnost – K. Hanzlík, 
B. Stoker: Dracula reloaded 
(Divadlo Aqualung)

  5. st  A. Burzyńska: Ideální pár – 
premiéra (Divadlo TEĎ!)

  7. pá  N. Brixy: Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku! (Divadlo Aqualung)

10. po  W. Allen: Prokletí nefritového 
škorpióna – pražská pre-
miéra (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

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

15. so  Ples ŽDJC
17. po  R. Vencl, M. Doležalová: 

Když zhasne (3D Company)
22. so  B. Van Zandt, J. Milmore: 

Máte jednu špatnou zprávu 
(3D Company)

24. po  A. Burzyńska: Ideální pár 
(Divadlo TEĎ!)

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 březnového programu: 

  1. so  17.45 MET: Live in HD 
– Kníže Igor

  2. ne  17.00 Žižkovský masopust 
v Aeru

4.–9. 3. Festival otrlého diváka
11. út  20.30 Alone On the River
12. st  20.30 Filmjukebox – Lítám 

v tom
15. so  17.45 MET: Live in HD –

Werther
18. út  20.30 Aero Naslepo

21. pá  Fotojatka 2014
25. út  20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 38
26. st  20.30 Balet v kině – Krvavá 

svatba + Suite Flamenca

Projekce pro seniory od 10.00
  4. út  Cizí oběd
11. út  Attila Marcel
18. út  Trabantem až na konec světa
25. út  V nitru Llewyna Davise

Baby Bio 
Aero dětem – každou neděli v 15.00

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

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

  6. čt  20.00 Babul, Arnosto Snoo, 
Tonda Korb a jejich Pár mu 
jich dej band

13. čt  20.00 Sýkorovo kvarteto
19. st  20.00 Radek Lehkoživ, 

předkřest básnické sbírky, 
doprovod Pepa Nos 

20. čt  20.00 Sketa syn, Diktát, 
country punk z Prahy

27.čt  20.00 Lorraine Leckie and 
Her Demons + Pavel Cingl

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

Výstava ve foyeru:
1.–31. 3. 2014 – Portraits – fotografie 

Andrea Petrovičová

  1. so  14.00 + 17.00 Taneční odpole-
dne (nejen) pro seniory: Josef 
Zíma a Yvetta Simonová

  2. ne  20.00 Spitfire Company – 
Krevety à la indigo (dVA)

  8. so  15.00 2. kolo rock point čes-
kého poháru v boulderingu

12. st  19.30 The Prostitutes
13. čt  19.30 Respect Plus: Söndorgö

15. so  17.00 Žižkovská noc
16. ne  20.00 Spitfire Company – 

Krevety à la indigo (dVA)
18. út  20.00 7 Pádů Honzy Dědka 

(dVA)
19. st  18.30 Tři sestry
20. čt  19.30 EuroConnections: 

Boogie Belgique
22. so  19.30 Music Infinity: Bersarin 

Quartet + Piano Interrupted
23. ne  19.30 Kabaret Caligula: 

Panzerfaust (dVA)
24. po  19.30 Kabaret Caligula: 

Panzerfaust (dVA)
26. st  19.30 100°C – křest CD, 

host: I Like You Hysteric

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

  3. po  20.00 L. Vagnerová & Com-
pany: Jezdci

  4. út  20.00 L. Vagnerová & Com-
pany: Mah Hunt

  6. čt  20.00 Angela Lamprianidou: 
SITz

  7. pá + 8. so 20.00 J. Miguel 
Maschietto: Alchymista snů 
(premiéra)

  9. ne  20.00 Dance in Puls/A. Mi-
kulka: IMPULSES

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

13. čt  20.00 VerTeDance/J. Havel-
ka: Korekce 

14. pá  20.00 (bra)Tři v tricku/ 
V. Riedlbauchová: Plovárna 

15. so  20.00 Taneční divadlo Bílá 
velryba: Ženy luny

16. ne  20.00 Bohemia Balet: 
Premiéra 2014

18. út  20.00 NANOHACH/L. Flory: 
Flashed By

20. čt  20.00 420PEOPLE/N. Novot-
ná: Sacrebleu, VerTeDance/
Ch. Öfverholm: Found & Lost

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

13. čt  17.00 vernisáž výstavy 
Ing. arch. Viktora Procházky

Galerie pod radnicí
13.–31. 3. Jiří Jirka – Velké O 

– obrazy, grafika, kresby

Architektonické procházky ŽIŽKOV ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ provedou pamětihodnostmi Prahy 3
Pod  lektorským  vedením  Kateřiny  Lopato
vé a Dany Schlachertové se v průběhu roku 
2014  uskuteční  řada  komentovaných  archi
tektonických procházek.

28. března – Ponec a jeho okolí
Prozkoumáme okolí někdejší usedlosti Miranka, 
v jejíchž místech byla koncem 19. století posta-
vena slévárna a kovovýroba Rudolfa Stabeno-
wa. Mezi zbytky industriálních staveb neujde naší 
pozornosti především jedna z hal, v níž od roku 
1910 provozoval svůj biograf František Ponec.  
Sraz: Husitská 32 v 17.00 hod.

25. dubna – Fenomén žižkovské železnice
Věnovat se budeme především viaduktům Vel-
ké a dnes již neexistující Malé Hrabovky a budo-
vě železniční měnírny Křenovka, jež navzdory své-
mu účelu nerezignovala na architektonický výraz.  
Sraz: Příběnická 2865/3 v 17.00 hod.

22. května – Stopy židovské komunity 
na Hagiboru

Místo u dnešní rušné křižovatky je s židovským 
etnikem spojeno minimálně od roku 1891, kdy 
zde byl založen Nový židovský hřbitov. Návaz-
ně pak byla zbudována novorenesanční obřad-
ní síň a v třicátých letech 20. století pak ještě 
vrátnice s kolumbáriem a bytem správce – ten-
tokrát již ve funkcionalistickém stylu. 

Další zásadní budovou potvrzující identi-
tu místa představuje dnešní Domov sociální 
péče – také historie této stavby se odvíjela 
dávno před rokem 2008, kdy byla dokončena 
rekonstrukce a dostavba vedená Janem Lín-
kem. Pozor! Sraz výjimečně ve čtvrtek: před 
vstupem na Nový židovský hřbitov (Izraelská 1) 
v 17.00 hod.

20. června – Nákladové nádraží Žižkov
Rozsahem, funkcí i použitými technologickými ře-
šeními zcela jedinečná funkcionalistická památka 
dokončená podle projektu Karla Caivase a Vladi-
míra Weisse v roce 1936. O její historii, stejně jako 
o peripetiích hledání jejího nového využití – i kon-
verzí industriálních objektů obecně – si budeme 

povídat na místě. Sraz: tramvajová zastávka Ná-
kladové nádraží Žižkov v 17.00 hod.

12. září – Venkov ve městě
Seznámíme se s kolonií 63 rodinných domků, 
u nichž se Ladislav Machoň nechal inspirovat kro-
mě stylu art deco především lidovou architekturou. 
Pokusíme se odpovědět na otázku, kde se vzal fe-
nomén zahrádkářských kolonií. Sraz: před vstupem 
do kolejí VŠE Jarov, Koněvova 196 v 17.00 hod.

26. září – Okolí křižovatky Jana Želivského 
a Vinohradské
Podíváme se do první pražské výškové budovy 
dokončené v roce 1970 – objekt pro podnik za-
hraničního obchodu Strojimport srovnáme s ad-
ministrativní budovou z počátku tisíciletí; zhod-
notíme nároky na bydlení zaměstnanců italské 
pojišťovny Riunione Adriatica a vrátíme se i na 
počátek dvacátého století, kdy v této lokalitě ješ-
tě mohla být postavena rozlehlá továrna na vý-
robu kancelářského zboží Sraz: Vinohradská 184 
(dnešní Casablanca) v 17.00 hod.

