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Zastupitelstvo městské části Pra-
ha 3, které se konalo 18. prosince 
2012, řešilo mimo jiné otázku fi -
nančního vyrovnání s FK Vikto-
ria, a. s. Jednání bylo bouřlivé 
a dlouhé. Vraťme se ale trochu do 
historie. Dne 17. 9. 2002 přija-
lo zastupitelstvo Usnesení č. 483, 
které se týkalo řešení vztahů ke sta-
dionu „Viktorky“. Usnesení vychá-
zelo z materiálů pracovní skupiny, 
která řešila „jak dál“. Již v té době 
nebyla fi nanční situace „Viktorky“ 
růžová. Tímto krokem a následný-
mi smlouvami se městská část sta-
la majoritním vlastníkem stadionu 
a přilehlých budov. Tím byl také 
položen základ ke sjednocení ma-
jetku – stadionu, přilehlých budov 
a pozemků v majetku MČ. Situa-
ce se v průběhu dalších let vyvíje-
la a vyústila v postupu „Viktorky“ 
do první ligy. Tento úspěch ale 
znamenal další fi nanční zatížení 
klubu – stadion musel mít prvo-
ligové parametry. Usnesením ZMČ 
ze dne 28. 6. 2011 č. 138 byla z roz-
počtu MČ poskytnuta na tyto úpra-
vy půjčka 10 mil. Kč. Zároveň byla 
podepsána smlouva, která řešila 
termíny splatnosti půjčky a ostatní 
náležitosti. 

V průběhu roku 2012 FK Vikto-
ria, a. s. požádala vzhledem k fi -
nanční situaci o odložení splátky. 
14. 9. 2012 došlo ze strany FK Vik-
toria k nabídce na řešení vznik-
lé situace, a to odprodejem čás-
ti zbylého majetku FK Viktoria, 
a. s. městské části. Zastupitelstvo 
MČ Praha 3 mělo vždy maximální 
zájem podporovat fotbalový klub
Viktoria Žižkov, proto rozhodlo na 
základě nezávislých znaleckých po-
sudků o odkoupení následujícího 
majetku – kotelny pro výhřev trav-
naté plochy a rekonstrukce hřiště 
a travnaté plochy, tedy zhodno-
cení pozemku. Tímto řešením do-
šlo k významnému komplexnímu 
fi nančnímu a majetkovému vy-
rovnání mezi městskou částí a FK 
Viktoria, a. s. V současné době jed-
náme o odkoupení minoritní zbyt-
kové části majetku, který ještě není 
v jejím držení. Pokud k tomu do-
jde, bude úspěšně dokončeno mno-
haleté úsilí o sjednocení majetku 
fotbalového stadionu v rukou měst-
ské části Praha 3. Všechny naše 
kroky vždy směřují k podpoře fot-
balového klubu, který již více než 
100 let nese její jméno.

JOSEF
HELLER

zástupce starostky

Přehled
nízkoprahových
klubů v Praze 3
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Nové chodníky stály 
24,5 milionu
Třetí městská část investuje 
do oprav místních chodní-
ků pravidelně miliony korun. 
Jen v loňském roce tak prošlo 
rekonstrukcí celkem 12 úseků 
chodníkových ploch v celko-
vé výměře téměř 6000 metrů 
čtverečních. Stejnou pozornost 
hodlá žižkovská radnice věnovat 
údržbě a renovaci chodníkových 
povrchů i v letošním roce. n

více na str. 3

Betonové truhlíky na 
Olšanské nebudou
Rada třetí městské části defi ni-
tivně zamítla projekt na umístění 
betonových truhlíků se vzrostlými 
stromy na Olšanské ulici. Žižkov-
ská radnice, která při rozhodo-
vání přihlédla rovněž k výrazně 
záporným ohlasům obyvatel 
Prahy 3, hodlá do budoucna 
raději podporovat obnovu již 
existujících stromořadí v ulicích 
třetí městské části. n

více na str. 3 

Jak se žije s kapelou 
The Plastic People Of 
The Universe
Undergroundová legenda ode-
hraje 6. března v Paláci Akropolis 
vzpomínkový koncert za Mejlu 
Hlavsu. Při té příležitosti jsme 
vyzpovídali basistku kapely Evu 
Turnovou. n

více na str. 9 

Aero slaví 15. výročí
Promyšlená programová nabídka 
a nevšední prostředí přilákaly 
za uplynulých 15 let do Biskup-
covy ulice, kde kino Aero sídlí, 
více než milion diváků. S jedním 
ze zakladatelů této avantgardní 
fi lmové scény Pavlem Rajčanem 
jsme si povídali o minulosti kina 
i o tom, jak se bude letošní jubi-
leum v Aeru slavit. n

více na str. 10 

XX. Žižkovský masopust
přitáhl davy lidí

str. 4

Sportovní kluby obdrží peníze na
činnost nově formou grantů
Finanční podpora bude ke sportovním neziskovkám v Praze 3 
proudit prostřednictvím speciálního grantového programu,
který je součástí nové koncepce.
Městská část Praha 3 podpoří 
z peněz, které získá na odvodech 
z výherních automatů, místní 
sportovní a tělovýchovné orga-
nizace. Dít se tak bude formou 
grantů, jejichž nastavení stej-
ně jako posuzování žádostí o fi -
nanční podporu má na starosti 
nová Komise pro tělovýchovu 
a sport, jejíž fungování odsou-
hlasila 6. února rada třetí městské 
části. Jejím cílem je transparentní 
financování sport ovních aktivit 

a efektivní podpora činnosti ne-
státních neziskových organiza-
cí nabízejících na území Prahy 3 
nejrůznější druhy sportovního 
vyžití. 

„Cílem je, aby se na území Prahy 3 
konalo mnohem více dlouhodobých 
i jednorázových akcí pro širokou ve-
řejnost a věřím, že fi nanční podpora 
od městské části bude sportovní orga-
nizace k jejich pořádání motivovat,“ 
uvedl radní a člen sportovní ko-
mise Miroslav Poche.

Městská část proto na konci 
ledna vyzvala sportovní a tělo-
výchovné organizace, které by 
do budoucna měly zájem čerpat 
z grantového programu fi nanční 
prostředky na svou činnost, o za-
slání potřebných údajů. „Základ-
ním kritériem pro možnost získání 
grantu je nutnost sídla a působnos-
ti organizace na území městské části 
Praha 3,“ upřesnil radní Poche. 

Tibetská vlajka opět zavlaje nad Žižkovem
Radnice třetí městské části se v pondělí 11. března v 15.00 hodin 
symbolickým vyvěšením vlajky se znakem slunce a sněžných lvů 
připojí k akci Vlajka pro Tibet.

Letos se v Praze 3 již po osm-
nácté bude připomínat povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci, 
které se odehrálo před 54 lety ve 
Lhase a jehož násilné potlačení 
si vyžádalo 80 000 obětí. 

Po slavnostním vyvěšení ti-
betské vlajky promluví starostka 
Vladislava Hujová a poté bude 
následovat minuta ticha za obě-
ti čínské represe. Zazní hudební 

meditace pro Tibet, po které 
proběhne taneční vystoupení. 
Nebude chybět ani akt rozmetá-
ní mozaikové mandaly a po něm 
zazní přednáška Zuzany Ondo-
mišiové doprovázená promítá-
ním fi lmu o událostech v Tibe-
tu. Den pro Tibet zakončí módní 
přehlídka, kterou provede Lenka 
Gyaltso z Orientální sbírky Ná-
rodní galerie. n

Jednou z organizací žádajících o grant je i Sportovní klub Jeseniova, který vychovává mladé atlety

pokračování na str. 6 

Chybět nebude ani tradiční mandala -mot-
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PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

Kompletní seznam a znění usnese-
ní Rady městské části je pro obča-
ny Prahy 3 k nahlédnutí na Odboru 
občansko správním, oddělení rady 
a zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 
nebo na inernetových stránkách 
www.praha3.cz.

zpravodajství

Komise pro tělovýchovu a sport
Předseda: Filip Neusser
Místopředseda: Miroslav Fabík
Členové: Jan Brandejs, Petr Keller, Miroslav Poche, 
Tomáš Kalousek, Marek Zeman
Tajemník: Přemysl Hrabě, premyslh@praha3.cz, tel.: 222 116 357

Radnice snížila nájemné 
za garážová stání
Kdo chce v Praze 3 dlouhodobě parkovat, 
neměl by mít problém. Radnice totiž ak-
tuálně nabízí téměř 100 volných parkova-
cích míst, u poloviny z nich navíc snížila 
nájem.
Až do 6. března se mohou zá-
jemci o dlouhodobé parkování 
na území třetí městské části při-
hlásit do výběrových řízení na 
obsazení garážových stání, která 
jsou v majetku Prahy 3. Žižkov-
ská radnice jich v současné době 
nabízí ve dvou objektech celkem 
96, přičemž 43 z nich mohou ři-
diči získat za výrazně nižší cenu 
než dříve.

„Jedná se o garážová stání v hro-
madných garážích v Lupáčově uli-
ci, která byla v minulosti nabízena 
za roční nájemné 2000 korun za 
metr čtvereční a rok. Za tuto cenu 
ale o ně nebyl velký zájem, a proto 
jsme minimální cenu snížili na sou-
časných 1100 korun za metr čtvereč-
ní a rok,“ uvedl zástupce starost-
ky Ondřej Rut. Průměrných 14,5 
metru čtverečního garážového 
stání tak nyní v Lupáčovce vyjde 
na zhruba 1300 korun měsíčně. 
„Pronájem těchto stání navíc není 
podmíněn trvalým bydlištěm v Pra-
ze 3 a může ho tak využívat praktic-
ky kdokoliv,“ dodal místostarosta 
Rut. 

Další možnost bezproblémo-
vého parkování nabízí městská 
část také na Jarově, konkrétně 
v ulici Pod Lipami, kde v návaz-
nosti na rekonstrukce a nástavby 

několika bytových domů vznik-
lo celkem 88 garážových stání. 
Z nich je dnes volných 53 za mi-
nimální roční nájemné 1000 ko-
run za metr čtvereční. Ve dvou 
podzemních podlažích si tu mo-
hou zájemci s trvalým pobytem 
v Praze 3 pronajmout například 
parkovací místo o velikosti 12,5 
metru čtverečního už od nějak-
ých 960 korun měsíčně. Podrob-
né informace o výběrových říze-
ních získají zájemci na webových 
stránkách www.praha3.cz.

Nová garážová stání by měla 
v nejbližší době vzniknout také 
mezi Florou a náměstím Jiřího 
z Poděbrad. Garážové objekty 
v podzemí bytových domů Vi-
nohradská 114 a Libická 10, které 
jsou dnes nevyužívány kvůli ne-
vyhovujícímu technickému sta-
vu, sice čeká kompletní rekon-
strukce až v roce 2014, už letos 
by ale radnice chtěla řidičům na-
bídnout parkování v přízemních 
prostorech. „Záměrem projektu je 
tyto dva garážové objekty zcelit a re-
konstruovat. Než se to podaří, využi-
jeme přízemní prostory, kde je nyní 
30 parkovacích míst, na které brzy 
vypíšeme výběrové řízení,“ uzavřel 
místostarosta Rut. n

-mpa-

RADA MČ PRAHA 3
– 30. 1. 2013

Z ateliérů budou byty
V nástavbách panelových domů 
Lupáčova 10–20 vznikne přebu-
dováním ateliérů osm malome-
trážních bytů. 

Vznikne nové
informační centrum
Na rohu nám. J. z Poděbrad a ul. 
Milešovské bude letos vybudová-
no informační centrum MČ Praha 
3, které občanům přiblíží dění na 
radnici, její plány do budoucna, 
bude poskytovat potřebné infor-
mace a podporovat činnosti sou-
visející se snahou o zápis kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně do 
sez namu UNESCO.

Sjednocení úřadu na 
Havlíčkově náměstí
Byla vypsána veřejná zakázka na 
komplexní rekonstrukci budovy 
Lipanská 7 pro potřeby úřadu 
městské části.

Revitalizace parku
Byla vypsána veřejná zakázka na 
revitalizaci Havlíčkova náměstí.

DPS Roháčova
V Domě s pečovatelskou službou 
v Roháčově ulici byl přidělen
byt 1+ 0.

RADA MČ PRAHA 3
– 6. 2. 2013

Komise pro
tělovýchovu a sport
Byla zřízena nová komise RMČ 
a jmenováni její členové.

RADA MČ PRAHA 3
– 13. 2. 2013

Půjčky a dary 
RMČ doporučila ZMČ ke schvá-
lení poskytnutí bezúročných půj-
ček na opravu soukromých domů 
Vlkova 38, Slezská 109, Viklefova 
9, Laubova 6, Koněvova 109, 
Škroupovo nám. 4, Pod Lipami 
3, Chvalova 12 a dary pro domy 
Vlkova 38 a Milíčova 9.

Privatizace pokračuje
RMČ schválila prohlášení vlastní-
ka Baranova 40, Kouřimská 4, Na 
Rovnosti 6, Sudoměřská 52.

DPS Roháčova
V Domě s pečovatelskou službou 
v Roháčově ulici byly přiděleny 
dva byty, 1+ 0 a 2+0.

„Vytvořili jsme pravidla podpory sportu na Praze 3,“
říká Filip Neusser, předseda Komise pro tělovýchovu a sport, kterou zřídila rada měst-
ské části na svém zasedání 6. února.

Co vedlo radu městské části ke 
zřízení komise?
Od loňského roku došlo ke změ-
ně ve fi nancování sportu. Místo 
ČSTV rozdělují nově prostředky 
z loterií do sportu kraje. Praha 
přidělila městským částem balík 
peněz až na podzim, protože 
se Rada hlavního města dlouho 
neuměla dohodnout na tom, jak 
peníze rozdělit. Praze 3 nako-
nec přidělila tři a půl milionu na 
mládežnický sport, osm milionů 

na sport obecně a osm milionů 
z loterií, které mohou jít do spor-
tu, ale můžeme je rozdělit i jinak. 
Nebyl ale stanoven způsob, jak 
rozdělení proběhne. Na rozdíl 
od jiných městských částí tady 
jsme si řekli, že musí vzniknout 
koncepce podpory sportovních 
aktivit, ji připravuje naše komise.

Jak vlastní koncepce vypadá?
Jako zástupce Žižkov (nejen) 
sobě jsem předložil návrh, jak 
proces přidělování peněz v tom-
to grantovém programu co nej-
víc objektivizovat. Navazuji tím 
na návrh Mirka Pocheho, který 
připravil osm grantových témat 
(např. podpora dětí a mládeže 
nebo příspěvek na provoz), já 
k nim přidávám kritéria s určitou 
váhou, aby vyhodnocení žádostí 
bylo nezpochybnitelné.

A kolik peněz na podporu 
sportu tedy půjde v Praze 3?
První úkol byl aktualizovat se-

znam sportovních institucí na 
MČ Praha 3, dali jsme inzerát 
i do Radničních novin, oslovi-
li každý klub, který jsme našli, 
a 20. února proběhlo se všemi 
jednání. Konečná výše podpo-
ry je na rozhodnutí koalice, my 
jsme pouze poradní orgán.

Bylo těžké sestavit tuto komisi?
Těžké bylo prosadit, aby se pe-
níze nerozdělily jenom tak a na-
rychlo hned na podzim, ale 
abychom je převedli do dalšího 
účetního období a aby byly roz-
dělovány podle vzájemně prová-
zaných témat a kritérií. V tom je 
postup Prahy 3 výjimečný. Sesta-
vit komisi už byla hračka.

Vy jako předseda jste pro 
mnohé zcela novou tváří. Mohl 
byste se krátce představit? 
Jsem předseda reprezentační ko-
mise a člen představenstva Čes-
kého svazu pozemního hokeje, 
jsem také členem pléna Českého 
olympijského výboru a bývalý 
profesionální hokejista. Po de-
seti letech působení v zahraničí 
bych rád pomohl českému spor-
tu. Financování sportu v porov-
nání se světem je u nás na oprav-
du špatné úrovni. Jsem rád, že se 
koalice na Praze 3 shodla na tak 
potřebné podpoře.
Další informace k tématu najdete na 
stranách 5 a 6. n

-jel-

Městské záhony se stanou 
tématem semináře
Městská část Praha 3 ve spolu-
práci se Společností pro zahrad-
ní a krajinářskou tvorbu pořá-
dá v úterý 12. března seminář 
s názvem Význam a postavení 
záhonů ve veřejném prostoru.
Seminář je určen zejména kra-
jinářským architektům, projek-
tantům, úředníkům státní sprá-
vy a samosprávy. Tématem bude 

navrhování, ekonomika a péče 
o jednotlivé záhonové typy. 
V příspěvcích budou vyzdviže-
ny klady a zápory různých záho-
nových typů od cibulovin přes 
letničky až po trvalky. Přednáš-
ky budou věnovány také novým 
trendům a přístupům k tvorbě 
záhonů ve veřejném prostoru. n

-mot-

Svatby v Rajské zahradě 
budou zdarma
Snoubenci, kteří budou chtít uzavřít sňa-
tek v atraktivním prostředí Parku Rajská 
zahrada, nebudou muset od 14. června 
platit správní poplatek. 

Praha 3 totiž rozhodla, že tato 
lokalita se stane úředním ob-
řadním místem, kde se oddává 
zdarma. „Můžeme tím splnit přání 

snoubenců a umožnit jim uzavřít 
manželství na jiném vhodném místě, 
než ve svatební síni Žižkovské radni-
ce,“ řekla starostka Prahy 3 Vladi-
slava Hujová.

Po dokončení úprav Parku 
Rajská zahrada vzniklo místo, 
kde se mohou v letních měsících 
konat svatby v důstojném pro-
středí. Horní část zdejšího parku 
umožňuje  prožít obřad slavnost-
ním způsobem, a už v loňském 
roce proto snoubenci Rajskou 
zahradu rádi vyhledávali a uza-
vírali v ní sňatky. Oddávací dny 
budou letos čtyři – 14. června, 
12. července, 16. srpna a 20. září, 
oddávat se bude vždy od 10.00, 
11.00 a 12.00 hodin. n -sak-
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Betonové truhlíky na Olšanské nebudou
Radní Prahy 3 s konečnou platností odmítli projekt na umístění 
truhlíků s akáty v Olšanské ulici. Přestože šířka ulice zaručovala 
dostatečný prostor pro chodce i po osazení truhlíky a na projekt 
bylo možné využít dotace z EU, radnice vyhodnotila jeho přínos 
jako sporný. Velké množství kontejnerů se stromy by nezvýšilo 
hodnotu veřejného prostoru.

