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Pojďme ušetřit 
za energie 
na e-aukci!
Když se v březnu letošního roku 
v médiích objevily informace 
o první e-aukci energií pro do-
mácnosti ve středočeských Ří-
čanech, ne každý si uměl přesně 
představit, co toto slovní spojení 
znamená. 

E-mail neboli elektronickou 
poštu znají téměř všichni, ale 
e-aukci, a ještě k tomu energií 
a pro domácnosti? Analogic-
ky a správně se nabízí význam 
elektronická aukce, která se od 
klasické aukce s vyvoláváním 
cen v aukční síni liší vlastně je-
nom tím, že se odehrává ve vir-
tuálním prostoru – na aukčním 
serveru. K čemu však může být 
podobná aukce energií dobrá 
domácnostem?

U aukcí energií obecně pla-
tí, že organizátor aukce nejdří-
ve shromáždí zájemce o dodávku 
například elektrického proudu, 
tedy budoucí zákazníky dodava-
telů elektřiny. Poté osloví elektrá-
renské společnosti.

Pro tyto firmy je vždycky za-
jímavé, když mohou prodávat 
elektřinu většímu počtu zákaz-
níků než jednotlivcům. Za této 
podmínky jim mohou nabíd-
nout množstevní slevy a proud 
jim prodávat levněji. Dá se tedy 
říci, že čím více shromážděných 
zájemců, tím nižší cena elektři-
ny. Samozřejmostí je, že e-aukce 
se zúčastní jen takoví dodavate-
lé, kteří jsou schopni splnit poža-
dované podmínky, tedy dodávat 
proud v příslušné kvalitě, v urče-
ném množství a termínech.

V době, kdy ekonomická krize 
ještě nekončí, může být tato mož-
nost, jak ulehčit rodinným rozpo-
čtům, určitě příjemná. Radnice 
Prahy 3 chce proto nabídnout 
svým občanům možnost nákupu 
energií pro domácnosti v e-aukci. 

Přesné informace o této auk-
ci ve třetí městské části obdrží-
te v nejbližších dnech do svých 
schránek.
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Městská část slučuje své
akciové společnosti
Čtyři z pěti akciovek čeká fúze, jejímž výsledkem bude jedna 
společnost – Správa majetkového portfolia Praha 3. Dalším 
krokem k zefektivnění poskytovaných služeb bude i sestěhování 
domovních správ současného SKM ze tří adres na jedno místo.

Domovní správy Prahy 3 se od 1. července sestěhují do budovy v ulici Olšanská 7 

Studie usnadní rozvoj 
cyklodopravy
Žižkovská radnice si nechala 
zpracovat studii rozvoje cyklistic
ké dopravy na území třetí měst
ské části. Generel cyklistické do
pravy, jak se dokument jmenuje, 
navrhuje systém cyklotras, které 
by měly do budoucna nabídnout 
příznivcům cyklistiky bezpečný 
průjezd územím Prahy 3. Na 
představení tzv. cyklogenerelu 
veřejnosti naváže debata s oby
vateli třetí městské části, které 
se kromě představitelů Prahy 3 
zúčastní také autor dokumentu 
Ing. arch. Tomáš Cach. n

Letošní Prague 
Biennale se blíží
V areálu Nákladového nádraží 
Žižkov se od 6. června do po
loviny září bude konat prestižní 
přehlídka současného výtvarné
ho umění. Co návštěvníky čeká, 
se dozvíte z rozhovoru s ředi
telkou Nadace Prague Biennale 
Helenou Kontovou. n

více na str. 5

více na str. 11

K 1. červenci 2013 dojde ke slou-
čení akciových společností vlast-
něných městskou částí. Proces, 
jehož výsledkem bude spojení 
čtyř společností do jedné jediné 
s názvem Správa majetkového 
portfolia Praha 3, odstartova-
la rada městské části v červenci 
2012 a dnes se tak chýlí k závěru. 

Podle představitelů žižkovské 
radnice by k zápisu fúze mělo 
dojít do konce června, takže od 
1. července už začne správa měst-
ského majetku fungovat podle 
nových pravidel. Holdingovou 
strukturu dceřiných firem vybu-
dovalo minulé vedení radnice 

v roce 2009. Konglomerát spo-
lečností, který zajišťoval správu 
bytových domů městské části, 
tvoří Správa majetkového port-
folia a její dceřiné společnosti 
Správa komunálního majetku 
(SKM), Investiční a rozvojová 
a Pražská parkovací. Samostatně 
pak stojí ještě Správa zbytkové-
ho majetku, do níž bylo za minu-
lého vedení radnice převedeno 
71 neprivatizovaných bytů.

„Původním záměrem bylo spo-
jit všech pět společností, což, jak se 
ukázalo, není vůbec snadné. Pře-
vedení bytů z vlastnictví Správy 
zbytkového majetku do vlastnictví 

městské části by si totiž vyžádalo 
další peníze a fúzi by časově hodně 
zpozdilo,“ vysvětlil zástupce sta-
rostky pro financování vedlejší 
hospodářské činnosti Bohuslav 
Nigrin s tím, že radnice proto od 
tohoto záměru zatím ustoupila 
a v první fázi spojí pouze ma-
jetkový holding tvořený čtyřmi 
výše zmíněnými akciovkami. 
Počínaje prvním červencem tak 
vznikne jedna společnost, v níž 
bude mít radnice přímý vliv 
a která pro ni bude zajišťovat 
správu městského majetku.
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„Pro žižkovskou radnici je dlouhodobou prioritou 
podpora péče o památky,“
říká předsedkyně Kulturní komise Jaroslava Suková, která připomíná, že právě 
za vzorný přístup k památkám získala třetí městská část v dubnu prestižní cenu.

Co je hlavní náplní činnosti 
Kulturní komise?
Komise projednává projekty 
jednotlivých kulturních akcí. 
Sleduje činnost příspěvkových 
organizací zřízených městskou 
částí Praha 3, což jsou Žižkovské 
divadlo, Atrium a Junior Klub 
Na Chmelnici. Činnost těchto 
organizací je dotována z rozpoč-
tu téměř 15 miliony ročně. Při-
pravuje a prověřuje také návrhy 
na zápis významných osobností 
Prahy 3 do Knihy cti, vyjadřuje 
své stanovisko k názvům ulic, 
náměstí, parků a dalších veřej-
ných lokalit. Zaujímá rovněž sta-
novisko k žádostem o finanční 
výpomoc u památkově chráně-
ných či kulturních objektů na 

území Prahy 3 a posuzuje a dává 
svá stanoviska k podaným žá-
dostem o grant z kulturní oblas-
ti. Členové komise přitom úzce 
spolupracují s odborem kultury.

Jak často se Komise schází 
a kdo je jejím členem?
Komise se schází zpravidla jed-
nou měsíčně. Podněty obdržíme 
buď od místostarosty Stropnic-
kého, v jehož kompetenci je ob-
last kultury, nebo reagujeme na 
podněty vycházející z odboru 
kultury. Projednáváme rovněž 
podněty od občanů Prahy 3. Ko-
mise je sedmičlenná, je složena 
jak z politiků, tak z odborníků, 
které nominovaly strany zastou-
pené v zastupitelstvu Prahy 3.

Jaké jsou výstupy z jednání 
Komise a jak se promítají do 
dění v Praze 3?
Výstupy odpovídají programu 
komise, která se zabývá řešením 
výše popsaných oblastí a které 
spadají do její působnosti. Ko-
nečný výsledek však závisí na 
rozhodnutí rady městské čás-
ti. Stanoviska Komise mají pro 
radu vždy jen doporučující cha-
rakter.

Důležitou roli v kultuře hrají 
granty. Systém jejich přidělo
vání se v loňském roce změnil. 
Osvědčil se?
Změna metodiky vyhodnocování 
grantů proběhla v loňském roce 
a z mého pohledu k lepšímu. 
Grantové projekty jsou vyhod-
nocovány ve dvou kolech, což 
znamená, že první kolo prová-
dějí členové věcně příslušné ko-
mise. Kulturní komise posuzuje 
grantové žádosti s kulturní té-
matikou a následně je postupuje 
k hodnocení Výboru pro správu 
grantového a podpůrného fon-
du. Dle mého názoru je tímto 
dvojstupňovým systémem zajiš-
těna větší objektivita při posu-
zování žádostí o grant. Zároveň 
byla přijata opatření zajišťující 
transparentnost a hospodárnost 
ve využití veřejných finančních 
prostředků. Na oblast kultury 

poskytla radnice v rámci dotací 
v roce 2013 částku 5 633 000 Kč.

Praha 3 nedávno získala oce
nění za péči o památky. Za co 
konkrétně bylo uděleno a co 
znamená pro činnost Komise?
Praha 3 obdržela 18. dubna oce-
nění za obnovu vitráží kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Jedná 
se o cenu za nejlepší přípravu 
a realizaci Programu regenerace 
MPR a MPZ ČR za rok 2012. 
Praha 3 k ceně dostala i finanč-
ní odměnu ve výši 100 000 Kč. 
Pro radnici je dlouhodobou pri-
oritou podpora péče o památky, 
které se nacházejí na území Pra-
hy 3. Samozřejmě obdržení této 
ceny je inspirujícím faktorem 
pro naši další práci i spolupráci, 
která směřuje k propagaci dobré-
ho jména Prahy 3. n

PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

Kulturní komise
Předsedkyně: Mgr. Jaroslava Suková
Místopředseda: Milan Horvát
Členové: MgA. ak. soch. Jitka Trčková, Bc. Ondřej Pecha, Ing. Jan 
Srb, Antonín Svoboda, Mgr. Eva Kebrlová
Tajemník: PhDr. Eva Hájková, tel.: 222 116 251

RADA MČ PRAHA 3 
– 15. 5. 2013

Rada schválila záměr 
rekonstrukce náměstí 
Rada městské části Praha 3 
schválila záměr rekonstrukce ná
městí Jiřího z Lobkovic. Současně 
uložila zástupci starostky Ondřeji 
Rutovi, aby ve spolupráci s pří
slušnými odbory připravil zadání 
pro zpracování architektonických 
studií rekonstrukce náměstí.

Školní hřiště dostane 
nový povrch
Radní schválili opravu hřiště 
v ZŠ a MŠ Chelčického v budově 
Žerotínova 36. Oprava zahrnuje 
vybourání podkladu z betono
vých desek, na nový podklad 
z gumového granulátu a polyure
tanu bude položen umělý povrch. 

Do školek se dostane více dětí
Rada schválila vyšší počty dětí 
v mateřských školách Prahy 3 
pro školní rok 2013/2014. Vzhle
dem k vysokému počtu zájemců 
o umístění dětí do mateřských 
škol tak bude maximálně využita 
kapacita těchto zařízení.

V pracovní skupině zasednou 
odborníci na památky
Rada MČ nově jmenovala Pra
covní skupinu Programu rege
nerace městských památkových 
rezervací a městských památ
kových zón. Rada při jmenová
ní členů skupiny ustoupila od 
politického klíče a kladla důraz 
především na jejich odbornost. 
Předsedou skupiny je architekt 
Ivan Vavřík, novými členy se stali 
sochař J. Róna, historička umění 
M. Bartlová a archeolog D. Merta.

Sociologický průzkum se 
zaměří na dopady hazardu
Radní schválili poskytnutí peněži
tých darů z Fondu starosty. Pade
sát tisíc korun dostane organizace 
Iris Alba na sociologický výzkum 
zaměřený na dopady herního prů
myslu na Pražany. Dalších 50 tisíc 
získá občanské sdružení Múzy na 
náklady spojené se závěrečným 
koncertem Mistrovských hudeb
ních kurzů. Na dětskou knížku 
Tetka Vrána půjde 40 tisíc korun. 

ZASTUPITELSTVO MČ 
PRAHA 3 – 24. 5. 2013

Zastupitelé neschválili program 
14. zasedání
Zasedání zastupitelstva Prahy 3, 
které svolali 12 hlasy opoziční za
stupitelé, skončilo neschválením 
programu z důvodu zmatečnosti 
předložených materiálů. Sedm 
navržených bodů zastupitelé 
nepřijali a 14. zasedání zastupitel
stva tak skončilo. Tiskovou zprá
vu vedení MČ Praha 3 k zasedání 
naleznete na radičním webu.

Lupáčovka 
slaví stovku

Na podzim letošního roku oslaví 
Základní škola Lupáčova neuvě-
řitelných 100 let od svého zalo-
žení. Slavnostní galavečer, pod 
záštitou starostky Vladislavy Hu-
jové, k tomuto výročí uspořádala 
škola ve čtvrtek 16. května v pa-
láci Žofín.

V téměř čtyřhodinové přehlíd-
ce se představili jednotlivé třídy, 
vítězové celoročních soutěží, za-
sedání Žákovské rady a došlo 
i na ukázku tabletové Školy bu-
doucnosti. Oslavy budou pokra-
čovat i na podzim, kdy škola plá-
nuje uspořádat výstavu a setkání 
svých bývalých žáků i učitelů. 
ZŠ Lupáčova uvítá dobové do-
kumenty, fotografie a další před-
měty. Tel.: 222 715 691 nebo Jan 
Kučera: kucera@lupacovka.cz, 
Jiří Šrail srail@lupacovka.cz. n

-mot-

foto: Jan Dostál

Lidé v Praze 3 mohou ušetřit 
na platbách za energie
Radnice Prahy 3 může díky elektronické aukci výrazně srazit 
ceny energií pro domácnosti. 

Třetí městská část se chce připo-
jit k radnicím, které se rozhodly 
při výběru dodavatelů energií jít 
transparentní cestou elektronic-
kých aukcí. Tento způsob náku-
pu zvolilo již například město 
Říčany, které ušetřilo svým ob-
čanům při letošní aukci pro do-
mácnosti více než 5 milionů ko-
run za zemní plyn. Cena plynu 
pro odběratele tak spadla v prů-
měru o 29,9 procenta. U elektric-
ké energie byla dosažená úspora 
téměř dva miliony korun a 16,5 
procenta. Radnici v Říčanech 
se podařilo sdružit 518 domác-
ností, u 449 z nich byly úspory 
po skončení aukce vyšší než 15 
procent.

„Chceme podobné úspory u ener-
gií nabídnout i občanům Prahy 3. 
Kromě výhodnějších cen lidé získají 
i spolehlivý administrativní servis, 
díky němuž se nemusejí obávat pro 
ně nevýhodně nastavených podmí-
nek. Městská část Praha 3 garantuje 
serióznost organizátora aukce, která 
bude pro občany zdarma,“ říká sta-
rostka Vladislava Hujová.

Čím více lidí se přihlásí, tím za
jímavější může být sleva 
Elektronická aukce patří mezi 
nejtransparentnější způsoby vý-
běru dodavatelů zboží a služeb. 
Dodavatelé soutěží o zakázku 
v přímém souboji a na interne-
tu mohou vidět nabídky konku-
rence. Během soutěže tak mohou 
snižovat nabízenou cenu, aby 
byla nižší než u jejich soupeřů. 
Vítězem se nakonec stane ten, 

kdo nabídne zboží či služby za 
nejnižší cenu. 

Pokud se občané rozhodnou 
přejít k dodavateli vybranému 
v  elektronické aukci, mohou vy-
užívat získaný výhodnější tarif. 
A platí, že čím větší skupina ob-
čanů se sdruží za městskou část 
s požadavkem na výběr nového 
dodavatele, tím větší je šance na 
to, aby jim dodavatel nabídl co 
nejnižší cenu. n -sak-

-mpa-

Jak se zúčastnit e-aukce v Praze 3
Na radnici MČ Praha 3 podepíšete 
smlouvu s organizátorem aukce 
– eCentre a předáte tyto podklady:
1. kopie stávající smlouvy na elek

třinu/plyn včetně všech dodatků 
a obchodních podmínek

2. kopie vyúčtování elektřiny/ply
nu (souhrnná fakturace + detailní 
rozpis vyúčtování za 12 měsíců)

3. kopie SIPO nebo čísla účtu 
k platbám záloh

Sběrné dny na radnici MČ Praha 3 – Havlíčkovo náměstí 9
pondělí 10., 17. a 24. 6. od 9–18 hod.
úterý 11., 18. a 25. 6. od 9–15 hod.
středa 12., 19. a 26. 6. od 9–18 hod.

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zastupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na 
internetových stránkách městské čás-
ti www.praha3.cz



www.praha3.cz 36 2013zpravodajství

Parčík v Kouřimské začal znovu sloužit lidem
Příběh zapadlého parčíku, jehož záchranu si vybojovali místní obyvatelé, dospěl do šťastného konce. 
Zelenou oázu, která se v minulých měsících změnila k nepoznání, předali představitelé žižkovské radnice 
v úterý 7. května k užívání veřejnosti.

Příjemné posezení pod vzrost-
lými stromy si uprostřed husté 
vinohradské zástavby může od 
začátku května užít každý, kdo 
bude procházet Kouřimskou uli-
cí. Po půlroční rekonstrukci tu 
totiž začal veřejnosti sloužit par-
čík, na jehož obnově spolupra-
covala žižkovská radnice s míst-
ními obyvateli.

„Jde o jeden z lepších pří-
kladů práce radnice, kdy se 
podařilo do vytváření veřej-
ného prostranství zapojit kro-
mě politiků a odborníků také 
místní veřejnost, a já pro-
to věřím, že park bude slou-
žit k všeobecné spokojenos-
ti,“ řekl při slavnostním 
otevření parčíku zástupce 
starostky pro životní pro-
středí Ondřej Rut.

Parčík je koncipován 
jako uzavřený prostor le-
movaný osmi středně 
vzrostlými javory, mezi 
kterými stojí celkem 14 la-
viček určených k odpočinku. 
Nechybí ani živé ploty, travna-
té záhony a vysazeny tu budou 
i růžové keře. Od okolí oddělu-
je parčík nízký plůtek, který by 

měl vzniklou plochu ochránit 
před znečištěním. „Jednání o tom, 
jak by měl prostor vypadat, nebyla 
jednoduchá, zvláště kvůli tlaku mezi 
pejskaři a lidmi, kteří chtěli vznika-
jící parčík chránit před znečištěním. 
Nízký plůtek je kompromisem, který 
by měl uspokojit obě strany,“ vysvět-
lila vedoucí oddělení zeleně na 
žižkovské radnici Jana Caldrová.