17. říjen – Obytný soubor Na Vackově
Projekt z dílny ateliérů Unit architekti a Jiran Ko-
hout architekti dokončený v roce 2012 využí-
vá principu low-rise/high-density a reprezentuje 
kompaktní městskou zástavbu s atraktivními sdí-
lenými prostory. Snaží se tak ukázat životaschop-
nou alternativu k přetrvávající tendenci zastavová-
ní příměstské krajiny. Sraz: roh ulic Olgy Havlové 
a Na Vackově v 17.00 hod.

7. listopadu – Závěrečná přednáška: Nástin 
urbanistického vývoje Žižkova
Slovo a obrazový doprovod nás provedou od po-
čátků osidlování čtvrti přes první urbanistické kon-
cepce ke vzniku Žizkova jako samostatného měs-
ta. Dotkneme se jeho připojení k tzv. Velké Praze, 
nahlédneme do plánů chystané a částečně rea-
lizované velkoplošné asanace původní zástavby 
i jejího nahrazení panelovými domy. V historickém 
exkurzu neopomeneme ani státem regulovanou 
ochranu Žižkova či ustavení památkové zóny. 
Místo konání: Knihovna a kulturní centrum na Ja-
rově, Za Žižkovskou vozovnou 18, v 17.00 hod. n
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Od 3. do 27. března potrvá výstava v praž-
ské galerii U zlatého kohouta v  Michalské 
ulici na Starém městě, kde budou k  vidění 
práce absolventů kurzů Keramického atelié-
ru Ulity. Z téměř dvou set členů keramických 
kurzů bylo vybráno 11 nejvýraznějších osob-
ností, jejichž keramické výtvory si uchovaly 
nadprůměrnou úroveň, přestože nejsou pro-
fesionály v oboru.

„Moje donjuanská zpupnost 
je pryč,“ tvrdí Michal Viewegh
Před rokem přežil vlastní smrt, když mu praskla aorta. Onemocnění, 
které přežije jen málokdo, se stalo pro Michala Viewegha osudovým oka-
mžikem, že o něm dokonce napsal subjektivní prózu Můj život po životě, 
z níž předčítal 29. ledna jako pozvaný host na semináři Jak žít po mrtvi-
ci v hotelu Olšanka. Akci pořádala nezisková organizace ERGO Aktiv.

Nebylo  pro  vás  těžké  poslouchat  osu
dy  ostatních  vystupujících?  Nevracely 
se  vám  tak  vzpomínky  na  těžkou  dobu 
rekonvalescence?

Bylo to spíš pro mě povzbuzením, protože 
bylo vidět, že dotyční jsou již v nějaké formě. 
Když vystupují na jevišti, je jasné, jaký dlouhý 
kus cesty ušli, a je to motivující. 

Občas se v určitém klišé praví, že člověk 
zmoudří po takovém zásahu božím. Zmoud
řel jste?

Ono je to logické, protože se přestanete za-
jímat o povrchní věci. Odřeknout účast na ta-
nečním nebo alkoholovém večírku je vlastně 
moudré rozhodnutí, protože tím vlastně o nic 
nepřijdete. Že si uvědomíte, co je pro vás pod-
statné, je zmoudření. 

Bylo psaní vaší poslední knížky Můj život 
po životě pro vás jistou terapií a vyrovnává
ním se sebou samým?

Já se obávám, že jsem se s tím ještě docela 
nevyrovnal. V tom mají moji psychiatři prav-
du. Pořád s tím bojuji, a asi zbytečně, když si 
všechny ty události mimoděk přehrávám zpát-
ky. Ale jisté psychoterapeutické účinky to psa-
ní pro mě určitě mělo. To, že jsem napsal za 
den čtyři stránky, znamenalo, že jsem den strá-
vil nějak smysluplně. Bylo to samozřejmě pro 
mě lepší, než kdybych jen tak seděl a utápěl se 
v depresích.

Do  jaké  míry  se  změnilo  vaše  pracovní 
tempo?

Život po životě je napsán jednoduše. Průběž-
ně jsem si zaznamenával události, které mě 
potkaly. Ten pravý křest ohněm bude fabulo-
vaná próza, smyšlený příběh. Musím vymys-
let něco, co nemám zapsané, zkrátka klasická 
fabulace, kdy postavy mají vztahy mezi sebou. 
Celé ty tři měsíce to musíte udržovat v hlavě, 
což mě dřív nepřišlo vůbec těžký, ale dneska, 
když se učím znovu a znovu datum narození 
svých dcer, protože to neustále zapomínám, 
si zapamatovat pět vymyšlených postav je pro 
mě nadlidský úkol.

Už máte nápad na další knihu?
Pracovní název zní Don Juan po infarktu. 

Zní to velmi satiricky a já si myslím, že by 
to mohl být román, který má vážné roviny. 
Pro člověka v tomhle stavu je důležité rodin-
né zázemí, když ho nemá, tak vlastně zapo-
mene, s kým žije. To není naštěstí můj pří-
pad, ale když to dovedu ad absurdum, že by 
se to mohlo stát, je to děsivá představa, až 
tragikomická.

Nenapadlo vás vrátit se na úplný začátek 
do doby, kdy jste napsal svoje první prózy?

Samozřejmě už nebudu psát povídky 
o manželství a o sexu, protože ta moje don-
juanská zpupnost je pryč. Leccos mi došlo, že 
to bylo i rouhání. Uvidíme, jak to dopadne.

Vaše předešlé romány se týkaly české po
litiky. Je to pro vás už uzavřená kapitola?

Ztratil jsem zcela motivaci dál sledovat 
politickou scénu. Já myslím, že jsem svůj díl 
občanské odpovědnosti splnil hned ve dvou 
knihách, kde jsem otevřeně popsal praktiky 
různých politických a ekonomických mafiánů, 
takže mám pocit, že mám odpracováno.

Čili  jméno  Václava  Klause  vás  nechává 
zcela klidným. 

Abych pravdu řekl, už mě nechával klid-
ným daleko dřív. Teď opravdu nemám žádnou 
motivaci se k němu vracet. Jestliže prasklou 
aortu přežije jen deset procent lidí, statisticky 
se vlastně považuju za mrtvého a teď se musí 
občansky angažovat někdo jiný. Nemám na to 
ani chuť ani sílu.

Která z vašich vydaných knížek vás nyní 
nejvíc baví?

Neumím mezi nimi dělat rozdíly. Všechny 
jsou odlišné. Něco jiného je napsat Nápady las-
kavého čtenáře na rozdíl od románu. Nemůžu 
ale nezmínit Báječná léta pod psa, protože to 
je knížka, která mě dostala nahoru. Zároveň 
nemůžu říct, že bych neměl rád Výchovu dívek 
v Čechách nebo Vybíjenou.

Co je teď vaší největší prioritou?
Rodina, psaní, zdraví. n

Martin Hošna

Osvětimský holokaust 
připomene autorským 
zpracováním umělecká 
skupina Oldstars
Umělecká  skupina  Oldstars,  v  níž  působí 
studenti a absolventi vysokých uměleckých 
škol, připravila dokumentární drama Přelíče
ní,  v  němž  provede  diváky  soudním  proce
sem s vedoucími tábory v Osvětimi.