„Městská část hledá jiné cesty a způso-
by výsadby a obnovy zeleně a stromo-
řadí klasickou cestou, která je sice ná-
ročnější, ale z dlouhodobého hlediska 
je trvalejší a méně nákladná,“ vy-
světlil místostarosta Ondřej Rut.

Praha 3 na svém území obno-
vuje stromořadí v péči Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy, 
do této činnosti již v minulos-
ti investovala 17 milionů korun. 
Dotuje tím činnost spadající do 
kompetence hlavního města. 
V současnosti chystá na vlastní 
náklady dosadit stromy v pěti 

ulicích. „V současné době je zpra-
covaná dokumentace na dosadbu 
stromořadí v ulicích Fibichova, Ve-
lehradská, Jeseniova, Hájkova a Ze-
lenky-Hajského,“ uvedla vedoucí 
oddělení správy zeleně Jana Cal-
drová. Výsadba se plánuje na 
podzim letošního roku.

Zamítnutí projektu betono-
vých truhlíků na Olšanské dopo-
ručila komise pro životní prostře-
dí. Vzhledem k blízkosti velkých 
ploch zeleně Olšanských hřbi-
tovů a Parukářky označila do-
pady projektu na zlepšení stavu 

ovzduší za zanedbatelné. Upo-
zornila také na hrozbu vymrzání 
stromů umístěných do kontejne-
rů nad povrchem chodníku a na 
budoucí náklady na odstraňová-
ní graffiti a černého výlepu pla-
kátů z betonových ploch. Při-
hlédla také k výrazně záporným 
ohlasům veřejnosti.

„Veřejnosti jsme projekt předsta-
vili v prosincovém čísle Radničních 
novin a zeptali se lidí, zda si umís-
tění betonových truhlíků na Olšan-
ské ulici přejí. Ankety se zúčastnilo 
116 lidí, z toho bylo 20 pro, zbytek re-
spondentů se vyslovil proti,“ uvedl 
místostarosta Rut.

Radnice zažádala o dotaci na 
projekt z Operačního programu 
Životní prostředí, celkové nákla-
dy projektu byly naplánovány 
na 8 754 396 Kč, třetí městská 
část se měla na nákladech podí-
let 10 procenty. Na Olšanské uli-
ci mělo stát 88 betonových kon-
tejnerů o rozměrech 250×120×110 
centimetrů.

S nápadem na umístění beto-
nových kontejnerů se vzrostlý-
mi stromy v Olšanské ulici přišlo 
minulé vedení radnice v lednu 
2012. n

Opravy chodníků stály radnici v loňském roce více než 24 milionů
Během minulého roku pokrylo chodníky v třetí městské části bezmála 6000 metrů čtverečních nového 
mozaikového dláždění. V podobném tempu rekonstrukcí poškozených chodníkových ploch hodlá žižkovská 
radnice pokračovat i letos. 

Technická správa komunikací 
(TSK), která rekonstrukce praž-
ských chodníků zajišťuje, tu za 
12 měsíců uplynulého roku do-
končila opravy celkem 12 rozsáh-
lých úseků chodníkových ploch 
v celkové výměře 5975 metrů 

čtverečních. „Hlavní město Praha 
bohužel chodníkový program dlou-
hodobě finančně zanedbává, měst-
ská část proto činnost TSK z velké 
části supluje a hradí opravy z vlast-
ního rozpočtu. Výběr chodníků pro 
opravu určujeme sami na základě 

vyhodnocení jejich stavu a koordi-
nace s dalšími chystanými záměry,“ 
uvedl místostarosta Ondřej Rut.

Po nové černobílé mozaice se 
tak dnes procházejí třeba obyva-
telé ulice U Rajské zahrady, kde 
bylo položeno celkem 1350 me-
trů čtverečních nového chodní-
ku. Výraznou proměnou prošly 
také chodníky v Baranově, To-
vačovského, Hájkově nebo Bo-
řivojově ulici, kterou „rozsvítila“ 
dlažba ze štípaného mramoru 
o celkové rozloze 2410 metrů 
čtverečních. Nového povrchu se 
dočkaly chodníky také v ulicích 
Zelenky-Hajského a V Domově. 
V rekonstrukcích chodníkových 
ploch bude městská část pokra-
čovat i letos. „Celkem sedm úseků 
z minulého roku už má schváleno 
projektovou dokumentaci, vybrané-
ho dodavatele a jsou připraveny 
k realizaci. Dalších 16 úseků o cel-
kové výměře 6650 metrů čtverečních 
je navrženo městskou částí k opravě 
na rok 2013,“ uvedl Jaroslav Svo-
boda z Odboru technické správy 
majetku a investic na žižkovské 
radnici.

Do údržby a renovace chodní-
ků investuje třetí městská část kaž-
doročně milionové částky. Jen 
v loňském roce poslala Technic-
ké správě komunikací na realiza-
ce plánovaných akcí 30 milionů 
korun. Dalších 9 milionů bylo 

převedeno z roku 2011 a samot-
ná TSK přispěla 2,5 miliony ko-
run. Dokončené opravy přitom 
stály 24,5 milionu. Zbývajících 
17 milionů z celkové sumy tak 
bude přesunuto na akce pláno-
vané v roce 2013. n

Plánované opravy chodníků 
v roce 2013

Radhošťská 7–11/1–5/2–8

Husinecká 13–33

Perunova 2–6

Strážní 6–10

Radhošťská 16–26

Hájkova 1–5

Seifertova 34–50

Rokycanova 37–41

Roháčova 105–115/93–103

Na Hlídce 8

Žerotínova 35–37/41–49

Za Žižkovskou vozovnou 13–9

Nové chodníky rostou jako houby po dešti

-mpa-

Projekt by měl zkvalitnit 
služby úřadu
Radnice třetí městské části přistoupila již 
k druhému projektu, který vychází z ope-
račního programu „Lidské zdroje a za-
městnanost“ financovaného z prostředků 
Evropské unie.
Úřad MČ Praha 3 již podnikl 
mnohé kroky ke zlepšení efekti-
vity a zkvalitnění svých služeb. 
Mimo jiných projektů v roce 
2012 provedl úřad komplexní 
popis svých činností v rámci mo-
delu START PLUS. Nový pro-
jekt „Efektivní ÚMČ Praha 3“ 
navazuje na výše zavedené mo-
dely a na podobný projekt OP 
LZZ s názvem „Zkvalitnění říze-
ní lidských zdrojů Úřadu měst-
ské části Praha 3“, který proběhl 
v roce 2010 v rámci sebezdoko-
nalovacího procesu úřadu a jeho 
potřeby zvyšovat svou výkon-
nost a kvalitu a rozsah poskyto-
vaných služeb občanům.

Cílem projektu je v čase 30 
měsíců transformovat stávají-
cí funkční řízení na komplexní 
řídicí systém, který bude ucele-
ný, propojený a integrovaný ve 
vzájemné podmíněnosti na sebe 
navazujících dílčích celků. Tím 
se výkonnost a činnosti odbo-
rů zefektivní a ve výsledku tak 

dokážou správně reagovat na 
potřeby obyvatel MČ Praha 3, 
a zároveň jim přinést určitou 
přidanou hodnotu. Udržitelnost 
smysluplného řízení bude pod-
porována trvalým vzděláváním 
zaměstnanců.

K dosažení hlavního cíle při-
spěje realizace pěti klíčových 
aktivit (aktualizace strategické-
ho plánu, implementace proces-
ního řízení, implementace pro-
jektového řízení, implementace 
kompetenčních modelů do říze-
ní lidských zdrojů a zabezpečení 
systematického vzdělávání pra-
covníků úřadu).

Na základě výběrového řízení 
bude zvolen externí dodavatel, 
který pomůže během projektu 
s implementací jednotlivých ří-
dících principů a zajistí také pře-
nos know-how. n

Matěj Hoferek

Vizualizace umístění betonových truhlíků v Olšanské ulici

-sak-
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20. ročník Žižkovského masopustu přilákal davy lidí
Přes vydatnou sněhovou nadílku si našlo cestu na Jiřák mnoho nadšenců maškarního veselí, kteří neváhali 
zapojit se do masopustního průvodu, převzít klíč od radnice a dojít na Viktorku. Snědlo se na 3000 porcí jelí-
tek a jitrnic a 2000 koláčů. Vyvrcholením byla rekordní 21 metrů dlouhá huspenina pro 2000 návštěvníků.

Recept na huspeninu, která se 
zapsala do České knihy rekordů:
Na 20 metrů bylo spotřebováno 308 kg surovin, 
čistá hmotnost 200 kg surovin. Hlavy, nožičky, 
voda, sůl, pepř celý, bobkový list, cibule, česnek, 
ocet, aspik, okurky, kořenová zelenina. Z toho 
např. 3 kg koření, 7 kg česneku, 15 kg cibule, 10 kg 
želatiny, 10 kg zeleniny, 5 kg hrášku, 7 kg kyselých 
okurek, 7 l octa, 1,5 kg aspiku.

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

V Paláci Akropolis se uskutečnilo maškarní odpoledne pro děti

V Hospodě U vystřelenýho oka proběhly zabíjačkové hody

Ulita a kino Aero připravily zábavné odpoledne pro malé návštěvníky

Nechyběl ani žižkovský Dráb a Smrťák

Celý večer zakončil koncert kapely Sto zvířatHuspenina se zapsala svojí délkou 21 metrů do České knihy rekordů

Od starostky Vladislavy Hujové převzal průvod klíč od radnice

Maškarního průvodu se zúčastnil folklórní soubor Studnice

Masky vytvořili i studenti Střední uměleckoprůmyslové školy

Foto: J. Dostál Foto: J. Dostál
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Sportovní kluby, které žádají o grant městské části Praha 3
Sportovní klub ZŠ Jeseniova
Jeseniova 96
Sportovní aktivity: atletika

FK Viktoria Žižkov, a. s.
Seifertova 10
Sportovní aktivity: fotbal

TJ Sokol Žižkov II
Na Balkáně 812
Sportovní aktivity: judo, spor-
tovní gymnastika, aerobic, 
florbal, sebeobrana, aikido, 
nagynata, Jiu–Jitsu, TeamGym, 
lyžování, volejbal, basketbal, 
zdravotní gymnastika, fit-po-
silovna, základy gymnastiky, 
sálová kopaná, taneční průprava

TJ Slavia Žižkov
Květná 10
Sportovní aktivity: volejbal, 
turistika, lyžování a zimní turis-
tika, vodní turistika 

TJ KARATE Praha
Radhošťská 5, P. O. Box 74
Sportovní aktivity: karate, sebe-
obrana

TJ Sokol Žižkov I
Koněvova 19
Sportovní aktivity: moderní 
gymnastika, basketbal, billiard, 
kulturistika a silový trojboj, stol-
ní tenis, trampolíny, volejbal

Český rybářský svaz – Místní 
organizace II
Husinecká 14
Sportovní aktivity: sportovní 
rybářství

Centrum kontaktních sportů 
Žižkov
Havlíčkovo nám. 11
Sportovní aktivity: kondiční, re-
kondiční a rehabilitační cvičení, 
cvičení s dětmi, kontaktní sporty 

Viktorka Žižkov, o. s.
Seifertova – stadion 1
Sportovní aktivity: fotbal

Klub vodní sporty Pražačka
Za Žižkovskou vozovnou 17
Sportovní aktivity: kurzy plavá-
ní a potápění

TJ Stadion Žižkov DDM
Na Pražačce 100
Sportovní aktivity: stolní tenis

Šachový klub Viktoria Žižkov
Koněvova 191
Sportovní aktivity: šachy

ELITE PRAHA, o. s. 
V Zeleni 12
Sportovní aktivity: florbal

Sportovní klub Raptor Dojang
Malešická 10
Sportovní aktivity: taekwondo

TJ Spoje Praha
Na Balkáně 812
Sportovní aktivity: tenis, bad-
minton, basketbal, malá kopa-
ná, národní házená, házená, 
florbal, bojové sporty, nohejbal, 
volejbal

SK EKO
Viklefova 1
Sportovní aktivity: volejbal

SK zbytek světa o.s.
Ondříčkova 30
Sportovní aktivity: hokej, 
fotbal, stolní tenis, lyžování

Jiu Jitsu Fighters Team o.s.
Na Balkáně 812
Sportovní aktivity: obranné 
bojové umění jiu-jitsu, sportov-
ní brazilské jiu-jitsu, sportovní 
judo, kondiční box/kick-box, 
moderní sebeobrana 

Sportovní klub Žižkov Praha
Koněvova 19
Sportovní aktivity: kuželky, 
tenis, lední hokej, turistika, 
kanoistika 

Vysokoškolská tělovýchovná 
jednota Ekonom Praha
nám. W. Churchilla 4
Sportovní aktivity: basketbal, 
florbal, kanoistika, karate, 
orientační běh, lední hokej, 
lyžování, outdoorové sporty,  
rekreační sporty, šerm, tenis, 
turistika

AFK Union Žižkov
Na Balkáně 812
Sportovní aktivity: fotbal

Sdružení pro mimoškolní 
sportovní aktivity SPORT
Cimburkova 18
Sportovní aktivity: box

Sportovat lze v Praze 3 na různých místech
Sportovně naladěné veřejnosti od dětí po seniory se nabízí paleta mož-
ností, jak se mohou věnovat svým oblíbeným aktivitám. Působí tu řada 
sportovních organizací, kde je možné se věnovat sportům tradičním, 
jako jsou fotbal či atletika, ale najdeme i oddíly, ve kterých lze hrát billi-
ard nebo skákat na trampolíně.
Mezi nejúspěšnější mládežnické atletické oddíly v Pra-
ze patří Sportovní klub Jeseniova, který působí při Zá-
kladní škole v Jeseniově ulici. Výborných výsledků ale 
atleti z Jesenijky dosahují též na celorepublikové úrovni. 
„Naši svěřenci se pravidelně účastní závodů Pražského přebo-
ru, kde jsme loni získali 77 medailí ze všech věkových kategorií. 
Na republikových mistrovstvích jsme získali 11 cenných kovů. 
Největším úspěchem byla účast 
juniora Jana Jirky, několikaná-
sobného medailisty z Mistrovství 
ČR na Mistrovství světa juniorů 
v Barceloně,“ vypočítává úspě-
chy mladých atletů předseda 
klubu Michal Halbich.

Dětem a mládeži od před-
školního do juniorského vě-
ku se v klubu věnují čtyři 
desítky kvalifikovaných tre-
nérů. „Klub vedle toho zajišťu-
je i kvalitní volnočasové aktivity 
pro děti ze ZŠ Jeseniova, ale také 
zájemce z okolí,“ doplňuje mís-
topředsedkyně klubu Jarosla-
va Weberová. SK ZŠ Jeseni-
ova zajišťuje ve spolupráci 
s Českým atletickým svazem 
celorepublikovou soutěž pro 
žáky 1. stupně ZŠ Kinderiá-
da. Samozřejmostí je organi-
zace školních soutěží, které 
jsou součástí Poháru starosty 
Hartiga. Mnohaletou tradici mají závody Aprílový běh 
s kuřetem nebo běh okolo Vítkova. Své místo si našel 
i netradiční běžecký závod do vrchu – Běh žižkovským 
tunelem.

Mezi tradiční pražské fotbalové kluby se slavnou 
a bohatou historií patří Viktorka Žižkov. Fotbalový klub 
navštěvují děti ve věku od 5 do 19 let. V kategoriích 6–11 
let hrají družstva soutěže Pražského fotbalového svazu 
a v kategoriích 12–19 let se účastní republikových sou-
těží v rámci Fotbalové asociace ČR. „Troufáme si říci, že 
celý proces vedení dětí je v našem klubu na velmi vysoké profe-
sionální úrovni,“ říká Jiří Fryc, tiskový mluvčí FK Vikto-
rie Žižkov. „Pro úspěšný rozvoj fotbalových dovedností je ale 
též důležité, aby klub disponoval kvalitním vybavením nejen 

pro zápasy a trénink, ale i odpovídajícím lékařským a reha-
bilitačním zajištěním i administrativním zázemím,“ dodává 
Jiří Fryc. A že tomu na Viktorce tak je, dokládá i fakt, 
že klub ministerstvo školství spolu s Fotbalovou asocia-
cí ČR pravidelně zařazují mezi kluby se statutem Spor-
tovního centra mládeže pro věkovou kategorii 15–19 let 
a Sportovního střediska pro věkovou kategorii 10–15 let.

Provozovat různé spor-
tovní aktivity lze i na půdě 
sokolských tělovýchovných 
jednot. Historie tělocvičné 
jednoty Sokol Žižkov I se 
píše již od roku 1872. V hlav-
ní budově tělovýchovné jed-
noty jsou umístěny čtyři tě-
locvičny, včetně sociálního 
zázemí a šaten, posilovna, 
herna kulečníku, klubovny, 
sauna, kanceláře.

Pod TJ Sokol Žižkov I pa-
tří i sportoviště na vrchu Vít-
kov, kde se nachází pět volej-
balových dvorců se šatnami 
a sociálním zařízením, letní 
cvičiště i nově zrekonstruo-
vané fotbalové hřiště s krytou 
tribunou, šatna, klubovna 
i zázemí pro fotbalisty a více-
účelové asfaltové hřiště. 

Pod záštitou TJ Sokol Žiž-
kov I jsou soustředěny oddíly 

basketbalu, volejbalu a stolního tenisu. Je možné se zde 
věnovat kulturistice a silovému trojboji. Samozřejmostí 
je sokolská všestrannost, ale hrát se zde dá i billiard nebo 
skákat na trampolínách.

„Základ naší dnešní činnosti spočívá ve výkonnostním spor-
tu,“ přibližuje činnost tělovýchovné jednoty její starosta 
Jaroslav Civín. „Naše družstva hrají první a druhou ligu vo-
lejbalu žen, extraligu juniorek, v basketu hrajeme druhou ligu 
mužů. Pokud jde o individuální sporty – moderní gymnastky 
u nás působí rok a na úrovni Prahy dosahují špičkové úrovně, 
ale do první desítky se umisťují i na republikové úrovni,“ po-
pisuje úspěchy Jaroslav Civín.

„Do oddílu sokolské všestrannosti pak patří karatisti, máme 
i cvičení rodičů s dětmi, chodí sem také senioři zahrát si 

Radní rozhodli 
o podpoře festivalu 
Sporťáček
Na největší náborové akci v ČR si 
rodiče a jejich děti mohou vybrat 
z široké nabídky sportů.