A spokojenost s tím, jak par-
čík vypadá, byla znát i z reakcí 
obyvatel okolních domů, kte-
ří se jeho slavnostního otevře-
ní zúčastnili. „My jsme rozhodně 

spokojení, protože revitalizace pro-
běhla víceméně podle našich při-
pomínek. Naše občanské sdružení 
bylo u všech jednání s radnicí, kte-
rá požadavkům občanů vyšla ma-
ximálně vstříc. Zdravý rozum zvítě-
zil,“ komentoval podobu parčíku 
i průběh jednání o jeho obnove-
ní mluvčí občanského sdružení 
Park Kouřimská Milan Holeček.

Na pozemku, kde 
parčík leží, měla pů-
vodně vyrůst pětipod-
lažní budova. Praha 3 
proto v reakci na pro-
testy místních obyvatel 
v roce 2009 pozemky 
vykoupila a zabránila 
tak zastavění pozem-
ku. V roce 2011 vyzvala 
veřejnost k připomín-
kování projektu na ob-
novu parčíku. Vznese-
né podněty pak byly 
zapracovány do plánů 
úpravy a na podzim 
loňského roku se zača-

lo s jejich realizací. Ta skončila 
v květnu letošního roku. Obno-
va parčíku stála městskou část 
1,3 mil. korun. n

-mpa-

Dům V Zahrádkách čeká demolice
Objekt bývalé prádelny v ulici 
V Zahrádkách 25, kde v minu-
losti sídlilo „Pohádkové králov-
ství“, čeká demolice. Opuštěnou 
budovu, která začátkem roku 
2011 částečně vyhořela, začali vy-
užívat i přes pravidelné kontro-
ly městské i republikové policie 
lidé bez přístřeší. 

Neutěšený stav budovy a její-
ho okolí s žádostí o řešení situ-
ace byl také předmětem petice, 
kterou sepsali obyvatelé okolní 
zástavby. 

„Úřad MČ Praha 3 se sna-
žil přimět majitele objektu Praž-
skou správu nemovitostí spol. s r.o. 

k zabezpečení, což se i částečně stalo. 
Bohužel objekt je natolik rozsáhlý, že 
se ho nedaří zabezpečit kompletně. 
Odbor výstavby úřadu v současné 

době jedná s jeho novým majitelem 
Skanska a. s. o možnosti, aby se stav-
ba zbourala,“ upřesňuje postup 
radnice Milan Jančálek z odděle-
ní krizového řízení a informační 
služby. O co nejrychlejší zbourá-
ní budovy se snaží také společ-
nost Skanska.

„Podmínkou demolice, k níž by 
mělo dojít v létě tohoto roku, je však 
odstranění stávající areálové tra-
fostanice a vybudování nové, o čemž 
v současné době jednáme s PRE,“ 
dodává zástupce společnosti 
Skanska Jan Pancl. Ta by na 
uvolněné parcele chtěla postavit 
nový bytový dům. n

Strážníci v létě dohlédnou 
na hřiště a parky
Strážníci MP budou kontrolovat 
do držování veřejného pořádku 
a dodržování vyhlášek o ochra-
ně veřejné zeleně a o místním 
poplatku ze psů, které částeč-
ně upravují volné pobíhání psů, 
jejich trvalé označování a po-
vinnost platit poplatek za psa 
a přihlásit jej na Magistrátu hl. 
m. Prahy. Dále budou pokračo-
vat v pravidelném kontrolování 
dětských hřišť a pískovišť v sou-
vislosti se sběrem toxického ma-
teriálu po drogově závislých 
osobách. (V případě nálezu kontak-
tujte linku tísňového volání 156 nebo 
přímo OŘ městské policie Praha 3.) 

V neposlední řadě se strážníci 
v souvislosti s koncem školního 
roku více zaměří na kontroly re-
staurací a barů, aby zde prově-
řili dodržování zákazu nalévání 
alkoholu osobám mladším 18 let. 
Nadále také pokračují v dohledu 
na přechodech pro chodce, kont-
rolách v prostředcích MHD, pro-
jektu parkové a školní policie, 
kontrolách zahrádkářských kolo-
nií, dohledech v lokalitách se zvý-
šeným výskytem trestné činnosti 
a všech ostatních činnostech, při 
kterých je běžně vídáte. n

JANA PŘIKRYLOVÁ
Městská policie Praha

Areál z nadhledu

Otevření parku v Kouřimské ulici se zúčastnili zástupci radnice (zleva): 
M. Brožek, O. Rut, S. Škapová

Zbývající herny by měly z městské části 
zmizet do konce roku
Po rozhodnutí Ústavního soudu může začít správní řízení 
o rušení heren již letos v červenci. 
Praze 3 se vyplatilo, že již v roce 
2011 podala starostka Vladislava 
Hujová do rady materiál, který 
navrhoval zrušit téměř 145 adres 
s provozovnami hazardu.

K poslednímu dni loňského 
roku tak bylo zrušeno v Praze 3 
na 450 výherních hracích pří-
strojů, tisícovka modernějších 
videoloterijních terminálů, které 
mohlo zrušit pouze ministerstvo 
financí, však musela na své zru-
šení počkat až do konce příštího 

roku. Situaci s rušením terminá-
lů však změnil dubnový nález 
Ústavního soudu.

„Ministerstvo financí začne 
v průběhu července u všech stávají-
cích povolení videoloterijních termi-
nálů v Praze 3 správní řízení o jejich 
zrušení. Vzhledem k velké administ-
rativní náročnosti se domnívám, že 
herny ukončí svůj provoz do konce   
roku 2013,“ říká starostka Vladi-
slava Hujová. Praha 3 má navíc 
do půlky června sdělit hlavnímu 

městu své připomínky k nové po-
době vyhlášky o loteriích, která 
jí umožňuje buď zachovat sedm 
kasin, nebo nulovou toleranci.

V souvislosti s „černými“ her-
nami podala starostka Hujová již 
tři trestní oznámení na občanské 
sdružení Život je hrou a následo-
vat budou i trestní oznámení na 
majitele domů, kteří pronajíma-
jí své nebytové prostory k těmto 
účelům. n

-sak-

foto: P. Věrtelář

foto: M. Jančálek

Další místa ve školkách 
pro děti z Prahy 3
Po zápisu do mateřských škol 
zřizovaných MČ Praha 3, který 
proběhl ve dnech 27. a 28. února 
2013, zůstalo z kapacitních dů-
vodů nepřijato 88 dětí s trvalým 
pobytem v Praze 3, které dovrší 
tří let věku do 31. srpna 2013. 

„Vedení městské části si uvědomo-
valo, že je to problém, který vyžaduje 
řešení. Otevřením dvou nových tříd 
mateřské školy v areálu základní ško-
ly na Chmelnici se podařilo vytvo-
řit další možnosti pro umístění dětí 

rodičů, kteří o to mají zájem,“ uved-
la zástupkyně starostky Mirosla-
va Oubrechtová (podrobněji 
v RN č. 5/2013). „V současné době 
jsme oslovili rodiče nepřijatých dětí, 
které byly u zápisu a které splňují 
kritéria pro přijetí. Zájemci se sejdou 
s ředitelem ZŠ Chmelnice Václavem 
Havelkou, počátkem měsíce června 
na schůzce, kde jim budou poskytnu-
ty další informace,“ dodal Přemysl 
Hrabě, vedoucí odboru školství 
úřadu městské části. n

Objekt bývalé prádelny V Zahrádkách

-mot-
-mot-
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„Svoje narozeniny slavím hned dvakrát,“ 
říká stoletý Josef Načeradský
Válečný veterán nadporučík v. v. a bývalý učitel na školách 
v Praze 3 Josef Načeradský oslavil v pátek 22. března sté naroze-
niny. V pondělí 6. května mu v Obřadní síni žižkovské radnice 
popřáli společně s jeho bývalými žáky a kolegy také zástupkyně 
starostky Miroslava Oubrechtová a vedoucí odboru školství Pře-
mysl Hrabě. 

„Já za to nemůžu, to se někde na-
hoře pokazil počítač,“ odpovídal 
Josef Načeradský s úsměvem 
na otázku, čím to je, že se v tak 
skvělé formě dožívá tak úctyhod-
ného věku. 

Josef Načeradský v době oku-
pace působil v domácím odboji 
– byl členem protifašistické od-
bojové skupiny, která spolupra-
covala s partyzány. Po zatčení 

jednoho z jejích příslušníků se 
po nějakou dobu skrýval, gesta-
po ho ale objevilo a uvěznilo. Byl 
několik týdnů ostře vyslýchán 
a poté transportován do Malé 
pevnosti Terezín. „Měl jsem ozna-
čení XYZ, což znamenalo, že mne 
mají zlikvidovat ještě před koncem 
války,“ vysvětluje Josef Načerad-
ský. „Společně s dalšími členy odbo-
jové skupiny jsem měl být popraven 

na začátku května. Poprava byla 
stanovena na 5. května 1945 na šest-
náctou hodinu,“ dodává. „Ve čtr-
náct hodin 5. května ale Němci z Te-
rezína uprchli, a mne smrt minula 
o pouhé dvě hodiny,“ objasňuje Jo-
sef Načeradský důvod, proč slaví 
dvoje narozeniny.

Po konci války odmítl vstou-
pit do komunistické strany. Od 
května 1945 do září 1945 praco-
val v armádě ve funkci důstoj-
níka protišpionážního oddělení 
armádního sboru v Hradci Krá-
lové. V září 1945 odešel do civilu 
a pracoval jako učitel matema-
tiky, tělesné a branné výchovy. 
Čtvrt století působil na Základ-
ní škole Jaroslava Seiferta ve Vl-
kově ulici, ale žáci ho znají také 
ze škol na Havlíčkově a Kostnic-
kém náměstí. Opomenout nelze 
ani jeho metodickou činnost, kdy 
pracoval jako metodik tělesné 
a branné výchovy. I po odchodu 
do důchodu byl stále činný a učil 
na škole pro žáky se zdravotním 
hendikepem v Praze 8. V součas-
né době žije v domově pro senio-
ry v Praze 10. n

zpravodajství

Josefovi Načeradskému přáli také jeho bývalí kolegové

V ulicích Prahy 3 je méně košů 
na odpadky
Technická správa komunikací v rámci úsporných opatření dosta-
la na úklid na letošní rok od pražského magistrátu zhruba o 100 
milionů méně. Z Prahy 3 tak zmizelo 54 odpadkových košů.
Zbavit se civilizovaným způso-
bem papírků, nedopalků a dal-
ších odpadků v ulicích nejen 
třetí městské části, ale i na ce-
lém území hlavního města, bude 
obtížnější.

Oproti loňským 488,5 milio-
nu, které měla Technická správa 
komunikací na úklid, činí letoš-
ní prostředky, které má na úklid 
390,3 milionu korun. Snížení do-
tace mělo za následek odstranění 
1760 odpadkových košů z celko-
vého počtu 6494 na území celé 
Prahy. 

Koše ubudou všude kromě 
Prahy 1, kde ale polovinu z tisí-
covky košů bude správa komu-
nikací vyvážet dvakrát denně, 
druhou polovinu stejně jako do-
sud čtyřikrát denně. Pokud se 
jedná o třetí městskou část, pak 
v jejích ulicích mohli obyvatelé 
i návštěvníci do nedávné doby 
využívat 101 košů na odpadky, 
v současné době se jejich počet 
snížil na 47.

„Městská část zřizuje odpadkové 
koše v parcích a zeleni na svém úze-
mí a stará se o svoz odpadků z těchto 
oblastí. Zajišťovat pořádek v ulicích 
města je ale úlohou magistrátu a já 
se obávám, že snižováním počtu od-
padkových košů tento svůj úkol pře-
stává plnit,“ komentuje situaci zá-
stupce starostky Ondřej Rut.

V Praze 3 tak zmizely koše na-
příklad z Biskupcovy a Jeseniovy 
ulice, z Koněvovy ulice bylo od-
straněno dokonce 10 košů, o čtyři 

koše méně naleznou lidé ve Slez-
ské či Korunní ulici. Úspory se 
ovšem netýkají pouze snížení po-
čtu odpadkových košů v ulicích 
a jejich vyvážení. Kvůli nižší do-
taci také nebude moci Technická 
správa komunikací kropit ulice 
a celkově uklidí o zhruba 18 až 
20 tisíc kilometrů ulic méně než 
loni. Stejně tak se sníží frekvence 
blokového čištění, tedy komplet-
ního úklidu ulic. n

-mot-

Do obnovy Komenského 
náměstí promluví i občané

Žižkovská radnice chystá v červnu výstavu 
architektonických návrhů revitalizace jed-
noho z významných městských prostorů. 
Promluvit do jeho budoucí podoby budou 
moci také obyvatelé Prahy 3.
Se zadáním vypracování archi-
tektonicko-urbanistické studie 
na regeneraci Komenského ná-
městí oslovila třetí městská část 
tři architektonické kanceláře. 
„Cílem bylo získat tři různé pohle-
dy na jedno místo, které do nedávna 
sloužilo jako parkoviště a v současné 
době nemá žádnou náplň, která by 
pro občany byla důvodem návštěvy,“ 
vysvětlila Martina Brzobohatá 
z odboru územního rozvoje na 
žižkovské radnici.

Jednotlivé návrhy hodlá rad-
nice představit také obyvatelům 
Prahy 3, aby zjistila jejich názor. 

Projekty proto budou vystaveny 
během června na Komenského 
náměstí před budovou hudeb-
ní školy. Ve čtvrtek 20. června se 
navíc od 17 hodin v jídelně DPS 
v Roháčově ulici 26 uskuteční 
setkání autorů studií s obyvateli 
třetí městské části, na kterém bu-
dou návrhy představeny a zod-
povězeny budou také případné 
dotazy veřejnosti.

S jednotlivými projekty se 
mohou případní zájemci sezná-
mit už dnes na webových strán-
kách městské části Praha 3. n

-mpa-

Vizualizace jednoho z návrhů obnovy Komenského náměstí

Kvetoucí tulipány a další cibuloviny s podsadbou macešek či po
mněnek prozářily svými barvami letošní dlouho očekávané a poměrně 
chladné jaro (foto z parku Rajská zahrada). Na konci května je vystří
daly letničky. Výsadba těchto květin je velmi náročná z důvodu správ
ného načasování. Sazenice musí mít správnou velikost, protože když 
přerostou, tak se nevyvinou ve zdravé a esteticky hodnotné rostliny. 
Letničky budou zdobit veřejná prostranství přibližně do poloviny říj
na, kdy je vystřídají dvouletky s cibulovinami. „Květinové záhony mám 
ráda od dětství. Je příjemné nechat se okouzlit jejich krásou a vůní,“ 
řekla Světlana Škapová, předsedkyně Komise životního prostředí. n

-mot-

-mot-

Tramvaj 11 bude nově  
jezdit až na Jarov
Se začátkem prázdninového provozu pražské MHD dojde rovněž 
k obnovení přímého spojení Jarova s metrem A, které bude nově 
zajišťovat tramvajová linka číslo 11. Jedenáctka, která dnes končí ve 
stanici Olšanské hřbitovy, tak bude od 29. června ve všední dny mezi 
6 až 20 hodinou jezdit až na Jarov, kam budou směřovat soupravy 
v intervalu 8–10 minut. V ostatních případech bude linka 11 končit 
tak jako dosud na Olšanských hřbitovech. n

ilustrační foto
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Praha 3 představuje strategii podpory cyklodopravy na svém území
Výstavba cyklistické infrastruktury se v Praze provádí postupně, většinou jako součást větších rekonstrukcí 
ulic či křižovatek nebo samostatnými projekty. Vedení třetí městské části se ale rozhodlo získat podrobnější 
koncepční materiál pro své rozhodování a nechalo si zpracovat studii rozvoje cyklodopravy na území Prahy 3.
Vedení žižkovské radnice si uvě-
domuje rostoucí význam i poten-
ciál cyklistické dopravy. Pro za-
jištění koordinovaného rozvoje 
si proto radnice nechala zpraco-
vat strategii rozvoje cyklistické 
dopravy – Generel cyklistické 
dopravy na území Prahy 3. Před-
stavuje v něm dlouhodobou vizi 
a směr, kterým by se měla pod-
pora cyklodopravy v budoucích 
letech ubírat. Veřejnost má nyní 
možnost seznámit se s dokumen-
tem na webu městské části.

Zpracovatelem cyklogenerelu 
je Ing. arch. Tomáš Cach, doprav-
ní urbanista, který se dlouhodo-
bě koncepčně a metodicky věnuje 
rozvoji cyklistické dopravy a  pů-
sobí také jako odborný porad-
ce národního cyklokoordinátora 
a člen pracovní legislativní cyk-
loskupiny ministerstva dopravy.

„Jde o nástin dlouhodobé vize roz-
voje, s jehož využitím by měla měst-
ská část navrhovat podobu rekon-
strukcí jednotlivých ulic a veřejných 
prostranství tak, aby při nich bylo 
myšleno nejen na dopravu automo-
bilovou, veřejnou a pěší, ale také 
cyklistickou,“ říká Tomáš Cach 
s tím, že cyklista má být vnímán 
jako plnoprávný účastník měst-
ské dopravy, stejně jako chodec 
nebo řidič auta. „V každém místě 
veřejného prostoru by měla být od-
povídajícím způsobem zohledněna 
mimo jiné i možnost používání jízd-
ního kola,“ dodává Cach.

Hlavním cílem koncepce roz-
voje cyklodopravy je postupně 
zlepšovat podmínky pro svo-
bodnou možnost volby pohybu 
pro obyvatele i návštěvníky Pra-
hy 3. V dlouhodobém výhledu 
by mělo dojít k zajištění plno-
hodnotné koexistence jízdního 
kola s ostatními druhy dopravy. 
Cyklogenerel by měl také pomo-
ci zefektivnit přístup při pláno-
vání a přípravě investic do veřej-
né dopravní infrastruktury. 

Studie má dvě základní části – 
analytickou a návrhovou. Nejpr-
ve analyzuje a vyhodnocuje stav 

a potenciál území a poté ve dru-
hé části definuje principy, mož-
nosti a limity opatření a jejich 
možné realizace. Návrh opatře-
ní je vytvořen s ohledem na šir-
ší souvislosti, zejména vazby na 
okolní městské části i celoměst-
ský systém cyklotras. 