Na Žižkově působí tento umělecký soubor te-
prve první sezónu a právě funkční úpravou 
hry Petera Weisse Přelíčení odstartuje svoji čin-
nost ve sklepním uměleckém prostoru H2O 
v Koněvově 61 v Praze 3. Svým originálním 
zpracováním hodlá vyvolat diskuzi nad otáz-
kami běžného lidského fungování v rámci ur-
čité komunity, systému a řádu. 

„Přelíčení bylo v českých zemích uvedeno pouze 
jednou, a to v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlé-
ho v roce 1966. Naše úprava chce především pouká-
zat na současné fungování světa, který každodenně 
balancuje mezi rozpoutáním války a chlácholivými 
mediálními informacemi o celosvětové nebo mini-
málně evropské diplomatické shodě,“ vysvětlila 
dramaturgyně projektu Marcela Magdová.

Představení, v němž se autoři zabývají 
otázkou, zdali se můžeme z minulosti pou-
čit a zároveň jestli se může opět zapomenout 
na ochranu menšin před silou většiny, může-
te zhlédnout 1. a 2. března. Více na www.old-
stars.cz. n

O tom, že i postižení osudem mají černý hu-
mor, se můžete přesvědčit na výstavě vtipů 
o lidech s hendikepem, která se koná v gale-
rii Atrium od 20. března do 18. dubna. Jako 
čestný host vystoupí na vernisáži 19. března 
od 18 hodin kapela The Tap Tap. Akce se koná 
pod záštitou starostky městské části Praha 3 
Vladislavy Hujové.

Michal Viewegh 
(nar. 1962) 
patří k nejoblíbenějším 
tuzemským autorům 
současnosti. Už na 
začátku 90. let proslul 
literární parodií Nápady 
laskavého čtenáře nebo 
svým nejslavnějším 
dílem Báječná léta pod 
psa, které se dočkalo 
i filmového zpracování. 
Oblíbené jsou jak jeho 
romány, tak novely 
nebo povídky. Rozruch 
způsobila společensko-
-politická satira Mráz 
přichází z Hradu, v níž 
se mísila fikce s reáliemi 
a praktikami politiků. 
Před rokem Michal 
Viewegh vážně one-
mocněl, prasknutí aorty 
ho motivovalo k sepsání 
autobiografického díla 
Můj život po životě.

V hotelu Olšanka se uskutečnila autogramiáda knížky Můj život po životě Michala Viewegha

-ham-

foto: DDM Ulita

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

 1. so 7.30 –20.00 hod. výlet do 
Německa „Tři oříšky pro 
Popelku“ 

11. út 16.00 –17.30 výtvarná dílna 
„Hadrová panenka“ 

15. so 6.00 –19.00 hod. lyžování pro 
děti i rodiče

Cvičení pilates s hlídáním dětí (i bez) 
s možností oběda sudé po, liché st 
10.00 –11.00 hod. 

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

 2. ne 10.00 Masopust aneb Mezi 
ženami jsou velké hrdin-
ky – karneval, rezervace na 
tel.: 774 157 223

 3. po 19.00 Emoce a my aneb 

Ovládají ony nás, nebo my je? 
– přednáška s workshopem, 
rezervace na tel.: 603 416 724

 4. út 16.00 Dvojčata v rodině – 
setkání podpůrné skupiny, 
rezervace na tel.: 774 416 744

 7. pá 18.00 Pyžámkový večírek 
aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my. Rezer-
vace na tel.: 603 416 724

 9., 16., 23. a 30. ne 15.00 Nedělní 
herna

11. út 15.00 Jsme to, co jíme aneb 
Kvalita potravin nejen pro děti 
– přednáška s besedou re-
zervace na tel.: 603 416 724

15. so 9.00 Rozhýbejme jaro aneb 
Cvičební dopoledne, rezerva-
ce na tel.: 774 416 744

20. čt 10.00 Neslyší nebo nepo-
slouchá? aneb Egoobranné 
mechanismy u dětí – s peda-
gožkou a etopedkou, rezer-
vace na tel.: 603 416 724

23. ne 20.00 Třináctá Procházka fil-
mem – Příběh z Tokia (1953)

25. út 10.00 Do školky nebo jinam? 
aneb Mýty v péči o děti – 
seminář, rezervace na tel.: 
603 416 724

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

13. čt 10.00 –12.00 Nutrifusion par-
ty – kurz líčení a péče o pleť, 
rezervace předem 

20. čt 16.00 –18.00 Vítáme jaro 
s Ulitkou – zábavné odpoled-
ne pro celou rodinu

26. út 16.00 –18.00 Kouzlení s ov-
čím rounem – dílna pro rodiče 
s dětmi, rezervace předem

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-
dicemi (7. 3., 14. 3. a 21. 3.)

 5. 4. so 9.00 –18.00 Bazar obleče-
ní – více na www.rkulitka.cz 

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

 4.–27. 3. Výstava Keramického 
studia Ulity – v galerii U Zla-
tého kohouta, Michalská 3, 
Praha 1 – vernisáž 4. 3. 
v 18.00 hod., otevřeno po–
so: 12.00–18.00 hod.

 8. so 14.00 –17.00 Otevřený víkend 
v Ulitě – téma: knihy a Internet

 9. ne 9.00 –20.00 Ulita4Dance 
2014 – taneční soutěž pro 
amatérské skupiny v SaSaZu 

15. a 22. so 14.00 –16.00 Jarní kera-
mická dílna – pro děti od 8 let 
a dospělé, přihlášky předem

18. út 18.00 –21.00 Drátované větro-
hry – dílna pro dospělé a děti 
od 12 let, přihlášky předem

29. so 14.00 –17.00 Otevřený víkend 
v Ulitě – téma: Jaro už je tu! 

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

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 
let, každý všední den od 14.00 do 
19.00 hodin, a to i ve většině svátků 
a prázdnin. Nabízíme zábavu (PC, fot-
bálek, hřiště), podporu a pomoc (po-
kud máš nějaké problémy nebo něco 
řešíš) a také pohodu.Vstup zdarma, 
každý může kdykoliv přijít (a odejít). 
Více na: www.beztize.ulita.cz.

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

 5. st 15.00 Palečkovy sedmé 
narozeniny

17. po 18.00 –21.30 Zahájení jarního 
bloku kurzu Respektovat 
a být respektován

23. ne 9.00–18.00 Palečkova 
nedělní herna

Jak se léčí humorem
Rozesmát dětské i dospělé pacienty a ulehčit jim alespoň na chvilku pobyt v nemocnici je úkolem zdravot-
ního klauna. O jejich práci jsme si povídali s ředitelkou o. p. s. Zdravotní klaun Kateřinou Kubešovou.

Jak  se  člověk  může  stát  zdra
votním klaunem a co to obnáší?

Adept musí být kreativní a mít he-
recké nadání. Neznamená to, že by 
kandidátem musel být profesionální 
herec. Naši klauni mají např. zkuše-
nosti s dramatickou výchovou nebo 
jsou to muzikanti, často to však bý-
vají herci z malých divadel. Důleži-
tý je ale mít hravý aspekt osobnosti 
a schopnost improvizace, ta je totiž 
při klaunování velmi důležitá. A nej-
důležitější je, aby měl rád děti a byl 
empatický. 

Jak  probíhá  výběr  adeptů  na 
zdravotního klauna?