Rada třetí městské části na svém lednovém zasedání 
rozhodla o udělení záštity starostky Vladislavy Hujové 
sportovně náborové akci Sporťáček, která se bude ko-
nat 7. září 2013 v branickém areálu HAMR. Stalo se tak 
v rámci podpory projektů určených dětem a mládeži, 
které mají na žižkovské radnici zelenou.

Festival Sporťáček je největší sportovní náborovou 
akcí v ČR. Jeho cílem je pomoci dětem a mládeži na-
lézt sportovní odvětví a klub, ve kterém by mohly roz-
víjet svůj talent. Přestože je akce primárně určena dětem 
z mateřských a základních škol, nezapomíná ani na děti 
s handicapem. Na festivalu se tak představí sporty, kte-
ré si děti budou moci na místě vyzkoušet pod dohledem 
trenérů, fyzioterapeutů a sportovních lékařů.

V loňském roce akce proběhla v branickém areálu 
HAMR, kde si děti mohly vyzkoušet na 79 sportovních 
odvětví a na stejném místě se bude odehrávat i ročník 
letošní. n

fotbálek. Kromě toho máme také oddíl stolního tenisu a tram-
políny. V trampolínách jsme měli dokonce před lety mistra re-
publiky. A velice důležitý oddíl z hlediska výkonnosti je oddíl 
billiardu,“ vypočítává starosta jednoty Civín.

Tělocvičná jednota Sokol II má sportovní zaměření 
a sdružují se v ní sportovci všech věkových kategorií. Na 
půdě Sokola je možné se věnovat judu, sportovní gym-
nastice, cvičit aerobik nebo hrát florbal. Učit se může-
te umění sebeobrany. Setkávají se tu též hráči volejbalu, 
basketbalu či sálové kopané.

Přibližně polovina členů se věnuje sportovním čin-
nostem v oblasti výkonnostního sportu, a to především 
v judu a sportovní gymnastice. Druhá polovina se pak 
věnuje sportování na rekreační úrovni. „Dále u nás cvičí 
velké množství dalších nečlenů naší jednoty, kteří naše tělocvič-
ny využívají nebo jsou členy jiných organizací, které v rámci 
naší budovy rovněž sportují,“ doplňuje starosta tělocvičné 
jednoty Jan Materna.

Na práci s dětmi se zaměřují především oddíly juda, 
sportovní gymnastiky, aikida a cvičení rodičů s dětmi. 
„Velkou oblibu si získává také oddíl zdravotní gymnastiky, který 
se primárně zaměřuje na cvičení seniorů,“ dodává Jan Ma-
terna. n

-mot-

-mpa-

Závodnice Sokola Žižkov I na oblastním přeboru Prahy 
v moderní gymnastice 2012

Foto: Š. Veinhauerová
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Okruhy grantové podpory 
tělovýchovy a sportu na území 
MČ Praha 3 v roce 2013
Příspěvek na provoz – určený na krytí 
provozních nákladů.
Podpora dětí a mládeže – příspěvek 
odvozený od práce s dětmi a mládeží 
v daných organizacích.
Podpora lokálních akcí – příspěvek na 
akce školních sportovních klubů a lo-
kálních akcí nestátních neziskových or-
ganizací v Praze 3.
Podpora masového sportu – příspě-
vek na jednorázové i dlouhodobé spor-
tovní aktivity různých cílových skupin.
Příspěvek na nájmy tělovýchovných 
zařízení – sloužící k úhradě pronájmu 
sportovišť na území Prahy 3.
Příspěvek na výchovu a podporu tre-
nérů – určený k podpoře trenérů včetně 
možnosti zvyšování jejich kvalifikace.
Podpora handicapovaných sportovců 
– sloužící jednotám a klubům starajícím 
se o handicapované sportovce.
Podpora významných sportovních 
akcí – určená zejména pro akce přesa-
hující lokalitu Prahy 3.

Jednoznačně ANO. Sport na měst-
ské části Praha 3 má kořeny velmi 
silné a hodně hluboké. Příkladem 
jsou např. sokolské jednoty na 
Balkáně a na Koněvově ulici nebo 
fotbalová Viktorka. Z novější tra-
dice mohu zmínit náš sportovní 
areál na Pražačce nebo sportovní 
školu Jeseniova se zaměřením na 
atletiku.

V letošním roce se otevřela možnost 
financování z odvodů výherních hracích 
přístrojů od pražského magistrátu do tě-
lovýchovy a sportu formou neinvestiční 
dotace, určené výhradně na grantovou 
podporu činnosti nestátních neziskových 
organizací působících v našem případě 
na Praze 3, které zajišťují dlouhodobě or-
ganizovanou sportovní výchovu mládeže 
registrované v jednotlivých nestátních ne-
ziskových organizacích.

V současné době naše radnice dispo-
nuje pro sport prostředky, které jsou sou-
částí koaličního vyjednávání a lze očeká-
vat v letošním roce příjmy od magistrátu 
rozložené do několika položek v rámci 
celého roku. Je to ale opravdu pouze 

předpoklad, neboť magistrát hlav-
ního města Prahy řeší dotace dle 
svého uvážení…

Finanční prostředky pro sport 
a tělovýchovu budou následně 
přidělovány procesem grantů 
s důrazem na podporu dětí a mlá-
deže, kteří jsou ve sportovních 
jednotách a oddílech se sídlem 
a činností na Praze 3, a to pro-

střednictvím nově vytvořené sportovní 
komise ve spolupráci s odborem školství 
MČ Praha 3.

Tento systém podpory je na radnici 
nový, včetně nastavení procesů a admi-
nistrativy a jistě budeme očekávat i od 
sportovní veřejnosti spolupráci. Předpo-
kládám, že každý občan a rodič Prahy 3 
upřednostní volnočasovou náplň dětí 
a mládeže v oblasti sportu před seze-
ním dětí u počítačů, a to v lepším přípa-
dě. V horším případě může hrozit jejich 
sklouznutí např. k návykovým látkám, 
čemuž musíme zabránit a sport je bezpo-
chyby významný preventivní prvek. n

MIROSLAV FABÍK
zastupitel za TOP 09

téma měsíce

Souhlasíte s podporou sportu v Praze 3 pro letošní rok?

Sportovní kluby obdrží peníze na činnost nově formou grantů
dokončení ze str. 1 

SK Žižkov otevřel nové centrum

NE, je to ale složitější. Když by se 
nejednalo o peníze z tvrdého ha-
zardu, přístup žižkovské radni-
ce k přerozdělování peněz by byl 
dobrý. Problém je ale právě v tom, 
že se jedná o peníze z hazardu.

Chyba je přitom už to, že 
existenci nebezpečného hazardu 
v takové míře připouštíme. Čes-
ko má v přepočtu na obyvatele 
nejvíc hazardních přístrojů na světě, tedy 
má i nejvíce gamblerů, podle odhadů až 
půl milionu. Stav je způsoben kombinací 
nevyhovující legislativy a přístupu Mini-
sterstva financí řízeného Miroslavem Ka-
louskem (TOP 09). Na nezákonnosti při 
povolování hazardu trvale upozorňuje 
veřejný ochránce práv. U videoloterních 
terminálů ministerstvo obešlo limity na 
prohru dané zákonem a na přístrojích lze 
prohrát za jednu noc prakticky jakýkoliv 
obnos. Přístroje v rozporu se zákonem 
povolilo na mnoho let a nyní jim odmítá 
odebrat povolení.

V ČR se každoročně automaty prohá-
zí kolem sto miliard. Do obecních rozpo-
čtů doputuje jen naprostý zlomek z této 

sumy. Dominantní část zůstává 
provozovatelům hazardu, jejichž 
celé podnikání stojí na tom, že 
nakoupí a někam postaví auto-
maty a závislí jim často naházejí 
všechny své peníze. Není to byz-
nys, zde „kupující“ nedostává za 
své peníze nic, jen zoufalství.

Při kalkulaci výnosů z hazardu 
je pak nejdůležitější mít na pamě-

ti toto: gambleři tam nehází svoje poctivě 
vydělané peníze, ale peníze, které uzmou 
své rodině, známým, firmě, či které nor-
málně ukradnou – na pojistných podvo-
dech či klasickou krádeží či násilnou lou-
peží. Radovat se z přílivu těchto peněz 
je stejné, jako kdybychom připustili, že 
krást je legální a krádeže bychom jenom 
zdanili.

Praha je v tom nevinně. O rozdělová-
ní peněz z hazardu nejde rozhodnout ni-
kdy dobře. Samotná podstata těch peněz 
je morálně nepřijatelná. n

MATĚJ HOLLAN (foto)
a MARTIN SVOBODA

Občané proti hazardu

Kritéria pro získání grantu na sport a tělovýchovu
Základním kritériem pro získání grantu je 
nutnost sídla a působnosti dané organi-
zace na území MČ Praha 3. Jednotlivé 
okruhy grantové podpory mají specific-
ká kritéria:

Příspěvky na provoz
Organizace prokazuje lokaci daného 
sportoviště na území MČ Praha 3, do-
kládá výši celkových nákladů na provoz, 
rozpis vytíženosti sportoviště svými čle-
ny či oddíly.

Podpora dětí a mládeže
Organizace dokládá působnost na území 
Prahy 3, počet mládežnických družstev 
je-li to možné.

Podpora lokálních akcí
Organizace dokládá význam akce a do-
pad pro Prahu 3, předpokládaný počet 
účastníků/týmů, zainteresované organi-
zace z Prahy 3.

Podpora sportu pro širokou veřejnost 
(masového sportu)
Organizace dokládá význam akce a do-

pad pro Prahu 3, předpokládaný počet 
účastníků/týmů, zainteresované organi-
zace z Prahy 3.

Příspěvek na nájmy tělovýchovných 
zařízení
Organizace dokládá ve zvláštní příloze 
potřebu pronájmu na území Prahy 3, výši 
nákladů na pronájem. 

Příspěvek na výchovu a podporu 
trenérů
Organizace dokládá působnost trenérů 
na území Prahy 3, počet trenérů. Důleži-
tost akreditovaného trenéra a význam do 
budoucna.

Podpora handicapovaných sportovců
Organizace dokládá počet handicapova-
ných sportovců se sportovní aktivitou na 
Praze 3 a jejich potřeby, finanční nároč-
nost disciplíny.

Podpora významných sportovních akcí
Organizace dokládá význam akce a do-
pad mediální a společenský pro Prahu 3. 
Předpokládaný počet účastníků. 

Dalšími kritérii budou podle něj také roz-
sah členské základny, velikost sportoviš-
tě, počet členů v mládežnických katego-
riích nebo úspěchy klubu. Do 15. února, 
kdy byla registrace předběžných zájem-
ců ukončena, projevilo zájem o grant cel-
kem 25 sportovních organizací. Podmín-
ky pro udělení grantu splnilo 22 z nich. 
Jasno o tom, které z nich nakonec finance 
z programu obdrží a v jaké výši, by mělo 
být do poloviny března letošního roku. 
„Začátkem března zasedne Komise, která po-
soudí zaslané žádosti a výsledek předloží měst-
ské radě. O přidělení finančních prostředků by 
pak na svém březnovém zasedání mělo rozhod-
nout zastupitelstvo městské části,“ dodal rad-
ní Poche.

O tom, na co by chtěly prostředky 
z grantového programu využít, mají spor-
tovní organizace vcelku jasno. „Finanční 
podporu bychom využili primárně k částečné 
úhradě provozních nákladů sportovišť v naší 
sokolovně v rámci celoroční činnosti dětí, mlá-
deže, dospělých i seniorů. Díky tomu bychom 
mohli zachovat současné poplatky za cvičení 
na stávající úrovni i přes rostoucí provozní 
náklady a případně i uskutečnit některé opra-
vy a rekonstrukce,“ uvedl starosta TJ Sokol 
Žižkov II Jan Materna, podle něhož je zá-
měr městské části podporovat sportovní 
organizace krok správným směrem. „Míst-
ní orgány, které jsou obeznámeny s místní situ-
ací, budou mít vždy větší přehled o potřebách 
svých obyvatel, a tudíž bude pomoc mnohem 
účinnější,“ dodal Materna.

Peníze získané na odvodech z hazar-
du přiděluje svým městským částem hlav-
ní město Praha. Vloni se tak stalo vůbec 
poprvé. Od ledna 2012 totiž začal platit 
nový loterijní zákon, podle kterého už 
provozovatelé výherních automatů a lo-
terií neposílají odvody přímo sportovním 
organizacím, ale státu a obcím v poměru 
1:4. Částky, které jednotlivé městské čás-
ti od pražského magistrátu dostanou, při-
tom závisejí na počtu povolených přístro-
jů provozovaných na území dané městské 
části.

Takto získané finanční prostředky roz-
dělují jednotlivé městské obvody do spor-
tu podle různého klíče. Řada z nich při-
tom vsadila na rychlou pomoc. Například 
Praha 6 tak už na podzim loňského roku 
poslala 21 sportovním klubům a tělový-
chovným jednotám na svém území 7,4 
milionu korun, které obdržela od magis-
trátu na odvodech z loterií za 1. pololetí 
2012. 

Podpořit mládežnické oddíly se ještě 
na konci minulého roku rozhodla také 
Praha 10. Částku 15,6 milionu korun při-
tom na „desítce“ rozdělili mezi místní 
sportovní kluby na základě podaných žá-
dostí a část peněz Praha 10 vyčlenila také 
na rekonstrukce hřišť. n

-mpa-

V polovině února bylo na Žižkově otevře-
no nové Sportovní centrum v Zásobní za-
hradě. To už dnes od pondělí do neděle 
v čase od 7 do 23 hodin poskytuje spor-
tovní vyžití nejen pro členy klubu SK Žiž-
kov, ale také pro širokou veřejnost. Zá-
jemcům už dnes slouží sauna, posilovna, 
tělocvična pro fitness a kuželna se čtyřmi 
dráhami. Na dokončení čeká šestidráho-
vý bowling a venkovní kurty.

Jak potvrdil jednatel SK Žižkov Jiří 
Kotrba, výstavba sportovního areálu stála 
prozatím přes 100 milionů korun. n

-jel-

ANO NE
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Občané, Váš rozum zvítězil. Děkuji!
Být občanem znamená nejen 
právo volit své zástupce, ale sou-
časně možnost se podle svého 
zaměření zajímat o věci veřejné 
a občanské. Vítám, že obyvatelé 
MČ Praha 3 své občanství uplat-
ňují v praxi. Hovořím o projek-
tu betonových kontejnerů, který 
žižkovští občané v minireferen-
du odmítli a tímto krokem ušet-
řili nejen mnoho peněz z rozpoč-
tu obce, ale přispěli i k „Žižkovu 
krásnějšímu“.

Co to vlastně jsou betonové 
kontejnery na městskou zeleň? 
Jedná se o obří nevzhledné be-
tonové květináče, svými kritiky 

oprávněně označované za „vr-
chol nevkusu“, které zabírají 
místo na chodnících a znesnad-
ňují pohyb maminkám s kočárky 
a práci záchranářům. Jsou velmi 
drahé a z estetického hlediska 
opravdu odpudivé. Setkat jsme 
se s nimi mohli v  ulicích Prahy 5,  
kde  podle trefných komentářů 
v médiích připomínaly „bariéry 
ve válečných zónách“. Radnice 
páté městské části ustoupila vlně 
kritiky a nádoby z míst, kde si 
občané nejvíce stěžovali, nechala 
přemístit. Nutno říci, že se tyto 
„květináče“ oprávněně setkáva-
ly a setkávají s velkým odporem 

nejen obyvatel Prahy 5, ale všech 
Pražanů.

Obdobný nápad, jak „oži-
vit“ zelení některé části Žižkova, 
měla bohužel i MČ Praha 3. Stá-
vající vedení radnice chtělo do 
prostoru ulice Olšanská umístit 
88 betonových květináčů s měst-
skou zelení. Každý z nich měl 
stát 95 tisíc korun, což je hod-
nota ojetého automobilu niž-
ší střední třídy. Celkový účet za 
tuto výzdobu by pak překročil 
8 milionů korun, v čemž samo-
zřejmě nejsou zahrnuty fi nance 
na pravidelnou údržbu osazené 
zeleně.

Musím upozornit, že kdyby se 
tento projekt uskutečnil, Olšan-
ská ulice a možná i další místa 
by byla „osázena“ monstrózními 
truhlami plnými hlíny a neduži-
vými stromy. O přínosu ke zkul-
turnění a oživení našeho měst-
ského prostoru můžeme v tomto 
případě mluvit jen s velkou iro-
nií. Navíc jsem přesvědčen, že 
by se nové kontejnery rychle 
staly vděčným objektem zájmu 
sprejerů.

Naštěstí byl tento návrh na zá-
kladě hlasování občanů stažen. 
Jsem zvyklý poděkovat za dob-
rou práci. Činím tak v rodině, 

mezi kamarády, jako manažer, 
lékař i politik. Dovolte mi tedy, 
abych občanům Prahy 3 poděko-
val za to, že si našli čas říci NE 
nesmyslnému nápadu vládnou-
cí koalice, nepřipustili betonová 
monstra v našich ulicích a ušet-
řili tak veřejné prostředky, které 
by musely být donekonečna vy-
nakládány na údržbu tohoto od-
pudivého nesmyslu. Děkuji! n

MAREK
ZEMAN

předseda klubu 
zastupitelů ODS

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE

Díky centrálním nákupům by Praha 3 mohla uspořit miliony korun
V době ekonomické recese musí 
i Praha 3 hledat další úspory 
v oblasti běžných výdajů tak, 
aby pokud možno současně ne-
došlo k omezení služeb ve pro-
spěch obyvatel Prahy 3. Jednou 
z takových cest může být i za-
vedení systému centralizova-
ných nákupů některých komodit 
a služeb, které jsou v současné 
době nakupovány samostatně ze 
strany jednotlivých škol, zaříze-
ní poskytujících sociální služby 
i samotného úřadu – tyto orga-
nizace zatím nemohou využívat 
úspor, které by bylo možné na 

trhu docílit v případě, že by byl 
poptáván větší objem dané ko-
modity (např. elektrické ener-
gie, plynu nebo kancelářských 
potřeb) za všechny subjekty 
společně.

