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Velikonoce 
na farmářském tržišti 

Přijďte oslavit velikonoční svát-
ky a přivítat jaro na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Velikonoční výtvarné 
dílny s názvem „Velikonoční ochut-
návka Nové Trojky aneb Probuď-
te své jarní instinkty“ tu připravila 
městská část Praha 3 ve spolu-
práci s občanským sdružením Ar-
chetyp a Rodinným centrem No-
vá Trojka. Na děti a rodiče čeká ve 
středu 4. a v pátek 6. dubna vždy 
od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin 
bohatý program. Navštívit veliko-
noční dílny ale bude možné také 
ještě v sobotu 7. dubna od 9.30 do 
13.30 hodin. �

Podrobný program na str. 9

Jarní cyklojízda
odstartuje z Jiřáku

Velká jarní cyklojízda odstartuje 
ve čtvrtek 19. dubna v 18.00 ho-
din z náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Akce, kterou organizuje sdružení 
Auto*mat, se koná pod záštitou 
pražské radní Aleksandry Udženi-
je. Kolona kolařů projede pomalým 
tempem městem a skončí okolo 
osmé večer ve Stromovce obvyk-
lým rituálním zvedáním kol nad 
hlavu. Obdobné podzimní akce se 
zúčastnilo přes 10 tisíc nadšenců. 
Více na www.cyklojizdy.cz. �

Nové komentované 
vycházky po Žižkově 
a Vinohradech
Návštěvou kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně v pátek 13. dubna 
v 16 hodin začíná nový cyklus 
oblíbených vycházek s průvod-
kyněmi, kterými jsou historičky 
umění Dana Schlaichertová a Ka-
teřina Lopatová. �

Podrobný program a rozhovor 
s Danou Schlaichertovou na str. 13

Divadelní spolek
Proměna uvádí 

novou inscenaci
strana 11

Březnové zastupitelstvo schváli-
lo změnu jednacího řádu, která 
se ihned projevila v praxi. Umož-
nila občanům, aby bez hlasová-
ní mohli vystupovat přímo k pro-
jednávanému bodu. Vzhledem 
k tomu, že na programu zastu-
pitelstva byla projednávána „Vý-
zva za efektivní revitalizaci pa-
nelových domů Českobratrská 7, 
9, 11, Sabinova 8, 10, Rokycano-
va 18“, řada občanů využila této 
možnosti a vystoupila. Příspěvky 
byly různé, hlavním tématem by-
la obava z toho, aby se z této akce 
nestaly druhé „Lupáčovky“. 

Rada dosud neschválila žád-
nou variantu rekonstrukce. 
V současné době se prověřuje cel-
kový technický stav objektů a na 
základě posouzení bude přija-
ta taková varianta, která bu-
de optimální a časový rozsah re-
konstrukce bude co nejkratší. 
Plánovaná rekonstrukce bude po-
suzována také z ekonomického 
hlediska, aby náklady byly při-
jatelné. Znovu bude posouzena 
varianta, zda ponechat atelié-
ry nebo na jejich místě vybudovat 
byty. Od toho se také odvíjí vý-
stavba garáží. Aut neustále při-
bývá, prostor, kde lze parkovat, 
je konstantní a zbývá pouze jedi-
né – budovat garážová stání pod 
zemí nebo v garážových domech. 
Z hlediska naší městské části je 
výstavba garážových domů z pro-
storových důvodů prakticky vy-
loučená, zbývá tedy pouze pod-
zemí. Argumenty, že nové garáže 
mají příliš dlouhou dobu návrat-
nosti vložených prostředků, jsou 
reálné, ale infrastruktura města 
se nedá posuzovat pouze podle to-
hoto hlediska.