Cyklogenerel je vytvořen s cí-
lem vyvážení potřeb těch, kteří 
používají kolo zejména pro re-
kreaci a těch, co mají kolo přede-
vším jako dopravní prostředek. 
Navržené trasy jsou rozděleny 
na tzv. integrované a chráněné 
trasy. Systém cyklotras by měl do 

budoucna nabídnout bezpečný 
průjezd územím Prahy 3 chráně-
nými cestami využitelnými i pro 
rekreační účely, ale i trasami 
rychlými v prostoru s automo-
bilovou dopravou, které budou 
využívány hlavně pro dopravní 
účely.

„Tento přístup 
neznamená nut-
ně vytváření sa-
mostatných či ná-
kladných opatření, 
ve většině případů 
je tomu právě na-
opak, materiál na-
příklad navrhuje 
zavedení zklidně-
ných zón s rychlostí 
30, v rámci kterých 
je pomalejší provoz 
výrazně bezpečnější 
a zároveň lze snáze 
zajistit obousměr-
ný průjezd na kole 
v dnes jednosměr-
ných ulicích,“ vy-
světluje Tomáš 
Cach, podle kte-
rého si každá 
z takových lokalit vyžaduje po-
drobnější technické a dopravní 
prověření a projekt.

Generel cyklistické dopravy je 
dokument, který formuluje stra-
tegickou vizi do roku 2030. Již 
nyní je proto jasné, že v rychle 
se vyvíjejících a měnících pod-
mínkách ho nebude možné beze 

zbytku realizovat. Dopředu by se 
naopak mělo počítat s jeho prů-
běžnou aktualizací reagující na 
vývoj v území, realizované zámě-
ry, případně překážky zjištěné 
při podrobnějším prověření na-
vrhovaných opatření. 

„Po představení 
veřejnosti a případ-
ném dopracování 
předložím cykloge-
nerel radě městské 
části ke schválení, 
abychom ho mohli 
začít využívat ofi-
ciálně jako podklad 
pro další strategické 
plánování,“ uvádí 
zástupce starost-
ky Ondřej Rut.

Některé z na-
vržených akcí cy-
klogenerelu se ale 
už začaly realizo-
vat. V roce 2012 
odstartovala na 
území Prahy 3 po-
stupná instalace 
cyklostojanů hra-
zených z rozpoč-

tu Technické správy komunikací 
hlavního města Prahy. Nainsta-
lováno bylo celkem 18 cyklosto-
janů v šesti lokalitách. Podněty 
pro další instalaci cyklostojanů 
může veřejnost zasílat na adresu 
cyklostojany@praha3.cz. n

- ve spolupráci s Tomášem Cachem 
připravil Milan Palán - 

Žižkovská radnice plánuje výstavbu nových vstupů 
na cyklostezku pod Vítkovem
Přístup do parku na Vítkově i na cyklostezku, která ho lemuje, by se měl v dohledné 
době zjednodušit. Radnice už si nechala zpracovat studie, které počítají s vybudová-
ním hned několika nových nástupů.
Obtíže s komplikovaným přístu-
pem na téměř dvoukilometro-
vou cyklostezku po úbočí Vítko-
va i do samotného parku by už 
brzy měly být minulostí. Ke dvě-
ma vstupům na trasu stezky, od 
Seifertovy ulice a z Krejcárku, 
by už brzy mělo přibýt několik 
nových nástupů. Podle architek-
tonických studií, které si necha-
la Praha 3 zpracovat, přichází do 
úvahy hned několik míst – v uli-
cích Jeronýmova, Pod Vítkovem, 
Lukášova a na Tachovském ná-
městí, přičemž výstavba prvních 
dvou nástupů je plánována v uli-
cích Jeronýmova a Pod Vítko-
vem v roce 2014. 

Dodržení tohoto termínu ale 
závisí na tom, jestli se Praze 3 
podaří získat části pozemků, na 
kterých by nové vstupy měly stát. 
Jak cyklostezka, tak i pozem-
ky kolem ní totiž patří Českým 
drahám, resp. Správě železniční 

a dopravní cesty (SŽDC), které 
v minulosti trvaly na jejich od-
prodeji. Magistrátu se ale před 
dvěma lety podařilo s dráhami 
uzavřít dohodu o zapůjčení ně-
kterých pozemků do užívání 
Technické správě komunikací, 
což umožnilo v roce 2011 otevře-
ní cyklostezky. 

„Radnice už zahájila jednání 
s Českými drahami o možnosti od-
kupu části pozemku od hrany cyklo-
stezky ke Koněvově a Husitské ulici, 
která by umožnila vybudování ná-
stupů,“ uvedl zástupce starostky 
pro dopravu Ondřej Rut.

Nedořešené majetkové pomě-
ry ale blokují i využití dalších po-
zemků a staveb na Vítkově. Kvů-
li nim je dodnes uzavřeno třeba 
schodiště z Trocnovské ulice 
k Armádnímu muzeu nebo scho-
diště pod estakádou Sluncová 
spojující Krejcárek s oblastí ko-
lem stanice metra Invalidovna. 

„Obě schodiště vznikla ve stejné době 
jako cyklostezka, na rozdíl od ní jsou 
ale stále uzavřená, což považujeme 
za chybu. Městská část proto o zpro-
voznění obou úseků jedná s Českými 
drahami a se SŽDC,“ dodal mís-
tostarosta Rut.

Cyklostezku, kterou využívají 
nejen cyklisté, ale i bruslaři a běž-
ci z Prahy 3, vybudovala v roce 
2010 SŽDC v rámci stavby tzv. 
Nového spojení. Veřejnosti zača-
la sloužit o rok později. n

-mpa-

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 
S VEŘEJNOSTÍ

DEBATA
K PODOBĚ
GENERELU

CYKLISTICKÉ
DOPRAVY NA

ÚZEMÍ PRAHY 3

DIVADLO PONEC
19. 6. 2013 18:00 hodin

Městská část Praha 3 pořádá 
setkání představitelů radnice 
s veřejností, na kterém bude 
Ing. arch. Tomášem Cachem 
představen Generel cyklistic
ké dopravy na území Prahy 
3. Připomínky k dokumentu, 
který je k dispozici na webo
vých stránkách městské 
části Praha 3, může veřejnost 
posílat na emailovou adresu 
koordinátora cyklistické do
pravy Úřadu městské části 
Praha 3 Akad. arch. Tomáše 
Slepičky: tomassl@praha3.cz.  

ilustrační foto

Vizualizace navrženého nástupu v ulici Pod Vítkovem

Nárůst počtu cyklistů 
v Praze (v tis.)

zdroj: GFK Czech
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Úvodem stručně zrekapituluji 
současný stav: V roce 2009 do-
šlo k rozdělení původní akciové 
společnosti, jejímž jediným akci-
onářem byla městská část Praha 3 
a vzniku holdingového uspořádá-
ní. Tím v přímém vlastnictví měst-
ské části (tedy pod přímou kon-
trolou volených orgánů – funkci 
valné hromady v tomto případě 
vykonává rada městské části) zůstala ze 
vzniklých čtyř společností pouze jedna – 
Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s. 

Ostatní tři společnosti byly (a zatím 
ještě jsou) vlastněny právě touto společ-
ností, tedy mimo přímé možnosti ovlivně-
ní radou městské části.

Tento bezprecedentní stav považuji za 
nešťastný a nikdy jsem neslyšel relevantní 
argumenty, které by jej ospravedlňovaly.

Stávající koalice ihned po svém ustave-
ní začala pracovat na nápravě, která dle 

jejího pevného přesvědčení spo-
čívá ve fúzi uvedených tří akci-
ových společností do mateřské 
společnosti. Z nynějších čtyř po 
fúzi tedy bude opět jediná akcio-
vá společnost v přímém vlastnic-
tví městské části.

Z uvedeného jasně vyplývá jed-
na stránka nepopíratelných vý-
hod fúze a sice stránka politická: 

majetek obce musí být vždy pod maxi-
mální kontrolou volených orgánů, jaké-
koliv jeho „oddalování“ je nepřípustné.

Druhou stránkou výhod je stránka eko-
nomická: stejně jako u jiných fúzovaných 
obchodních společností a zřejmě i vý-
razněji bude naplněno obecně platné, že 
po fúzi dojde díky synergickým efektům 
k významným úsporám nákladů. n

JAN VOKÁL
radní za TOP 09

Jsem přesvědčená, že jediným 
smys  lem fúze obecních správcov-
ských firem v majetku městské 
části Praha 3 je snaha plnit poli-
tické zadání bez ohledu na nákla-
dy. Bez jakékoli předchozí ana-
lýzy ekonomických nákladů této 
fúze. Zamýšlená transformace je 
jen dalším důkazem toho, jak sou-
časná vládní koalice na žižkovské 
radnici neodborně působí v holdingu 
městských společností. Názorným příkla-
dem podezřelého působení je společnost 
Investiční a rozvojová Praha 3. Její hos-
podaření v I. pololetí letošního roku ve 
srovnání s loňským rokem utrpí výraznou 
ztrátu. Zároveň jsme svědky toho, jak 
současná vládní garnitura z vedení firem 
odstraňuje odborníky a na jejich místo 
dosazuje osvědčené známé.

Jako členka dozorčí rady v jedné 
z obecních společností jsem za téměř rok 

působení současné vládní garni-
tury na žižkovské radnici nedo-
stala jediný relevantní ekonomic-
ký či právní materiál, který by 
spojení společností odůvodňoval. 
Naopak, zatímco obecní holding 
je tvořen specializovanými společ-
nostmi, které mají jasně dané úko-
ly a odpovídají za výsledky svého 
hospodaření, v jejich statutárních 

orgánech jsou zastoupeni členové koalice 
i opozice, kteří mohou kontrolovat chod 
a hospodaření společností, fúzí dojde 
k zastření jejich činnosti. 

Stávající holdingová struktura je z eko-
nomických důvodů i po stránce řízení 
průhlednější. Je to tedy již ze své logi-
ky krok proti transparentnosti, kterou se 
koa lice tolik ohání. n

BARBORA HANYCHOVÁ
zastupitelka za ODS

Městská část 
slučuje své... 

pokračování ze str. 1

Systém více akciových společností je podle vedení 
radnice neakceptovatelný
Praha 3 zruší několik akciových společností vlastněných městskou částí a sloučí 
je do jediné. Posílí tak svůj vliv na správu městského majetku a sníží náklady na 
jeho obhospodařování.
Příliš drahý, netransparentní a málo efek-
tivní, tak hodnotí představitelé žižkovské 
radnice dosavadní systém čtyř akciových 
společností, které se starají o správu měst-
ského majetku. Proto je radnice sloučí do 
jedné firmy pod názvem Správa majetko-
vého portfolia Praha 3, ve které pak bude 
mít přímý vliv.

„Sloučením akciových společností plníme 
programové cíle rady městské části, které jsme 
stanovili již v koaliční smlouvě, kde jsme se za-
vázali, že v rámci efektivity jejich řízení prove-
deme racionalizaci systému akciových společ-
ností,“ vysvětlila kroky radnice starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová.

Městská část se tak podle ní vrátí k or-
ganizačnímu systému, který v Praze 3 fun-
goval před tím, než minulé vedení vytvoři-
lo v roce 2009 kritizovanou holdingovou 
strukturu. Ta totiž od té doby podle vyjá-
dření starostky způsobovala městské části 
nemalé problémy. „Od tohoto kroku si slibu-
jeme nejen zlepšení správy městského majetku 
a služeb poskytovaných občanům Prahy 3, ale 
také významné finanční úspory,“ dodala sta-
rostka Hujová. 

To potvrzuje i zástupce starostky pro 
financování vedlejší hospodářské činnosti 
Bohuslav Nigrin. Záměr minulého vedení 
žižkovské radnice, které zřídilo konglo-
merát akciovek s cílem uspořit prostředky 
třetí městské části, se totiž podle něj obrá-
til v pravý opak.

Odměny akciovkám stoupají, objem 
spravovaného majetku klesá
„Mandátní odměna, kterou město platí akci-
ovkám za správu svého majetku, začala po je-
jich založení poměrně prudce stoupat. Jestliže 
jsme se v roce 2008 pohybovali na 50 milio-
nech, už v roce 2011 to bylo 74 milionů. Při-
tom majetek spravovaný holdingem sice ne 
prudce, ale přeci jenom pořád klesal, takže je 
neudržitelné, aby za jeho správu Praha 3 pla-
tila stále více,“ konstatoval místostarosta 
Nigrin. Sloučením akciových společností 
chce tedy radnice posílit dohled nad vyu-
žíváním těchto peněz. 

Správa majetku bude průhlednější, hol
ding znemožňoval přístup k informacím
Dalším důvodem fúze je zvýšení transpa-
rentnosti správy majetku městské části. 
V nově vzniklé Správě majetkového port-
folia Praha 3 totiž bude mít radnice jako 
jediný akcionář přímý vliv, což vytvoření 
holdingu dceřiných společností znemož-
ňovalo. Lepší přístup k informacím o hos-
podaření společností, kterými v minulých 
letech protékala zhruba polovina měst-
ského rozpočtu, získá také veřejnost. 

„Například Investiční a rozvojová, která 
zabezpečuje opravy bytových domů a nebyla 
v přímém vlastnictví Prahy 3, byla jako dceři-
ná obchodní společnost chráněna obchodním 
tajemstvím a nevztahoval se na ni tudíž zákon 
o svobodném přístupu k informacím. I to se 
sloučením akciovek změní,“ dodal místosta-
rosta Nigrin.

To oceňuje i Petra Bielinová z nezisko-
vé organizace Oživení, která se zaměřuje 

na fungování veřejné správy. „Projekt fúze 
sloučením vnímám jako jednoznačně pozi-
tivní krok směřující k tomu, aby městská část 
Praha 3 opět získala alespoň základní přímou 
kontrolu nad svým majetkem, respektive nad 
činností obchodních společností, jejichž čin-
nost financuje,“ uvedla Bielinová, která 
podle vlastních slov doufá, že nově vznik-
lá společnost bude vůči veřejnosti důsled-
ně plnit všechny povinnosti, které pro ni 
ze zákonů vyplývají.

V minulosti spravovala majetek třetí 
městské části Správa komunálního majet-
ku Praha 3. Od ní se v roce 2009 postupně 
odštěpily dceřiné společnosti Investiční 
a rozvojová Praha 3 a Správa majetkové-
ho portfolia Praha 3. Ta se o rok pozdě-
ji stala jediným akcionářem společnos-
ti Pražská parkovací. Od 1. července se 
všechny tyto společnosti sloučí do jediné 
s názvem Správa majetkového portfolia 
Praha 3. n

Žižkovská radnice chce zefektivnit fungování městských akciovek jejich sloučením

Vedle ekonomické a technické divize 
bude těžištěm její činnosti divize správy 
nemovitostí, kam budou spadat stávají-
cí služby centrálního dispečinku kotelen, 
služby Pražské parkovací a hlavně domov-
ní správy bytových a nebytových prostor. 
Ty dnes občanům poskytují své služby na 
třech místech Prahy 3, od 1. července ale 
dojde k jejich sestěhování na jedno místo. 

„Od 1. července dojde ke změně systému 
současných tří domovních správ, které spra-
vovaly místně příslušný obecní a soukromý 
majetek, a vzniknou dvě domovní správy se 
sídlem na Olšanské 7. Jedna se bude zabývat 
výhradně správou obecních bytů a nebytových 
prostor, druhá pak správou majetku společen-
ství vlastníků jednotek, bytových družstev a fy-
zických osob,“ popsal změnu Pavel Števich, 
ředitel SKM, pod kterou dnes všechny tři 
domovní správy spadají.

Sestěhováním tři domovních správ 
na jedno místo navíc podle něj umož-
ní úzkou spolupráci. „Slučování povede 
k zefektivnění vnitřních procesů a tím i po-
skytovaných služeb,“ uvedl Števich s tím, že 
sestěhováním domovních správ si polepší 
i řada obyvatel Prahy 3. „Stěhujeme se na 
místo, které je v samém centru všech tří býva-
lých domovních správ, a protože před budo-
vou Olšanská 7 je zastávka tramvají, má navíc 
dobrou dopravní dostupnost,“ řekl Števich.

Ne všichni obyvatelé Prahy 3 ale sestě-
hování domovních správ vítají. „Myslím, 
že by každý měl mít domovní správu co možná 
nejblíže a tam své problémy řešit. Centralizace 
je sice hezká věc, ale je to jako kdybyste uděla-
li jednu nemocnici pro celou Prahu. Šetřit se 
totiž dá na lecčems, ale tím, že se budou dělat 
nelogické kroky, tím se moc neušetří a spíš to 
lidi, kterých se to týká, poškodí,“ posteskl si 
Jiří Berka, který bydlí na Praze 3 v Ond-
říčkově ulici.

Podle ujištění odpovědných pracovní-
ků SKM zůstanou po stěhování telefonní 
čísla i úřední hodiny beze změny. „Všichni 
naši klienti navíc budou o změně adresy jejich 
domovní správy informování dopisem, který 
rozešleme v polovině června. V něm najdou ne-
jen oznámení o probíhajícím přesunu, ale také 
podrobné informace o případných změnách, 
které se jich týkají,“ dodal ředitel Števich. n

-mpa--mpa-

Souhlasíte s tím, aby Praha 3 sloučila městské akciové společnosti?

ANO NE
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Jak hospodárně spravovat obecní majetek Prahy 3
Spravování obecního majetku 
je vždy věc ožehavá a musí být 
prováděno hospodárně a otevře-
ně. Vždyť obecní majetek tvoří 
především byty a nebytové pro-
story včetně služeb s tím spoje-
ných (zásobování teplem, parko-
vání aut apod.), a to zajímá snad 
všechny občany městské části. 
Tuto činnost zajišťovala akciová 
společnost Správa komunálního 
majetku Praha 3, která vznikla 
v 90. letech ze starého OPBH. 
Jediným akcionářem SKM Pra-
ha 3 a.s. byla městská část Pra-
ha 3 a akcionářská práva vykoná-
vala rada městské části (RMČ).

V letech 2008 až 2009 rad-
nice pod jednobarevným vede-
ním ODS vyčlenila z původního 
SKM některé činnosti a vytvo-
řila majetkový holding čtyř ak-
ciových společností. Akcionář-
ská práva vykonává RMČ přímo 
pouze ve Správě majetkového 
portfolia Praha 3 a.s. a na hos-
podaření dalších tří společností 
má již vliv pouze zprostředko-
vaně. Tento krok zdůvodňovalo 
tehdejší vedení radnice tím, že 
bude jednotlivým a.s. umožněno 
pružnější chování na trhu, zís-
kávání širšího okruhu zakázek 
pro služby zákazníkům i mimo 

městskou část a celkově se zlepší 
hospodárnost.