Po zkušenostech z jiných obcí, 
kde jsou elektronické aukce a cen-
tralizované zadávání zakázek již 
využívány, se ukazuje, že pro-
střednictvím centrálních nákupů 
může dojít k úsporám ve výši mi-
nimálně 10 %, což představuje ne-
zanedbatelné číslo – přestože sy-
nergický efekt je více patrný tam, 
kde jsou objemy nákupů řádově 

vyšší než na Praze 3 (např. za-
tím nerealizovaný projekt hl. m. 
Prahy uvažuje s úsporami až 500 
mil. Kč ročně), ani MČ Praha 
3 nechce tuto zajímavou mož-
nost dosažení úspor ponechat 
bez povšimnutí – takto uspoře-
né prostředky se dají použít tam, 
kde jsou v současné době sku-
tečně potřeba, např. ve prospěch 
sociální oblasti.

Finanční výbor se otázkou 
možnosti fi nančních úspor v pří-
padě realizace centrálních náku-
pů zabýval na zasedání v pro-
sinci 2012 a k této problematice 

se vrátí na březnovém jednání.
Výhodou zavedení systému op-
timalizace nákladů prostřednic-
tvím centralizovaného nákupní-
ho systému není pouze snížení 
cenových hladin, ale i odstraně-
ní přebytečných agend, zvýšení 
transparentnosti celého proce-
su výběru dodavatelů a vytvo-
ření nástroje pro efektivnější ří-
zení všech organizací. Praha 3 
již v minulosti realizovala cen-
trální nákup v oblasti pojištění 
a telekomunikací.

V současné době tak bude tře-
ba rozšířit centrální zadávání do 

dalších oblastí. Náklady spoje-
né se zavedením systému přitom 
nemusí být vysoké – na trhu již 
působí dodavatelé, kteří zavede-
ní této služby nabízejí za odmě-
nu počítanou až z dosažených 
úspor, současně může Praha 3 
využít i zkušeností z jiných měst-
ských částí, kde již systém úspěš-
ně funguje. n

IRENA
ROPKOVÁ

předsedkyně Výboru 
fi nančního (ČSSD)

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ KOALIČNÍHO ZASTUPITELE

K obchodnímu centru
…vítám rozhodnutí žižkovské radnice odvolat 
se proti koncepci vyhovující zahraničním in-
vestorům. Mimo jiné: potřebuje Žižkov velké 
administrativní budovy? Na ulicích nacházím 
řadu nabídek k pronajmutí kanceláří a skla-
dů. Potřebuje Žižkov nové byty – a jaké? Do 
podivných staveb za poštou v Olšanské ulici se 
zřejmě kupci nehrnou.

Velkoryse plánované obchodní centrum za-
tíží nejen dopravu. Jsem zvědavá, jak by tu 
obstála „Žabka“, která odvážně obnovila pro-
voz v dlouho uzavřené prodejně. Domnívám 
se, že by tu obstály jen zavedené obchodní ře-
tězce, které tu máme. Lidl, Albert, Kaufl and, 
na Floře i DM. Vítám i to, že se proti pro-
jektu postavil i Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 
A hlavně myslím, že pravdu má pan architekt 
Vavřík, že chybí širší koncepce v pohledu na 
rozvoj Prahy …

M. Komendová

Auta vs. kola
…pan Pecha v článku („Radnice nezodpověd-
ným rozhodnutím prošustrovala 12,5 milionu“ 
v RN č. 2/2013) píše, že budování dalších par-
kovacích kapacit v centrech měst je jediným 
a správným řešením, o kterém se přesvědčují 
návštěvníci Vídně, Paříže, Mnichova a dalších 
evropských velkoměst. Na základě mé dlouho-
leté osobní zkušenosti si dovolím tvrdit, že toto 
tvrzení je nesmysl. Cestuji pravidelně – nejen 
pracovně – po Evropě, zejména do Německa. 
Realitou je, že se velká města snaží motivovat 
své obyvatele a návštěvníky k používání hro-
madné dopravy a budují také infrastrukturu 
pro cyklisty, kterých je téměř ve všech zápa-
doevropských městech víc než v Praze. Vysoká 

obliba kol je patrná např. v Kodani nebo Am-
sterdamu, ale ani zmiňovaný Mnichov nebo 
Vídeň výrazně nezaostávají. Na kole tam jezdí 
široké vrstvy obyvatel od manuálně pracují-
cích po kancelářské síly. Používání aut v cen-
trech měst v cizině je často zpoplatněno ať už 
mýtným nebo formou ekologické plakety. Nová 
a nová parkoviště totiž dlouhodobě nic nevyře-
ší a na západ od našich hranic už to pochopili. 
A tím „oni“ nemyslím jen komunální politiky, 
ale také nás obyvatele …

Ivan Trachta

Vzpomínka na Olgu Havlovou
…v sobotu 20. ledna 2013 se uskutečnila mše 
a vzpomínka na paní Olgu Havlovou, která 
založila Výbor dobré vůle (VDV). Mše se usku-
tečnila na Hradě v katedrále sv. Víta. Vzpo-
mínky na její pracovní úsilí a ochotu vzpo-
mněli všichni, kdo ji znali z blízkého okolí. 
Olgu Havlovou si lidé pamatují jako ženu vý-
jimečnou po všech stránkách. Pomáhala všem 
bez výjimky, bez postranních úmyslů a bez roz-
dílu ras. Pracovala jsem s Olgou Havlovou v 
začátcích zakládání VDV. Bylo to něco úžasné-
ho. Olze by bylo 27. ledna 2013 80 let. Dožila 
by se krásného věku, kdyby její život zákeřně 
neukončila nemoc. Byla to rána pro všechny 
lidi, kteří ji milovali, věděli, co vše vykonala 
a jak se hezky chovala. Všichni, kdo ji znali, 
vzpomínají na ni s velkou úctou, nejen jako 
na zakladatelku VDV, ale i jako na ženu prezi-
denta Václava Havla …

Jiřina Auředníková

Masopust
…zúčastnil jsem se s manželkou masopustu 
na Praze 3. Bylo to něco krásného a hlavně 

dechovka Malinovka (hráli krásné dechovky) 
a skupina bubeníků, to nemělo chybu. Prostě 
krása. Jen tak dál a častěji takovéto akce … 

Čestmír Vlček

…ze včerejšího masopustu jsem hodně zkla-
maná. Poslední roky se účastníme průvodu. 
Vždy si připravím nějakou masku, i když mi 
je 61 let. Rozdavači koláčů (viděli jsme jen 
dva), se pohybovali na chodníku, takže účast-
níci průvodu nedostali nic. Na Viktorce nebyla 
vůbec žádná organizace. O guláši, jitrnicích, 
koblihách a huspenině nebo pivu jsme si ne-
chali jen zdát. Nikdo nedokázal říci lidem, aby 
udělali frontu, tak nebyla šance se u stánků 
k něčemu dostat, pokud jsme se nechtěli doslo-
va prát, jako jsme to viděli. Byla tam spousta 
bezdomovců a viděla jsem, jak si pejskové po-
chutnávali na jitrnicích. Zakázala bych do to-
hoto mumraje přístup se psy. Co se činilo u po-
dia, to viděla nejlépe paní starostka. Tam jsme 
ani nešli. Nakonec mě kdosi polil gulášem, tak 

jsme se sebrali a šli na večeři domů. Ani soutěž 
masek. A tím moje nadšení zcela skončilo …

L. Rehortová

Co s nimi?
…mám problém s populací holubů na Žižko-
vě. Jsem vlastníkem bytu s balkony. Bohužel, 
přemnožená hejna holubů se usazují na bal-
konech, kde kálejí a ničí stavbu. Není to sa-
mozřejmě pouze můj problém či problém Vino-
hrad, ale problém celorepublikový. Nicméně 
se domnívám, že by se měl řešit. Již jedenkrát 
jsem nechala balkon ekologicky sanovat, což 
mne stálo přes 5 tisíc, není ovšem možné, aby 
řadový občan platil každý měsíc takovouto 
částku, domnívám se, že by se o sanaci holubů 
měla postarat městská část, ať již odstřelem či 
podáním léků proti plodnosti …

Vlasta Matějková

…s velkým zájmem jsem si přečetla v RN, že 
se budete v roce 2013 soustřeďovat na zlepšení 
životního prostředí. Pevně doufám, že hlavní 
priorita bude likvidace psích výkalů z chodní-
ků a silnic a likvidace grafi ty na domech. Situ-
ace je absolutně kritická a měli byste důrazně 
zakročit. Vím o případu z Barcelony, kde měli 
stejný problém a vyřešili to jednoduše. Ozná-
mili všem občanům, že od určitého data se 
bude vybírat pokuta 1500 euro na místě a „psí 
policie“, většinou najatá z řad mlad ých neza-
městnaných lidí, hlídala přiřazené úseky. Bě-
hem tří měsíců se problém zcela vymýtil a do 
města se nevrátil. 

Jarmila Davies

Ohlasy a dopisy čtenářů

Dopisy, které jsme tu uveřejnili,
jsou redakčně kráceny. 
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termíny svozu trasa A čas průjezdu

út 12. 3.
út 11. 6.
út 10. 9.
út 26. 11.

křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská 15.00–15.20
křižovatka ul. Slezská/Perunova 15.30–15.50
ul. Ondříčkova (u parku –Žižkovo nám.) 16.00–16.20
Kostnické nám. 16.30–16.50
křižovatka ul. nám. Barikád/Roháčova 17.10–17.30
křižovatka ul. Loudova/Koněvova 17.40–18.00
křižovatka ul. Květinková/V zahrádkách 18.10–18.30
křižovatka ul. Na vrcholu/V domově 18.40–19.00

Týkají se vás jubilejní svatby?
MČ Praha 3 pořádá v dubnu tohoto roku oslavy jubilejních svateb:
– zlatých (50 let)
– smaragdových (55 let)
– diamantových (60 let)
– kamenných (65 let)
Pokud i vy toto jubileum oslavíte, ozvěte se prosím na tel.: 222 116 349 (paní Marta 
Valentová) nebo e-mailem na: martav@praha3.cz nebo na adresu: Úřad městské části 
Praha 3 – Odbor kultury, Lipanská 14, 130 85 Praha 3. n

Radnice pokračuje ve slavnostech vítání svých 
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. V databázi bylo možné najít datum narození dítěte a adresu trvalého bydliště. 

Vzhledem k tomu, že slavnost „vítání dětí” má v třetí městské části dlouholetou tra-
dici a byla rodiči dětí vždy velmi pozitivně hodnocena, radnice by ji ráda zachovala.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto obřadu a narodily se vám děti v rozmezí od 
srpna 2012 do února 2013, ozvěte se prosím laskavě a uveďte: jméno a příjmení dítě-
te, datum narození, adresu trvalého bydliště a příjmení rodičů.

Telefonicky: 222 116 349 – Marta Valentová, poštou: Odbor kultury Úřadu městské 
části Praha 3, k rukám paní Marty Valentové, Lipanská 14, 130 00 Praha 3, 
e-mail: martav@praha3.cz. n

umístění termíny přistavení

Na Vrcholu/V Domově
 2. března 2013 10.00–14.00
28. března 2013 14.00–18.00
29. března 2013 15.00–19.00

nám. Jiřího z Lobkovic (proti č. 11)
 2. března 2013  9.00–13.00
28. března 2013 15.00–19.00
29. března 2013 14.00–18.00

nám. Barikád
 1. března 2013 15.00–19.00
26. března 2013 15.00–19.00
30. března 2013  9.00–13.00

Kostnické nám./Blahníkova
 1. března 2013 14.00–18.00
27. března 2013 15.00–19.00
30. března 2013 10.00–14.00

Přemyslovská/Orlická

 7. března 2013  9.00–13.00
 9. března 2013 15.00–19.00
 4. dubna 2013 15.00–19.00
 5. dubna 2013 14.00–18.00

U Rajské zahrady/Vlkova
21. března 2013 14.00–18.00
22. března 2013 15.00–19.00

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

Křišťanova/Sudoměřská

 4. března 2013 10.00–14.00
 9. března 2013 15.00–19.00
 4. dubna 2013 14.00–18.00
 5. dubna 2013 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
21. března 2013 15.00–19.00
22. března 2013 14.00–18.00

Buková/Pod Lipami 54

 6. března 2013 15.00–19.00
 8. března 2013 15.00–19.00
 2. dubna 2013 15.00–19.00
 6. dubna 2013  9.00–13.00

Jeseniova 143

 5. března 2013 15.00–19.00
 8. března 2013 14.00–18.00
 3. dubna 2013 15.00–19.00
 6. dubna 2013 10.00–14.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
12. března 2013 14.00–18.00
16. března 2013  9.00–13.00

Tachovské nám. (u tunelu)
12. března 2013 15.00–19.00
16. března 2013 10.00–14.00

Ambrožova/Malešická
14. března 2013 14.00–18.00
15. března 2013 15.00–19.00

Koněvova/V Jezerách
14. března 2013 15.00–19.00
15. března 2013 14.00–18.00

Křivá 15
19. března 2013 15.00–19.00
23. března 2013  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská
20. března 2013 15.00–19.00
23. března 2013 10.00–14.00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané 
 prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy 
nebezpečných odpadů: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky 
(ne jedlé či potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), zářivky, výboj-
ky, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní).

K odkládání nebezpečného odpadu můžou občané též využít sběrný dvůr v Malešic-
ké 74, letní provozní je po–pá 8.30–18.00 hod. (v době zimního času do 17.00 hod.), 
so 8.30–15.00 hod. Tel.: 734 161 076. n

Odbor technické správy majetku a investic, tel.: 222 116 383, 300, 387

Kontejnery na použité šatstvo a obuv najdou obyvatelé 
Prahy 3 od března i v ulicích Žižkova
Městská část Praha 3 zakoupila kontej-
nery na použitý textil i obuv, které bude 
mít v bezplatném užívání pro humanitár-
ní účely Diakonie Broumov. Ve třech loka-
litách na Žižkově tak budou moci občané 
zřejmě už v březnu odkládat použitý tex-
til a obuv.

„Možnosti pro ekologicky i společensky 
šetrné využití použitého textilu jsou dnes 
na území Prahy 3 značně omezené. Nabíd-
ku na spolupráci s Diakonií Broumov před-
chozí vedení radnice odmítalo, já jsem rád, 
že se nám podařilo se s touto zavedenou 
charitativní organizací dohodnout, zlepšit 
služby občanům Prahy 3 a zároveň pomo-
ci potřebným. Rada městské části schvá-
lila smlouvu o výpůjčce kontejnerů, které 
už jsou objednány,“ řekl místostarosta On-
dřej Rut.

Charitativní organizace Diakonie Brou-
mov poskytuje sociální služby lidem, kteří 
se ocitli v krizové životní situaci, například 
dlouhodobě nezaměstnaným, mentálně 
postiženým občanům nebo propuštěným 
vězňům. Odložený textil i obuv pracovní-
ci diakonie dále třídí a věnované věci pak 
předávají přímo potřebným lidem. Celore-
publikovou působností je Diakonie Brou-
mov s.r.o. mezi organizacemi zabývajícími 
se sběrem použitého šatstva jedinečná. 
Systém třídění je nastaven tak, že z přive-
zeného použitého textilu je 90 % dále vy-
užito a jen 10 % zůstává odpadem.

Žluté kontejnery na textil budou umís-
těny na rohu ulic Velehradská/Vinohrad-
ská, na Koněvově 205 v blízkosti polikli-
niky a u domu Ondříčkova 37. Diakonie 
Broumov bude zajišťovat nejen využití 
sesbíraného oblečení a obuvi, ale též ob-
sluhu kontejnerů i úklid v jejich okolí. n

-mot, jel-

Žižkovská radnice stále myslí na seniory jubilanty 
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost využívat in-
formací pro oslovení seniorů ke gratulaci k životním jubileím. V databázi registrů bylo 
možné najít datum narození, adresu a oslovit jubilanty dopisem. 

Nyní pro tento účel není možno do registrů nahlížet. Přesto by radnice ráda tradi-
ci gratulací zachovala, a prosí proto občany s trvalým pobytem v Praze 3, kteří osla-
ví v dubnu–září 2013 své 70., 75., 80., 85., 90., 91. a vyšší narozeniny, aby se přihlásili 
Martě Valentové, Odbor kultury, Lipanská 14, 130 00 Praha 3, telefon: 222 116 349, 
e-mail: martav@praha3.cz. n

Kontejnery už slouží i v jiných městských částech

Foto: MČ Praha 10
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Život po životě s kapelou The Plastic People Of The Universe
Odkaz Mejly Hlavsy, lídra formace The Plastic People Of The Universe, ani dvanáct let po jeho smrti nevy-
šuměl. A svůj podíl na tom má baskytaristka Eva Turnová, která ho na jeho postu s ženskou elegancí vystří-
dala. Možná díky ní kultovní undergroundová kapela stále funguje a často vystupuje po žižkovských klubech.

Eva Turnová (nar. 1966)
je textařka, překladatelka, ale hlavně 
baskytaristka legendární kapely The 
Plastic People Of The Universe, kam 
nastoupila po smrti Mejly Hlavsy, 
guru undergroundové scény. Působila 
i v kapelách Odvážná srdce a DG 307, 
má i vlastní hudební projekt Eturni-
ty. V současnosti jí vychází sbírka 
sloupků Turnový háj, kterou si můžete 
koupit přes její facebookový profil.

Foto: www.rock-jazz.cz

Mají Plastici nějakou návaznost na 
žižkovský underground?
Hodně hrajeme v Akráči, Matrixu. Po-
slední koncert U Vystřelenýho oka (18. 9. 
2012 – Nekonvenční žižkovský podzim – pozn. 
red.) byl naprosto úžasný. Co se týče plat-
forem, nemá o ně Žižkov nouzi. Hospoda 
Nad Viktorkou nebo Kuře v hodinkách – 
to jsou taky naše oblíbené hudební štace. 
No a v rámci budoucí renovace Náklado-
vého nádraží Žižkov mají Plastici jistou 
souvislost – saxofonista Vráťa se podílí 
na jednom z projektů, že by se tam mohla 
udělat zvláštní biosféra složená z vegetací 
a živočichů. Spolupracuje s jedním člově-
kem, který se jmenuje… Hmyzák?

Teď si ze mě děláte srandu.
Vážně, nedělám. (smích) Klidně vám ně-
jaké návrhy od Hmyzáka přepošlu. Ale 
možná si to pletu a s Vráťou Brabencem 
jednal Haďák – to je jiný chlapík. Přišel 
jednou k Vystřelenýmu oku, skočil nám 
do řeči: „Hele, Vráťo, pošlu ti fotky, je to 
skvělý projekt. Přes Evu dostaneš nějaké 
návrhy.“ Vráťa totiž konečně objevil inter-
net, ale moc s ním neumí. Takže Haďák 
vymyslí živočichy, Vráťa rostliny, protože 
je to výborný zahradník. Ale jestli s tím 
uspějí, těžko říct. 