Pokud mám shrnout požadavky 
a možnosti rekonstrukcí těchto ob-
jektů, optimálním stavem se mi je-
ví výměna oken, zateplení fasád, 
oprava střech. Další práce, které se 
budou realizovat, budou vyplývat 
z technického posouzení konkrétní-
ho stavu. Nehrozí tedy nákladná 
a rozsáhlá celková rekonstrukce (ta 
byla již v prvopočátku jednání Fi-
nanční, investiční a dopravní ko-
mise zamítnuta), ale rekonstrukce 
bude skutečně optimální ze všech 
uvedených hledisek. �

Jarní termíny 
úklidu 

komunikací
strana 6 

Tibetská vlajka zavlála 
nad Žižkovem již posedmnácté
Vyvěšením vlajky 
s doprovodným kul-
turním a osvětovým 
programem se měst-
ská část Praha 3 při-
pojila k celosvětové 
akci Vlajka pro Ti-
bet, kterou před lety 
v Česku sama uvá-
děla v život. Letos 
zavlála na historické 
budově žižkov-
ské radnice vlajka 
se znakem slunce 
a sněžnými lvy již 
posedmnácté.

Ve Lhase, hlavním městě Tibetu, 
bylo před 53 lety násilně potla-
čeno povstání proti čínské oku-
paci, které po sobě zanechalo 
80 000 mrtvých Tibeťanů. Jako 
vyjádření solidarity s tibetským 
lidem vznikla v západní Evropě 
v polovině devadesátých let dnes 
již celosvětová akce „Vlajka pro 
Tibet“. V roce 1996 se k akci po-

prvé připojila čtyři česká města 
– mezi nimi i Praha 3.

K slavnostnímu vyvěšení tibet-
ské vlajky na žižkovské radnici 
došlo již ve čtvrtek 8. března. Proč 
má stále smysl si připomínat osu-
dy Tibeťanů, zmínila ve své úvod-
ní řeči starostka Prahy 3 Vladisla-
va Hujová. „Čínský politický systém 
uplatňovaný v Tibetu nápadně při-
pomíná některé represe, které jsme my 
sami zažili na vlastní kůži v průběhu 
čtyřicetiletého působení komunistické 
nadvlády, a o to naléhavěji vyznívá 
žádost o projev solidarity s podobně 
zkoušeným národem, který svou de-
mokracii a svobodu dosud nevybojo-

val,“ připomněla starostka Hujo-
vá. Účastníci pak minutou ticha 
uctili oběti čínské represe.

Doprovodný program zaháji-
la hudební meditace pro Tibet 
v provedení Ladislava Broma 
na sitár, Michela Fabrice na ta-
bla a Jaroslava Svítka na fujaru. 
Letošní novinkou, která sklidila 
zasloužený potlesk diváků, bylo 
vystoupení tanečnic Moniky Je-
níkové a Gabriely Markovičové 
z divadla Ponec, které předvedly 
ukázky indických chrámových 
tanců Bharatanatyam.

Dokončení na str. 5

JOSEF HELLER
zástupce starosty
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RADA 
A ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3
Bezúročné půjčky 
a dar schváleny 
� Bezúročné půjčky z Fondu 
oprav a obnovy za bezmála 2 mi-
liony korun určené na opravy čtyř 
domů schválili na svém březnovém 
zasedání zastupitelé třetí městské 
části. Zastupitelstvo přidělilo z to-
hoto fondu také dar Římskokato-
lické farnosti u kostela Nejsv. Srd-
ce Páně na nám. J. z Poděbrad 
ve výši 220 tisíc korun na úpravy 
zeleně v okolí kostela.

Termíny svateb 
v Rajské zahradě
� Svatby v parku Rajská za-
hrada, které si v minulých dvou 
letech novomanželé velmi oblí-
bili, proběhnou i letos. Rozhodla 
o tom rada třetí městské části, 
která také určila čtyři termíny, 
ve kterých se budou svatby ko-
nat: 15. června, 20. července, 
17. srpna a 7. září. Na každý 
z těchto termínů byly určeny také 
tři oddávací hodiny – od 10.00, 
11.00 a 12.00 hodin. Rezervovat 
si termín mohou zájemci na mat-
rice úřadu městské části.