Jednou za čas děláme konkurzy, 
kdy se při celodenním workshopu 
vybere skupina lidí, kteří disponují 
potenciálem na to stát se zdravotním 
klaunem. Pak postupně procházejí 
dalším výběrovým sítem a z vytipo-
vaných lidí vybereme ty, kteří splňu-
jí kritéria. Vybraní chodí na náslechy 
a seznamují se s tím, jak klauniády 
fungují. Posléze začínají se zkušeněj-
ším kolegou sami klaunovat a postup-
ně se do povolání zdravotního klauna 
zaškolují propracovaným systémem 
workshopů a dalšího vzdělávání. 
Rozvoj a vzdělávání jsou pro profe-
si zdravotního klauna velmi důleži-
té. Minulý rok jsme získali certifikaci 
celého týmu zdravotních klaunů od 
univerzity Steinbeis Hochschule Ber-
lin, která má speciální obor zdravot-
ní klaunování. Jedinečnost spočívá 

v tom, že tento certifikát mají větši-
nou jednotlivci, ale my jsme ho ob-
drželi jako celý klaunský tým.

Říkala jste, že se jedná o povo
lání,  takže  to  není  dobrovolnická 
práce?

Ne, je to vysloveně povolání, od-
borná profese. Lidé, kteří tuto prá-
ci dělají, jsou skutečně profíci. Jsou 
dlouhodobě vzdělávaní a svoji práci 
skutečně umí. Moc mě těší, že díky 
našim lidem můžeme nabídnout služ-
bu zdravotního klauna v tak dobré 
kvalitě a zároveň si udržujeme stabil-
ní tým lidí, kteří na sobě stále pracují. 

Také je třeba říct, že navštěvujeme 
65 nemocnic a 7 domovů pro seniory 
po celé republice, do kterých chodí-
me podle jejich zájmu a potřeb. To, 
co nabízíme, je opravdu partnerská 
služba. Její jádro tvoří klauniády, což 
jsou takové veselé vizity, které před-
stavují 3 až 4hodinové návštěvy na 
domluvených odděleních. V nemoc-
nici Motol jsme za minulý rok napří-
klad provedli 387 klauniád, tj. jsme 
tam často i dvakrát denně. A jestli-
že našemu partnerovi – nemocnici, 
dáme příslib, že tam budeme chodit 
v takovéto frekvenci, tak to na bázi 
dobrovolnické práce nelze zaručit. Za 
minulý rok jsme s 83 klauny vykonali 
přes 3600 návštěv v 72 zařízeních, a to 
je opravdu velká zodpovědnost. 

Pracovat s onkologicky nemoc
nými  dětmi,  u  nichž  už  prognóza 
nemusí  být  dobrá,  je  určitě  psy
chicky  velmi  náročné.  Absolvu
jí  klauni  i  nějakou psychologickou 
přípravu?

Tato příprava je zahrnuta již do 
úvodních workshopů, je to téma, kte-
ré se neustále reflektuje, klauni na něm 
pracují na seminářích či v týmových 
supervizích. Stejně tak jako tomu bývá 
u ostatních pomáhajících profesí.

Role klauna je pestrá a různoro-
dá, ale má jasné hranice v tom, co 

v nemocnici klaun dělá a jaké je tam 
jeho poslání. My léčíme humorem, 
to je naše úloha, neměníme systém 
nemocnic. 

Je samozřejmě náročné navštěvo-
vat oddělení, kde jsou onkologicky 
nemocné děti. Ale smích a úsměv, kte-
rý se dětem objeví při návštěvě klau-
nů na tváři, situaci pomáhá odlehčit 
a je pro klauny nádhernou odměnou.

Zmínila  jste  klauniády  v  ne
mocnicích.  Jaké  jsou  vaše  další 
projekty?

Jádro našeho působení tvoří zmi-
ňované klauniády. Dvojice klau-
nů provádí na „našich“ odděleních 
veselé vizity, kdy po svolení dětí je 
může navštívit na pokoji. Při ná-
vštěvách dětí naši klauni nosí bílý 
plášť, protože jsou to doktoři a ses-
try, ať je to doktor Žouželík, doktor 
Motyka nebo sestra Kiki Kyslíková 
či Obroučková – všichni mají jmé-
no a svou roli. Na geriatrie chodíme 
v jiných kostýmech, zde jsou paci-
enti naladěni na jinou notu. Hodně 
se zde zpívají písničky, vzpomíná se 
a i kostýmy jsou laděné trochu retro. 
Pořádáme také akce pro celé zaříze-
ní – varieté, zahradní slavnost nebo 
ples, klauni uvaří kávu, čaj, zpívají, 

tančí a ukazují různé kouzelnické 
triky apod. Dalším projektem je Cir-
kus Paciento, což jsou několikadenní 
akce určené především dlouhodobě 
(často onkologicky) nemocným dě-
tem. Klauni v civilu po dobu 3–4 dnů 
děti učí cirkusové kousky a vrcholem 
je společné představení pro rodiče 
a personál. Hlavní poslání Cirkusů 
Paciento je vzbudit u malých pacien-
tů aktivní zájem o život a uzdravení, 
a i proto se Cirkus Paciento stává sou-
částí celkového léčebného procesu.

Dále máme projekt „Kutálka“, 
kdy klauni navštěvují děti s kombi-
novaným postižením s hudebním 
představením. V projektu „Koš plný 
humoru“ se oproti jiným zaměřuje-
me na dospělé, kterým rozdáváme 
„košíky“ s humornou literaturou, 
CD, křížovkami apod. 

Chystáte se Zdravotním klaunem 
nějakou novinku?

Úplně novou věcí, s níž jsme za-
čali na podzim 2013, je projekt NOS! 
(Na operační sál!), při němž nemoc-
nicím nabízíme podporu při přípra-
vě dětí na operaci. Klaun – v této 
chvíli jeden – přichází ráno v půl sed-
mé v operační den a vítá děti, co se 
chystají ten den na operaci. Pomáhá 

s ubytováním na pokoji, rozptyluje 
chmury, nervozitu a stres rodičů. Je 
tam i při premedikaci a pomáhá při 
převozu dítěte na sál. Je také s dítě-
tem na pokoji, když se po operaci 
probudí. Teď jsme tento projekt roz-
jeli v nemocnici v Motole a v Ostra-
vě. A reakce jsou velmi pozitivní jak 
ze strany dětí, tak i rodičů. Máme 
velkou radost i z toho, že tuto služ-
bu velmi oceňuje také personál – na 
oddělení vládne větší klid, není tam 
nervozita. Tento projekt plánujeme 
letos rozšířit i do dalších nemocnic. 

Jaká byla Vaše osobní cesta do 
Zdravotního klauna?

Do Zdravotního klauna jsem jako 
ředitelka přišla na konkurz v minu-
lém roce a moc mě potěšilo, že to vy-
šlo. Zdravotní klaun je totiž uznáva-
ná organizace, která má nádhernou 
misi – přinášet smích a radost dě-
tem i dospělým do nemocnic. Navíc 
jsou v týmu bezvadní lidé, se který-
mi se moc dobře pracuje. Vždy jsem 
se pohybovala mezi oblastmi nezis-
kového sektoru a byznysu a snažila 
jsem se tyhle oblasti spojit. Velmi si 
vážím toho, že Gary Edwards, za-
kladatel Zdravotního klauna a jeho 
dlouholetý ředitel, mi tuto pozici 
předal. Gary Edwards s ideou zdra-
votního klauna přišel do ČR v 90. le-
tech, sám nemocnice objížděl a jako 
klaun v nich působil. Dokázal po-
stupně přesvědčit nemocnice, že to 
je bezvadná věc, která jim může po-
moct, a také dokázal přesvědčit lidi 
v České republice, aby myšlenku „…
protože smích pomáhá“ podpořili. 
A za to mu i všem našim fanouškům 
patří dík. n

-mot-

Kontakt:
Hájkova 22, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 713 416
E-mail: ahoj@zdravotni-klaun.cz 
Web: www.zdravotniklaun.cz

Pro povolání 
zdravotního 
klauna je 
důležité 
umět si hrát 
a improvizovat

foto: www.zdravotniklaun.cz
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Nový občanský zákoník – novinky v oblasti dědictví od 1. ledna 2014
V  současné  době  se  již  projevuje, 
že dlouho očekávaný nový občan
ský zákoník, který vstoupil 1. ledna 
2014 v účinnost, se dotýká v pod
statě všech oblastí lidského života. 
Výjimkou není ani oblast dědického 
práva. 