A jaký je po zhruba čtyřech 
letech tohoto experimentu vý-
sledek? Mandátní odměna, kte-
rou městská část hradí za správu 
svého majetku, prudce stoupla 
a  stále je mnohem vyšší, než by 
připouštěl nárůst o inflaci. Po-
čet zaměstnanců se rovněž zvý-
šil a zvýšil se i počet členů do-
zorčích rad a představenstev. 
A to vše při snižujícím se ob-
jemu spravovaného majetku, 
který s postupující privatiza-
cí bytového fondu klesá. Žád-
né nové zakázky a zákazníky 

akciové společnosti nezískaly. 
Pouze SKM je nutno přiznat, že 
s úspěchem nabízí správu domů 
nově vzniklým společenstvím 
vlastníků jednotek a poskytu-
je tedy služby i soukromým 
vlastníkům.

Činnosti při správě majetku 
městské části jsou uměle rozdě-
leny mezi akciové společnosti, 
které si mezi sebou i na běžnou 
agendu musí uzavírat smlou-
vy podle obchodního zákona 
a celkově je systém těžkopádný 
a nehospodárný.

Tento stav je nadále neudr-
žitelný. Je nutné vrátit se zpět 

k jedné akciové společnosti, kte-
rá bude všechny činnosti prová-
dět v rámci jednoho hospodář-
ského vedení a bude v přímém 
vlivu městské části. To umožní 
oběma partnerům, městské čás-
ti i akciové společnosti, pruž-
něji reagovat na změnu objemu 
služeb, který se bude s pokra-
čující privatizací bytového fon-
du dále snižovat. n

publicistika

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ KOALIČNÍHO ZASTUPITELE

MILAN
HORVÁT

zastupitel za ČSSD

Pravda o „Lupáčovkách“: Současná koalice nefunguje
V minulém vydání Radničních 
novin publikoval předseda klu-
bu zastupitelů za TOP 09 Sime-
on Popov článek plný náznaků 
o tom, co opoziční ODS činila či 
nečinila okolo objektu v Lupá-
čově ulici. Článek plný klišé, ná-
znaků i obratů, jako „pod rouš-
kou demokracie“ či „… odhaluje 
v plné nahotě“ a podobných klišé 
předrevoluční žurnalistiky, jako 
by vypadly z textů, kterými ne-
chvalně známý předlistopadový 
komunistický redaktor Kojzar 
v Rudém právu tepal do Charty 
77, nic reálného však ve své pod-
statě nesděluje. O co tedy jde?

Téměř před rokem součas-
ná koalice na žižkovské radnici 
(ČSSD, TOP 09, ŽnS) slíbila, že 
zveřejní harmonogram privati-
zace stávajících obecních domů 
v naší městské části až do roku 
2016. Co naplat, že jak odborní-
ci, tak i občanští demokraté upo-
zorňovali opakovaně, že takový-
to jízdní řád privatizace na léta 
předem je čirým populismem, 
protože u tak složitého a živé-
ho procesu, jakým privatizace 
do rukou nájemců je, nelze pre-
dikovat všechny skutečnosti do-
předu, než jsou jednotlivé domy 
pro privatizaci připraveny. Přes 

všechny tyto věcné argumen-
ty koalice na sklonku loňského 
roku privatizační harmonogram 
s velkou pompou přijala a zveřej-
nila v prosincovém čísle Radnič-
ních novin. Neuplynul ani půl-
rok, a privatizační harmonogram 
už neplatí u prvního většího pri-
vatizačního počinu, který před 
vedením radnice stál. Podle har-
monogramu totiž měly regenero-
vané domy v Lupáčově ulici při-
jít na řadu v červnu tohoto roku. 
Dnes již je jasné, že nepřijdou 
a vedení radnice hledá, na koho 
by za tuto blamáž shodilo zod-
povědnost. Místo, aby politici 

situaci urychleně řešili, hádají se 
podle zveřejněné korespondence 
mezi sebou a vydávají protichůd-
né pokyny úředníkům. Navíc se 
místo privatizace rozhodla radni-
ce do objektu poslat opět řemesl-
níky, aby zde vrtali a kutali v rám-
ci likvidace ateliérů pro umělce, 
které chce koalice předělávat na 
malometrážní byty.

Proto musím za ODS naprosto 
jednoznačně odmítnout, že by 
jako opoziční strana jakkoliv 
mohla za to, že současná koa-
lice není schopna plnit své po-
pulistické sliby. ODS není zod-
povědná za to, že privatizační 

harmonogram současné vládní 
garnitury se jen pár měsíců po zve-
řejnění stal bezcenným listem pa-
píru. Ze strany pana Popova jde 
jen o snahu odvést pozornost od 
pravého důvodu všech problé-
mů. A tím je, že současná koalice 
nefunguje a v zásadních bodech 
se často není schopna shodnout 
na tom, jak věci veřejné v Praze 3 
spravovat. n

Ohlasy a dopisy čtenářů
Prostor pro opozici
Vážená paní Hanychová, váš příspěvek „Čtvrt 
miliardy jen pro vyvolené“ v RN 4/2013 pova-
žuji za velkou nehoráznost. Vás zřejmě vůbec 
nezajímá, že v mnoha dosud neprivatizova-
ných bytech v Praze 3 bydlí mnoho důchodců, 
občanů sociálně slabších atd., kterým se sou-
časné vedení radnice snaží alespoň trochu vy-
jít vstříc.

Docela by mě zajímalo, jestli jste byla také 
tak kritická při různých privatizacích v minu-
lých obdobích, kdy se prodávaly byty za výraz-
ně nižší ceny, než bylo obvyklé. Jako příklad 
uvádím silně medializovanou kauzu (snad 
z doby starostky paní Kozumplíkové), kdy zá-
stupci starosty byl prodán renovovaný byt ve 
Slezské ulici za cenu téměř 11.000,– Kč/m2. 
Vzpomínáte?

Svým příspěvkem jste prokázala ODS med-
vědí službu.

Někteří novodobí zbohatlíci, kteří jako chrti 
budou čekat na koupi neprodaných bytů, aby 
později při neregulovaném nájmu své nájem-
níky pěkně odřeli, Vás však jistě pochválí.

S pozdravem
Ing. Petr Bloch

Million Marihuana March
V sobotu 4. května opět v parku Parukářka 
probíhal Million Marihuana March. Při 
minulých ročnících nebyl brán příliš respekt 
k obyvatelům domů těsně sousedících s par-
kem (jsem obyvatelem domu v ulici Pod Paru-
kářkou). Část parku, který přiléhá k našemu 
domu, je každoročně využíván jako toaleta, 
tj. obyvatelé domu, kteří mají okna do parku, 
jsou nuceni po celý den sdílet s účastníky akce 
vykonávání jejich potřeb.

Hlídkující či přivolaní policisté nám opa-
kovaně oznamují, že akce je povolená a že 
s tím nelze nic dělat. Pořadatelé se zase hájí 
tím, že nemohou zodpovídat za všechny účast-
níky pochodu.

Žádám Vás tímto o usměrnění akce do tako-
vé podoby, aby neobtěžovala obyvatele domu 
(domů). Nastavte, prosím, takové podmínky 
pro pořadatele, aby v rámci jejich volání po 
toleranci a neomezování, sami za tichého do-
hledu policie neomezovali obyvatele v blízkých 
domech. Možná by stačilo, aby policie či po-
řadatel místa, kde je bezprostřední sousedství 
obytných domů s parkem (jako jsou domy v uli-
ci Pod Parukářkou), alespoň občasně kontrolo-
vala nebo aby byl po dobu akce omezen přístup 
účastníků k domům nějakou zábranou.

Mgr. Petr Kozubek

Městská hromadná doprava
Přečetla jsem si článek z 22. 4.“Ropid navrhu-
je...“. Bydlím na Jarově a jsem ráda, že k nám 
zas pojede z Vinohrad tramvaj.

Vůbec však nesouhlasím se zužováním ulic 
u ostrůvků v Želivského ul. Už takhle jsou za-
mořené výfukovými plyny nad únosnou míru.
Pokud se svede doprava do jednoho pruhu, 
průjezd aut se zpomalí a míra zamoření se ješ-
tě zhorší. 

S pozdravem
M. Ondříčková

Radniční noviny
Na Žižkově bydlím již 53 let a tak, jak jsou 
Radniční noviny v současné době vydávány, 
jsou nejlepší za celé roky. Jsou zajímavé a dají 
se přečíst od začátku až do konce. Ty minulé, 
hlavně za koalice ODS, se číst vůbec nedaly, 

pouze fotografie byly pěkné. Články obsahova-
ly nezajímavá témata anebo byly jen chválou 
pisatelů, hlavně p. Hurdy a jemu blízkých. 
Dnes tam má prostor každý i opozice, což po-
važuji za správné. Mám možnost sledovat i tis-
ky jiných částí Prahy a musím říci, že noviny 
Prahy 3 se hodně zlepšily a každý se tam dočte 
to, co ho zajímá o dění v naší městské části, co 
se připravuje, co bylo součástí zasedání atd. 
Velice si cením rozhodnutí, že budou konečně 
zrušeny herny, protože obchodů ubývá a heren 
a bank přibývá. Všem vám moc fandím, jen 
tak dál. Díky. 

E. Mašková
Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Josefu Loudo-
vi, známému fotografovi, a panu Josefu Cinci-
busovi, provozovateli restaurace v Domě s pe-
čovatelskou službou v Roháčově ulici a také 
jeho zaměstnancům.

Od začátku roku 2013 organizují v jídelně 
vystoupení známých osobností a umělců, vý-
stavy fotografií a obrazů a také za pohoštění, 
které se nám na těchto akcích dostává.

Vážíme si těchto kulturních akcí zejména 
proto, že mnozí z nás již nemohou prakticky 
vyjít z domu a na návštěvy kina nebo divadla 
můžeme jen vzpomínat. Za toto zpříjemnění 
našeho života děkují srdečně obyvatelé DPS 
v Roháčově ulici.

MARTINA
ŠANDOVÁ

zastupitelka za ODS

Ilustrační foto

Vaše názory a připomínky 
nám zasílejte na adresu redakce 

Havlíčkovo nám. 11, Praha 3, 
130 00 nebo emailem: 

rn@praha3.cz.
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky 
a firmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a od
pad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ odpadové 

hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, další 
informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. n

Vítání nejmladších občánků
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost využívat in
formací pro oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi občany MČ 
Praha 3. Pokud máte zájem zúčastnit se slavnostního obřadu s dětmi narozenými od 
prosince 2012 do května 2013, ozvěte se prosím telefonicky: 222 116 349, poštou: Od
bor kultury ÚMČ Praha 3, Marta Valentová, Lipanská 14, 130 00 Praha 3, emailem: 
martav@praha3.cz. n

Kontejner na bioodpad

Kontejner na odpad bude přistaven 15. 6. do ulice K Lučinám/Na Balkáně v době od 
9.00 do 12.00. Do kontejneru pro bioodpad lze odkládat větvě, trávu, listí, neznečištěnou 
zeminu a jiný rostlinný odpad ze zahrad a dvorků. Žádáme občany, aby maximálně využili 
této možnosti a odkládali pokud možno všechen rostlinný odpad do tohoto kontejneru. n

Začátek prázdnin se bude slavit 
i na dětském dopravním hřišti

Dětské dopravní hřiště v Jilmové ulici 
vstoupilo do desáté sezóny svého otevření 
pro veřejnost a za tu dobu si našlo mnoho 
příznivců i za hranicemi Prahy 3. Nejen 
pro školáky je tu na sobotu 22. června při-
chystán program s názvem „Škola končí, 
prázdniny začínají“. Děti se mohou těšit 

na koloběžkové závody o ceny nebo ská-
kací hrad, představí se tu také Policie ČR. 
Akce, na kterou je vstup zdarma, se pro-
táhne až do večerní taneční zábavy se 
skupinou SMRŠŤ a na všechny čeká pře-
kvapení. n

-mot-

umístění termíny přistavení

Ambrožova/Malešická
8. června  9.00–13.00

1. července 15.00–19.00
4. července 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách
8. června 10.00–14.00

2. července 14.00–18.00
3. července 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
12. června 15.00–19.00
15. června  9.00–13.00

Křivá 15
13. června 15.00–19.00
14. června 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská
13. června 14.00–18.00
14. června 15.00–19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
11. června 15.00–19.00
15. června 10.00–14.00

nám. Jiřího z Lobkovic (proti č. 11)
18. června 15.00–19.00
22. června 10.00–14.00

nám. Barikád
20. června 15.00–19.00
21. června 14.00–18.00

Kostnické nám./Blahníkova
20. června 14.00–18.00
21. června 15.00–19.00

Na Vrcholu/V Domově
19. června 15.00–19.00
22. června  9.00–13.00

Buková/Pod Lipami 54
27. června 15.00–19.00
28. června 14.00–18.00

Jeseniova 143
27. června 14.00–18.00
28. června 15.00–19.00

Přemyslovská/Orlická
25. června 15.00–19.00
29. června 10.00–14.00

Křišťanova/Sudoměřská
26. června 15.00–19.00
29. června  9.00–13.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
1. července 14.00–19.00
3. července 14.00–19.00

Tachovské nám. (u tunelu)
2. července 15.00–19.00
4. července 15.00–19.00

O prázdninách budou jesle uzavřeny
Jesle v Roháčově 40 budou během července a srpna z provozních důvodů uzavřeny. 
Jesle otevřou opět v pondělí  2. září. n

PATRICIE HNÁTKOVÁ
oddělení zdravotnictví

Praha 3 zná vítěze lokálního 
kola Antifetfestu 2013
Šestý ročník amatérské filmové soutěže pro žáky 
a studenty základních a středních škol spěje do finá-
le. V aule Základní školy Jaroslava Seiferta ve Vlkově 
ulici byli v pondělí 13. května vyhlášeni vítězové míst-
ního kola v Praze 3. Jednoznačně bodovali studen-
ti Gymnázia Na Pražačce, jejichž díla ocenila porota 
prvním i druhým místem. 

Tématem letošního ročníku soutěže Anti-
fetfest, kterou vyhlašuje Magistrát hl. m. 
Prahy společně s jednotlivými městskými 
částmi, se stala prevence rizikového cho-
vání. V aule se promítalo devět filmů, kte-
ré žáci a studenti na dané téma natočili.

Každý z „filmových štábů“ se s téma-
tem vypořádal po svém, některé točily 
o šikaně – ať již o té přímé osobní nebo 
o počítačové kyberšikaně. Další filmy 
zpracovávaly téma zneužívání alkoholu 
a jiných návykových látek, jiné upozor-
ňovaly na rizika, které s sebou nese napří-
klad promiskuitní chování.

Vítězům blahopřála a ceny předávala 
zástupkyně starostky Miroslava Oubrech-
tová. „Ocenění si ale zaslouží všichni, kteří se 
do soutěže zapojili a tak naplnili i její motto – 
‚jde to i jinak‘,“ poděkovala všem tvůrcům 
místostarostka.

„Filmy jsou ke zhlédnutí na stránkách 
www.antifetfest.cz, kde pro své favority mů-
žete také hlasovat,“ připomněl vedoucí Od-
boru sociálních věcí Úřadu městské části 
Praha 3 Vladimír Beran. „Celopražské finále 
se uskuteční 19. června a budeme držet pal-
ce našim tvůrcům, aby se svým dílem uspěli,“ 
dodal Vladimír Beran.

Výsledky soutěže Antifetfest 2013
1. místo – Gymnázium Na Pražačce, 

skupina Lamastudio, film Krvavá vina
2. místo – Gymnázium Na Pražač-

ce, skupina Žižkoffcrew´s studios, film 
Náhrdelník

3. místo – ZŠ Jeseniova, skupina 4D 
skupina ZŠ Jeseniova, film Proměny a ZŠ 
a MŠ Chelčického, skupina Mech, film 
Fair play. n

-mot-

foto: DDH Jilmová

Změna distribuce Radničních novin
Od květnového čísla zajišťuje distribuci Radničních novin nová firma. V případě, že 
vám noviny nepřijdou v pořádku do schránky, napište nám na adresu redakce: 
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 00 nebo emailem: rn@praha3.cz. n

Vítězný tým Gymnázia Na Pražačce (zleva): Denisa Hachlová, Kristýna Hurichová, Monika Pohorská 
a Iveta Gaudníková

Sběrné dvory
Pro Prahu 3 jsou nejbližšími sběrnými dvory hl. m. Prahy: 
Malešická 74, Praha 3 – přijímá od občanů Prahy 3 i bioodpad, tel.: 734 161 076
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany 
(cca 600 m od křižovatky Koněvova/Spojovací); tel.: 284 098 581
Voctářova, Praha 8 – Libeň 
(pod Libeňským mostem); tel.: 266 007 299 
Provozní doba: po–pá: 8.30–18.00 (zimní období 8.30–17.00), so: 8.30–15.00 n
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Mistrovské kurzy v podání houslového mistra Pavla Šporcla
Na konci léta se v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy na Komenského náměstí uskuteč-
ní Mistrovské kurzy pro studenty smyčcových nástrojů, zpěvu a violoncella. Pravý důvod k tomu vyzpovídat 
jednoho z lektorů, kteří patří k nejvyhledávanějším interpretům vážné hudby. Slovo má houslista Pavel Šporcl.

Na konci srpna se zúčastníte jako lektor 
Mistrovských kurzů v Gymnáziu a Hu
dební škole hl. města Prahy. Pokud se 
nepletu, kondice zrovna často nedáváte. 
Baví vás pedagogická činnost?
Ano, učení mne moc baví. Kdysi jsem 
vedl houslové kurzy v Rožnově pod 
Radhoštěm, ale z časových důvodů jsem 
v tom nemohl pokračovat. Proto jsem 
rád, že kromě mé pedagogické činnosti 
na HAMU se i letos podařilo kurzy v Pra-
ze uskutečnit.

Co můžou žáci od Mistrovských kurzů 
očekávat? Jak moc jim pomůžou v jejich 
budoucí profesní dráze?
Na několika hodinách se samozřejmě 
nedají změnit zásadní věci. Na kurzech 
jde spíš o pootevření některých pokliček 
nástrojové techniky i přednesu a inspira-
ce studenta. Pak už je pouze na něm, jak 
s tím naloží.