Školka Vozová 
bude zateplena
� Pavilon „A“ MŠ Vozová pro-
jde během letních prázdnin re-
konstrukcí. V budově jsou stále 
původní okna, která vlivem času 
a počasí již netěsní. Ta budou pro-
to vyměněna za nová dřevěná eu-
rookna s lepšími tepelnými vlast-
nostmi a současně bude zateplen  
střešní plášť. Investici v hodnotě 
bezmála 5 milionů korun schválili 
na konci března radní.

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zatupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9.

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid stanovišť zajistí od-
vozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912, další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 2. a 30. dubna
Koněvova/V Jezerách 2. a 30. dubna
Soběslavská/Hollarovo nám. 2. a 30. dubna
Tachovské nám. (u tunelu) 2. a 30. dubna
Na Vrcholu/V Domově 15. dubna (neděle)
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 15. dubna (neděle)
Náměstí Barikád 15. dubna (neděle)
Kostnické nám./Blahníkova 15. dubna (neděle)
Buková/Pod Lipami 54 23. dubna
Jeseniova 143 23. dubna
Přemyslovská/Orlická 23. dubna
Křišťanova/Sudoměřská 23. dubna
Křivá 15 10. dubna
Přemyslovská/Sudoměřská 10. dubna
U Rajské zahrady/Vlkova 10. dubna
V Zahrádkách/Květinková 10. dubna

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Přistavení kontejnerů na bioodpad 
i mobilní svoz nebezpečného odpadu 
se zatím odkládá
Výběrové řízení na zajištění systému nakládání s odpady v Praze od 
1. 1. 2012 bylo zrušeno z důvodu nesplnění zadávacích podmínek žád-
ným z uchazečů. Obě výše uvedené služby, které jsou organizovány 
Odborem ochrany prostředí MHMP a hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy, 
byly součástí zadání. V lednu 2012 vzala Rada hl. m. Prahy na vědomí 
informaci, že uvedené služby budou vypsány jako samostatné veřejné 
zakázky, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení nezajištění služeb, které 
jsou občany velmi využívané. Odbor ochrany prostředí MHMP proto 
zpracoval bezprostředně zadávací dokumentace. Nyní probíhá proces 
jejich kontroly. Veškeré úkony nezbytné pro zajištění předmětných slu-
žeb konáme s vědomím absolutní priority. �

Petra PŠENIČKOVÁ, Odbor ochrany prostředí MHMP

Na velikosti investice se zatím 
neshodla ani rada městské čás-
ti, o investici navíc dlouze dis-
kutovali na březnovém zasedá-
ní  zastupitelé s obyvateli domů 

v rámci projednávání Výzvy za 
efektivní revitalizaci, kterou po-
depsalo 417 občanů.

Předmětem debaty je přede-
vším rozsah prováděných oprav. 

Investiční komise i rada zatím 
vyloučily variantu komplexní re-
konstrukce, kdy by domy prošly 
rozsáhlými a nákladnými staveb-
ními úpravami. Druhou navrho-
vanou variantou je pak zateple-
ní pláště budov s rekonstrukcí 
bytových jader a výměnou vodo-
vodních rozvodů a odpadů. Tato 
varianta navíc počítá s demolicí 
ateliérů na střechách domů. Ty 
by měly nahradit nové byty. 

Třetí varianta uvažuje jen se zá-
sahem do vnějšího opláštění bu-
dov a výměnou oken. Právě ta-
kovéto řešení preferují signatáři  

Výzvy za efektivní revitalizaci pa-
nelových domů. „Nepřejeme si hro-
madné, nákladné a zdlouhavé re-
konstrukce interiérů za přítomnosti 
nájemníků v bytech. Takové úpravy 
neúměrně zvyšují ceny bytů při pri-
vatizaci,“ argumentují nájemci.