PPU odehrají 6. března v Paláci Akro-
polis vzpomínkový koncert za Mejlu 
Hlavsu. Jaké to bylo, nahradit takového 
frontmana v tak specifické kapele?
Najednou jste tam za někoho, kdo měl 
obrovský charisma. Hrajete jeho skladby 
a šance, že byste vymysleli něco jako on, 
je mizivá. Byla jsem neustále terčem po-
zornosti. Každý na mě pokřikoval: „Kde 
je Mejla?“ A já na to akorát: „Malvazinky, 
hrob číslo 350.“ Pak jsem přinesla novou 
písničku já – Pojď na Vráťův text. Vlastně od 
Mejly jsme natočili jen jedno CD, protože 
Líně s tebou spím je ještě Hlavsovým dílem.

Jak probíhal konkurz na post 
baskytaristy?
Vzali si mě kvůli tomu, že jsem hrála 
s Mejlou v Šílenství a s DG 307. Nedoved-

li si vůbec představit, že by ho napodo-
boval nějaký chlap – vážným kandidátem 
byl dokonce Ivan Král. Existuje záznam 
porady mezi Kábou a Vráťou, koho vez-
mou na basu. A je tam akorát ožrale sly-
šet: „whuééé, dlouhý nohy.“ Hraní v téhle 
kapele znamenalo pro mě vstup do jiného 
světa – od začátku jsem měla nálepku, že 
jsem náhrada za Mejlu, ale nikdo ode mě 
víc nečeká. Máte pocit, že se lidi bavěj 
s vámi, že hrajete dobře. Ale bylo to kvůli 
tomu, že se mi třáslo stehno v sukni.

“Plastici nemají 
v sobě žádné 
PR, a to je 
underground

Co by na vaše poslední album Maska za 
maskou Hlavsa asi řekl?
On byl vlídnej – nikdy by mi neřekl, že 
při hraní nedomačkávám struny. (smích) 
Hlavsa mě bral jako parťáka, stejně jako 
Vráťa. Kdyby pracoval na naší poslední 
desce, byla by jiná, měla by sevřenější for-
mu, ale mně se tam právě líbí ta rozmani-
tost. Jsou tam rockovější skladby od Joea 
a řekněme velvetovější ode mě a i pár 
vyloženě psychedelických. Je to poprvé 
v dějinách Plastiků týmová práce. Ale 
koncepci vystupování měl Mejla promyš-
lenější – deska, turné, pauza. Teď hrajeme 
v každé hospodě.

Nakonec to ale vypadá, že hlavním 
motorem kapely jste vlastně vy.
Každý má nějakou úlohu, Vráťa šoumen, 
Pepa kapelník, Kába držák, Joe skladatel.
Kolem komponování se chodilo po špič-
kách, nikdo nevěděl, co dál. Když jsem 
přinesla hotovou písničku, ostatní to 
chtěli rozepsat pro smyčce a dechy, i to 
Mejla dělal. Kanárek, Muchomůrky bílé – 
sice vykrádal svoje vzory, byl to ale roz-
hodně hudební génius.

Jaké to je hrát ve skupině, kde jsou spo-
luhráči starší o celou generaci?
Na začátku jsem tady byla za křehkou 
ženskou, jenomže po dvanácti letech je to 
jak na vojně. Stírá se rozdíl mezi pohlaví-
mi. Po 40 dnech na zájezdu v Americe kaž-
dý z nás ví, co se druhému honí v hlavě. 
Je těžký říct, čím mě štvou, protože bych 
musela mluvit o jejich vlastních osobních 
cestách. Musím si hájit svoje teritorium – 
smíte je pustit jen odsaď podsaď. A třeba 
že já jako ženská stěhuju těžký aparát? To 
mi řeknou, že jsou zase starý! Tak to dě-
láme před výjezdem sami ve dvou v pět 
ráno. Někdy jsou k sežrání, často zase 
pěkně protivný. (smích)

Zmínila jste, jak se Vráťa pere s inter-
netem. Jak se Plastici aklimatizovali do 
21. století?
Můžu dát jeden příklad. Byli jsme sou-
částí televizního pořadu „Image alterna-
tivních kapel“. Přítomni byli i Sunshine, 
kteří přinesli 4 giga vlastních nápadů. 
A my? Akorát dvě trička. (smích) Kluci 
pak vypadali, že ani nevědí, co je vlast-
ně image, přitom na začátku vystupovali 
v tunikách, kapal na ně tuk z ryb… Plasti-
ci nemají v sobě žádné PR.

Vypadá to, že žádný progres Plastiky 
už nečeká.
My jsme takoví statičtí, ale v tom je taky 
síla. Když se podívám na Vráťu a vidím 

jeho pohyby, je to jak ze zpomaleného 
filmu. Vytáhne si cigáro, zapálí ho, pak 
zjistí, že je v Národním, kde se nekouří, 
dá ho zase zpátky…

PPU jsou často spojováni s bojem proti 
establishmentu. Nyní mi přijde, že se 
ve svých textech strefujete do vkusu 
českého národa.
Češi mně přišli vždycky jako hluboký ná-
rod. Že se očekávání moc nenaplnila, to 
přičítám letargii a zbabělosti. My chceme 
změnu, ale zároveň by ji měl udělat za nás 
někdo jinej. Horáková, Havel – za tyhle 
všechny se Češi schovávají. A po jejich 
smrti je dnes jasné, že nás nikdo nespasí. 

To nemluvíme ale o vkusu…
Zvítězí pohodlnost – na spousty míst se 
tlačí jako kdysi poplatní lidé a ti sem ta-
hají stejnou kulturu. Jinak nedokážu po-
chopit, proč by lidé poslouchali Michala 
Davida? Nebo že by Helena Vondráčková 
byla podobná Britney Spears? Přece pěta-
dvacetiletí lidé neposlouchají to samé, co 
jejich rodiče. Mě děsí absence originality, 
ta tu najednou chybí. Říct si, takový chce-
me život, pojďme se tak chovat.

Jaká je úloha současného 
undergroundu?
Magor říkal, že úloha undergroundu je 
dnes těžší. Buď jdeš s dobou, nebo proti 
ní, a to se dalo v minulosti líp rozeznat. 
Třeba ke kauze Pussy Riot bylo třeba se 
postavit, protože to byla svým způsobem 
analogická situace k tomu, co kluci proží-
vali v 70. letech. Vážím si jich, že nejsou 
ničím poplatní. Nezhostili se nikdy žád-
ných postů, co jim nabízeli. Svým posto-
jem jdou proti světu, který je vyloženě 
pragmatickej a vlastně přetvářka.

Svými sloupky, které právě vydáváte 
jako knížku pod názvem Turnový háj 
s vlastními kresbami, přispíváte do časo-
pisu Instinkt. Nevěděl jsem, že malujete.
Začala jsem teprve loni. Ve škole mně 
malování nikdy nešlo – střílející Aurora 
nebo jak přijely tanky do Prahy, dopadly 
děsně. Ale jak to máte v sobě nasbíraný, 
všechno vyplivnete, ať už máte techniku 
zvládnutou, nebo ne. Zkusila jsem jednou 
namalovat Vráťu a někdo na Facebooku 
se mě zeptal, co za to chci. Já myslela tak 
200 korun za barvy, ale on: „5000 v po-
hodě?“ A já, no jasně! (smích) Od té doby 
jsem namalovala 30 obrazů a je v tom cítit 
zvláštní pokrok. n

MARTIN HOŠNA
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Žižkovské kino Aero slaví výročí a hledá mladé diváky
Patnáct let uplynulo od doby, kdy se Aero stalo vyhledávaným artovým kinem, v němž se konala zcela jiná 
produkce, než kterou přinášely komerční multiplexy. Od té doby si Aero uchovává svůj avantgardní šmrnc, 
přestože nalákat diváka na alternativní nebo klasické snímky je běh na dlouhou trať, jak potvrdil jeden ze 
zakladatelů Aera Pavel Rajčan.

Kino Aero slaví 15 let svojí 
novodobé existence a zároveň 
80 let od samotného založení 
kina. V jakém duchu budou 
dvojí narozeniny probíhat?
Oslavy jsou naplánované po celý 
rok. Slavnostní akt proběhnul 
15. února, kdy se promítal sní-
mek Černá kočka, bílý kocour od 
Kusturici. Právě před patnácti 
lety to byl náš první film, který 
přilákal do kin na deset tisíc ná-
vštěvníků, což je nevídané čís-
lo – dnes by na takový film do 
kin nepřišlo tolik lidí ani v celé 

republice. Během roku budeme 
výročí připomínat speciálními 
akcemi, přehlídkami a předpre-
miérami. Oslovili jsme i různé 
režiséry, kteří s kinem Aero mají 
spjato spoustu zážitků a byli 
ochotni na něj zavzpomínat.

Za tu dobu navštívilo Aero přes 
milion diváků. Jak si vysvět-
lujete stálou diváckou popu-
laritu, když přitom jiná malá 
kina kvůli konkurenci obřích 
kinosálů zcela zanikla?
Všechno to musíme brát z jiné-

ho kontextu. Jiná situace byla, 
když jsme začínali, a jiná je nyní. 
V roce 1998 se zavřelo přes pade-
sát kin, z nichž se vytvořily fitness 
centra nebo jiné podniky. Musím 
teď poděkovat tehdejším žižkov-
ským zastupitelům, kteří bojova-
li za to, aby kino vůbec přežilo. 
Podařilo se nám zaujmout pozici 
ve filmových klubech, pořádali 
jsme různé přehlídky. Tehdy moc 
artových kin po Praze nebylo, 
a to všechno vedlo posléze k veli-
kým návštěvám.

Připomenete i osmdesáté výro-
čí vzniku kina?
Samozřejmě, ale spíše okrajově. 
Máme bohužel málo pramenů 
z té doby, přesto se k založení 
kina průběžně vracíme. Napří-
klad v jeden den promítáme dva 
filmy pro pamětníky, přitom pro-
story vyzdobíme starými plakáty 
a uvaděčky budou nabízet divá-
kům dobové cukrovinky. 

Kdy bylo Aeru nejhůř? 
V roce 1997 bylo kino prakticky 
zdevastované a chodilo do něj 
jen 13 lidí denně. Od té doby 
městská část Praha 3 investovala 
spoustu peněz, aby mohlo kino 
fungovat, za což chceme radnici 
moc poděkovat. Hlavní krize pa-
nuje nyní, kdy do kin přišla di-
gitalizace, a my musíme bojovat 
o diváka, protože obyvatelstvo 
na Praze 3 se výrazně proměnilo. 
Kdysi zde žilo mnoho mladých 
lidí, kteří navštěvovali Aero, ale 
ti se nyní přesunuli do Oka. Ná-
vštěvnost je obecně menší, pro-

tože přibývá více možností – do-
mácích kin nebo vypalování. 

Změnil se nějak vkus českého 
diváka během patnácti let? 
Artové kino je vyhraněné pro di-
váka svojí produkcí. Nemáme co 
do činění s trhem a multiplexy, 
které mají logicky vyšší návštěv-
nost. Mladá generace není zvyk-
lá chodit do kina a my je to mu-
síme znovu naučit. Je to zážitek 
nejen kulturní, ale i sociální. 

Kterého svého programu si 
nejvíce ceníte?
Přehlídku klasiky – I. Bergman-
na nebo F. Felliniho – považuji 
za úspěch, protože na takové fil-
my se běžný smrtelník do kina 
nedostane. Udělali jsme odvážný 
krok, že jsme nakupovali práva 
na jednotlivé filmy, jezdili jsme 
pro kopie do Polska nebo na Slo-
vensko a připomněli jsme tak zla-
tý fond světové kinematografie.

Aero se o svoji budoucnost bát 
nemusí. Přesto, jak se díváte na 
to, že stát podporuje filmový 
průmysl čím dál míň?
Je to hrozná situace. Třeba v Pol-
sku jsou výdaje na kulturu pět-
krát vyšší než u nás. Všechno se 
ale proměňuje. Životnost nové-
ho filmu je pouhý týden, proto-
že produkce je tolik, že se filmy 
po premiéře přestávají brzy hrát. 
V případě artových filmů se ale 
snažíme naučit mladou generaci 
chodit do kina, aby se naučila pro-
žívat film skrze vlastní zážitek. n

MARTIN HOŠNA

Mezinárodní festival dokumentárních filmů na VŠE
Promítání jedinečných dokumentů pod názvem Jeden svět, které pořádá společnost Člověk v tísni, 
se tentokráte zaměřilo na tematiku lidských práv ve světě. 

Na Vysoké škole ekonomické 
v Praze na Žižkově proběhne 
festival ve dnech 11.–14. břez-
na a účastnit se ho může každý, 
studující i nestudující. Po kaž-
dém promítání se zájemci o da-
nou problematiku můžou do-
zvědět víc skrze diskuze, které 
povedou filmoví tvůrci a zkušení 

odborníci. Můžete se těšit jak na 
snímky od českých tvůrců, tak 
i dánských, jihokorejských, švý-
carských nebo ruských.

Pozornost upoutá film Puti-
nův polibek, který je jistou sondou 
do nacionalistických mládežnic-
kých hnutí věrných současnému 
prezidentovi Ruska Vladimiru 

Putinovi. Snímek Zakázané hlasy 
pojednává o třech aktivistkách 
z Iránu, Číny a Kuby, jež spo-
juje boj proti diktatuře skrze so-
ciální sítě. O skanzenu komuni-
smu – neuznané Podněsterské 
moldavské republice – referuje 
poeticky laděný dokument Pev-
nost českých autorů Kláry Tasov-
ské a Lukáše Kokeše. Absurdní 
fraška okolo tykadlového řidi-
če je zaznamenána ve filmu Svo-
boda pro Smetanu, daleko hlubší 
téma se objevuje v jihokorejském 
snímku Po zemi, po moři, v němž 
obyvatel Severní Koreje zorga-
nizuje složitý útěk z rodné vlas-
ti za lepší budoucností, ocitá se 
ale v drsném světě byznysu. Po-
slední snímek Velvyslanec odkrý-
vá tematiku nelegálního obcho-
du s diamanty a diplomatickými 
pasy v Africe. Více informací na 
www.jedensvet.cz n

Předpremiéry 
a festivaly v Aeru:
Od 5. do 10. března proběhne 
tradiční přehlídka filmové (ne)
estetiky Festival otrlého divá-
ka, letos s hlavním tématem 
„venkov“. Cyklus předpremiér 
Čerstvé zboží bude v březnu 
pokračovat v sobotu 23. 3. 
ve 20.30 hodin francouzským 
filmem Na dřeň Jacquese Au-
diarda a v neděli 24. 3. po 
14. hodině se pak poprvé 
v Aeru představí bleší trh s hu-
debními a obrazovými nosiči 
Audio/Video Vexl – otevřená 
tržnice pro všechny milovníky 
starších i novějších médií. 
Začátek dubna, od 4. do 7., 
Aero zahájí výroční filmovou 
přehlídkou Patnáctky, když 
uvede výběr nejlepších filmů, 
které s Aerem pojí rok jejich 
vzniku, tedy rok 1998. Filmy 
jako Big Lebowski, Idioti, Mi-
lenci ze severního pólu, Strach 
a hnus v Las Vegas, Jackie 
Brown a další jsou dnes již těž-
ko k vidění na velkém plátně 
a dokazují, že rok 1998 byl ve 
filmovém světě velmi plodný. 
Přelom dubna a května bude 
v Aeru patřit islandskému 
filmu. Současně s novinkou 
islandského režiséra Baltasara 
Kormákura The Deep, která 
figurovala v oscarovém short-
listu na nejlepší zahraniční film, 
uvede Aero téměř kompletní 
retrospektivu tohoto výjimeč-
ného režiséra.

V půlce února se uskutečnila narozeninová party kina Aera

Jihokorejský snímek Po zemi, po moři

Z filmu Svoboda pro Smetanu

Foto: www.kinoaero.cz

Foto: www.jedensvet.cz

Foto: www.jedensvet.cz

-ham-
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Biskucova 31, P3, tel.: 271 771 349

 1. pá 18.00 Sunset Blvd. (FK) 
 20.30 Terapie láskou 
 23.00 Argo
 2. so 15.00 Kozí příběh se 

sýrem
 17.45 MET: Live in HD – 

Parsifal/R. Wagner 
 3. ne 18.00 Ve stínu 
 20.30 30 minut po půlnoci
 4. po 18.00 Láska (FK)  
 20.45 Filmjukebox: 

Vymítač ďábla, 
www.filmjukebox.cz

Festival otrlého diváka, 
5.–10. března (9. ročník)

 5. út 18.00 Pekelný svazovač: 
Technika jeřábové bon-
dáže + I na Barbie občas 
přijde splín  
20.30 Stokerovi

 6. st 18.00 Dívka s kaméliemi 
+ Ukolébavka, po které se 
nevzbudíš

 20.30 Vojížděči vodpadků
 7. čt 18.00 Za černou duhou 
 20.30 Noc drůbežích 

mrtvol
 8. pá 18.00 El Santo a Fantom 

Škrtič 
 20.00 Amerika 3000 
 22:00 Pro pár cenťáků 

navíc
 9. so 16.45 Otrlé Aero naslepo
 19.00 Démoni 
 21.30 Klaun k popukání
 23.30 Rajcovní klinika
10. ne 16.00 Lacinej fešák Eddie
 18.00 Zvěrstvo 
 20.00 Motel Auvajs 
11. po 18.00 Odpad město smrt 

(FK)
 20.30 uzavřená projekce
12. út 18.00 Pieta (FK) 
 20.30 Nespoutaný Django
13. st 18.00 Láska všemi deseti
 20.30 Mistr 
14. čt 18.00 Hon (FK) 
 20.30 Flamenco Hoy de 

Carlos Saura 
15. pá  18.00 Nepoužitelní 
 20.15 30 minut po půlnoci
 23.30 Sedm psychopatů
16. so 16.45 MET: Live in HD – 

F. da Rimini/R. Zandonai
17. ne 18.00 Argo 
 20.30 Terapie láskou 
18. po 18.00 Post Tenebras Lux
 20.30 Nespoutaný Django
19. út 18.00 Láska všemi deseti
 20.30 Nepoužitelní 
20. st 18.00 Hitchcock 
 20.30 Láska (FK) 
21. čt 19.45 NT Live: Lidé 
22. pá 18.00 Anna Karenina 
 20.45 Hledá se prezident
 23.00 Mama
23. so 17.30 30 minut po půlnoci
 20.30 15 let Aera – před-

premiéra filmu Na dřeň 
 23.00 Nic nás nerozdělí
24. ne 14.00 Audio/Video Vexl 

v baru

 18.00 Nepoužitelní 
 20.30 Sněhurka: 

Jiný příběh (FK) 
25. po 18.00 Pieta (FK) 
 20.30 Hon (FK) 
26. út 18.00 Odpad město smrt 

(FK) 
 20.30 Aero naslepo 
27. st 18.00 Terapie láskou 
 20.45 Hledá se prezident
28. čt 18.00 Post Tenebras Lux 

(FK) 
 20.30 Bez doteku 
29. pá 18.00 Argo 
 20.30 Na dřeň 
 23.00 Ve stínu
30. so 18.00 Láska všemi deseti
 20.30 Nespoutaný Django
31. ne 18.00 Hledá se prezident
 20.30 Tenkrát na Západě 

(FK)

Filmy pro seniory
 5. út 10.00 Paříž-Manhattan
12. út 10.00 Sněhurka: Jiný 

příběh
19. út 10.00 Nepoužitelní
26. út 10.00 Hledá se prezident

Baby Bio
 6. st 10.00 Sněhurka: Jiný 

příběh
13. st 10.00 Paříž-Manhattan
20. st 10.00 Terapie láskou 
27. st 10.00 Nepoužitelní

Aero dětem
 3. ne 15.00 Roztodivné rostliny
17. ne 15.00 Co se skrývá 

pod zemí?
24. ne 15.00 Cirkusáda
31. ne 15.00 Vlněné hraní

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, P3

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

 2. so 15.00 Duo Teres (A. Vival-
di, J. S. Bach, J. Freidlin, 
R. Dyens, F. Tarrega, 
A. Piazzolla)

 5. út 19.30 Malá česká muzika 
J. Pospíšila (Písně české-
ho jara)

 6. st 19.30 M. Zelenka – kyta-
rový recitál, spoluúčinku-
je: V. Zelenka (G. Fr. Hän-
del, A. Michna aj.) 