Změnil se nějak přístup k žákům ve 
výuce houslové hře od doby, kdy jste 
sám začínal? Sám si vzpomenu na četné 
zkazky o tom, že „chodit do houslí“ 
bylo spíše za trest.
Já jsem do houslí za trest nechodil. Hraní 
mne vždy bavilo, bral jsem to jako hru. 
A tak by to měli vnímat i mí studenti.

Co byste poradil méně zdatným studen
tům, kteří nemají na sólovou dráhu, 
a skončí třeba u třetího pultu amatér
ského orchestru? Nebudou to sami brát 
jako vlastní životní selhání?
To záleží samozřejmě především na nich. 
Ne každý může být sólista. Důležité ale 
je, aby je hudba bavila, i když se budou 
poté živit něčím jiným.

 “Já jsem do houslí 
za trest nechodil. 
Hraní mne vždy 
bavilo.

Mistrovské kurzy úzce souvisí s houslař
skou dílnou Jana B. Špidlena. Pocháze
jí vaše modré housle právě z této dílny? 
Čím se liší krom barvy od vyhlášených 
starodávných značek?
Ano, moje modré housle na mou objed-
návku postavil v roce 2005 Jan Špidlen. 
Vložil do nich několik inovací, včetně 
uhlíkového vlákna, jinak vyřezané hlavy 
i těla. Samozřejmě na první pohled zau-

jmou modrou barvou, ale jsou to přede-
vším skvělé housle, které si v ničem neza-
dají se starými nástroji a v mnohém jsou 
daleko lepší.

Nedávno vám vyšla 3CD Zlatá kolekce od 
Supraphonu, takové vaše best of, kde 
jsou zajímavé bonusy z oblasti populár
ní hudby. Půjde Pavel Šporcl v budouc
nu čím dál víc cestou crossoveru?
Mám velkou radost, že mi Supraphon ke 
40. narozeninám Zlatou kolekci nadělil. Je 
to opravdové best of s několika bonusy 
klasické a cikánské hudby. Populární či 
crossoverovou hudbu jsem ale nahrál na 
jiném CD, a to na desce SPORCELAIN.  
S tímto projektem jsem již odehrál velké 
turné po republice a určitě chci v této 
aktivitě pokračovat, dokonce si píšu 
i vlastní kompozice – jedna ze skladeb 
tohoto alba, Surprise, je úspěšná i v hit-
parádách, teď se drží již 5 měsíců v hit-
parádě rádia Bonton. Na konci května 
vyjde nové CD/DVD Sporcelain on Air, 
tedy živý záznam z koncertu, který se 
uskutečnil 4. prosince loňského roku na 
Letišti V. Havla.

Uznáváte populární hudbu? Nebo na ni 
nazíráte skrz prsty jako mnoho jiných 
profesionálů vážné hudby?

Samozřejmě populární hudbu uznávám. 
Ale stejně jako v klasické hudbě v ní na-
jdeme mnoho dobrého i mnoho ne tak 
dobrého. 

Operní pěvkyně Eva Urbanová nedá 
dopustit na metal, houslista Jaroslav 
Svěcený spolupracoval např. s kapelou 
Lucie. Existuje někdo ze světa hudeb
ního showbyznysu, s kým byste si rád 
třeba jen nezávazně zajamoval?
Nebráním se podobné spolupráci, do-
konce ji mnohdy i vyhledávám. Nahrál 
jsem CD s Karlem Gottem, Lucií Bílou, 
hrál s kapelou Kryštof, Evou Pilarovou, 
Vojtou Dykem, Hradištaněm, Petrem Ko-
lářem… Těším se na další podobné příle-
žitosti.

S projektem Gipsy Way jste se vrhnul 
do světa cikánské hudby. Co vás na ní 
tak přitahuje?
Cikánská hudba je nádherná, cikánští vir-
tuosové jsou jedni z nejlepších na světě. 
Fascinuje mne volnost interpretace, har-
monie, melodičnost. S tímto projektem 
jsem odehrál na 170 koncertů po Evropě 
i Číně a Rusku a mám obrovskou radost, 
že se tak líbí. 

Ví se o vás, že jste velkým obdivovate
lem Itzhaka Perlmana. Čím podle vás 
nejvíce ovlivnil hru na housle?
Byl to první sedící houslista-sólista, tudíž 
ukázal, že i s handicapem je možno do-
cílit krásných výsledků. Houslista, u kte-
rého hra vypadala velice lehce. Vynikající 
muzikant. Bylo mi ctí u něj rok studovat.

Jak lze opusu, který před vámi už nato
čily stovky jiných interpretů, dát novou 
tvář? Máte na to nějaký recept?
I když hrajeme dle zápisu skladatele, 
máme obrovskou volnost v interpretaci. 
Každý tedy hraje a cítí dotyčné dílo jinak. 
Je to dáno technikou, ale i životními zku-
šenostmi. Není tedy potřeba mít recept, 
pouze hrát podle svého srdce.  

Oslavil jste nedávno čtyřicáté naroze
niny, jednu etapu lidského života máte 
za sebou. Povedlo se vám vaše prvotní 
přání, přilákat mladou generaci ke 
klasické hudbě?
Ano a moc mne to těší. Stále chodí mno-
ho mladých lidí na mé koncerty, teď už 
i malé děti mých stejně starých fanoušků. 
Je to krásný pocit. Ale neusínám na vav-
řínech a pracuji dál, protože si klasická 
hudba nové posluchače určitě zaslouží. n

MARTIN HOŠNA

Pavel Šporcl (nar. 1973)

je houslový virtuos, laureát mnoha předních houslových soutěží, který patří vůbec k nejpopulárnějším tuzemským interpretům kla
sické hudby. Po studiích na konzervatoři a AMU navštěvoval prestižní americkou Juilliard School. Proslul zejména atypickým vy
stupováním, kdy místo tradiční koncertní róby zvolil pirátský šátek nebo kožené kalhoty, aby se touto image přiblížil k mladšímu 
obecenstvu. Aktuálně hraje na modré housle z dílny Jana B. Špidlena, na jehož popud se konají Mistrovské kurzy. Na kontě má 
řadu tematických alb (Paganini, Vivaldi, Dvořák, Piazzola), v současné době se snaží o stylový průnik a točí crossoverová alba, 
jako třeba cikánské Gipsy Way nebo Sporcelain, které vzniklo pod producentským dohledem Romana Holého. Nedávno se na trhu 
objevila trojdisková Zlatá kolekce, kde se kromě jeho největších hitů objevily skladby Ennia Moricconeho, japonského saxofonisty 
Yasuto Tanaky nebo téma z filmu Schindlerův seznam.

foto: Supraphon
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Biskucova 31, P3, tel.: 271 771 349

Den dětí v Aeru, 1. června 
12.00–15.00

 1. so 12.00 Na vlásku
 15.00 Croodsovi
 18.00 Divoká stvoření 

jižních krajin (FK)
 20.30 Hon (FK) 
 23.00 Děcka jsou v po

hodě
 2. ne 12.00 Argo
 15.00 Vedlejší účinky
 18.00 Šmejdi
 20.30 Tenkrát na Západě 

(FK)
 3. po 18.00 Hluboko
 20.30 Velký Gatsby
 4. út 18.00 Pátrání po Sugar 

Manovi
 20.30 Filmjukebox: Kříž cti
 5. st 18.00 Vedlejší účinky 
 20.30 Rozkoš v oblacích
 6. čt 18.45 MET: Přidáváme! – 

Manon/J. Massenet
 7. pá 18.00 Jen Bůh odpouští
 20.30 15 let Aera: Před

premiéra filmu Trans 
 23.00 Drive
 8. so 12.00 Anna Karenina
 15.00 O myšce a medvě

dovi
 18.00 Na dřeň
 20.30 Nespoutaný Django
 9. ne 12.00 Velký Gatsby
 15.00 Terapie láskou
 18.00 Big Lebowski (FK)
 20.30 Hluboko
10. po 18.00 Šmejdi
 20.30 Někdo to rád horké 

(FK)
11. út 18.45 MET: Přidáváme! 

– Don Giovanni/Wolfgang 
Amadeus Mozart

12. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague Vol. 34

13. čt 19.45 NT Live: Audience
14. pá 18.00 Páni mají radši 

blondýnky (FK)
 20.30 Trans
 23.00 Hon (FK)
15. so 12.00 Atlas mraků
 15.30 Zvonilka: Tajemství 

křídel
 18.00 Hledá se prezident
 20.30 Jen Bůh odpouští
 22.30 Láska (FK)
16. ne 12.00 No
 14.30 Tenkrát na Západě 

(FK)
 18.00 Slaměný vdovec 

(FK)
 20.30 Velký Gatsby
17. po 18.00 Big Lebowski (FK)
 20.30 Rozkoš v oblacích
18. út 18.00 Jen Bůh odpouští
19. st 18.00 Trans
 20.30 Žižkov sobě: pre

miéra filmu Děti flamenka
20. čt 18.45 MET: Přidáváme! 

– Marie Stuartovna/G. 
Donizetti

21. pá 18.00 Slaměný vdovec 
(FK)

 20.30 The Bling Ring

 22.30 Na dřeň
22. so 12.00 Nespoutaný Django
 15.30 Raubíř Ralf
 18.00 Hluboko
 20.30 Trans
 22.45 Argo
23. ne 12.00 Rozkoš v oblacích
 15.00 Páni mají radši 

blondýnky (FK)
 18.00 Vedlejší účinky
 20.30 Někdo to rád hor

ké (FK)
24. po 18.00 Šmejdi
 20.30 Jen Bůh odpouští
25. út 18.00 The Bling Ring
 20.30 Aero naslepo
26. st 18.00 Velký Gatsby
 21.00 Trans
27. čt 20.00 Exhibition: Munch 

150
28. pá 18.00 No
 20.30 Hluboko 
 22.45 Stud (FK)
29. so 12.00 Pátrání po Sugar 

Manovi
 15.00 Tintinova dobro

družství
 18.00 Hon (FK) 
 20.30 Big Lebowski (FK)
 23.00 Jen Bůh odpouští
30. ne 12.00 Na dřeň
 15.00 Někdo to rád hor

ké (FK)
 18.00 Rozkoš v oblacích
 20.30 The Bling Ring

Filmy pro seniory
 4. út 10.00 Z prezidentské 

kuchyně
11. út 10.00 Někdo to rád horké
18. út 10.00 Slaměný vdovec
25. út 10.00 Páni mají radši 

blondýnky

Baby bio
 5. st 10.00 Hluboko 
12. st 10.00 Páni mají radši 

blondýnky
19. st 10.00 Někdo to rád horké
26. st 10.00 Slaměný vdovec

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, P3

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

 1. so 15.00 S. Schellingerová 
– flétna, J. Ostrý – flét
na, L. Šabaka – klavír 
(J. S. Bach, E. Bozza, 
F. Kuhlau, G. Fauré, 
F. Poulenc, F. Doppler)

 5. st 19.30 Škampovo kvar
teto (L. van Beethoven, 
F. Schubert)

 6. čt 19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci a só
listé (C. Orff: Carmina 
Burana)

 9. ne 19.30 José Maria Obeso 
(Mexiko) – kytarový recitál 
(J. S. Bach, Project Pocta 
oblasti Sinaloa, México)

10. po 18.00 Vzpomínková bese
da za účasti prof. A. Bílé
ho, M. Svobody, J. Temla, 
M. Jíry aj.,

 19.30 Archioni Plus 
(Slavnostní koncert z děl 

Harryho Macourka)
11. út 19.30 Prague piano trio 

(W. A. Mozart, B. Sme
tana, L. van Beethoven, 
J. Suk, A. Piazzolla) 

13. čt 19.30 P. Maceček – hou
sle, P. Voráček – klavír 
(Houslové sonáty L. van 
Beethovena)

18. út 19.30 Arionas (Řecké, 
perské a španělské písně) 

19. st 19.30 Slovo a hudba 
v proměnách času (Zpěvy 
sladké Francie)

21. pá 19.30 S. Pěchočová 
Vernerová – klavír, P. Ver
ner — housle a viola, 
spoluúčinkuje P. Verner 
– hoboj (P. I. Čajkovskij, 
W. A. Mozart, F. Schubert, 
M. Bruch)

24. po 19.30 Smíšený komorní 
sbor Mikrochor (B. Marti
nů, L. Janáček)

25. út 19.30 T. Strašil – vio
loncello, B. Krištofová 
Sejáková – klavír (Koncert 
k narozeninám Luboše 
Sluky)

26. st 19.30 Duo Cricket & Snail 

Výstava
29. 5. – 26. 6. Marie Rychlíková – 

Keramické koláže

Kubelíkova 27, P3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

* program v produkci Junior klubu

 2. ne 19.30 Absolventský kon
cert – ZUŠ – Šimáčkova

 3. po 20.00 Divadlo Cože?: 
Posnídám později (dVA)

 4. út Caz De Paolo + L. Marti
nek & Private Earthquake

 6. čt 19.30 Bujabéza, host: Epy 
De Mye

10. po 18.00 Cirqueon Akademie 
(dVA)

11. út 19.00 Alobal, Indeed 
Voices!, Okrej, host: Jarret

12. st 19.30 Prague Conspiracy, 
+ Vasilův Rubáš

13. čt 19.00 No Worries, Divide 
By Zero, F.A.King, host 
Intergalactic Banana of 
the Fallen Monkey Nation

14. pá 19.30 Asonat
20. čt 20.00 Aktual – křest CD, 

host: Sen noci svatoján
ské revival

Štítného 5, P3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

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

 2. ne 16:00 + 19.00 Vražda 
v salónním coupé

 4. út Švestka
 5. st Blaník (zadáno)
 6. čt Němý Bobeš
 7. pá Záskok
 9. ne 16.00 + 19.00 Dlouhý, 

široký a krátkozraký
11. út Posel z Liptákova (zadáno)
12. st Afrika (zadáno)
13. čt České nebe

16. ne Cimrman v říši hudby

Hosté ŽDJC 
 1. so W. Allen: Central Park 

West (3D Company)
 3. po R. de Ceccatty podle Al. 

Dumase ml.: Dáma s ka
méliemi (Divadlo A. Dvo
řáka Příbram)

10. po B. Van Zandt, J. Milmore 
Máte jednu špatnou zprá
vu (3D Company)

14. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo A. Dvo
řáka Příbram)

15. so P. Nagy: Nezvěstná (3D 
Company)

17. po M. Frayn: Bez roucha (Di
vadlo A. Dvořáka Příbram)

20. po 15.00 Divadelní kolík 
ZUŠ ŠTÍTNÉHO aneb 
štafetový maratón (ZUŠ 
Štítného)

22. so Taneční večer (TS Dobři
chovice)

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

Slevy pro studenty, 
důchodce a zdravotně 
postižené na vybraná 

představení

 3. po + 4. út 20.00 GALA–OPE
NING: Reminiscence

 6. čt 20.00 Dame de Pic/Cie 
Karine Ponties: Lamali 
Lokta

 9. ne + 10. po 20.00 Granhøj 
Dans: Aline Not Alone

13. čt 20.00 Fabián Barba/Mary 
Wigman: A Mary Wigman 
Dance Evening

16. ne + 17. po 20.00 Claudio 
Stellato: L’Autre, Lia Hara
ki: Tune In

20. čt 20.00 Niv Sheinfeld 
& Oren Laor: Two Room 
Apartment, Roy Assaf: 
The Hill

25. út + 26. st 20.00 Groupe EN
TORSE: Accidens (ce qui 
arrive), La Coja Dansa: 
Accidia, Tabea Martin: 
Duet for Two Dancers

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 6. čt 20.00 Phil Shöenfelt
13. čt 19.00 Ozvěny mezinárod

ního filmového festivalu 
Mental power

27. čt 19.00 Sochařské sympo
zium

Baletní škola BcA. Jána Nemce
Táboritská 23

9. ne 18.00 Gala koncert k 20. 
výročí – Nová scéna ND, Národní 
4, Praha 1

Vstupenky na pokladně, více 
na www.baletniskola.cz, tel.: 
603 326 720, email: SBSNe
mec@o2active.cz

Sdružení výtvarníků ČR
13. čt 17.00 
výstava obrazů 
členů SV ČR

Festival Žižkov sobě 2013 nabídne pestrý 
program pro všechny

-ham-

Multižánrový festival již po šes
té zavítá do všech koutů Žižkova 
se svým pestrým předprázdnino
vým programem. Od 3.–28. červ
na bude bavit tancem, hudbou, 
filmem, interaktivními soutěžemi 
pro děti.

Na Pražačce dne 3. června vy
rostou vigvamy a bude se kouřit 
dýmka míru s bledými tvářemi – 
to děti zažijí pravý divoký západ 
v rámci akce Dětský indiánský 
den – Love Your Planet. 4. červ
na uvede v areálu Rajské zahra
dy soubor Squadra Sua předsta
vení Bomberos, při němž se malí 
návštěvníci seznámí s náročnou 
prací hasičů, a 14. června na dět
ském hřišti pod Parukářkou před
vedou svoje akrobatické umění 
Bratři v tricku.

Hudební část festivalu proběh
ne 13. a 14. června opět na Paru
kářce – první den vystoupí alter
nativní kapela Dva, soundsystem 
Malalata, následujícího dne roz
tančí všechny účastníky SkaFest 
2013 kapelami The Spankers, 
Coco Man & Solid Vibes, Fuera 
Fondo. V Musicbaru Kuře v ho
dinkách pak 18. června odehrajou 
svůj set Oskar Petr & Společen
ská událost a hosté, 20. června 

v Hospůdce Nad Viktorkou usly
šíme Ztracené iluze bratří Zatlou
kalů a Jamajky Koblicové.

Ani tentokrát nebude chybět 
Traffic Dance Art (1, 2, 3, VPŘED) 
a za doprovodu DJ Matouše He
kely přijede pomalované a obalené 
auto ve speciální fólii 14. a 15. červ
na na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
kde předvede streetartovou show. 

Pro milovníky filmu je připra
veno promítání Děti Flamenca 
19. června v kině Aero, nadšen
ci volnočasových aktivit ocení 
turnaj hry KUBB 15. června v Ži
dovských pecích a Český pohár 
ve fotbálku o pohár v Paláci Ak
ropolis dne 22. června. Více na  
www.zizkovsobe.cz. n
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Tanec Praha představí špičky světové taneční scény
V pořadí 25. ročník současného 
tance a pohybového divadla Ta-
nec Praha 2013 letos oslaví svoje 
jubileum pestrým doprovodným 
programem. Do Prahy a dalších 
dvanácti měst České republiky 
přiveze téměř 30 inscenací a na-
bídne bohatý program v podo-
bě představení, workshopů, si-
te-specific projektů, filmových 
projekcí nebo dramaturgické li-
nie pro děti a studenty. 