Naopak lze říci, že právě dědické 
právo doznalo skutečně velké změ-
ny co do možností práv zůstavitele, 
což se projevuje i na jeho rozsahu 
(množství paragrafů, které ho upra-
vují, vzrostlo téměř desetinásobně 
na cca 300). Také základní princi-
py nového občanského zákoníku, 
mezi které patří mimo jiné smluv-
ní volnost a odpovědnost osob za 
své jednání, se v oblasti dědictví 

a dědického řízení plně projevují. Ji-
nými slovy – lidé mají mnohem větší 
možnost ovlivnit, jak bude po jejich 
smrti nakládáno s jejich majetkem, 
zároveň se však očekává, že si všich-
ni zúčastnění budou vědomi důsled-
ků svého jednání.

Do konce roku 2013 bylo dě-
dické právo upraveno zákonem 
č. 40/1964 Sb., tedy „starým“ občan-
ským zákoníkem. Průběh dědického 
řízení pak byl upraven § 175a až 175 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu. Od 1. ledna 2014 je 
řízení o pozůstalosti a řízení o dědic-
tví upraveno zákonem č. 292/2012 
Sb., zákon o zvláštních řízeních 
soudních. Samotné dědické právo 
je obsaženo v § 1475–1720  zákona 

č. 89/2012 Sb., „nového“ občanské-
ho zákoníku. 

Jedno z přechodných ustanovení 
nového občanského zákoníku pak 
říká, že při dědění se použije právo 
platné v den smrti zůstavitele. Ze-
mřel-li tedy někdo do konce loňského 
roku, bude se dědické řízení řídit „sta-
rým“ občanským zákoníkem a občan-
ským soudním řádem, i když fakticky 
bude probíhat až v letošním roce.

V dalších příspěvcích chceme 
čtenáře seznámit s vybranými změ-
nami, které nový občanský zákoník 
v oblasti dědění přinesl. Konkrétně 
se bude jednat např. o rozšíření dě-
dických titulů – nově je totiž možné 
uzavřít kromě závěti také smlouvu 
o dědictví. Zároveň přibyla možnost 

klást si do závěti podmínky. Změny 
se dotkly také tzv. nepominutelných 
dědiců (dříve neopomenutelných), 
jimiž jsou ale i nadále potomci zů-
stavitele (případně potomci potom-
ků) a počtu dědických skupin (ty 
jsou nově nazývány třídami a jejich 
počet vzrostl ze čtyř na šest). Nový 
občanský zákoník se rovněž dotkl 
podmínek vydědění a odpovědnosti 
za dluhy zůstavitele, což jsou oblas-
ti, o něž se zajímá stále více lidí.

Tématem příštího příspěvku bu-
dou již zmiňované dědické tituly 
a novinky, které přinesl v této pod-
kapitole dědického práva nový ob-
čanský zákoník. n
Petra Skuhrová a Kristýna Krušinská

Občanská poradna REMEDIUM

Neziskovky a poskytovatelé 
sociálních služeb se představí 
na náměstí Jiřího z Poděbrad
Veletrh sociálních služeb a neziskového sektoru se odehraje 12. června na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Novou akci, která má představit vedle poskytovatelů 
sociálních služeb také neziskové organizace občanům třetí městské části, zde 
bude pořádat odbor sociálních věcí. Zájemci z řad vystavovatelů se mohou 
hlásit již nyní. 

V minulých letech předsta-
vovaly neziskové organi-
zace z třetí městské části 
svou činnost jeden květ-

nový nebo červnový den na Paru-
kářce, kdy Centrum pro spoluprá-
ci neziskových organizací Še3sil 

pořádalo komunitní den s boha-
tým programem pro dětské i dospě-
lé návštěvníky. 

„Letos bychom chtěli spojit se Še3silem 
síly a uspořádat přehlídku sociálních slu-
žeb a neziskovek na náměstí Jiřího z Po-
děbrad společně. Toto místo je pro mnoho 

lidí dostupnější než kopec na Parukářce, 
hodně lidí tudy i jen tak prochází, a tak 
předpokládáme i větší zapojení veřejnos-
ti,“ vysvětluje Vladimír Beran, ve-
doucí odboru sociálních věcí.

Případní zájemci z řad vysta-
vovatelů na veletrhu sociálních 

služeb a neziskového sektoru se 
mohou začít hlásit již nyní na od-
boru sociálních věcí, kontakt: Da-
niela Dolejší, e-mail: danielad@
praha3.cz. Uzávěrka přihlášek je 
do 31. března 2014. n

-mot-

PROGRAM NA BŘEZEN

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

Do Klubu můžete přijít kdykoliv po–čt 
od 9.00 do 18.00, v pá od 9.00 do 
16.00 hod.
Březen – měsíc péče o tělo, přednáš-
ky zdarma:
 4. út 16.30 M. Kučerová 

– Zdravé stravování
 6. čt 13.00 A. Paikert 

– Jóga je pro každého
11. út 16.30 K. Línková 

– Trénování paměti a zapojení 
obou polovin mozku

13. čt 13.00 H. Kubů 
– Trénování paměti se zamě-
řením na pozitivní psychologii

18. út 14.00 Feng-yűn Song 
– Kde dýchá, tam žije

20. čt 13.00 M. Kubíčková 
– Důvěra ve spokojené stáří

25. út 16.30 H. Hrbáčková 
– Homeopatie

Zápis na volná místa v kurzech Aj, Nj 
a Fj a do pohybových a počítačových 
kurzů. 

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

Provoz: po, út a čt od 8.30 do 11.30 
pro osobní konzultace (bez objedná-
ní), po, út a čt od 12.30 do 15.30 pro 
telefonické dotazy.

Na www.dluhovylabyrint.cz může-
te nejen zjišťovat informace z oblas-
ti dluhové problematiky, ale i pokládat 
dotazy v rámci internetového pora-
denství. 

Více na www.remedium.cz.

Svaz diabetiků ČR
17. po vycházka Kampa – Karlův 

most – nábřeží, sraz 13.30, 
zast. tram. 9 a 22 Újezd

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

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2

 4. út 16.30 hod. J. Hlavničková – 
Jižní Amerika očima Žižková-
ka (prezentace foto)

18. út 16.00 hod. P. Fojtík – Žižkov 
tramvajový...

Diakonie Broumov
Prokopova 4

28. pá a 29. so 10.00 –18.00 Jarní hu-
manitární sbírka – oblečení, bytový 
textil, přikrývky, drobné domácí spo-
třebiče (funkční), obuv, inkontinenč-
ní pleny a kalhotky pro dospělé, ná-
dobí. Vše čisté, zabalené v krabicích, 
taškách nebo pevných pytlích. Kdo by 
mohl pomoci při shromažďování věcí, 
přihlaste se Libušce Janovské tel.: 
736 242 333 nebo na e-mail: 
janovska-libuse@seznam.cz

Poděkování
Svaz důchodců Praha 3 děkuje své 
zakládající a dlouhodobé člence Evě 
Šulcové za její celoživotní a obětavou 
práci ve výboru svazu.