11. po 19.30 R. Sršňová – hou-
sle, A. Stará – klavír 
(J. V. Stamic, W. A. Moza-
rt, A. Skoumal, A. Dvořák, 
C. Debussy, G. Gershwin)

12. út 19.30 Camael (Autorské 
písně členů souboru – 
o čarování, lásce a kouz-
lech) 

16. so 15.00 V. Zawadská – 
přednes, Lydie Härtelo-
vá – harfa (Skladby pro 
sólovou harfu a výběr 
z poezie a prózy)

18. po 19.30 A. Strejček a vokál-
ně instrumentální soubor 
dobových nástrojů Chairé 
Příbram (Duchovní a paši-
jové písně, jarní a veliko-
noční lidové písně)

19. út 19.30 Flautus vocis (G. F. 
Händel, E. Bozza, C. De-
bussy, latinsko-americká, 
soudobá muzika a jazz) 

21. čt 19.30 Muzika folklorního 
souboru Gaudeamus VŠE 
v Praze a Lidová muzika 
z Chrástu

25. po 19.30 I. Budweiserová 
a Fade in – velikonoční 
koncert

26. út 19.30 P. Maceček – hou-
sle, P. Voráček – klavír 
(Houslové sonáty 
L. van Beethovena)

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod. 
a v přestávkách koncertů
1.–15. 3. 2013 „Dávné znění“, 

P. Hejný – obrazy
21. 3. – 19. 4. 2013 „Stopy v trá-

vě“, A. Kaminská

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

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

 3. ne Vražda v salónním coupé  
12. út Vražda v salónním coupé 

(zadáno)
13. st České nebe
14. čt České nebe
15. pá Blaník (zadáno)
17. ne 16.00 + 19.00 Dlouhý, 

široký a krátkozraký
19. út Němý Bobeš
20. st Vražda v salónním coupé 

(zadáno)
21. čt Dobytí severního pólu
24. ne Blaník
26. út Záskok
27. st Záskok 
28. čt Cimrman v říši hudby

Hosté Žižkovského divadla JC
 1. pá R. Jaroš, J. Neuberg, 

M. Noháč, F. Vlček, 
O. Lážnovský a K. Moco-
vá: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili-
onář (Divadlo Aqualung)

 2. so 9.00–22.00 (cca) Divadel-
ní tříska

 3. ne 9.00–15.00 (Divadelní 
tříska)

 4. po M. Frayn: Bez roucha – 
zadáno (Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram)

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

 6. út P. Nagy: Nezvěstná (3D 
Company)

 7. st O. Lážnovský, K. Mocová: 
Příliš skromný Nick Carter 
(Divadlo Aqualung)

 8. pá J. Gillar, V. Škutina: …a na 
hrušce sedí diktátor (Weri-
chova společnost Kampa)

10. ne T. Pratchett: Stráže! Strá-
že! (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

11. po W. Allen: Centra Park 
West (3D Company)

16. so K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky (Divadlo 
Aqualung)

18. po F. G. Lorca: Dům Bernar-
dy Alby (Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram)

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

23. so Až opadá listí z dubu – 
premiéra (Divadlo Aqua-
lung)

25. po Remedium

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 7. čt 20.00 Sýkorovo kvarteto, 
The Two Shots

14. čt 20.00 Sedící Kameny
21. čt 20.00 Plum Jam, blues
28. čt 20.00 Cilek Aromali Kre-

mali Bisküvi

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

* program v produkci Junior klubu

Výstava ve foyeru: 1. 3. – 1. 4. 2013 
Únik do Indie – fotografie 
Alice Čermáková

 2. so 19.00 FutureLine: When 
it rains, Planet of a, The 
Reall + host Photolab*

 3. ne 19.30 Smrt v růžovém 
(dVA)

 4. po 20.00 Čezko forever/Sku-
tečná událost (dVA)

 5. út 19.30 Divadelní soubor 
Čvachtatarbík: Terapeu-
tický program doors*

 6. st 19.30 The Plastic People 
Of The Universe*

 8. pá 19.30 Žánrové ceny APH
 9. so 19.00 FutureLine: The 

Eclipse, Čarovátko, Buja-
béza + host Taliesyn*

10. ne 19.30 Ag Flek*
11. po 19.30 Mafiánská opera 

(dVA)
12. út 19.30 Matěj Ptaszek & 

Dobré ráno Blues Band + 
Vl. Třešňák & Temporary 
Qintet – křest CD

13. st 20.00 7. Pádů H. Dědka 
(dVA)

14. čt 19.30 Imt Smile
15. pá 19.30 Bohren & Der Club 

Of Gore + Arms And Slee-
pers 

16. so 19.30 FutureFirstLine: Gits 
+ host One Gig Heroes*

18. po 19.30 Sunrise Avenue 

19. út 19.30 Tři sestry + host
20. st 19.30 EuroConnections: 

Samúel Jón Samuélsson 
Big Band + Nicolas Repac

21. čt 20.00 Jessie Ware
22. pá 19.30 Other Music: 

Skip & Die
23. so 19.30 Liver Music a Ju-

nior klub uvádějí Meziná-
rodní den žen: VÄRTTINÄ*

24. ne 19.30 Rob Tognoni + 
Steve Walsh & Friends*

25. po 19.30 Music Infinity: Los-
cil + Simon Scott

26. út 19.00 Nová vlna se sta-
rým obsahem*

27. st 19.00 Planet Connection: 
The Balanescu Quartet 
„25 Years“

28. čt 19.30 Marimba live drums*

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

Slevy pro studenty, 
důchodce a zdravotně 
postižené na vybraná 

představení

4. po + 5. út 20.00 L. Vagnerová 
& Company: Jezdci

 7. čt 20.00 DOT504/L. Vagne-
rová: Perfektní den aneb 
Mr Gluteus Maximus

 8. pá 14.00 + 19.00 Eurytmické 
vystoupení skupiny Mistral

11. po 20.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha?

12. út 20.00 NANOHACH/L. 
Bartůňková/M. Záhora: 
Orbis pictus

14. čt 20.00 VerTeDance/Ch. 
Öfverholm (SWE): Found 
& Lost

17. ne 20.00 K. Stupecká: Teorie 
chaosu, Kašpar

19. út 9.00 + 11.00 PKB/H. Po-
lanská Turečková: Kdo je 
na světě nejmocnější?

22. pá 20.00 Tantehorse/M. Če-
chová: S/He Is Nancy Joe

23. so 10.00 +17.00 M. Čecho-
vá: workshop

25. po 9.00 + 13.00 Tantehor-
se/M. Čechová: S/He Is 
Nancy Joe, 20.00 Spit-
fire Company & Warsaw 
Mime Center: 13. měsíc/
Requiem za Bruna Schulze

27. st 9.00 + 11.00 B. Látalová 
a kol.: Velká zvířecí fantazie

28. čt 7.00–13.00 Motiv P: Se-
minář human resources

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

11. 10. 2012 – 5. 5. 2013
 Zapomenuté žižkovské 

pavlače – ve spolupráci 
s Muzeem hl. m. Prahy

„Stopy v trávě“ v Atriu
Tématem výstavy Anny Kaminské s ná-
zvem „Stopy v trávě“, která bude k vidění 
ve výstavní síni Atrium ve dnech 21. 3. 
–19. 4., jsou krajiny. Olejomalby a akry-
ly malované na plátně, jež vznikly v letech 
2011–2013, představují průřez vývojem 
autorčina stylu tvorby a jsou výsledkem 
snahy o zachycení především atmosfé-
ry daného místa. Všechny obrazy spoju-
je láska ke krásné české krajině a k čistotě 
přírody vůbec. n
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Nestátní neziskové organizace
Jedná se o organizace, které jsou institucionálně od-
děleny od veřejné správy a nevytvářejí zisk. Nejčastěji 
mají formu občanského sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, účelového zařízení církve, nadace nebo 
nadačního fondu. 

Centrum dětí a mládeže Teen 
Challenge International ČR 
(CDM)

Teen Challenge působí na dolním Žižkově od roku 2001. 
Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti 
a mládež ve věku od 6 do 19 let se zaměřením na mlad-
ší děti. Klienty podporuje ve smysluplném řešení jejich 
problémů a poskytuje jim prostor pro nacházení vlastní 
hodnoty.

V říjnu 2012 centrum otevřelo po rozsáhlé rekonstruk-
ci nové prostory, kde jsou k dispozici tři klubovny, vý-
tvarná dílna, kuchyň, počítačová učebna, multifunkční 
prostor pro taneční a sportovní aktivity. Nabídku služeb 
tvoří stabilně výchovné, vzdělávací a aktivizační činnos-
ti, jako např. doučování, prevence, výtvarné aktivity, va-
ření, hra na hudební nástroje, osobní poradenské rozho-
vory, seznamování s biblickými příběhy a křesťanskými 
hodnotami, návštěvy kulturních akcí, letní tábor, výlety, 
zprostředkování zájmových činností v jiných organiza-
cích a poradenství rodičům ohledně potřeb jejich dětí.

Otevírací doba:
úterý 14.00–19.30 hod., 
středa, pátek 14.00–17.30 hod., 
čtvrtek 14.00–17.30 hod., indivi-
duální doučování dle dohody 
Kontakt:
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3 (dvorní trakt)
www.cdmpraha.cz, tel.: 777 705 165, 775 556 643

Beztíže

Klub Beztíže poskytuje služby zejména starším dětem 
a mládeži ze Žižkova již 12 let. Podporuje je v období 
dospívání, při hledání vlastní identity a v aktivním za-
pojení do společnosti. Doplňuje širokou nabídku vol-
nočasových aktivit své domovské organizace Domu dětí 
a mládeže Praha 3 – Ulita sídlící na Balkáně na Jarově.

V současné době nabízí Beztíže dvě registrované soci-
ální služby – nízkoprahový klub pro děti a mládež Klub 
Beztíže a terénní program pro děti a mládež ve věku 
6–26 let Streetwork Beztíže poskytovaný přímo v uli-
cích Prahy 3.

Do Klubu Beztíže může přijít kdokoliv od 11 do 21 
let, a to prakticky každý den od pondělí do pátku včetně 
drtivé většiny školních prázdnin a státních svátků. Klub 
nabízí mladým bezpečné volnočasové vyžití (sportovní 
výzbroj, hudební vybavení, deskové hry, literaturu, in-
ternet, workshopy, diskuze apod.) včetně podpory vlast-
ních projektů a pořádání komunitních zábavně-moti-
vačních akcí. Pomáhá dospívajícím při řešení obtížných 
životních situací (škola, práce, rodina, vztahy, vrstevnic-
ké skupiny, konflikty se zákonem atd.). Všechny služby 
poskytují kvalifikovaní kontaktní pracovníci zdarma. 

Beztíže také již pátým rokem ve spolupráci s měst-
skou částí Praha 3 a NZDM Husita organizuje preven-
tivní letní tábor a navazující výjezdové akce.

Otevírací doba:
pondělí–pátek 14.00–
19.00 hod. včetně většiny 
státních svátků a školních 
prázdnin
Kontakt:
DDM Ulita – zadní část (budova C), 
Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 
www.beztize.ulita.cz, www.facebook.com/klubbeztize 
tel.: 728 163 166, 271 771 026

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež R-Mosty

R-Mosty působí na území dolního Žižkova a slouží ohro-
ženým dětem a mládeži od 10 do 18 let se zaměřením ze-
jména na starší věkové skupiny. Pomáhá dětem v sociál-
ně nepříznivých situacích, např. když žijí v nevhodných 
ubytovacích podmínkách, řeší problémy s dospíváním 
nebo ve škole, radí s volbou povolání.

Poskytuje pomoc při řešení konfliktních sociálních si-
tuací, jako jsou kriminalita, šikana, vandalismus, záško-
láctví a užívání drog. Pomáhá vyrovnat se s obtížnými 
životními událostmi, jako jsou rozpad rodiny, problémy 

rodičů, partnerské problémy, chudoba, bydlení, těhoten-
ství či zneužívání.

Služby NZDM jsou hlavně preventivní, v druhé řadě 
jde o pomoc s nápravou obtíží. Mezi nástroje patří soci-
ální terapie, posilování kompetencí a nabídka kvalitního 
trávení volného času.

Otevírací doba:
pondělí–čtvrtek 14.00–19.00 hod., 
pátek 13.00–17.00 hod., individuál-
ní konzultace dle domluvy
Kontakt:
Havlíčkovo náměstí 300/10 
Praha 3 (1. patro v ZŠ, vstup otevřen) 
www.r-mosty.cz, www.klub-r-mosty.huu.cz 
e-mail: tomas@r-mosty.cz

NPK Husita

Posláním Nízkoprahového klubu Husita, který síd-
lí v centru městské části, je pomáhat dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit. 
Nabízí bezpečný prostor, poradenství, podporu a smy-
sluplné využití volného času. Předchází tak rizikovému 
chování a zmírňuje jeho dopady.

Do klubu mohou docházet děti ve věku 6–18 let, klub 
cílí zejména na mladší věkové skupiny dětí, v rámci in-
dividuálních konzultací nabízí sociální poradenství oso-
bám do 26 let. Služba je poskytována zdarma a anonym-
ně, není potřeba registrace, ani pravidelná docházka. 
Pracovníci klubu dbají na odbornost, diskrétnost a rov-
ný nedirektivní přístup.

Klub představuje bezpečný prostor, v němž se dá 
s  mladými dobře spolupracovat. Cílem této spolupráce 
je mladý člověk, který aktivně rozhoduje o svém živo-
tě, má ukončené vzdělání a je schopen si najít práci, má 
kladný vztah k sobě i ke svému okolí, dokáže si obstarat 
své osobní záležitosti, naplňovat své potřeby a zvládat 
životní obtíže společensky přijatelným způsobem.

Otevírací doba:
pondělí–čtvrtek 14.00–18.00 hod., 
pátek 14.00–18.00 hod. pouze individuál-
ní konzultace
Kontakt:
nám. Barikád 1, Praha 3
e-mail: husitskecentrum@centrum.cz 
tel.: 722 228 328
www.facebook.com/npkhusita 
www.npkhusita.husitskecentrum.cz

Nízkoprahová zařízení (kluby) pro děti a mládež 
představují registrovanou sociální službu podle záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou urče-
na dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, které se 
nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních vol-
nočasových aktivit, dávají přednost pasivnímu využi-
tí času nebo tráví čas „na ulicích“. Fungují jako alter-
nativa k různým organizovaným aktivitám a zájmovým 
útvarům; vedle toho poskytují také poradenství a soci-
ální servis. Přístup do klubu není limitován financemi, 
zájmem, časem příchodu a odchodu ani četností ná-
vštěv. V každém klubu ale platí jasná a přísná pravidla, 
která mimo jiné znemožňují užívání návykových látek, 
násilí či šikanu. Činnost nízkoprahových klubů je finan-
cována převážně z veřejných zdrojů (dotace minister-
stev a kraje – hlavního města Prahy). Na jejich chod 
přispívá i městská část Praha 3. 

Vážení čtenáři,
záměrem této dvoustrany Radničních novin je přinášet čte-
nářům a občanům městské části pravidelné informace ze 
sociální oblasti a neziskového sektoru a zároveň poskytnout 
organizacím působícím v Praze 3 prostor pro prezentaci 
vlastní činnosti. Vedle toho chceme představit a otevřít růz-
ná témata ze sociální sféry, týkající se každodenního života 
na Žižkově.

V naší městské části působí několik desítek kvalitních ne-
ziskových organizací pokrývajících široké spektrum služeb 
a zájmů. Některé z nich jsou lokální, to znamená, že jejich 
dosah spadá převážně na území Prahy 3, jiné jsou celopraž-
ské nebo národní. 

„Zejména v dnešní době, která je charakterizována úpad-
kem hodnot, minimální společenskou angažovaností a vše-
obecným snižováním podpory z veřejných zdrojů, je pro 
nás jako zástupce samosprávy klíčové podporovat a rozvíjet 
tyto potřebné společenské oblasti a přispívat na jejich chod, 
ať už ve formě finanční podpory, spolupráce nebo sdíle-
ní zkušeností a informací,“ říká místostarostka Miroslava 
Oubrechtová.

Podle ní vnímá radnice Prahy 3 podporu v sociální ob-
lasti na všech úrovních jako základní předpoklad pro funkč-
ní rozvoj celé společnosti a její udržitelnost. „Jedná se o slo-
žitou a mnohovrstevnatou oblast, kam spadá péče o seniory, 
pomoc zdravotně handicapovaným, podpora rodin s dětmi, 
trávení volného času, prevence negativních společenských 
jevů a mnohé další. Nestátní neziskový sektor, který se vě-
nuje z velké části právě oblasti sociálních věcí, pro nás před-
stavuje hlavního partnera pro plnohodnotnou spolupráci 
a naplňování potřeb občanů Prahy 3. Jeho místo nastupuje 
mnohdy tam, kde veřejný sektor (ve smyslu obce, kraje nebo 
státu) nedokáže nebo nemůže pomoci,“ doplňuje místosta-
rostka Oubrechtová.