Mezinárodní festival odstarto-
val již 27. května a připravil před-
stavení pro děti nazvané tradič-
ně Tanec Praha Dětem. V prvním 
červnovém týdnu pořadatel při-
pomene pětadvacetileté výročí 
festivalu, kdy mnoho domácích 

i zahraničních interpretů, kteří 
se vepsali svým umem do historie 
taneční scény, předvede unikátní 
taneční pozdravy. Lákadlem ce-
lého festivalu bude ale gala-ope-
ning vlámského tanečního diva-
dla Peeping Tom, které vystoupí 
v Hudebním divadle Karlín 18. 
a  19. června, a v minimalistickém 
provedení nás provede působi-
vým exteriérem i vlastní opuš-
těností. Další významný host se 
objeví přímo ve Státní opeře – 
britský choreograf a tanečník 
Akram Khan předvede intimní 
epické dílo Desh a tím celý festi-
val 4. července velkolepě zakon-
čí. Více na www.tanecpraha.cz. n

-ham-

Prague Biennale 2013: Nákladové nádraží Žižkov se stane centrem 
současného výtvarného umění
Od 6. června do poloviny září se v prostorách Nákladového nádraží Žižkov uskuteční prestižní přehlídka 
současného výtvarného umění. Jak bude celá výstava koncipována, o tom nám víc prozradila ředitelka Nada-
ce Prague Biennale Helena Kontová.

Prague Biennale se tentokrá
te bude konat v prostorách 
Nákladového nádraží Žižkov. 
Proč padla volba právě na něj?
Nákladové nádraží Žižkov je 
ojedinělá stavba a patří mezi nej-
zajímavější industriální objekty 
v České republice vhodné pro 
tak velkou mezinárodní přehlíd-
ku současného umění, jakou je 
Prague Biennale. Po modřanské 
Microně a karlínské hale se nám 
nákladové nádraží jevilo jako 
ještě vhodnější projekt k našim 
účelům, a to nejen proto, že je 
ukázkou české modernistické ar-
chitektury, ale i z důvodů, že nás 
spojuje s jedním z nejvýznam-
nějších a řekněme i s jedním 
z nejvydařenějších období české 
historie, které nebylo vždy pří-
močaré, ale spíše diskontinuální. 
Současně máme dojem, že s ta-
kovým přístupem, který projevu-
jí administrátoři Prahy 3 v našem 
případě, by v tomto historickém 
objektu mohl vzniknout vý-
znamný kulturní prostor, který 
by mohl v lecčems konkurovat 
již existujícím centrům umění 
a institucím ve středu města.

Máte už představu o tom, jak 
Prague Biennale choreografic
ky pojmete v této funkcionalis
tické industriální budově? Čím 
se výstava bude lišit od minu
lých ročníků?

Výstava je rozdělena do několika 
sekcí podle projektu italského 
umělce Getulia Alvianiho. Bude 
ji provázet motiv jednotícího 
modulu, který lze nejrůzněji 
skládat a z nějž se může vytvořit 
i nepřetržitá hladká stěna v du-
chu architektury nádraží. Alviani 
není nijak svou tvorbou funk-
cionalismu a předválečnému 
racionalistickému modernismu 
vzdálen: studoval na akademii 
v Ulmu, která byla pokračová-
ním Bauhausu a byl také součástí 
výtvarné skupiny programového 
a kinetického umění. V prosto-
rách nádraží využijeme též exis-
tujících stavebních článků, jako 
například pilířů, které jsou cha-
rakteristické pro bývalé sklado-
vací prostory, a ty se tak stanou 
opěrnými body pro naše struk-
tury. Racionální charakter pa-
nelezi by měl stylově odpovídat 
daným prostorům a jejich roz-
manitosti, podobně jako tomu 
bylo v Microně, kde jsme měli 
k dispozici nízkostropové kance-
lářské buňky a velikost a intimita 
vystavovaných děl tím byla dost 
ovlivněna. Na nákladovém ná-
draží nebudou chybět rozsáhlá 
umělecká díla a instalace, vytvo-
řené přímo pro daný prostor. Teď 
mám na mysli například site-spe-
cific instalaci Alberta Garuttiho, 
vytvořenou z vláken, které mají 
délku vzdálenosti mezi jeho mi-
lánským studiem a nákladovým 
nádražím – tedy 824 km.

Hlavní část letošní expozice 
bude zaměřená na Malbu v pře
sahu. Kteří autoři vystaví svoje 
díla?
Letošní ročník se zaměřuje opět 
na umělce ze střední Evropy, 
jmenovitě na Českou republiku, 
takže uvidíme například Roma-
na Lišku, Luďka Rathouského, 

dále zde budou autoři z Rumun-
ska a Maďarska. Zároveň se sou-
středíme na významné předsta-
vitele světové malby, jako jsou 
Bruno Munari či Peter Halley 
a Ashley Bickerton. Zvláštností 
by letos měli být indonéští uměl-
ci, jako třeba Jumaldi Alfi, kteří 
zatím v Praze nikdy nevystavo-
vali, nebo někteří reprezentanti 
starší generace 70. let, jako jsou 
korejský umělec Seung-taek-Lee, 
Joshua Neustein či právě Bruno 

Munari jako jeden z nejvýznam-
nějších umělců italského moder-
nismu, téměř spoluvrstevník Lu-
cia Fontany, jenž je stejně jako 
Munari známý svými světelnými 
instalacemi a malbou se světlem. 
Zde na bienále uvidíme jeho sé-
rii Negativ – Positiv, v níž Muna-
ri v mnohém předběhl Cirkuity 
Američana Petera Halleyho.

Jak si stojí čeští a slovenští mla
dí umělci v kontextu současné 
mezinárodní výtvarné scény?
Někteří současní čeští a slovenští 
umělci jsou dnes součástí svě-
tového dění. Chtěla bych zde 
připomenout Evu Koťátkovou, 
která vystavila poprvé na Prague 
Biennale již v roce 2007 a hned 

vzápětí byla angažována jednou 
z nejlepších německých galerií 
Meyer Riegger. Letos je i na be-
nátském bienále, ale zúčastnila 
se již také bienále v Sydney a Li-
verpoolu. Podobně bych mohla 
jmenovat třeba Jiřího Kovandu 
nebo Jána Mančušku, Kateřinu 
Šedou či Dominika Langa, všich-
ni čtyři vystavili nebo se zúčast-
nili několikrát Prague Biennale, 
a to i jako kurátoři. Rovněž slo-
venské umění má několik uměl-

ců, kteří vystavují v mezinárod-
ním kontextu na vysoké úrovni: 
Roman Ondak, Ilona Nemeth, 
Boris Ondreička, Lucie Tkáčová 
či Anetta Mona Chisa. Není jistě 
pochyby o tom, že Prague Bien-
nale slouží jako odrazový můs-
tek pro mladé začínající umělce. 
Za 10 let existence našeho bienále 
se pozice českých a slovenských 
umělců značně zlepšila. Praha 
se stala jedním z míst na mapě 
současného umění, kam někdy 
přijíždějí i výrazní představitelé 
mezinárodní umělecké elity.

Kterého úspěchu Prague Bien
nale si osobně nejvíce ceníte?
Především toho, že Prague Bien-
nale má dobré renomé jak u nás, 

tak v zahraničí. Skloubit právě 
tyto dva pohledy je asi to nejob-
tížnější. Domnívám se ale, že naše 
práce byla v tomto ohledu dosta-
tečně citlivá, především k domá-
címu prostředí, a že jsme si zde za 
těch 10 let vytvořili dobré jméno. 
V zahraničí nám okolnost, že je 
naše akce vázaná na Flash Art, na 
jeden z nejvýznamnějších časopi-
sů o současném umění na světě, 
jistě otevřela cestu.

Je současné výtvarné umění 
určeno jen pro náročné pub
likum, anebo si k němu najde 
cestu i široká veřejnost?
Záleží na tom, jak je umění vy-
bráno a představeno. Současné 
umění je ve svých projevech ur-
čeno spíše zasvěceným, ale exi-
stuje i část současného umění, 
která může komunikovat v růz-
ných rovinách. Pro Prague Bi-
ennale se vždy snažíme i o tento 
druhý typ, který má schopnost 
komunikace se širší veřejností.

Napsali o vás: „Prague Bienna
le vypadá lépe než Benátky.“ 
Souhlasíte s tímto názorem?
Ano, protože Prague Biennale 
má intimnější charakter a záro-
veň pracuje s minimálním rozpo-
čtem. Proto na rozdíl od velkých 
bienále, které mají k dispozici 
milionové rozpočty a můžete 
zde vidět často nákladné gigan-
tografie, přičemž tak ale ztratily 
na významu i obsahu, může Pra-
gue Biennale pro svoji skrom-
nost naopak zaujmout odvahou 
a autentičností, která mu dodává 
na svěžesti a spontánnosti. Tyto 
charakteristiky jsou v dnešní 
době konektivnosti a likvidity 
velmi ceněné a mají větší šanci 
zaujmout než nabubřelost a ne-
kritičnost. n

MARTIN HOŠNA

Muzejní noc 
podesáté
Dne 8. června od 19 hodin vy-
pukne Pražská muzejní noc, 
která nabídne přes 70 objektů 
k zhlédnutí v celé metropoli zce-
la zdarma. I na území Prahy 3 
můžete navštívit komentovanou 
prohlídku Sportsmeni v zemích čes-
kých a Žižkov ve vzpomínkách v Ná-
rodním památníku na Vítkově 
nebo si vyzkoušet nejrůznější 
střelné zbraně na střelnici v Ar-
mádním muzeu Žižkov. V rámci 
prohlídky nebudou chybět ani 
doprovodné akce. Více na www.
prazskamuzejninoc.cz. n

-ham-Taneční divadlo Peeping Tom uvidí návštěvníci festivalu Tanec Praha

foto: Ike Ude

foto: Ponec

Ali Banisadr: They Build it up just to burn it back down

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

 7. pá 17.00 Ukaž, co umíš! – pásmo 
vystoupení dětí i dospělých

 9. ne 9.00 – 16.00 Sportovní den 
s Ulitou

11. út 17.00 Letní šperky z plsti 
a organzy – přihlášky předem, 
od 10 let

18.–24. od 17.00 Výstava keramiky 

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

 4. út 16.00 Pták vzkazovník – dílna 
pro rodiče s dětmi 2–6 let, 
rezervace předem

13. čt 16.00 Zahradní slavnost 

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

Semináře pro dospělé

10. po 19.00 „Nechci spát, nebudu 
jíst, já se budu pořád houpat“

13. čt 19.00 Respektovat a být 
respektován v kostce

15. so 10.00 Jóga pro děti a míčko
vá reflexní automasáž

Besedy v herně:

 3. po 18.00 Malý tyran

10. po 18.00 Vstup do mateřské školy

17. po 18.00 Podpora samostatnosti 
dítěte

Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího z Podě
brad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
222 725 404 
www.skolajirak.cz

11. út 16.00–19.00 výtvarná dílna – 
pletení košíků z papíru

15. so 8.00–16.00 turistický kroužek 
– Konopiště 

1.–4. 7. a 26.–30. 8. prázdninové vý
lety po Praze a okolí pro děti 
1.–5. tř., přihlášky 15. 6. na 
duhoveklubicko@seznam.cz

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

 7. pá 18.00 – 8. so 10.00 Pyžám
kový večírek aneb užijte si 
večer, o vaše děti se postará
me my 

 9. ne 14.00 Rodinné klání v pé
tanque – park Rajská zahrada

21. pá 9.00–12.00 Narozeniny Nové 
Trojky

Zažijte Fajn den 
s neziskovkami
Na Parukářku, kde se 
pod názvem Fajn den 
odehrává příjemný fes-
tival s programem pro 
všechny od nejútlejšího 
dětství po seniory, si kaž-
doročně najde cestu ko-
lem pěti set návštěvníků.

Fajn den obyvatelům Prahy 3 připomí-
ná činnost zdejších neziskovek. Letos se 
s neziskovkami na Parukářce můžete po-
tkat ve čtvrtek 20. června a strávit s nimi 
příjemné odpoledne plné divadelních 
a tanečních vystoupení, soutěží pro děti 
a hudby. Jako hlavní hvězda večera vy-
stoupí skupina Vltava. Festival se koná 
pod záštitou zástupkyně starostky Miro-
slavy Oubrechtové. n

-mot-

I ve městě mohou děti zažít řadu prázdninových 
dobrodružství 
Kam s dětmi přes prázdniny? To je otázka, kterou před nadcházejícím létem řeší 
většina rodičů. Nejen rodinná centra, ale i další neziskovky v Praze 3 přicházejí 
s pestrou nabídkou, jak mohou děti strávit volný prázdninový čas. Ať již se jed-
ná o klasické tábory v přírodě nebo stále oblíbenější příměstské tábory. V Praze 3 
jsou pořádány už pro děti od tří let.

Příměstské tábory představují alternativu 
ke klasickým pobytovým táborům. Děti 
stráví den plný pohybu, zábavy a dobro-
družství s novými kamarády a večer mo-
hou být opět doma s rodiči. Takové tábory, 
kam rodiče ráno děti zavezou a odpole-
dne si je zase vyzvednou, vítají zejména 
matky a otcové mladších dětí, pro které 
by „opravdové“ tábory znamenaly velké 
odloučení. S nabídkou příměstských tá-
borů v Praze 3 přicházejí rodinná centra 
Paleček, Nová Trojka, ale také Dům dětí 
a mládeže Ulita, tábor pro děti ze soci-
álně znevýhodněného prostředí pořádá 
také nízkoprahový klub Beztíže. 

Paleček má letní školku
Lektoři Rodinného centra Paleček při-
pravili za podpory městské části pro děti 
Letní Palečkovu školku. Týdenní zážit-
kové programy, které probíhají (nejen) 
v prostorách centra v Písecké ulici, jsou 
určeny pro děti ve věku od tří do šesti 
let. První prázdninový týden mohou děti 
prožít v indiánské vesnici a prožívat pří-
běh o statečných indiánech. Druhý týden 
v červenci bude v Palečku ve znamení pu-
tování Indií na svatbu maharádži, na ces-
tě z města se ocitnou děti třetí prázdnino-
vý týden, kde je čeká řada výletů za Prahu 
do přírody, poslední červencový týden je 
naopak cesta dovede zpět do města, aby 
poznaly, že i v Praze se dá zažít mnoho 
zajímavého. Paleček nezapomíná ani na 
děti z pěstounských rodin, pro ně pořádá 
tábory ve dvou srpnových termínech od 
5. do 9. 8. a od 12. do 16. 8. 

Registrace a více informací D. Tůmová: 
e-mail: kurzyprodeti@rcpalecek.cz (regis-
trace probíhá už jen na místa náhradníků).

Přes léto nezavírá ani Palečkova sociál-
něprávní poradna. Tu je možné navštívit 
každý čtvrtek mezi 17.00 a 18.00 hodinou 
(po objednání). Sociální pracovnice po-
může s odpovědí na otázky zejména z ob-
lasti sociálněprávní ochrany dětí, sociální-
ho zabezpečení, problematiky rozchodu 
partnerů apod. Zavřeno má přes prázdni-
ny jenom herna RC Paleček.

Prázdninový kouzelný ostrov v Nové 
Trojce
Prázdninové projekty pro děti připravilo 
také Rodinné a kulturní centrum Nová 
Trojka, které sídlí v Jeseniově ulici. Na 
děti od pěti let tady čeká sportovní prázd-
ninová školička. Prázdninovou školičku 
mohou navštěvovat také děti od tří do 
šesti let, pro které je připraven celoden-
ní program inspirovaný pohádkovým svě-
tem s písničkami, cvičením a tvořením. 
Podobnou náplň bude mít také příměst-
ský tábor, který Nová Trojka pořádá od 
22. do 26. července vždy od 7.30 do 17.00 
hodin pro děti z pěstounských rodin.

Více info Markéta Vokrouhlíková, tel.: 
774 416 744, e-mail: marketa.vokrouhliko-
va@nova-trojka.cz.

Letní dobrodružství s Ulitou
S bohatou nabídkou příměstských ale 
i klasických letních táborů v přírodě při-
chází Dům dětí a mládeže Ulita. Z progra-
mů, které lektoři připravili ať již v areálu 

DDM Na Balkáně nebo ve vlastní tábo-
rové základně Jitřenka v chatové osadě 
Žloukovice nedaleko Berouna, si vyberou 
děti různého věku a zájmů. Připraveny 
jsou příměstské tábory sportovní, taneč-
ní, hudební, herecké, ale třeba i keramic-
ké soustředění. Podrobné informace na 
www.ulita.cz nebo na novém webu www.
tabory.ulita.cz. 

Při Domu dětí a mládeže Ulita funguje 
nízkoprahový klub Beztíže, který na své 
klienty myslí samozřejmě i v době prázd-
nin. Začátek dvouměsíčního volna bude 
předznamenávat Letní party v Beztíži. Zá-
bavné odpoledne plné her, sportu a muzi-
ky na hřišti a v zahradě Ulity se uskuteční 
v pondělí 24. června. 

Na prázdninové dny pak Beztíže při-
chystala zážitkový výlet do zahrady Bota-
nicus, kde si v úterý 16. července budou 
moct účastníci vyzkoušet stará řemesla. 
Začátkem srpna od 4. do 10. 8. se uskuteč-
ní již tradiční letní tábor Kluby pro Žiž-
kov 2013 a 15. 8. výlet do Mostu. 

V klubu Beztíže se ale nezavírá ani 
o  prázdninách. Otevřeno bude od pon-
dělí do pátku od 14.00 do 19.00 hodin. 
Budou se tu promítat filmy, hrát hry, zá-
jemci si můžou půjčit hudební nástro-
je, sportovní vybavení, včetně kol a dva 
dny v týdnu také využívat sportovní hři-
ště. V červenci a srp nu bude také pokra-
čovat terénní služba Streetwork Beztíže, 
a to vždy v pondělí, středu a čtvrtek pří-
mo v ulicích a parcích Žižkova.