Jednou z akcí, 
kde se představují 
neziskové 
organizace, je také 
festival Poznejme 
se, sousedé, 
který každoročně 
pořádá Praha 3
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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
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Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800
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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

NÁVRAT A POSÍLENÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE
ŘEŠENÍ OSOBNÍCH PROBLÉMŮ
Autentico, Kubelíkova 43. Praha 3

tel. 775 338 314 nebo 777 651 653

Beztíže slavila 13. narozeniny
V nízkoprahovém klubu Beztí
že se ve čtvrtek 13. února sla
vilo  už  13  let  jeho  fungování. 
Na narozeninové party vystou
pil  také finalista  soutěže Čes
koSlovenská  Superstar  Jaro 
Smejkal. 

Svoje umění v Beztíži před-
vedla i skupina United Gipsy 
Crew, která přímo v klubu 
vznikla, dále vystoupily kapely 
Gipsy Jump Crew, Black Bro-
thers a hned několik tanečních 
uskupení.

Beztíže, která je neziskovou 
organizací pod záštitou Domu 
dětí a mládeže Ulita, pracu-
je s rizikovou mládeží ve věku 
od 6 do 26 let na Žižkově a ve 

Vršovicích. Zajišťuje nízkopra-
hový klub pro děti a mládež, 
dva terénní programy, pořá-
dá výjezdové preventivní akce 
a tábory. Posláním Beztíže je 
podporovat mladé lidí v obdo-
bí dospívání, při hledání vlastní 
identity a v jejich aktivním za-
pojení do společnosti.

„Náš tým často pracuje s lidmi, se 
kterými již jiné organizace pracovat 
nechtějí a nemohou. Témata, která 
se svými klienty denně řešíme, jsou 
např. identita, škola, práce, drogy, 
vztahy a podobně. Snažíme se moti-
vovat mladé lidi k aktivnímu tráve-
ní volného času a jejich seberealiza-
ci v nejrůznějších oborech,“ dodává 
Jana Šperglová, kontaktní pra-
covnice klubu Beztíže. n

Při hodinách fyziky mají žáci ZŠ a MŠ Chmelnice od ledna příležitost zkoušet si 
fyzikální pokusy přímo v lavicích. Pracovna fyziky prošla rekonstrukcí a do žákov-
ských pracovišť v lavicích je přiveden proud o napětí 12 voltů. Součástí nového 
moderního vybavení je řídicí pult s ovládáním interaktivní tabule s dataprojekto-
rem a objektovou kamerou. A pracovna byla dovybavena dalšími moderními po-
můckami. Rekonstrukci financovala městská část Praha 3.

50 let školky 
Na Balkáně
Mateřská škola na Balkáně připravuje 
v květnu den otevřených dveří u příležitosti 
oslavy 50. výročí svého vzniku. V souvis-
losti s  organizací oslavy se obracíme na 
žižkovskou veřejnost, na absolventy či bý-
valé učitelky této mateřské školy s pros-
bou o  pomoc při přípravách a  organiza-
ci. Pokud můžete zapůjčit jakékoliv školní 
dokumenty (hlavně ty letité), nejrůznější 
staré pomůcky, učebnice, hračky, dobové 
výrobky dětí či fotografie, kontaktujte ve-
dení školy e-mailem: skolka.balkan@se-
znam.cz nebo na telefonu 602 318 077. 
Děkujeme.

Jaroslava Kozohorská, 
ředitelka školy 

 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 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 či exekuce, lze i před přivatizací. 
Tel.: 608 661 664. 

 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 Koupím z alpaky mísu na ovoce, příbory, 
cukřenku aj. Tel.: 603 410 736.

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

 n !! STĚHOVÁNÍ!! STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU, 
nejen po praze, ale i celé ČR. Odvoz nepotřeb-
ných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
Vyklízení autodoprava.  Tel.: 777 227 840.

 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 Čistíme koberce, sedačky, postele, žid-
le ap. mokrou metodou profi stroji Kärcher 
a Vax. Odstraňujeme 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 Manželé hledají pronájem levnějšího bytu 
v této lokalitě do 12 tis. Děkujeme.  
Tel.: 605 845 088.

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

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

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

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

 n Nevídané slevy obuvi ve Škromachovce, 
Koněvova 87. Nad 1000,– Kč za 700,– Kč, 
nad 500,– Kč za 500,– Kč. Ostatní dle cen 
na obuvi, po–pá

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

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

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

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

www.diabetologiepraha3.cz

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE 
ČERSTVÉ RYBY ZA 3000,– Kč

www.rybarnypraha.cz

Kamenná prodejna, 
Kodaňská 10, Praha 10,

info@rybarnypraha.cz 

Jsme i na farmářských trzích v Praze 

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FIREM, SVJ

Certifikovaná účetní, znalost AJ
zpracování dokladů u vás nebo docházka pro doklady

Kontakt: www.rozenska.webnode.cz, 607 731 532

INZERCE
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ze života Prahy 3

Žižkovský gurmán

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Prokopova 
a Prokopovo náměstí 
(pokračování)

Jediná a poslední naděje obleženým Sasům ky-
nula z jejich domoviny na druhé straně Kruš-
ných hor. Tamější kurfiřt, Fridrich zvaný Bo-
jovný, však nebyl doma, od 17. května zasedá 
na říšském sněmu, který na nátlak papežského 
legáta kardinála Giordana Orsiniho svolal cí-
sař Zikmund do Norimberka. Samotný císař 
se jej však nezúčastní pod průhlednou zámin-
kou záchvatu dny, ve skutečnosti mu je samo-
zřejmě jasné, že jde o zbytečné marnění času. 
Fridrich Bojovný patrně jako jediný bere zase-
dání vážně a pod vlivem čím dál hrozivějších 
zpráv z Čech se snaží sehnat alespoň nějakou 
pomoc. Ostatní sice v klidu vypracují brilant-
ní plán na rozdrcení husitů koordinovaným 
útokem ze tří světových stran, namísto 30 000 
ozbrojenců, požadovaných Zikmundem jsou 
však ochotni poskytnout jen 20 000, z čehož 
čtvrtinu mají postavit říšská města, jejichž zá-
stupci se sněmu nezúčastní. Poté, co je to měs-
tům oznámeno, tato požadují, aby byl nejpr-
ve zajištěn vnitřní mír v říši. A když neposílají 
žoldnéře města, nevyšle je nikdo…

Nyní přichází hodina Kateřiny, rozené 
Brunšvicko-lüneburské, jíž by však titul Bo-
jovná slušel daleko více než jejímu manželovi. 
Kateřina, pověřená po dobu kurfiřtovi nepří-
tomnosti správou země, zmobilizuje v Sasku 
a na přilehlých územích na 12 000 bojovníků  
(z toho 1100 jezdců) a do jejich čela postaví 
míšeňského zemského fojta Bosa z Fictumu. 
Bojovníci se shromažďují u Freiberku, kde je 
11. 6. vykonána přehlídka, 13. 6. vyrážejí na 
pochod a ještě téhož dne dosáhnou českých 
hranic. Kateřina, která je až sem na koni do-
provázela, zde k nim pronese plamenný pro-
slov. Následujícího rána se ale vojsko rozdělí 
a Krušné hory překračuje ve třech proudech 
– první směřuje od Zavidova (Sayda) na Ja-
nov (u Litvínova), druhý od Frauensteinu přes 
Hrob na Osek, pomocné lužické sbory postu-
pují od Pirny přes Lauenstein na Krupku. Zli-
kvidují husité každý zvlášť, jeden po druhém, 
jako to učinil před 300 lety kníže Soběslav? n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Praha 3 včera a dnes

Náměstí Jiřího z Poděbrad je na Vinohradech již od roku 1896 
Nová obec, která se v šedesátých letech 19. sto-
letí začala budovat a rozvíjet východně od No-
vého Města pražského, měla v listopadu 1867, 
kdy byla pojmenována „Královskými Vinohra-
dy“, takovou infrastrukturu, že byla schopna 
samostatné existence.