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

9. a 16. so 14.00 – 16.00 Jarní kera-
mická dílna – pro dospělé 
a děti od 5 let s V. Faktoro-
vou, přihlášky předem

12. út 17.00 – 20.00 Jarní vitráže  
technikou Tiffani, přihlášky 
předem

17. so 9.00 – 20.00 ULITA4DANCE 
2013  – taneční soutěž pro 
amatérské skupiny ve street 
dance v SaSaZu.

21. čt 17.00 – 19.00 Velikonoční koší-
kaření , přihlášky předem

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

14. čt 16.00 – 18.00 Morana – vítání 
jara

19. út 16.00 – 18.00 Velikonoční dílna 
pro rodiče s dětmi, rezerva-
ce předem v RK Ulitka

28. čt 16.00 – 18.00 Velikonoce 
trochu jinak – jak se slaví 
Velikonoce v cizích zemích

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

15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4. vždy 
16.00–19.00 Montessori v pra-
xi – smyslová výchova – semináře 
(nejen) pro rodiče

Mateřská škola Paleček o.p.s., 
U Zásobní zahrady 6, Praha 3 
pořádá: 
Den otevřených dveří: st 13. 3. 
8.00–11.30, 15.00–17.00 hod. 

Zápis na šk. rok 2013/14: st 20. 3. 
15.00–18.00 hod. MŠ přijímá děti od 
2,5 let.

Interaktivní mapa neziskových orga-
nizací pracujících s rodinou:
www.mapa-neziskovek.cz

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

14. čt–16. so Jarní dobročinná 
burza oblečení a potřeb 
pro děti – příjem zboží: čt 
12.00–18.00, prodej zboží: 
pá 9.00–18.00 a so 9.00–
12.00, výdej zboží:
so 16.00–18.00. Info a for-
muláře pro prodejce na 
www.nova-trojka.cz nebo 
Dáša tel.: 775 644 978.
Volejte pro přidělení kódu!

17. ne 15.00 Vynášení Morany aneb 

Přijďte se s námi rozloučit 
se zimou – sraz na dětském 
hřišti za Kaufl andem na Ja-
rově, konečná stanice tram
č. 1 a 9.

28. čt 9.00–12.00 nebo 14.00–17.00 
Velikonoční dílny aneb Jaro 
už je tu!

DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Podě-
brad 7, 8
tel.: 608 765 496,
222 725 404
www.skola-jirak.cz

28. čt 8.30–15.30 Velikonoční výlet 
do skanzenu v Kouřimi

19. út 16.15–18.00 výtvarná dílna 
Korálkování

23. so 6.15–19.00 jednodenní výlet 
na hory pro děti i rodiče

St 10.20–11.20 pilates s hlídáním 
dětí (i bez)

Na návštěvě v nízkoprahovém klubu R-Mosty
Je čtvrtek, krátce po sedmnácté hodině. Jdu do Základní školy na Havlíčkově náměstí, 
kde R-Mosty sídlí. Zároveň se mnou vstupují do budovy dva kluci, kteří mi přidrží dve-
ře a ochotně mě odvedou do kanceláře.

Na chodbách ztichlé školy je klid, který 
přetíná v prvním patře hlasitý zvuk fi lmu. 
V kanceláři u ředitele Jakuba Čiháka je ale 
ticho. „Kluci si tam pouští fi lm, to je v pohodě,“ 
komentuje to lakonicky. Klidu tady ale prý 
moc nebývá. Obzvláště, když kluci zkouší ve 
sklepě ve zkušebně na bicí a perkuse.

Po chvilce povídání jdeme i s deváťá-
ky Markem Janem a Davidem Šamkem do 
zkušebny. Je to spíš sklepní prostor, kde je 

mimo nástrojů také spousta jiných věcí, což 
ale nevadí, hlavně, že je kde zkoušet. Bube-
ník a raper Marek hned usedá za bicí a před-
vádí, co umí. Stejně jako on je tu každý den 
i jeho spoluhráč na perkuse David. A další 
hrávají na baskytaru či kytaru. Marek se při-
pravuje na zkoušky, protože se z deváté třídy 
chce hlásit na konzervatoř na bicí. Na to, že 
by to nemuselo vyjít, ani nemyslí. Má ještě 
tři další kapely a hudba mu vyplňuje téměř 
celý jeho volný čas. Snaží se učit hlavně noty, 
i když hraje hravě i bez nich, protože talentu 
má dáno shůry dost. Ptám se, co bude dě-
lat, když ho nevezmou. Odpoví za něj suve-
rénně David. „On se dostane,“ říká s jistotou. 
„Zkusím to,“ říká opatrněji Marek. „Baví mě to, 
mám rád hudbu. Hraju ve třech kapelách a ještě 
s tátou,“ vysvětluje. Nejvíc se mu zatím líbilo 
hraní v Paláci Akropolis, kde hrál před vel-
kým publikem.

Vedle R-Mostů zajde také do jiných klu-
bů, např. do Beztíže na workshopy, kde se 
učí psát texty. Domovský klub mají ale tady, 
kde od pondělí do pátku zkouší třikrát týd-
ně s kapelou, což znamená, že tu hraje v prů-
měru tři až sedm osob a dvakrát s rapery. 

O patro výš mezitím skončil fi lm a v klubu 
zůstalo pár klientů. Dva z nich – Michal Si-
vák a Zdeněk Vodrážka – sedí na pohovce 
a hrají si jen tak pro sebe na kytary s tako-
vou chutí, jako by byli na koncertě a ne ve 
zšeřelém nízkoprahovém klubu s pěti poslu-
chači. Nasazení, elán i rutinu bych na tomto 
místě očekávala jen stěží. Energie, radost ze 
hry i kumšt a cit, s jakým hrají, bere dech. 
Když se na ně později ptám u ředitele Čihá-
ka, jenom přikyvuje. „Jo, jsou dobří. Bodejť by 
ale Zdeněk nehrál tak dobře, vždyť je už de facto 
na konzervatoři,“ dodává.

Hudba je to, s čím mají R-Mosty u dětí 
úspěch. Té jsou ochotni se účastnit i něko-
lik hodin, věnovat se jí s kázní a pokorou. 
„Je to sice řízená aktivita, ale dobrovolná. Každo-
pádně hlavní náplní klubu R-Mosty zůstává prá-
ce sociální, volnočasovky jsou atraktivním doplň-
kem. Hlavním smyslem je prevence. Do R-Mostů 
se uchylují ti, kteří nemají kam jít. Účelem je mít 
prostor, kde můžou být a kde je to bezpečné. Je to 
místo, kam můžou kdykoliv přijít a kdykoliv ode-
jít a to je pro ně velmi důležité,“ dodává ředitel 
Čihák. n

-jel-

Zleva: Michal Sivák a Zdeněk Vodrážka

KLUB

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

Klub otevřen po–čt 9.00–18.00, 
pá 9.00–16.00 hod.

MĚSÍC PÉČE O TĚLO:
besedy a přednášky zdarma:

 5. út 16.30 Jak  běží čas? 
s L. Slavíkovou

12. út 16.30 Cvičení paměti 
s K. Línkovou

14. čt 14.30 Zákulisí lékárny 
s pracovníky Lékárny IKEM

19. út 16.30 Kde dýchá, tam 
žije s Feng-yűn Song, 
světoznámou zpěvačkou 
a hlasovou pedagožkou 
na jedinečném setkání na 
téma samoléčby hlasem 
a dechem

28. čt 14.00 Asertivní chování 
s E. Čermákovou 

Informace o jarních procház-
kách po Praze v březnu, dubnu 
a květnu získáte v Klubu: po–čt 
9.00–18.00, pá 9.00–16.00 hod.

25. po 19.00 slavnostní předsta-
vení k 10. výročí soubo-
ru Divadelního spolku 
PROMĚNA – KONKURZ 
NA DIVADLO!, Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana. 
Vstupenky v pokladně 
divadla, tel.: 222 780 396

Sbor BJB
Vinohradská 68

pořádá výuku Aj zdarma:
čt 18.00–19.30 Gramatika pro 
mírně pokročilé, čt 18.00–19.30 
Anglická konverzace pro pokro-
čilé s rodilým mluvčím, st 10.00–
12.00 Klub maminek s výukou  Aj

Še3sil

 5. út 9.00–11.00 Setkání s ko-
legyněmi a kolegy z nezis-
kovek z Prahy 3 a hosty 
z radnice v prostorách 
o. s. Remedium, Křišťano-
va 15, Praha 3

Svaz diabetiků ČR

18. po vycházka „Letiště Václava 
Havla Praha“, sraz 13.30 
stanice metra A Dejvická

22. pá 16.00 zpívání při harmoni-
ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

Galasovy cyklojízdy

7. čt 18.15 z parku Folimanka 
(pod Nuselským mostem) 
do Vršovic, odpočinkové 
místo: Bajkazyl, Tachov-
ské nám. 3

23. so 10.30 z parku Folimanka 
(pod Nuselským mostem) 
na Žižkov – Bajkazyl,
Tachovské nám. 3. Více 
na www.galas.borec.cz

Tři králové vykoledovali přes 20 tisíc korun
Letošní Tříkrálová sbírka, která se v České republice konala ve dnech 
2. až 14. ledna, přinesla na Žižkově oproti loňskému roku více než 
trojnásobně vyšší zisk. Dary, které koledníci získali do kasiček, se od-
víjely podle toho, kolik skupinek se podařilo sestavit. V lednu, kdy 
obcházelo více než 10 dobrovolníků, přispěli farníci a dárci částkou 
21 131 korun.

V pražské arcidiecézi, tzn. v pražských i mimopražských farnos-
tech, se vybralo dohromady 4 205 496 korun. V celé republice pak 
na konto sbírky přišla rekordní suma – 76,97 milionu korun, což bylo 
o 1,7 milionu korun více než v loňském roce. Prostředky, které chari-
ta získala, podpoří většinou projekty v jednotlivých arcidiecézích. De-
set procent je pak určeno na humanitární a rozvojovou pomoc do za-
hraničí. n

-jel-

Výzva seniorům
Farnost u sv. Prokopa na Žižkově uspořádá v průběhu března a dub-
na kurz základní znalosti ovládání počítače, který je zaměřen na seni-
ory. Přihlásit se mohou i zájemci mimo žižkovskou farnost. Ke kurzům 
bude zapůjčena učebna v přízemí v Blahoslavově ulici č. 4. Pokud 
máte zájem, přihlaste se Ing. Veronice Boháčové, tel.: 723 061 288. 
Stačí zaslat SMS, ve které bude jméno a kontakt. n

Blahopřání seniorům
Všem členům a dalším seniorům, kteří oslaví v březnu narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme 
paní Kubínové, Humlové, Manové, Hlinovské, Golové, Bílé, Šíbové, 
Zelenkové, Horákové a panu Herbergerovi, Veselskému a Radostovi.

Svaz důchodců Praha 3

Velikonoční prázdniny v Ulitě
Velikonoční pondělí s sebou pro děti nese i prodloužený víkend díky 
velikonočním prázdninám (28. a 29. března). V tyto dny Ulita pro děti 
připravila hned tři akce. První s názvem Animovaný fi lm probíhá po 
oba dva dny a promění děti na tvůrce animovaného fi lmu. Po sepsání 
scénáře a kreativním tvoření vlastních postaviček, budou tvůrci pra-
covat na samostatném ztvárnění děje, fotografování snímků a jejich 
zasazování do příběhu pomocí počítače.

Tvořit velikonoční dekorace, naučit se plést pomlázku či ozdobit 
zahradu Ulity v duchu Velikonoc mohou děti hned ve čtvrtek v rám-
ci již tradiční akce Velikonoční Ulita. Druhý, páteční den, děti navštíví 
Toulcův dvůr, kde se setkají s koňmi, ovcemi, kozami, prasátky, krá-
vou, králíky i včelami a bude je čekat i několik mláďat. Dozví se nejen 
něco o nich, ale i o potřebné péči, jejich užitečnosti a mnoho dalšího. 
V Ulitě si vyzkouší také práci s ovčím rounem nebo včelím voskem. 
Akci hledejte pod názvem Za zvířaty na statek. n

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

4/2013 je 15. 3. 2013. 

Chtěli byste mít Vaši oblíbenou kavárnu poblíž 
svého domu nebo snad přímo v domě? 

Pokud znáte vhodné a zajímavé lokality k pronájmu,
kde byste si chtěli příjemně vychutnat nejlepší kávu 

ve městě, dejte nám vědět! 

Kontaktujte nás e-mailem na adrese 
ruzicka@hds.cz či telefonicky 

na +420 739 542 222. 

Evropské kavárenské symposium, na němž Costa Coffee 
získala ocenění “Nejlepší evropský kavárenský řetězec”.

KavárensKý řetězec 
cOsta cOFFee hledá 

zajímavé prOstOry prO 
Otevření dalších Kaváren 

v praze!

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

67x65mm.indd   1 17.08.12   16:40

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

 n Hájek zedník živnostník Pro-
vádím veškeré zednické, obkla-
dačské, malířské, podlahářské 
a bourací práce s odvozem suti. 
Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. 
Prostor. Praha 3, 2 a okolí. Tel.: 
777 670 326 

 n Rekonstrukce bytů, zed-
nické a malířské práce, sádro-
kartony, štukování panelových 

bytů. Levně, kvalitně. Tel.: 736 
699 667

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

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

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, 
garnýže, šití záclon, markýzy, ča-
lounění dveří, shrnovací dveře, 

renovace oken, silikon. těsně-
ní – 30% úspora tepla, malová-
ní, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339

 n Koupím staré bižuterní brože, 
náramek, náušnice aj. 
Tel.: 603 410 736

 n Koupím z alpaky: svícen, mísu 
na ovoce, lžičky aj. 
Tel.: 603 410 736

 n !! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, po-
zůstalosti, sklep. Odvoz staré-
ho nábytku k likvidaci.
Tel.: 777 227 840

 n Přímý zájemce koupí dva 
byty v Praze 2, 3, 8, 10, 11 – 
menší 1–2+1 a větší 3–4+1, plat-
ba hotově, na vystěhování ne-
spěchám. Lze i zadlužený nebo 
před privatizací.
Tel.: 775 733 815

 n Knihy a knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel.: 286 891 400

 n Malířské a lakýr. prá-
ce+úklid, levně/kvalitně p. Sus 
Tel.: 603 505 927

 n VODA – PLYN – TOPENÍ mon-
táž a oprava rozvodů plynu, 

vody, kanalizace a topení. Vladi-
mír 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

 n Můj Šperk. Máme pro Vás 
na dovolenou když budete fajčit 
E-cigarety. Až 15.000,- Kč. Roč-
ně ušetříte. www.mujsperk.web-
node.cz

 n Psací stroje, kalkulačky, skar-
tovače–opravy, prodej. Tel. 241 
412 507, 602 387 427, www.psa-
cistroje.cz

 n Prodám 12 kytaru, levně
tel.: 604 725 657

 n Škola Vladimíra Lorenze
8 DAN www.budo-kazik.cz
tel.: 604 725 657

 n Pronájem sklepního prosto-
ru – 20m2, vhodný na sklad, cena 
1800Kč/m tel.: 606 845 223

 n Provádíme: mytí oken, čištění 
žaluzií, koberců, čalounění, seda-
cích souprav. Řemeslné, opravář-
ské práce. Malování pokojů, inte-
rieru + úklid. Tel.: 777 923 344

 n Přijďte si zacvičit – zdravotní 
tělocvik pro ženy – vždy ve čtvr-
tek od 17 do 18 hod. Škola Lob-
kovicovo nám. – velká tělocvična.
Informace tel. 731 208 703

 n Vyměním obecní byt 2+1 s bal-
konem, 53m2, cihla, P-3 za větší. 
Ne majitel. Tel.: 725 177 313

 n ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Nabízím kompl. zpr. účet. a daň. 

evidence Odpisy, náklady, mzdy, 
DPH, daň z příjmu atd. Daň při-
znání. zastupování na úřadech. 
Externě, Praha 3. Dlouholeté zku-
šenosti. Profesní pojištění. CENA 
DOHODOU e-mail: uceadane@
email.cz, tel.: 722 310 899

 n HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
A TEPOVÁNÍ
koberců, matrací, čalounění. Nej-
nižší ceny v okolí. Využijte hro-
madné slevy a dopravy zdrama. 
Tel.: 604 946 096, www.dopareal.cz

 n ANGLIČTINA – lektorka an-
glického jazyka s VŠ vzdělá-
ním v oboru a 15letou praxí s 
výukou dospělých nabízí výuku 
u vás ve fi rmě, skupinovou a in-
dividuální. Www.panther-eng-
lish.cz Tel.: 605 501 522

 n Prodám 2+kk, Biskupcova, 
44m2, část.reko, osobní vlastnic-
tví 1,777 mil. Kč. Tel. 603 505 800

 n RELAX KLUB - KADEŘNICTVÍ 
nabízí prodlužování vlasů,spol. 
účesy Tel.: 776 055 818 sl. Pěkná 
út-čt. KOSMETIKA - permanentní 
prodloužení řas sl. Havlíková Tel.: 
775 240 609 Za zvýhodněné ceny 
- kvalita.

 n Vyměním obecní byt 30m2, 
Praha 3 za větší - kdekoliv 
na Praze 3. Privatizace 2014.
Tel.: 608 156 998

Vedení účetnictví Praha 3
Hledáte levné, ale profesionální 

účetní služby? 

Máme pro Vás řešení,
volejte na tel. 773441390,

www.icont.cz, Praha 3

VÝMĚNA ŠPALETOVÝCH OKEN
ZA POHLEDOVÉ REPLIKY VČETNĚ 

VŠECH PŘÍPOMOCNÝCH PRACÍ 
A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU A POSUDKU 

PRO PAMÁTKÁŘE OD PŘÍMÉHO VÝROBCE, 
KTERÝ JE 15 LET NA ČESKÉM TRHU

www.trustav.cz
mobil: 602 450 445, 602 410 271

Bez názvu-1   1 11.12.2012   18:08:35

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.