O řešení zatím s konečnou 
platností nerozhodli ani radní. 
„Je nezbytné opětovně zvážit nákla-
dy na jednotlivé varianty revitaliza-
ce domů i nezbytnost a efektivitu na-
vržených  investic,“ uvedl zástupce 
starosty pro investice a finance 
Josef Heller. �

-jas-

O revitalizaci dalších domů zatím není rozhodnuto
Panelové domy v Rokycanově 18, Sabino-
vě 8, 10 a Českobratrské 7, 9 a 11 na Žižko-
vě jsou dalšími obecními domy, které měly 
před privatizací projít regeneračním proce-
sem. S jejich rekonstrukcí počítá již letošní 
rozpočet, zatím však není jasné, v jakém roz-
sahu obnova panelových domů proběhne. 

Od otevření první automatizova-
né knihovny na Žižkově uplyne 
letos 8. dubna právě 10 let. Tím, 
že se pobočka Žižkov v roce 2002 
připojila do rozšiřující se sítě au-
tomatizovaných poboček Měst-
ské knihovny v Praze, umožnila 
svým čtenářům využívat služeb 
dnes zcela samozřejmých, ale ten-

krát to pro čtenáře byla jistě pří-
jemná novinka. 

Nyní je automatizovaných po-
boček i s ústřední knihovnou cel-
kem 42. V průběhu deseti let do-
šlo také k rozšíření služeb, které 
knihovna nabízí. Čtenáři si mo-
hou knížky vyhledat a zarezer-
vovat prostřednictvím internetu 

a nechat dovézt na pobočku, kte-
rá je jim nejdostupnější.

Od 1. března letošního roku 
se mění i otevírací doba větši-
ny knihoven. V pobočce na Žiž-
kově je nově otevřeno i v pondě-
lí odpoledne, v úterý a pátek se 
knihovna zavírá až v 16 hodin. �

-red-

Automatizovaná knihovna na Žižkově slouží již 10 let

Oslavy Dne Země 
na náměstí Jiřího 
z Poděbrad 

Magistrát hl. m. Prahy pořádá 
ve spolupráci s městskou částí 
Praha 3 v pondělí 30. dubna Den 
Země. Stánek, kde mohou zá-
jemci získat informace a materiály 
např. k problematice odpadů, ale 
i k dalším tématům, která se týkají 
ochrany životního prostředí, bude 
umístěn na náměstí Jiřího z Podě-
brad na prostranství před základní 
školou od 10 do 18 hodin. �

O grantovou podporu celkem žá-
dalo 245 projektů, úspěšných by-
lo nakonec 155 z nich. V rámci 
vypsaných témat tak žižkovská 
radnice rozdělí 7,6 milionů na 
projekty na rozvoj občanské spo-
lečnosti, přes 6 milionů míří do 
oblasti kultury a 785 tisíc korun 
putuje na projekty usilující o za-
chování kulturního dědictví. 

Grantových žádostí bylo letos 
méně než v uplynulém roce, zú-
žil se však i počet grantových té-
mat, v rámci kterých je možné 
o podporu žádat. Ze seznamu 
témat, která posuzuje Výbor pro 

správu Grantového a podpůr-
ného fondu, totiž podle nových 
pravidel vypadla zdravotní a so-
ciální tématika. Rozdělováním 
grantové podpory do této oblas-
ti se bude od letošního roku za-
bývat v rámci svých kompeten-
cí Komise sociální a zdravotní. 
Stejně tak do oblasti volnočaso-
vých a sportovních aktivit dětí 
a mládeže bude, počínaje letoš-
ním rokem, svou podporu rad-
nice směřovat prostřednictvím 
Nadačního fondu Rychlé šípy 
Jaroslava Foglara, jehož je radni-
ce zřizovatelem.

„Členové sociální a zdravotní komi-
se stojí k dané tématice mnohem blíže, 
stejně tak jako mají mnohem užší vazby 
členové správní rady nadace Jarosla-
va Foglara k činnosti dětských a mlá-
dežnických spolků. Proto je logické, že 
jim tato témata budou svěřena do kom-
petence také v rámci přidělování pod-
pory,“ připomněl zástupce starosty 
pro kulturu Pavel Sladkovský.