Centrum nově vznikající obce bylo v bez-
prostřední blízkosti Koňské brány, tedy v ná-
vaznosti na Nové Město pražské, kde také 
vzniklo Purkyňovo náměstí (dnešní náměstí 
Míru). Obec se rozvíjela podél Korunní třídy 
směrem k Vinohradské vodárně (postavena 
v roce 1891). Severním směrem od ní pak bylo 
ve sporadické zástavbě založeno v roce 1896 
náměstí Krále Jiřího, s cílem vybudovat zde 
centrum vznikající obce. Záměr však nebyl ni-
kdy zcela naplněn. Teprve v roce 1913 byla dle 
návrhu arch. Antonína Turka dostavěna domi-
nantní budova školy s farní a školní kaplí sv. 
Aloise, která byla využívána i věřícími z okolí. 
Náměstí začalo žít svým životem – církevními 
slavnostmi, trhy, poutěmi a oddechem občanů.

To vše pokračovalo i po vzniku Velké Pra-
hy, kdy se 1. 1. 1922 stalo město Královské Vi-
nohrady součástí hlavního města Prahy, a to 
jako čtvrť Praha XII.

V roce 1928 byl v centru náměstí položen 
základní kámen pro stavbu chrámu Nejsvětěj-
šího Srdce Páně. Chrám byl slavnostně vysvě-
cen 8. května 1932 kardinálem Karlem Kašpa-
rem, arcibiskupem pražským. Tím se věřícím 
naskytla možnost v neděli dopoledne zúčast-
nit se mší v různých svatyních na jednom mís-
tě. Trhy a jiná světská zábava se v té době pře-
stěhovaly za kostel k Milešovské ulici nebo 
podél Vinohradské třídy.

V roce 1948 v souvislosti se změnami názvů 
ulic, se náměstí Krále Jiřího změnilo na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Při novém uspořádání obvo-
dů hl. města Prahy v roce 1960, Praha XII – Krá-
lovské Vinohrady zanikla. Největší část území 
byla připojena k Praze 2, zbývající část k Pra-
ze 10 a k Praze 3. Konkrétně náměstí Jiřího z Po-
děbrad s přilehlými ulicemi připadlo Praze 3.

V dohledné době bude v Milešovské ulici 
otevřeno informační centrum městské části 
Prahy 3. Vznik centra souvisí se snahou zapsat 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně do seznamu 
kulturního dědictví UNESCO, ale také s tra-
dicí a oblíbeností náměstí a jeho okolí. n

Jan Schütz, Klub přátel Žižkova

PLANETA ŽIŽKOV

„Legendární restaurace a bar v srdci 
Žižkova“ – tvrdí podnik sám o sobě 
– „srdce Žižkova“ dost možná může 
tlouct například na Tachovském ná-
městí (aorta tunelem vede kraniálně 
do Karlína), s legendárností si osob-
ně nejsem až tak úplně jistý, nicméně 
Planeta existuje už opravdu dlouho 
a na popularitu a návštěvnost si pod-
le všeho stěžovat rozhodně nemůže.

„Legendární“ podnik je hospo-
da se vším všudy – klasický interiér 
s dlouhým barem, dřevěnou podla-
hou, dřevěnými stoly, zvýšeným pó-
diem vpravo, minizáchody vzadu, 
blikajícími televizemi všude a trochu 

bizarně hosty popsanými a pokresle-
nými zdmi.

„Legendární“ podnik disponuje 
báječnou, milou, mladou a příjem-
nou obsluhou, která do hospody 

skoro až nesedí a dokázala by se ne-
pochybně dobře uplatnit i v lokále 
směřujícím o třídu či dvě výše.

„Legendární“ podnik nabízí 
velmi slušně ošetřenou Plzeňskou 

dvanáctku, nepasterizovaný nápoj 
G10, nepříliš zajímavá vína a překva-
pivě široký záběr ušlechtilých karib-
ských rumů – vedle profláklé medově 
sladké Zacapy najdete třeba parádní 
venezuelský Ocumare Anejo Especi-
al s těžko překonatelným poměrem 
cena/výkon, příjemný a nepříliš zná-
mý Atlantico nebo špičkový prémiový 
AH Riise XO z Panenských ostrovů.

„Legendární“ podnik má i ku-
chyni a velmi sympaticky stručný jí-
delní lístek, který si na nic nehraje 
– česnečka, pár chuťovek pod pivo 
typu utopenec nebo nakládaný her-
melín, krkovice na gril, koleno, kří-
dla, žebra, tatarák, pár salátů a bur-
gery. Burgery jsou asi nejzábavnější 
volbou, nedosahují sice dokonalos-
ti burgerů v restauracích přímo tak-
to zaměřených (Dish, The Tavern, Pe-
ter’s Burger Pub), ale neváhal bych je 

hodnotit jako vysoce nadprůměrné. 
Vyzkoušet můžete klasiku, jemně pi-
kantní Jalapeño se zauzenou paprič-
kou, Slaninátora nacpaného stejnou 
porcí slaniny jako masa, Farmáře 
s volským okem a další – maso vždy 
příjemně medium, lehce ogrilovaná 
bulka, rozumná porce všech přísad, 
aby se burger nerozpadal.

„Legendární“ podnik nezapo-
míná ani na „legendární“ polední 
menu – polévka za 25 korun, hlavní 
chod obvykle mezi 80 a 90 Kč, vari-
anta polévka plus hlavní chod plus 
kofola 99 Kč.

„Legendární“ podnik určitě ne-
lze doporučit na romantickou veče-
ři s dámou srdci Žižkova nejbližší, 
ale například na pivo, burger a třeba 
sledování nějakého sportu s kamará-
dy je to místo víc než uspokojivé. n

Martin Kubát

Tachovské náměstí 79/1
www.planetazizkov.cz
tel.: 222 780 173 
e-mail: planetazizkov@email.cz
po–so 11.00–01.00, ne 11.00–00.00

Pohled na náměstí Jiřího z Poděbrad s dominantou kostela Nejsvětějšího Srdce Páně z konce 30. let 
(foto: archiv Michala Vronského)

Historická dispozice prostoru se za uplynulá desetiletí prakticky nezměnila, přibyly na něm jen prvky 
vynucené stavbou metra, které vede pod náměstím
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Marie Olšarová oslavila sto let

Sté narozeniny oslavila Marie Olša-
rová ve středu 29. ledna. Žena, která 
začínala pracovat u Bati jako proda-
vačka a později nastoupila do Pra-
mene jako vedoucí prodejny, se vedle 
dvou dcer těší i z jedné vnučky a jed-
né pravnučky. Předloni k nim přiby-
la dokonce jedna prapravnučka. 

Stovku by paní Olšarové hádal 
jen málokdo. V domě na náměstí Ji-
řího z Lobkovic žije téměř padesát 
let a s péčí o domácnost jí pomáhají 

její dvě dcery. „Když vidím všechny tři 
dámy pohromadě, nemám vůbec po-
chyb, že dlouhověkost, vitalitu a elán 
mají prostě v genech,“ ocenila úžasnou 
fyzickou i psychickou kondici jubi-
lantky starostka Vladislava Hujová, 
která přišla jménem třetí městské 
části oslavenkyni pogratulovat.

Marie Olšarová pochází z Jeřišna 
na Vysočině. Začala pracovat u Bati 
jako prodavačka, po absolvování 
pedikérského kurzu zde působila 
jako pedikérka. Po svatbě a naroze-
ní dvou dcer Ilony a Ludmily zůsta-
la několik let v domácnosti, než na-
stoupila do Pramene jako vedoucí 
prodejny. 