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
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ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN

POLO BAR & RESTAURANT 

Označení podniku jako Bar & Restaurant 
se mi při nejlepší vůli zdá přeci jenom 
trochu přehnaně honosné, o mnoho při-
léhavější by v tomto případě podle mého 
mínění byla pivnice – a pokud by všech-
ny ostatní pivnice vypadaly a fungovaly 
tak, jako vypadá a funguje Polo, nebude 
to s naší lidovou pivní kulturou ale vůbec 
špatné.

Základní kameny civilizované moderní 
pivnice jsou zřejmé – dokonale ošetřova-
ná tanková Plzeň 12°, útulný a čistý inte-
riér s výrazně červenými stěnami, poctivá 
dlažba na podlaze, místy přiznané cihlové 
zdivo, masivní dřevěný nábytek bez zalo-
žení, mohutný bar, oddělené prostory pro 
kuřáky a nekuřáky – a nejspíš i ty ploché 
televize jsou dnes už bohužel nezbytné, 

nekuřáci mají ve své buňce dokonce dvě. 
Jako sympatický bonus je pak třeba zmí-
nit slušnou a příjemnou obsluhu nebo za-
jímavý a originální samovýčep, kde si uza-
vřená skupina nadšenců může tankovou 
Plzeň 12° čepovat vlastní rukou.

Jídelní lístek v zásadě odpovídá ob-
vyklé nabídce kvalitní pivnice, možná by 
mohl být o něco méně rozsáhlý a v někte-
rých položkách zbytečně nezabíhat do 
výstřelků italské nebo tex-mex kuchyně – 
nechce se mi tak úplně věřit, že by někdo 
mohl mít v úmyslu zapíjet bezchybnou 
Plzeňskou dvanáctkou třeba Spaghetti ag-
lio olio e peperoncino. Zejména tedy když 
ultraskromná nabídka vína odpovídá piv-
nici opravdu víc než trefně a pivo je tak 
v podstatě jedinou rozumnou volbou. 

Nabídka klasických „pod pivo“ vhod-
nějších pokrmů je určitě dostačující a ku-
chař zvládá svou práci víc než solidně. 
Zklamáni jistě nebudete například dobře 
naloženým hermelínem, šťavnatou grilo-
vanou krkovičkou s restovanými fazol-
kami s česnekem a slaninou, do křupava 
upečenou kachnou v sádle s chlupatým 
knedlíkem, obřím pečeným vepřovým 
kolenem nebo uzenými vepřovými žebry 
v lidové porci 1000 g. 

Zajímavou možností pro několik hla-
dových jedinců jsou velká míchaná „prk-
na“, kde můžete vybírat z různých kom-
binací grilovaných mas, kuřecích křídel, 
uzených žeber, klobásek, přílohových 
omáček apod.

Tradiční polední menu se mění kaž-
dý týden a přibližně deset různých jídel 
se nabízí za těžko uvěřitelnou minicenu 
75 Kč plus denní polévka za 25 Kč. n

MARTIN KUBÁT

Jana Želivského 1790/35 
Praha 3 – Žižkov
www.barpolo.cz
tel.: 222 581 291, 730 511 577 
e-mail: info@barpolo.cz
po–pá 11.00–1.00
so 12.00–1.00, ne 12.00–24.00

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Sudoměřská
(od 1898 Sudoměřická, 1958 upraveno na Sudoměřská)

Minulé vyprávění jsme ukončili 
odchodem jádra husitských sil 
z obležené Plzně. Někdy před 
25. březnem tedy jednou z pl-
zeňských bran vyráží 400 pěších 
(v tom i ženy a děti – práčata), 
devět jezdců a dvanáct vozů. 
V čele jede jediný pán – Břeněk 
Švihovský z Rýzmberka a Dolan, 
dva rytíři – Jan Valkoun z Adla-
ru a Jan Žižka z Trocnova a dva 

kněží – Václav Koranda a Mar-
kolt ze Zbraslavic. Podmínky 
příměří, stvrzeného královským 
podkomořím Václavem z Dubé 
a Leštna, zatím královští dodr-
žují. O to bedlivěji je však ze 
Strakonic sleduje velmistr rytí-
řů řádu svatého Jana Jerusalém-
ského Jindřich z Hradce. Husité 
mezitím obratně kličkují, Bře-
něk Švihovský i Valkoun z Adla-
ru mají v okolí své statky, tudíž 
se v kraji dobře vyznají. Protáh-
nou přes Kasejovice a Strakonice 
obcházejí ze severu přes Řepici 
a Štěkeň. Velmistr johanitů nyní 
promešká osudovou příležitost, 
patrně čeká na další oddíl krá-
lovských, vedený kutnohorským 
mincmistrem Mikšem Divůčkem 
z Jemniště a Petrem ze Šternber-
ka, v jehož řadách se možná na-
cházejí i Jan Městecký z Opočna 
a Hanuš z Kolovrat. Ti ovšem 
ztratili čas dobýváním Písku a ke 
Strakonicím dorážejí opožděně. 
(Podle některých pramenů sem 
měli od Plzně přibýt s dalšími 
i Bohuslav ze Švamberka a do-
konce samotný Václav z Dubé, to 
by však byla jasná věrolomnost.) 

Nyní by zde tedy dle Kroniky 
tzv. starého kolegiáta pražského 
mělo být na dva tisíce železných 
pánů. I když jejich počet reali-
sticky snížíme na cca 700, je to 
stále přesila téměř dvojnásobná. 
Ovšem díky jejich liknavosti zů-
stala husitům výhoda výběru bo-
jiště. A ti ji využili beze zbytku, 
blízká tvrz v Řepicích totiž pat-
řila Chvalu z Machovic (ten sice 
již byl na Táboře, ale dost možná 
zde zůstal někdo z jeho čeledi). 
A tak se 25. března od rána dů-
kladně opevňují (mají na to času 
dost, k útoku dojde až k večeru) 
na trojúhelníkovitě se zužující 
hrázi mezi rybníkem Markov-
cem po levé straně a čerstvě vy-
puštěným rybníkem Škaredým 
na straně pravé. Záda jim kryje 
třetí rybník Pískovec.

Co bylo dál? Vavřinec z Bře-
zové je stručný: „…napadli je svr-
chupsaní královští lidé nepřátel-
sky mocnou rukou blízko Sudoměře 
u jednoho rybníka. Když se tedy strh-
la srážka a táboři se obklopili vozy, 
mnozí z obou stran padli a mnozí 
byli zraněni a mezi nimi i pan Bře-
něk v čele bitevního šiku zabit.“

Podrobnější zprávu nabízejí 
Staré letopisy české: „I šikoval se 
tu (Žižka) a vozy přitočil k hrázi a tu 
se tomu velikému množství s málem 
lidu mužsky bránil, neb ho byli ne-
přáteli vůkol osuli, neb rybník té 
chvíle pust byl a bez vody. A tak jsou 
v mnohé hlasy lidé mluvili řkouce, že 
bych jich ničímž nebili, jenom koň-
mi tlačili, tehdy je na koňská kopy-
ta rozeberou. Ale že jest s nimi Pán 
Bůh byl, ten div že se jest stal, ač-
koliv ještě záhy, jako o nešpořích by 
bylo, však slunce zřetelný západ vza-
lo za horu, jako by jím lučil a hned 
tma přílišná byla, že nevěděl kdy kdo 
koho má bíti. Tu jest zabit Žižkův po-
mocník, pan Břeněk dříve jmenova-
ný a s královy strany mnoho zbito 
a zraněno, jest tu pan Jindřich kři-
žovník postřelen v palec nožní a od 
té rány chřadl blíž k roku, až jest za 
to i hrdlo dal. Tak ten div nepřáte-
lé vidouce, tak jsou v mnoho hlasů 
mluvili řkouce: ‚Mé kopí jich nebo-
dá, můj meč jich neseče a můj samo-
stříl jich nestřílí!‘ A tak jsou různo 
táhli s velikou hanbou a škodou.“

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

Humanitární sbírka
Humanitární sbírka ošacení a ji-
ného domácího textilu se usku-
teční ve dnech 15. a 16. března 
v době od 10 do 18 hodin ve stře-
disku Diakonie, Prokopova 216/4, 
Praha 3.
Jaké věci je možné darovat:
• letní a zimní oblečení, dámské, 

pánské, dětské;
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony;
• látky (minimálně 1 m2, prosíme, 

bez odřezků a zbytků látek);
• domácí potřeby – nádobí 

bílé i černé, skleničky – vše 
nepoškozené;

• peří, péřové a vatované při-
krývky, polštáře a deky;

• obuv – veškerou nepoškoze-
nou, páry svázané nebo spo-
jené gumičkou, aby se boty 
neztratily.

• Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače 

a jinou elektroniku, matra-
ce, koberce – z ekologických 
důvodů;

• nábytek, jízdní kola a dětské 
kočárky – ty se transportem 
znehodnotí;

• znečištěný a vlhký textil – mu-
síme jej nechat na vlastní ná-
klady zlikvidovat.

Věci zabalte do igelitových 
pytlů či krabic, aby se trans-
portem nepoškodily.
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ze života Prahy 3

Velikonoce na Jiřáku
O Velkém pátku 29. března se na 
farmářském trhu na náměstí Ji-
řího z Poděbrad můžete těšit na 
zabijačkové hody a tradiční ve-
likonoční pochoutky – nádivky, 
mazance, beránky, jehněčí a kůz-
lečí maso, husy i kachny. Nebude 
chybět ani občerstvení a skvělé 
horké alkoholické i nealkoho-
lické nápoje. Trhy bude v tento 

den doprovázet živá hudba, vy-
stoupení folklórního souboru 
a také program pro děti, které se 
zde naučí uplést pomlázku nebo 
zdobit kraslice. A nebude chybět 
ani divadlo – Velikonoční předsta-
vení v podání divadla 2 buchet. 
Více na www.farmarsketrziste.cz 
nebo na www.facebook.com/ft-
praha. n

KDO MĚ CHCE
1) 0057/2013: šestiletá šedá fenka, kří-

ženec střední velikosti s delší srstí. 
Je temperamentní, potřebuje dosta-
tek pohybu. Je milá, mazlivá, čistotná 
a poslušná. Ráda si hraje s dalšími psy. 
Nalezena 7. ledna ve Vlkově ulici.

2) 0195/2013: dvouletá krátkosrstá fen-
ka, kříženec staforda pískové barvy se 
žíháním. Je trochu bázlivá, nelze ji do-
poručit k jiným psům, čistotná. Naleze-
na 29. ledna v Koněvově  ulici.

3) 2588/2012: větší krátkosrstý, rok a půl 
starý pes, tmavě hnědý kříženec s bílou náprsenkou a žíháním. Je 
hodný, ale temperamentní, má rád procházky. K dalším psům ho 
nelze doporučit. Nalezen 24. prosince 2012 v Biskupcově ulici.

4) 0825/2012: osmiletý pes, zlatý anglický kokršpaněl standard-
ní velikosti. Je aktivní, nekonfliktní, na vodítku netahá, je hod-
ný a mazlivý. Vhodný i ke starším lidem. Špatně slyší. Nalezen 
20. dubna 2012 v Jeseniově ulici.

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

Žižkovem známým 
i neznámým
Nájemní domy z první polovi-
ny 20. století budou tématem 
první vycházky za architektu-
rou a dějinami Žižkova a Vino-
hrad. Jako v minulých letech 
budou průvodkyněmi historič-
ky umění Kateřina Lopatová 
a Dana Schlaichertová. První vy-
cházka se uskuteční v pátek 19. 
dubna a účastníky zavede na 
Škroupovo náměstí. Seznámí se 
s činžovním domem jako stěžej-
ním stavebním druhem žižkov-
ské zástavby. V okolí Škroupova 
náměstí lze nalézt bohatství pří-
kladů od secese až po doznívají-
cí funkcionalismus. 

Téma činžovních domů vystří-
dají stavby sloužící divadlu a fil-
mu, na podzim zájemci mohou 
vyrazit do míst určených přede-
vším sportu a bez povšimnutí 
nezůstanou ani nejnovější archi-
tektonické počiny. 

Program vycházek:
19. 4. Nájemní domy první 

poloviny 20. století – II., 
sraz 17.00 Škroupovo 
náměstí

24. 5. Nájemní domy první po-
loviny 20. století – III., 
sraz 17.00 Na Ohradě 2 

21. 6. Žižkov divadelní a fil-
mový, sraz 17.00 Palác 
Akropolis (Kubelíkova 27)

13. 9. Sport a zábava na Žiž-
kově, sraz 17.00 Národní 
dům (Bořivojova 53)

27. 9. Central Park Praha/Žiž-
kov – uzavřený rezidenč-
ní komplex, sraz 17.00 
roh ulic Pitterova a Ke 
Kapslovně

18. 10. František Vahala – 
Ústřední škola bytového 
průmyslu v Praze, 1924–
27, sraz 17.00 Žižkovo 
náměstí n

Univerzita Jana Amose Komenského Praha navázala spolupráci 
s Integračním centrem Zahrada
Univerzita Jana Amose Komen-
ského navázala v loňském roce 
spolupráci s Integračním cent-
rem Zahrada – denním stacioná-
řem poskytujícím vzdělávací a re-
habilitační služby dětem s těžkým 
kombinovaným postižením. Spo-
lupráce spočívá v práci na spo-
lečném projektu, jehož cílem je 
zkvalitnění péče o děti navštěvu-
jící denní stacionář a také zkvalit-
nění přípravy studentů na výkon 
jejich budoucího povolání. Stu-
denti oboru speciální pedagogika 

s hlubším zájmem o problemati-
ku podpory dětí s kombinovaným 
postižením v Integračním cent-
ru Zahrada dlouhodobě pomá-
hají při zajišťování vzdělávacích 
a podpůrných aktivit určených 
dětským klientům centra. 

Pracovníci centra připravili 
pro studenty UJAK Praha speci-
alizační kurz, ve kterém jim pře-
dávají své praktické zkušenos-
ti s konkrétními metodami práce 
s dětmi s kombinovaným postiže-
ním. Spojení teoretických poznat-

ků získaných v průběhu studia 
s praktickou zkušeností s reali-
zací konkrétních vzdělávacích 
a podpůrných aktivit zlepší při-
pravenost absolventů oboru spe-
ciální pedagogika na výkon jejich 
budoucího povolání.

Projekt spolupráce mezi UJAK 
Praha a Integračním centrem Za-
hrada byl finančně podpořen do-
tací z Grantového a podpůrného 
fondu městské části Praha 3. n

Kateřina Lendrová, UJAK

V parku se bude běhat pro kuře
V parku Židovské pece se ve čtvrtek 4. dubna uskuteční již de-
vatenáctý charitativní Aprílový běh s kuřetem. Akci pro děti ze 
základních škol pořádá Sportovní klub Jeseniova ve spolupráci 
s Nadací rozvoje občanské společnosti jako součást projektu 
Pomozte dětem! 
Děti z druhých až pátých tříd se mezi sebou utkají 
na tratích přespolního běhu v délce 500 až 1100 me-
trů. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak i školy 
z celé Prahy. V rámci závodu proběhne dobrovol-
ná sbírka pro Nadaci rozvoje občanské společnosti 
a pro nadaci Pomozte dětem!

„Aprílový běh s kuřetem je výborná příležitost, jak se-
známit děti a mládež se smyslem charitativních sbírko-
vých akcí. Možnost sportovat je dar a jsou i děti, které 
musí o tento dar velmi bojovat. Je potřeba si to uvědo-
mit a těmto dětem pomáhat. U dětí, které jsou ve věku 
našich závodníků, není důležitá výše daru jednotlivce. 
Důležitá je ovšem dobrá vůle pomoci druhému v nouzi,“ 
připomněl místopředseda sportovního klubu SK 
ZŠ Jeseniova Milan Gála. Více na www.pomozte-
detem.cz a www.jeseniova.cz. n

-mot-

Praha 3 podala trestní oznámení kvůli 
výherním automatům
Starostka Vladislava Hujová podala trestní oznámení na nezná-
mého pachatele v souvislosti s činností občanského sdružení Ži-
vot je hrou. Tato organizace zakládá po Praze kluby s výherními 
automaty na internetové sázení i v městských částech, které ha-
zard na svém území zakázaly. 
První trestní oznámení se týká adresy sídla sdru-
žení Život je hrou, které nahlásilo při své registra-
ci na ministerstvu vnitra adresu domu, ve kterém 
v současnosti sídlí Metropolitní univerzita Praha 
a je ve vlastnictví městské části. Žádná kancelář to-
hoto sdružení však v tomto domě na adrese Proko-
povo náměstí 100/1 fakticky není a nikdy nebyla.

„Trestní oznámení pro poškození dobré pověsti měst-
ské části, a tím i jejích koaličních politiků, směřujeme 
proti pachateli, který nechal sídlo sdružení zabývající-
ho se hazardem, zaregistrovat neoprávněně v našem 
domě,“ říká starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. 
Třetí městská část je totiž čtvrtí, která prosazuje 
plán boje proti hazardu, podle kterého by měly 
do konce roku 2014 zmizet z ulic Prahy 3 všechny 
herny. Zůstat by ze 145 adres s hazardem mělo jen 
sedm kasin, na která se budou vztahovat přísnější 
pravidla než na herny.

Druhé trestní oznámení na neznámého pachate-
le se týká konkrétní činnosti sdružení Život je hrou, 
které otevřelo v Praze 3 v Husitské a Seifertově uli-
ce dva „kluby“ s výherními automaty. Oznámení se 
zaměřuje na škodlivé účinky provozování hazard-
ních her tímto způsobem a porušení zákona.

„Zákon o loteriích nerozlišuje mezi provozem výher-
ního hracího přístroje pro veřejné či soukromé účely,“ 
píše se v trestním oznámení. Podle Prahy 3, která 
oznámení podala, je tedy nepochybné, že na těch-
to dvou adresách dochází k neoprávněnému pro-
vozu výherních hracích přístrojů. 

Na základě podaného oznámení by policie měla 
také prošetřit, zda se výhry z provozování hracích 
automatů nestávají ziskem pro neznámého pacha-
tele místo toho, aby sloužily k zajišťování účelu 
občanského sdružení, jak to stanovuje pro nezis-
kové organizace zákon. n -sak-

Běh s kuřetem  patří k oblíbeným sportovním akcím

Tajenka křížovky z minulého čísla:
Život dovede občas být milý, ale dělá to nerad

Výherci jsou:  E. Hofbauerová, Praha 3     
 R. Zelenka, Praha 2     
 T. Meloun, Praha 3

Ceny je možné vyzvednout v redakci RN na Havlíčkově náměstí 11.

 -mot-

-mot-
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