Tanec a další umění v létě
Ve sportovním centru SK Žižkov pořádá 
fitness centrum Fénix od 26. do 30. srp-
na týden umění pro děti. Každý den od 
8.00–17.00 hodin tu budou mít děti příle-
žitost setkat se se zkušenými umělci z růz-
ných oborů. Mohou se zúčastnit tanečních 
lekcí a cirkusového, hereckého, pantomi-
mického, sportovního nebo výtvarného 
kurzu. Přihlášky na tel.: 725 450 554, Pit-
terova 5 (Sportovní centrum SK Žižkov), 
více na www.fenixfitness.cz.

Letní školu tance pořádá za podpory 
MČ Praha 3 Baletní škola BcA. Jána 
Nemce v termínech 12.–18. 8. a 19.–25.  8. 
Více informací na www.baletniskola.cz, 
tel.: 603 326 720, e-mail: SBSNemec@
o2active.cz. n

-mot-
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20. 6. 2013
14.00 – 22.00
Parukárkaˇ

kapely:

UGC
Les Tambours
AcademiX
Kamašne

VLTAVA

divadla

tanecní vystoupení

souteže pro deti

tombola

prezentace neziskových 
organizací z Prahy 3

gastronomické 
lahudky z Prahy 3

ˇ

ˇ ˇ

˚

vstup volný
akce se koná pod záštitou místostarostky Prahy 3 Miroslavy Oubrechtové

6. rocník 
komunitního festivalu

ˇ

Tátafest 2013
Odpolední happening Tátafest Praha 
2013 se koná v neděli 16. června od 14.00 
do 18.00 hodin v parku Parukářka. Těšit 
se můžete mimo jiné na koncert legendár-
ní kapely Laura a její tygři, divadlo, krea-
tivní dílny, sportovní aktivity, stánky s ob-
čerstvením a improvizovanou hospodu. 
Vstup na akci je zdarma, součástí progra-
mu bude tombola o atraktivní ceny. Více 
na www.tatafest.cz. n

-mot-

Děti tráví léto v táboře DDM Ulita ve Žloukovicích

foto: DDM Ulita
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KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory
Táboritská 22, 
tel.: 222 712 940
www.vstupujte.cz, www.remedium.cz
e-mail: senior@remedium.cz
Klub otevřen po–čt 9.00–18.00 

Letní rehabilitační cvičení
červenec, srpen: út 9.30–10.45 hod., 
45 Kč/ lekce, platby jednotlivých 
lekcí v Klubu do naplnění kapacity 
a nejméně 1 týden předem

Podzimní jednodenní výlet 
„Zámek Karlova Koruna, Žehuň, 
Městec Králové“ – st 18. 9. (400 Kč 
včetně oběda), přihlášky v Klubu
Klub a internetová kavárna
červenec–srpen: út 9.00–18.00 hod.

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15 
tel.: 272 743 666, 605 284 737 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Od 1. června upravena provozní 
doba poradny pro klienty:
po, út, čt 8.30–11.30 osobní kon
zultace (bez objednání), po, út, čt 
12.30–15.30 telefonické dotazy, v sr
pnu z provozních důvodů zavřeno. 
Více na  www.remedium.cz.

Blahopřání seniorům
Všem členům a dalším seniorům, 
kteří oslaví v červnu narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Martě Pavlátové, Marii Kadeřábkové, 
Boženě Jirkové, Vlastě Ctiborové, 
Elišce Karidisové, Haně Rezlerové, 
Martě Francové, Olze Ingedulové, 
Jaroslavě Linhartové, Ladislavu 
Macliutovi, Leopoldu Beranovi, Ivo 
Štastnému, Antonovi Benadikovi 
a Ladislavu Šámalovi.

Svaz důchodců
Hořanská 2
19.–25. 8. Nové Hutě u Vimperka
8.–15. 9. Šumava – rekondiční pobyt
18. 9. Třeboň AURORA + BERTINY 
lázně – jednodenní zájezd – přihlášky 
do naplnění autobusu každé pondělí 
v klubu
Informace každé po 14.00–16.00 
hod. v Klubu důchodců.

Když kanceláří jsou ulice aneb po Žižkově se streetworkerem
Je brzké odpoledne a na obchůzku Žižkovem vyrážíme s Tomášem Klumparem, vedoucím  Beztíže a street-
workerem v jedné osobě. „Do terénu teď chodím jednou týdně, další dva dny jsou na našem novém teréňákovi Hon-
zovi Kratochvílovi, který dřív působil v nízkoprahu Husita, takže i ten má dost zkušeností,“ upřesňuje Tomáš, který se 
při své práci na ulici zaměřuje na děti a mládež. 

Z Havlíčkova náměstí míříme 
na Vítkov. Cestou potkáváme 
skupinky dětí, s nimiž se Tomáš 
zdraví a zná je jménem. Ptá se, 
jak se jim daří a jaké se udály no-
vinky od doby, co se viděli na-
posled. „Ále mám průšvih ve škole, 
porvala jsem se tam s jedním klukem 
a teď mi napařej důtku,“ leze asi 
z třináctileté dívky, která dopro-
vází svoje dvě mladší sestry a ka-
marádku. „To je teda něco! A co že 
sis to s ním potřebovala vyřídit zrov-
na takhle?“ začíná teréňák krat-
ší rozhovor. Chvíli se pak baví 
o příčinách a možných jiných 

řešeních takové situace a na zá-
věr dodává: „A holky – teď plánuje-
me víkend na vodě, tak kdyby se vám 
chtělo, pojeďte s náma,“ zve Tomáš 
děvčata na výjezdovou akci, kte-
rou Beztíže chystá a z batohu vy-
tahuje letáky s kontakty na klub.

„Streetwork Beztíže poskytuje služ-
by všem mladým lidem na Praze 3 ve 
věku od 6 do 26 let a doplňuje tak na-
bídku žižkovských nízkoprahových 
klubů, do kterých ne všichni mladí 
dorazí,“ popisuje Tomáš, jak si 
děti najdou cestu do Beztíže.

Dál pokračujeme na své 
pouti po žižkovských parcích 

a pláccích ve vnitroblocích. Par-
tička kluků posedává na lavič-
kách, pokuřují a občas mezi se-
bou prohodí pár slov. Tomáš se 
s nimi zdraví, některé zná z teré-
nu, další od vidění. „Tady v křoví 
se občas válej použitý stříkačky a jeh-
ly,“ upozorňuje jeden z kluků 
Tomáše. A debata se pak začne 
točit kolem drog, jestli někdo 
něco zkusil a jaké to může mít 
konce. „V Beztíži teď před prázdni-
nami chystáme Letní party, taková 
trochu punková akcička, přijďte. 
Dáme i fotbálek,“ loučí se s mladí-
ky Tomáš. 

Naše kroky pokračují na Ži-
dovské pece, kde u parku potká-
váme čtveřici dětí. Představuje-
me se a Tomáš se jich ptá, jestli 
už někdy slyšeli o klubu Beztíže. 
„Jo, to mi něco říká,“ říká asi os-
miletý kluk a pokračuje, že by se 
chodil někam rád učit tancovat. 
„Hlavně street a hip hop,“ dodává. 
„Tak se domluvíme a já sem přijdu 
příště s kompem a kouknem společně 
na internet, co se tady někde poblíž 
nabízí,“ domlouvá si další setká-
ní Tomáš a přidává z hlavy pár 
tipů, kde se může malý tanečník 
zatím optat. 

„Na ulici potkávám mladé lidi, 
kteří řeší nejrůznější věci. Někteří ne-
vědí, jak naplnit svůj volný čas, jak 
realizovat své zájmy a plány, potře-
bují pomoc se školou nebo s nějakým 
průšvihem. Jiní hledají brigádu, 
starší pak práci a bydlení, nevědí 
třeba, na jakém úřadě či institu-
ci něco zařídit. Obvykle jim k tomu 
chybí nějaké zdroje, ať už finance, 
nějaká dovednost, síť fungujících 
vztahů nebo prostě jen přesně nevě-
dí, kde potřebné informace získat,“ 
uzavírá naší cestu odpoledním 
Žižkovem Tomáš Klumpar. n 

-mot-

Streetwork není jen výměna stříkaček
Mladým lidem a dětem, kteří se potulují po ulicích, se věnují sociální pracovníci. 
Takzvaní streetworkeři se v terénu už nevěnují jenom drogově závislým, ale snaží se 
oslovit všechny mladé lidi, které na svých cestách potkají. Jak funguje steetwork na Žiž-
kově, jsme si povídali s vedoucím nízkoprahového klubu Beztíže Tomášem Klumparem.

Jaká byla vaše cesta k práci 
streetworkera?
Už na škole, při studiu sociální 
práce, jsem věděl, že chci pra-
covat s  mládeží. Byl jsem na 
stážích v drogových službách, 
v nízkoprahových zařízeních, 
psal jsem práci na téma Street-
work na Českotřebovsku, odkud 
pocházím. Hledal jsem podob-
nou práci na Žižkově, který mě 
vždycky přitahoval. Narazil jsem 
na inzerát, že Ulita, resp. Beztíže 
hledá člověka. Nastoupil jsem na 
poloviční úvazek a v Beztíži jsem 
tak již od roku 2008.

Jaké byly vaše profesní začátky?
V Beztíži byl tenkrát vedoucím 
Honza Krajhanzl, který mě pře-
dal nejvíc zkušeností. A hodně 
mi pomohl velmi dobře propra-
covaný systém vzdělávání České 
asociace streetwork, která zajiš-
ťuje všechny tyto terénní služby 
– pro děti a mládež, pro uživa-
tele drog, pro bezdomovce, pro 
osoby pohybující se v sexbyzny-
su a další.  Nejvíc mi dává samo-
zřejmě každodenní praxe s žiž-

kovskou mládeží a pravidelné 
stáže v podobných službách.

Co vás na práci streetworkera 
baví nejvíc?
Nejvíc asi příběhy lidí a možnost 
nabízet jim změnu. Podporovat 
mladé lidi v jejich nápadech, 
projektech a dávat jim příležitost 
něco zjistit, změnit, něco udělat 
podle sebe a pro své okolí, vyvíjet 
se a postupovat dál. Baví mě také 
podporovat hlasy mladých lidí.

Co je naopak na té práci nej
těžší?
Z pozice vedoucího, kterou za-
stávám, můžu říct, že nejobtíž-
nější je vyrovnat se s byrokra-
tickou zátěží a hlavně sháněním 
finančních prostředků na zajiště-
ní všech služeb. Máme spoustu 
nápadů, které se ale často nere-
alizují právě z důvodu omeze-
ných prostředků. Pohybujeme 
se v nestabilním prostředí, kdy 
nevíme ani na začátku ani v půl-
ce roku, kolik máme na daný rok 
peněz a to je hodně náročné. 
A pokud jde přímo o kontaktní 

práci, tak důležité je nevyhořet. 
Člověk hodně investuje ze sebe 
a zpětná vazba nemusí být vždy 
pozitivní. To ale k mladým lidem 
patří, že mají potřebu nějakého 
odporu nebo se vymezovat vůči 
ostatním. 

Jak probíhá první kontakt 
v terénu?
Trochu se to tady na Žižkově 
vyvíjelo, než jsme se mohli re-
gistrovat jako sociální služba. 
Zpočátku (od dubna 2009) jsem 
chodil do terénu propagovat 
klub – oslovoval jsem mladé lidi 
s tím, co všechno Klub Beztíže 
poskytuje, co se děje v Praze 3, 
kam by se mohli podívat a co by 
je mohlo zajímat. Teď když ně-
koho v terénu oslovuji, předsta-
vím se, kdo jsem a odkud jsem 
a někteří už vědí, co jsme zhru-
ba zač a co nabízíme za služby. 
Ptám se taky, co daného člověka 
zajímá, čím žije. 

Vyhledávají vás někdy klienti sa
mi nebo je musíte spíš pobízet?
V terénu jsme hodně aktivní my. 
Ti, co už nás znají a chodí do 
klubu, tak třeba přivedou ka-
maráda. Do terénu teď již třetím 
rokem díky tomu, že jsme regis-
trovanou sociální službou a díky 
podpoře třetí městské části, vyrá-
žíme třikrát týdně – v pondělí, ve 
středu a ve čtvrtek. Máme nové-
ho teréňáka Honzu Kratochvíla 
a snažíme se sehnat prostředky, 
aby do terénu mohla chodit pra-
covní dvojice žena – muž, pro-
tože přeci jenom některá témata 
holky raději otevřenou před že-
nou a kluci zase raději něco pro-
berou s chlapem. 

Co se vám při práci s klienty 
nejvíce osvědčuje?
Otevřenost. Mluvit o tom, jak 
věci jsou. Nemoralizovat. Být 
prostředníkem mezi lidmi a spo-
lečností. Snažit se porozumět 
tomu, jak lidé věci vidí a zároveň 
tomu, jaké jsou požadavky spo-
lečnosti a nějak to vybalancovat. 
Hlavně ta práce musí člověka 
bavit. Pro mě osobně je hod-
ně důležitý partnerský přístup 
k mladým lidem. Snažíme se být 
průvodci životem,  někdy takoví 
starší bráchové a ségry, prostě 
pro mladé lidi relativně normální 
dospělí, se kterými se nemusí bát 
otevřít jakékoli téma. 

Jak by mohl stát, případně 
obec, podpořit fungování te
rénní práce a nízkoprahových 
klubů?
Chtělo by to rozhodně stabil-
nější financování, pořád neřešit, 
jestli to za pár týdnů nerozpus-
tíme. Je to relativně nový obor 
– nízkoprahy a terénní práce 
– hodně lidí to vůbec nezná. 
Smysl by mělo víc zpropagovat 
a představit tyhle služby lidem. 
Starší generace často vůbec neví, 
o co jde a má často předsudky,  
znají obvykle maximálně služby 
poskytování pomoci drogově zá-
vislým, a to spíš jen část věnující 
se výměně stříkaček. Společnost 
si někdy neuvědomuje, že jsou to 
služby hlavně pro ni a nejenom 
pro ty, co se zrovna ocitli na dně 
nebo něco potřebují. Je to služ-
ba společnosti, abychom tady 
dokázali žít dohromady. Jsou to 
právě spokojení a seberealizující 
se lidé, kteří tvoří spokojenou 
společnost. n

Streetworker Tomáš Klumpar v žižkovských ulicích

-mot-
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 n Rekonstrukce bytů, zednické a ma-
lířské práce, sádrokartony, štuková-
ní panelových bytů. Levně, kvalitně. 
Tel.: 736 699 667

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

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

 n Elektrikářské práce Erben: světla–zásuv
ky–opravy. Tel.: 604 516 344

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesionál
ní pomocník pro opravy, montáže, údrž
bu a další pomoc ve vaší domácnos
ti, na zahradě, chatě nebo v kanceláři. 
Tel.: 736 140 942

 n ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, SÍTĚ, 
garnýže, šití záclon, markýzy, čalounění 
dveří, shrnovací dveře, renovace oken, 
silikon. těsnění – 30% úspora tepla, 
malování, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339

 n !! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 
sklep. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 227 840

 n Koupím zvonící stromeček, betlém, 
ozdoby, řetězy. Tel.:  603 410 736

 n Koupím formy na pečení, obr. rámy, 
lidový kroj. Tel.: 603 410 736

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

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

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

 n SŤEHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěhování bytů, 
so+ne stejné ceny, přistavení vozů + km 
po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz

 n Stropní sušák prádla. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584

 nMůj Šperk. Máme pro Vás na dovo-
lenou když budete fajčit E-cigarety. Až 
15.000,- Kč. Ročně ušetříte. www.muj-
sperk.webnode.cz

 n Psací stroje, kalkulačky, skartovače 
– opravy, prodej. Tel.: 241 412 507, 
602 387 427, www.psacistroje.cz

 n Hledám menší byt pro 2 osoby v Praze 3 
do 12 000 Kč i s poplatky. Za nabídky pře
dem děkuji. Tel.: 774 514 241

 n HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ 
– koberců, matrací, čalounění. Nejniž
ší ceny v okolí. Využijte hromadné slevy 
a dopravy zdrama. Tel.: 604 946 096, www.
dopareal.cz

 n VYKLÍZECÍ A BOURACÍ PRÁCE Vyklí-
zení bytů, půd, dvorků a sklepů, bourání 
sklepních kójí a jiné bourací práce.  
Tel.: 721 913 619, 222 715 637

 n Čistíme koberce, postele, matrace, se
dačky, křesla a židle mokrou metodou 
profi stroji Kärcher  zbavte se prachu 
a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou 
s Vámi. Ryhle, kvalitně a levně. Dopra
va Praha 3 ZDARMA. Objednávky na tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 n LEVNÁ NOVÁ OBUV Z EU, II. jakost 
a také second-hand oděvů. Nově ote-
vřeno, Koněvova 87. Po–Pá 10–18h.

 n HLEDÁM BYT PŘED PRIVATIZACÍ DO 
100m2, vyměním za obecní bez privatiza
ce, tel.: 775 084 998

 n Kurzy němčiny s rodilými mluvčími 
www.nemcina-123.cz nebo 731 256 786

 n Nově otevřená prodejna drůbeže a uze
niny. roh písecké/vinohradské, 100m od 
metra Flora. Otevřeno po–pá 7–18h, so 
8–12h. denně čerstvé pečivo, chlebíčky, 
knedlíky, Kuřecí, krůtí maso kachny, slepi
ce, vše čerstvé z českých chovů

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Pra-
ze 2, 3, 8, 10, 11 – menší 1–2+1 a vět-
ší 3–4+1, platba hotově na vystěhování 
nespěchám, lze i zadlužený nebo před 
privatizací. Tel.: 775 733 815

 n !!STĚHOVÁNÍ!! stěhování všeho druhu, 
nejen po praze, ale i celé ČR. Odvoz ne
potřebných věcí k likvidaci. Doprava po 
Praze zdarma. Vyklízení, autodoprava. Tel.: 
777 227 840

 n Prodej Kuchyňská linka Carmen, čer
vený lesk, cena 5000 Kč, sporák Gorenje 
771W 5000 Kč

 n Hledám byt před privatizací, vyměním za 
obecní 2+kk s lodžií bez privatizace, tel.: 
607 731 532

 n Prodám chatu u zahrádkářské kolonie 
Na Balkáně, tel.: 606 904 973

 n Vyměníme byt v OV 3+1 po rekonstrukci 
Praha 5 Velká Ohrada za byt v OV na Pra
ze 3. Tel.: 777 240 248

Jana Navrátilová, Dr. med dent
U Rajské zahrady 4, Praha–Vinohrady

telefon 605 805 589
• Dlouholetá praxe v Německu a Švédsku
• Zkušenosti ze špičkových zubních klinik
• Citlivý a individuální přístup
• Moderní všestranná zubní péče

STOMATOLOGICKÁ PRAXE

VÍTÁME NOVÉ PACIENTY
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Odstávky teplé vody

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

celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

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

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

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – VÁŠ DODAVATEL TEPLA

Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2013*

Lokality Termíny od – do

okolí nám. Jiřího z Lobkovic, 
Kouřimská, Soběslavská, Písecká, 
Hradecká, Slezská, Chrudimská 

4. – 17. 8.