Kontakty na Komisi sociální 
a zdravotní i Nadační fond Rych-
lé šípy Jaroslava Foglara nalez-
nou zájemci na stránkách měst-
ské části www.praha3.cz. �

-jas-

Radnice rozdělí granty za 14,5 milionu
Přes 14,5 milionu 
korun letos rozdělí 
na grantech žižkov-
ská radnice. Pod-
poru na projekty 
do 50 tisíc korun 
schválila na konci 
února rada městské 
části, 13. března pak 
schválili zastupitelé 
také granty vyšší.

Nová otevírací doba knihovny 
Žižkov (Husitská 70):
pondělí 13–19 
úterý 9 – 16
středa 12–19
čtvrtek 12–19
pátek 9–16

tel.: 222 783 203, www.mlp.cz

Dopravní hřiště Jilmová zahajuje sezónu
Slavnostní otevření sezóny na Dětském 
dopravním hřišti Jilmová se uskuteční v ne-
děli 22. dubna od 10 do 18 hodin. Na děti 
čekají koloběžkové závody, vyzkouší si 
i jízdu v provozu na kole, koloběžce, tříkolce 
a odrážedlech. Nebude chybět ani skákací 
hrad a trampolína a užitečné rady děti i ro-
diče získají od Zdravotní záchranné služby 
hl. m. Prahy. Vstup volný. �
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Havarijní opravy a rekonstrukce 
osobního výtahu se dočká dům 
v ulici Pod Lipami 62. Obyvate-
lé domu ve Viklefově 4 zase čeka-
jí na bezodkladnou rekonstruk-
ci stoupaček a výměnu rozvodů 
vody a společenství vlastníků 
domu v Koněvově 191 získalo 
peníze na opravu a izolaci doslu-
hujících základů a suterénních 
prostor domu. 

„Fond obnovy a rozvoje jsme pro le-
tošní rok značně posílili. Radnice chce 
podporovat  půjčkami a dary soukro-
mé majitele především k investicím, 
které mají význam pro estetický, ur-
banistický a kulturní vzhled městské 
části. Peníze však pomáhají také řešit 
neodkladné opravy jako v tomto pří-
padě, a to především u domů, jenž 
jsou ve správě družstev či společenství 
vlastníků bytových jednotek,“ dodal 

zástupce starosty pro bydlení To-
máš Kalousek.

Přesné podmínky, změny a no-
vinky v poskytování finančních 
prostředků z tohoto fondu jsou 
uvedeny v Zásadách pro poskyto-
vání půjček a darů z Fondu obno-
vy a rozvoje, které zájemci nalez-

nou na stránkách www.praha3.cz. 
„O půjč ky a dary z Fondu obnovy 
a rozvoje může požádat každý ma-
jitel nemovitosti, včetně družstev 
a společenství vlastníků, na úze-
mí městské části Praha 3. Nově se 
půjčky mohou poskytovat na opravy 
a rekonstrukce vnitrobloků,“ uve-

dl zástupce starosty pro finance 
a investice Josef Heller. 

Finanční pomoc, kterou schvá-
lili radní, definitivně posvětilo 
v úterý 13. března společně s další-
mi půjčkami a dary z fondu svým 
rozhodnutím zastupitelstvo. �

-jas-

Třikrát půl milionu míří na havarijní opravy domů
Peníze z Fondu ob-
novy a rozvoje třetí 
městské části pomo-
hou společenstvím 
vlastníků tří do-
mů v Praze 3 s řeše-
ním havarijních sta-
vů jejich domů. Rada 
městské části jim na 
svém posledním zase-
dání schválila poskyt-
nutí bezúročných 
půjček v celkové výši 
téměř jeden a půl mi-
lionu korun. 

Hřiště Pod Kapličkou patří k nej-
oblíbenějším areálům pro děti ve 
třetí městské části. Jedním z jeho 
nedostatků je však přilehlá par-
cela, která léta čekala na využití. 
Na pozemku se v současnosti na-
chází objekty postavené bez řád-
ného povolení, jeden z nich je na-

víc obýván osobami bez domova, 
kterým dělá společnost několik 
psů a koček. 