„V péči o maminku se střídáme se sest-
rou. Maminka už nevychází, ale ráda si 
poslechne rádio nebo sleduje televizi,“ 
popisuje vitální ženu její dcera Ilona 
Jeníčková. n

Na jaro a léto připravila 
radnice pro seniory řadu akcí
Jednodenní výlety do Českého ráje či na Konopiště, taneč-
ní odpoledne se Žižkovankou, ale i přednášky na aktuál-
ní témata připravila na jarní a letní období pro seniory 
Prahy 3 žižkovská radnice. Zájemci se mohou již nyní hlá-
sit na odboru sociálních věcí, který program pro seniory 
organizuje.

Všechny výlety, které pořá-
dá městská část Praha 3 
pro seniory žijící na území 
MČ, jsou zdarma. „Zájezd 

obsahuje dopravu, vstupné, úrazové po-
jištění a služby průvodce. Stravování si 
ale účastníci musí zajistit vlastní,“ upo-
zorňuje Vladimír Beran, vedoucí 
odboru sociálních věcí. Odjezd au-
tobusu je naplánován vždy na 8.00 
hod. od zastávky tram č. 9 a 26 Ol-
šanská (zastávka tramvaje za Olšan-
ským náměstím ve směru Náklado-
vého nádraží Žižkov), sraz účastníků 
zde bude v 7.45 hod., návrat z výletů 
se předpokládá mezi pátou a šestou 
hodinou odpolední.

V případě zájmu se mohou senio-
ři hlásit na Odboru sociálních věcí 
Úřadu městské části Praha 3, Seifer-
tova 51, Praha 3, 2. patro, kancelář 
č. 210, Irena Koberová, a to osobně 
vždy v pondělí a ve středu od 9.00 
do 16.00 hodin, telefonicky pak na 
čísle 222 116 438 od pondělka do 
pátku od 9.00 do 15.00 hodin. Při-
hlášky se přijímají do vyčerpání ka-
pacity autobusu, nejdéle však 5 dnů 
před konáním výletu. „Minulý rok se 
výlety setkaly se skutečně mimořádným 
zájmem. Proto jsme letos byli nuceni uči-
nit opatření, kdy se senioři můžou hlásit 

pouze na jeden výlet a na další pak jako 
náhradníci. Jedině tak se může dostat 
opravdu na všechny zájemce,“ vysvět-
luje zástupkyně starostky pro soci-
ální oblast Miroslava Oubrechtová. 

Městská část ale myslí i na senio-
ry, kteří nejsou úplně výletními typy. 
Pro ně ale i pro ostatní zájemce při-
pravila taneční odpoledne, na kte-
rých nejen k tanci, ale i k poslechu 
zahraje Žižkovanka pod vedením 
kapelníka Petra Soviče. 

Žižkovská radnice dále připravi-
la pro seniory cyklus přednášek na 
aktuální témata, např. v souvislosti 
se změnami, které přinesl nový ob-
čanský zákoník, ať již v oblasti byd-
lení, dědictví nebo dluhové proble-
matiky. Stálicí ale zůstávají i témata 
bezpečnosti nebo zdravého životní-
ho stylu se zaměřením na výživu, fy-
zioterapii nebo lázeňství. Přednášky 
se budou konat v nových prostorách 
Klubu důchodců na adrese Olšan-
ská 7. A konečně v platnosti zůstá-
vá i nabídka odborného sociálního 
a právního poradenství, jehož slu-
žeb budou moci senioři využívat 
i nadále na Odboru sociálních věcí, 
Seifertova 51, kontaktní osoba: Irena 
Koberová, tel.: 222 116 438. n

-mot-

Program výletů jaro–léto 2014

29. 4. Velikonoce ve skanzenu  
– návštěva skanzenu v Pře-
rově nad Labem, historic-
ké části Nymburka, bylinné 
zahrady a ukázky dobových 
řemesel v Ostré

14. 5. Liberecko – návštěva hradu 
Lemberk ve Lvové, Liberce, 
lanovkou tam i zpět na Ješ-
těd, prohlídka rozhledny

22. 5. Vrchotovy Janovice, 
Benešov, Konopiště –
návštěva zámku Vrchotovy 
Janovice, prohlídka Benešo-
va a zámku Konopiště, pro-
cházka po zámeckém parku

 4. 6. Kousek za Prahou – ná-
vštěva památníku Josefa 
Lady v Hrusicích, prohlídka 
kláštera v Sázavě, Průhonic-
ký park

18. 6. Český ráj – návštěva zámku 
Humprecht, prohlídka Jičína, 
procházka (do 2 km) po Pra-
chovských skalách

Program přednášek 
– Klub důchodců Olšanská 7, 
začátek vždy ve 14.00 hod.

 2. 4. Dotazy k novému občanské-
mu zákoníku I.

24. 4. Lázeňství v nových právních 
předpisech

21. 5. Dotazy k novému občanské-
mu zákoníku II.

Termíny a témata dalších přednášek 
v příštím vydání Radničních novin.

Taneční odpoledne s Žižkovan-
kou 1. 4. a 6. 5. – hotel Olšan-
ka, Kongresový sál, začátek vždy 
ve 14.00 hod.
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Farmářský trh Jiřák – březen
V březnu se můžete těšit na Ma-
sopustní oslavy, které přímo na ná-
městí Jiřího z Poděbrad zahájí v so-
botu 1. března hudební skupina 
Kašpárek v rohlíku. Po masopust-
ních oslavách začíná tradiční jar-
ní půst a kvalitní zelenina z trhu, 
ovocné a zeleninové šťávy, kozí sýry 
nebo pečivo jistě uspokojí ty, kteří si 

budou chtít odpočinout od zabija-
ček a šlehačkových dortů. V březnu 
se pak můžeme těšit na bylinky nebo 
sazeničky. Pokud počasí dovolí, tak 
bude možné na trhu koupit první 
jarní řezané tulipány a narcisy nebo 
velikonoční dekorace. Novinkou na 
trhu je ekofarma MP z Orlických 
hor, která bude jezdit na Jiřák každý 

pátek a přiveze mléčné výrobky – 
jogurty, sýry a skvělé máslo a také 
vlastní uzeniny. Na Jiřáku můžete 
nakoupit také levandulové polštář-
ky z dílny Conamen nebo podpořit 
organizaci Jako doma, v níž vaří ku-
chařky bez domova. Jiřák má otevře-
no: středa 8–18, pátek 8–18, sobota 
8–14 hod. n

Výlet za 
krásami 
Karlových 
Varů měl 
bohatou 
účast

od 20. 3. 2014
do 18. 4. 2014
galerie atrium
Čajkovského 12/12a Praha 3 – Žižkov

Douša FeFík HrDý koštýř rakus setík Vrána

Výstava podporuje sbírku na dostavbu pražského Jedličkova ústavu. 
www.sbírkajus.cz
Otevřeno po–pá, 13.00–18.00 a vždy v přestávkách koncertů
Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň, Čajkovského 12/12a, Praha 3
150 m od televizního žižkovského vysílače. (metro A – Jiřího z Poděbrad  
nebo tramvaj číslo 5, 9, 26 stanice Olšanské náměstí)

Vernisáž výstavy 19. 3. 2014 v 18.00 
zahájí koncertem kapela the tap tap.

 • pořádá Občanské sdružení TAP a městská část Praha 3
 •   Záštitu nad výstavou převzala starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, 

radní hl. m. Prahy pro školství Ludmila Štvánová a radní hl. m. Prahy Martin Dlouhý.

-mot-