Jarov – oblast ulic:
V Zahrádkách,  Koněvova, 
K Lučinám, K chmelnici, 
Na Balkáně, Na Vrcholu

11. – 17. 8.

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

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

www.astor-servis.cz

Objednávky plošné inzerce zasílejte na 
rn@inzerce.cz. Uzávěrka inzerce pro 

číslo 7/2013 je 15. 6. 2013. 

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31, Praha 3

si Vás dovoluje pozvat na oslavy

120. výročí založení školy

čtvrtek 6. června 2013 od 12.00 do 19.00

tel. +420 222 716 600, e-mail: zsvlkova@volny.cz 

Jahodové slavnosti
Farmářské trhy na náměstí Jiřího z Po
děbrad přivítají v pátek 21. června první 
letní ovoce Jahodovou slavností. Můžete 
se těšit na muziku, tančírnu, čokolá
dovou fontánu a jahodové občerstvení 
ve všech možných podobách – koláče, 
ovocné salátky, špízy, košíčky, cupca
kes, jahodové knedlíky nebo jahodové 
koktejly a zmrzlinu. 

    
 
  

        
 

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

Štěpán Mollay

 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

www.strechy-mares.cz
Člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

sleva 10% na materiál
Tel.: 777 858 800

PRAŽSKÉ PŮDY s.r.o.    
Přemyslovská 8/1135         Praha 3 – Vinohrady
info@pudnibyty.cz         tel.: 602 77 88 99

Chcete opravit ZDARMA 
Váš dům? Nabídněte 
nám jeho PŮDNÍ PROSTOR...                                                                                                                                     

VYKUP ŠIROKÉHO SORTIMENTU ZBOŽÍ
 od hodinek, zlata, stříbra, elektroniky, nářadí a ..., 

antikva-dalekohledy, mikroskopy, fotoaparáty... 

VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!
Po - Pá   10 - 17,45 hod.
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Praha 3 včera a dnes

Viadukt na Hrabovce nahradilo tzv. Nové spojení
Trocnovská ulice je spojka mezi Karlínem a Žižkovem, která změnila svůj vzhled 
v rámci úprav a staveb potřebných pro realizaci „Nového spojení“.
Demolice zázemí Masarykova nádraží 
v bezprostřední blízkosti ulice, a to hlav-
ně tzv. nových dílen, kovárny, drážní-
ho domku z roku 1845, budovy stavědla 
a úprava pravé strany ulice směrem ke 
Karlínu, vytvořily podmínky pro rozší-
ření ulice a vybudování komunikace vyš-
šího typu. Tomuto záměru však bránila 
na žižkovské straně konstrukce viaduk-
tu přes Husitskou ulici, zvaná Malá Hra-
bovka. Tím, že veškerá železniční přepra-
va z Hlavního nádraží byla převedena 
na novou estakádu nad Husitskou ulici,  
ztratila svůj význam a byla beze zbytku 
odstraněna.

Stejně dopadl i příhradový most na stra-
ně karlínské. Železniční doprava z Masa-
rykova nádraží byla převedena na estaká-
du, která dopravu směřovala po severní 
straně Vítkova do železniční stanice Pra-
ha-Libeň. To vše umožnilo vozovku roz-
šířit do nově budovaného území Masary-
kova nádraží. Východní strana ulice byla 
nově upravena. Šlo především o nejstarší 

budovu na Žižkově v Trocnovské ulici 
č. 2 s číslem popisným 1. Jde především 
o část budovy situovanou podélně s uli-
cí Trocnovskou, která byla postavena 
jako venkovské sídlo s vinicí v roce 1730. 

Nemovitost koupil v roce 1850 podnikatel 
Josef Hraba. Podle tohoto majitele se ča-
sem ujal název Hrabovka.

Zbourána byla hrázděná nádražní bu-
dova v bezprostřední blízkosti Hrabov-
ky. Tato nádražní budova bývala prv-
ní zastávkou na trati z Prahy do Kolína. 
Do provozu byla uvedena dne 18. srpna 
1872 a zrušena 3. září 1919, protože cestu-
jící vystupovali až na Masarykově nádra-
ží. Obnovení provozu, nyní již pouze za-
stávky Hrabovka, bylo 18. prosince 1922 
s jejím ukončením 5. května 1941. Od té 
doby se používala pouze vyjímečně, např. 
o spartakiádách, a to pouze jako výstup-
ní. Stržena byla v roce 2004. Tím skonči-
la železniční stanice, která někdy byla na-
zývána Žižkov. Za povšimnutí stojí, že ač 
železniční provoz přes území Žižkova bý-
val velmi hustý, Žižkov nikdy neměl vlast-
ní nádraží. Nádražní budovy se dočkal až 
v roce 1936, kdy v době tehdejší Prahy XI 
– Žižkov bylo na konci Olšanské ulice po-
staveno Nákladové nádraží. n

JAN SCHÜTZ 
Klub přátel Žižkova

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN

RESTAURANT A BELGICKÝ PIVNÍ KLUB LOS V OSLU 

Restaurant a belgický pivní klub s podi-
vuhodným názvem Los v Oslu funguje 
v Perunově ulici už drahnou dobu a je té-
měř s podivem, že se až dosud tak úspěš-
ně vyhýbal této zvídavé rubrice. 

Poměrně rozlehlý podnik nabízí do-
hromady přes devadesát míst v horním 
kuřáckém nebo dolním nekuřáckém pat-
ře. Tmavý a členitý interiér, masivní dře-
věný nábytek a částečně sklepní prostor 
mohou v dnešní době působit poněkud 
zatěžkaně a staromódně, nicméně omše-
lost je zatím hraniční a v případě pivnice 
nebo pivního klubu se to dá vydržet. 

Nepřehlédnutelným hlavním lákadlem 
je bezpochyby nabídka piv, která co do 
rozsahu najde v Praze konkurenci jenom 

obtížně. Na čepu je vždy několik českých 
piv z menších pivovarů, která si ale cel-
kem snadno můžete dát i jinde. Určitě 
přeskočte i nudnou europivní Stellu Ar-
tois a dnes už skoro otravně všudypří-
tomný citrusově nakyslý Hoegaarden 
a vyzkoušejte některé belgické pivní spe-
ciály v lahvích. Ceny piv sice nejsou úplně 

nejlidovější, ale jednotlivá piva jsou téměř 
bez výjimky silnější, výraznější, aromatič-
tější a chuťově plnější než obvyklá pro-
dukce českých pivovarů. Navíc můžete 
skoro donekonečna zkoumat a hodnotit 
rozdíly mezi svrchně kvašenými pšeničný-
mi witbier, světlými blond, polotmavými 
amber, tmavými bruin, silnějšími dubbel 

a tripel, klášterními trapist, na ovoci kva-
šenými lambic atd. 

Belgickou stopu lze s trochou úsilí na-
lézt i v jídelním lístku v podobě voňavé 
belgické polévky z mušlí a ryb a tří va-
riant dušených slávek, nicméně jinak je 
menu spíš mezinárodní. K vyzkoušení 
pod pivo lze doporučit například sma-
žené sýrové kuličky s bylinkami a cibulo-
vým dipem, příjemně chuťově vyladěnou 
škvarkovou pomazánku nebo grilované 
švestky ve slanině. Z větších jídel mohou 
zaujmout třeba šťavnatá smažená krko-
vička, pečená kuřecí křídla v medové ma-
rinádě s chilli nebo pečlivě a přesně při-
pravený filet z mořského vlka s pečeným 
fenyklem a balsamicem. 

Restaurace nabízí i populární poled-
ní menu, obvykle čtyři až pět jídel v ceně 
okolo 90 korun. Příležitostně pak může-
te narazit i na stručnou sezonní nabídku, 
kdy je několik pokrmů mimo stálé menu 
zaměřeno například na použití medvědí-
ho česneku nebo chřestu. n

MARTIN KUBÁT

Perunova 17, Praha 3 
www.losvoslu.cz
tel.: 222 513 295
e-mail: restaurace@losvoslu.cz
po–pá 11.30–1.00 
so 13.00–1.00, ne 13.00–24.00 

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Přibyslavská 
(od r. 1898)
V průběhu našich vyprávění jsme již na-
vštívili Trocnov, kde Jan Žižka s největ-
ší pravděpodobností spatřil světlo světa. 
Nyní vyrazíme na cestu k Přibyslavi, před 
jejímiž hradbami tento svět opustí. 

Rok 1424 byl rokem Žižkova politické-
ho triumfu. Již 6. ledna poráží u České 
Skalice celou východočeskou Zikmundo-
vu kliku v čele s Janem Červenohorským, 
Arnoštem z Černčic i proradným Janem 
Městeckým z Opočna. V časném jaře pak 
sice neúspěšně oblehl Hostinné, avšak 
dobyl a vypálil Mlázovice a Smidary. 
Koncem května proti němu vyrážejí spo-
jené síly pražanů a pánů po jednou, ob-
lehnou jej (v dnes prokopaném) zákrutu 
řeky u Kostelce nad Labem, ze zdánlivě 
beznadějné situace jej na poslední chvíli 
zachrání Hynek Boček z Kunštátu (strýc 
pozdějšího krále Jiřího z Poděbrad).

Žižka vyklouzne z obklíčení, překročí 
Labe a po pravém břehu postupuje smě-
rem na Kolín, nepřátelé ho sledují po le-
vém břehu. U Poděbrad je ale opět lstivě 
zdrží Hynek z Kunštátu, za což násled-
ně skončí v nymburském vězení. Žižka je 
dostižen až před Kutnou Horou a 7. červ-
na mu nezbyde, než u Malešova svést bi-
tvu. Genialita slepého vojevůdce opět 
zaúřaduje (nikdo však netuší, že již na-
posledy). Příliš dlouhá a roztažená for-
mace podstatně silnějšího protivníka je 
v úzkém údolí nejprve čelně zablokována 
a následně bočním útokem rozbita (byť 
známá historie o spuštění vozů naplně-
ných kamením je až pozdější legendou).

Pražané utrpí těžké ztráty, padlo jich 
prý na 1200, z toho 326 usedlých měšťa-
nů. Následně je dobyta a (byť patrně pro-
ti Žižkově vůli) vypálena Kutná Hora. 
Kouřim, Český Brod a Nymburk se vzdá-
vají bez boje. Nastal čas na definitivní 
odvetu. n

JAN ŠKODA

Křižovatka Trocnovské a Husitské ulice na předválečném snímku

Totéž místo v současnosti – železniční viadukt zmizel a přibyla budova armádního muzea
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ze života Prahy 3

Kdo mě chce
1. 221/2012 šestiletý pes, středně vel

ký černý kříženec s pálením, po zís
kání důvěry velmi přátelský, vhodný 
do bytu i na zahrádku, ale s přístu
pem do domu.

2. 2163/2012 šestiletý větší pes, černý 
kříženec s delší srstí, velice kontakt
ní, klidný, čistotný, vhodný do bytu, 
možno i k fence, nutné pravidelné 
pročesávání srsti.

3. 135/2013 čtyřletý středně velký pes, 
béžový kříženec s tmavším sedlem a ušima, aktivní, vhodný ke 
sportovně založeným lidem, k jiným psům se chová dominant
ně, bude lépe, pokud bude v domácnosti sám. Čistotný, vhod
ný do bytu i na zahrádku, ale s přístupem do domu.

4. 60/2012 šestiletý pes, větší černý kříženec s bílou náprsenkou. 
Velmi temperamentní, čistotný, vhodný pro aktivní majitele jak 
do bytu, tak i na zahradu. 

Informace:
Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel.: 222 025 916/917
Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel.: 272 705 656
Úřad MČ Praha 3, tel.: 222 116 383

Husité na Vítkově vyženou v červenci 
křižáky z hory
V sobotu 13. července zažije Vítkov dosud nevídanou akci. 
Na legendární hoře se uskuteční pravá středověká slavnost.

„Věříme, že akce Husité na Vítkově 
přiláká všechny milovníky historie, 
kteří si chtějí připomenout upálení 
Mistra Jana Husa i slavnou bitvu 
a zároveň si přitom vychutnají nád-
hernou procházku parkem s výhle-
dem na celou Prahu,“ vysvětlila na 
úvod starostka městské části Pra-
ha 3 Vladislava Hujová.

Hora Vítkov si symbolicky při-
pomene hrdinnou obranu husit-
ské posádky, která 14. července 
roku 1420 odrazila útok rakous-
kých a míšeňských křižáků, a tím 
prakticky donutila Zikmunda 
Lucemburského celou křižáckou 
výpravu ukončit. Návštěvníci se 
tak můžou těšit už od 10.00 hodin 
na pestrý program, který je urče-
ný jak pro milovníky historie, tak 

i malé děti. Bitvy se zúčastní na 
sto válečníků, kteří přijedou na 
autentických husitských vozech 
a pod ochranou palisád se budou 
halapartnami a pavézami bránit 
před nájezdem křižáckých rytířů 
dobývajících srub. Nebude chy-
bět ani postava Jana Husa upá-
leného v Kostnici, což byl důvod 
k husitskému povstání.

 Aby toho nebylo málo, čeká 
na diváky další překvapení: ry-
tířská klání, kejklířské vystou-
pení, šermířské souboje, potul-
ní minesengři, kteří předvedou 
historické písně na autentické 
hudební nástroje, nebo dobová 
módní přehlídka. Pro děti budou 
připraveny různé dobové hry 
a soutěže, loutkové divadlo, 3D 

střelnice, střílení z luku a kuše 
nebo hod na cíl. Pozornost si jis-
tě zaslouží stánky s řemesly – své 
umění předvedou hrnčíři, řezbá-
ři, kováři, brusiči nožů nebo 
svíčkaři. Pravé kvasnicové pivo, 
frgále, trdelníky nebo tradiční 
medovina spolu s dobovou ku-
chyní tu nebudou chybět, k po-
slechu zahraje folklórní soubor 
Rustica nebo ústřední hudba 
Ministerstva obrany Brasband. 
Pro návštěvníky bude zajiště-
na bezplatná kyvadlová dopra-
va ze stanice Florenc na zastáv-
ku Ohrada. Celou akci Husité 
na Vítkově zakončí ohňostroj 
podbarvený hudbou i efekty na 
obloze i zemi. n

-ham-

Policejní okénko
1. května objevili strážníci z OŘ 
Praha 3 v Jeseniově ulici muže 
odpovídajícího popisu hledané 
osoby, což se následnou lustra-
cí potvrdilo a strážníci dotyčné-
ho předali policistům. Následně 
strážníci kontrolovali v Seifer-
tově ulici ženu, která u sebe ne-
měla doklady. Nadiktovala údaje 
ústně a při ověřování totožnosti 
na Policii ČR strážníci zjistili, že 
i tato žena je hledanou osobou. 
Proto i ji strážníci předali poli-
cistům k dalšímu opatření.

30. dubna probíhala první 
akce MP Praha zaměřená na sběr 

injekčních jehel a stříkaček, je-
jímž cílem bylo vyčistit především 
dětská hřiště. Strážníci vybaveni 
hráběmi, kontejnery na usklad-
nění potenciálně nebezpečného 
materiálu a kleštěmi na jeho sběr 
zjistili, že hřiště jsou bez závad. 
Strážníci od začátku roku na úze-
mí MČ Praha 3 sesbírali celkem 
396 kusů injekčních stříkaček 
a jehel. Nalezený toxický mate-
riál předávají ke kvalifikované li-
kvidaci. V případě, že podobné 
pozůstatky naleznete, nesnažte 
se je vyhodit, zavolejte linku 156 
nebo přímo OŘ MP Praha 3. n

Městská policie Praha 3

13. cervence
léta páne 2013  

od 10.00 do 22.00

rrr na ne!

Bitvy, souboje, tanec, hudba, kejklíri a vy!
Vrch Vítkov, prímo u Památníku

Husité na Vítkove

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na nejbližší akce pořádané radnicí Prahy 3.

ING. VLADISLAVA HUJOVÁ, starostka MČ Praha 3

PARK PARUKÁŘKA
7. a 8. června 2013

SOBOTA12.00 – 22.00 hod.
HVĚZDY POŘADU NA STOJÁKA D. ČECH A K. HYNEK

16.00 SANTY Y SU MARABU 
18.00 

MAGNUM JAZZ BIGBAND 
21.00 THE TAP TAP

PÁTEK
14.00 – 22.00 hod.

MISTR SVĚTA 

JAN VALENTA

FREESTYLE BMX
18.00 

CAKTUS SHOW BAND

21.00 

DISCOBALLS

RADNICE PRAHY 3 VÁS ZVE NA DRUHÝ ROČNÍK FESTIVALU

DEGUSTACE PIV 
30 MINIPIVOVARŮ

léto-A5 do schánek.indd   1 21.5.2013   10:13:24

Vážení občané,
pro řešení budoucí situace území Nákladového nádraží Žižkov si městská část Praha 3 
nechala vypracovat variantní návrhy pro studii změny územního plánu. Předložené varianty 
vychází ze společných jednání vlastníků pozemků, městské části, příslušných magistrátních 
útvarů a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Rádi bychom od Vás slyšeli připomínky a podněty, které by bylo třeba v procesu přípra-
vy defi nitivního řešení tohoto území vzít v úvahu.

Srdečne Vás proto zveme na veřejné setkání, které se uskuteční 26. června od 18.00 hodin 
v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000 v Praze 3. Setkání bude moderovat Agora CE.

Jednotlivé varianty řešení můžete prodiskutovat s náměstkem primátora Tomášem 
Hudečkem, starostkou Prahy 3 Vladislavou Hujovou, zástupcem starostky Ondřejem Rutem, 
se zástupci útvaru rozvoje hlavního města a se zástupci vlastníků pozemků.

Přijďte se podílet na procesu, který může významně přispět ke kvalitě života naší společné 
městské části.

Osud Nákladového nádraží Žižkov

Za městskou část Praha 3 Vás srdečne zve
Ing. Vladislava Hujová

starostka
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135/2013