„Současný stav nám rozhodně ne-
vyhovuje, navíc registrujeme řadu 
negativních připomínek od občanů 
a podněty na úpravu okolí hřiště Pod 
Kapličkou nám zaslali rodiče také 

v rámci loňské ankety o nejoblíbeněj-
ší hřiště v Praze 3. Proto jsme se s pří-
chodem jara rozhodli situaci změnit 
– vyklízecí práce chceme spustit již 
v průběhu března,“ uvedl místosta-
rosta Pavel Sladkovský.

Proto již v pondělí 12. břez-
na proběhla v této lokalitě akce, 

kdy vedoucí Odboru správy 
úřadu a krizového řízení Úřa-
du MČ Praha 3 informoval oso-
by, které pozemek neoprávněně 
obývají, o plánované rekultiva-
ci. Vyzval je k opuštění parcely 
s tím, že v nejbližších dnech zde 
začnou práce, při kterých budou 

rozebrány a odvezeny nelegálně 
vystavěné přístřešky, vyvezeno 
množství inertního odpadu, kte-
rý se na území nachází, a dojde 
také k úpravám zeleně. Rekulti-
vační práce by měly být zaháje-
ny koncem března. �

 -mot-

Parcela u hřiště obývaná bezdomovci projde obnovou
Nevyužitý pozemek 
v bezprostřední blíz-
kosti dětského hřiště 
Pod Kapličkou se 
změní v malou zele-
nou oázu. Parcela, 
kterou v současnosti 
využívají bezdomov-
ci, by měla projít 
podle plánu místostarosty pro životní 
prostředí Pavla Sladkovského obnovou. 
Radnice tak mimo jiné reaguje na řadu 
podnětů občanů.

Dům Pod Lipami 62 bude mít nový osobní výtah

Pobočku na Jarově chtěla původ-
ně centrála městské knihovny k le-
tošnímu březnu zrušit. Důvodem 
byla nutnost úsporných opatře-
ní vyplývajících ze sníženého roz-
počtu knihovny na letošní rok. 
Proti zrušení knihovny se však 
postavil zástupce starosty Pavel 
Sladkovský, který navrhl, aby fi-
nancování provozu pobočky pro 
letošní rok převzala právě žižkov-
ská radnice. „Jarovská knihovna je 
mimo jiné hojně využívána místní-
mi dětmi. Chápu nezbytnost úspor-
ných opatření ve všech sférách ve-
řejné správy, nemůžeme ovšem šetřit 
tak, že zamezíme dětem v přístupu 
k literatuře,“ argumentoval tehdy 
místostarosta. 

To potvrdil i ředitel knihov-
ny Tomáš Řehák. „Odborné stu-
die v zahraničí dokazují, že kaž-
dá investovaná koruna do veřejné 
knihovny se společnosti obratem 
čtyřnásobně vrací. Studijní, profes-
ní, ale i rekreační funkce knihovny 
jsou pro společnost nenahraditel-
né,“ vysvětlil ředitel Řehák.

Investici do knihovny na le-
tošní rok nakonec rozpočto-
vým opatřením podpořili na po-
sledním zasedání také všichni 
zastupitelé třetí městské části. 
Místostarosta Sladkovský nyní 
rozjel jednání o tom, jak by bu-
doucnost jarovské pobočky mě-
la vypadat, aby její existence ne-
byla závislá na darech městské 

části. Společně s ředitelem Ře-
hákem se shodli na tom, že by 
se jarovská pobočka měla nao-
pak transformovat na spádovou 
knihovnu, která by rozšířila po-
skytované služby a nově tak na-
bídla kvalitnější servis jak široké 
veřejnosti, tak například studen-
tům vysokých škol především 
odbornou literaturou a studij-
ním zázemím.

Důvodem, proč chtělo vede-
ní knihovny stávající poboč-
ku na Koněvově ulici zrušit, to-
tiž nebyla její nízká návštěvnost 
(ta každoročně naopak roste). 
Hlavní příčina tkvěla v omeze-
ných prostorách pro další roz-
voj a především v kompliko-

vaných nájemních vztazích na 
stávající adrese. Pobočka totiž 
sídlí v soukromém objektu, kte-
rý opakovaně za poslední dobu 
změnil majitele, přičemž prona-
jímatel stupňuje své finanční ná-
roky za pronájem.

„Řešením je nalézt větší vhod-
né prostory, které budou nejlépe 
v majetku městské části a kapacit-
ně umožní knihovně rozšířit služby. 
Naším cílem bude vybudovat v Pra-
ze 3 spádovou knihovnu s širokým 
spektrem služeb pro čtenáře,“ uve-
dl zástupce starosty Pavel Slad-
kovský. Na tom se také shodl 
s ředitelem knihovny Tomášem 
Řehákem. �

-jas-

Radnice jedná s městskou knihovnou o rozvoji služeb v Praze 3
Z jarovské poboč-
ky Městské knihovny 
v Praze by se v bu-
doucnosti měla stát 
spádová knihov-
na. Shodli se na tom 
na společném jed-
nání 19. března ředi-
tel Městské knihovny 
v Praze Tomáš Řehák 
a zástupce starosty 
Prahy 3 pro kulturu 
Pavel Sladkovský. 

V domě na Koněvově 191 dojde k opravě základů a suterénu

hřiště
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Poslední čísla o za-
dlužení českých 
domácností a pro-
bíhajících exeku-
cích jsou velmi dra-
matická. Mohla by 
to být zpráva, kte-
rou přeskočíme, 
pokud se netýká 
přímo naší rodiny. 
Ona se však týká 
nás všech, protože 
tyto dluhy nakonec 
sanuje z daní stát. 
Tím samozřejmě 
nechci pominout 
lidský rozměr. 

Po velmi dlouhé analýze všech dě-
jů, které začínají nedostatkem pe-
něz a končí ve zmíněné sociální 
síti, jsem dospěla ke zmapování 
této kaskády a vytyčení konkrét-
ních uzlových bodů, ve kterých je 
třeba zjednat nápravu, a to buď 
přímo v legislativě nebo v oblas-
ti kontroly. Jistě půjde o běh na 
dlouhou trať, přestože některé 
kroky již udělány byly. 

Mantrou je samozřejmě finanč-
ní gramotnost, ale raději bych po-
užila termín „dluhová gramot-
nost“, protože problém bývá velmi 
často právě v tom, že se neumí-
me zadlužovat. Neumíme správ-
ně vyhodnotit riziko úvěru proti 
ceně úvěru. Ministr financí Miro-
slav Kalousek trefně poznamená-
vá, že to, „že někdo nezná datum za-
ložení Karlovy univerzity, je ostuda, 
ale i tak může prožít úspěšný život, ale 
tím, že má nedostatky ve finanční gra-
motnosti, může zničit život sobě, i celé 
své rodině.“ Protože ale vždy bude 

existovat určitá, malá skupinka je-
dinců, kterou není možné ani při 
nejlepší vůli vzdělávat, musí tu 
být stát, jenž nastavenými záko-
ny garantuje ochranu i těmto ob-
čanům. Naše právní úprava daná 
Zákonem o spotřebitelském úvě-
ru nijak nepokulhává za ostatní-
mi evropskými zeměmi. Problémy 
nalézáme v jeho vymahatelnosti, 
kontrole a sankcích.

Tento zákon upravuje jak rekla-
mu, která často protizákonně láká 
na neúplné informace, tak smluvní 
podmínky předkládané klientům 
záměrně v nečitelné, nesrozumitel-
né formě. Fakt, že je klient nečte, 
není argument proti, ale pro. 

Jako jeden z nejzávažnějších 
problémů chápu Živnostenský zá-
kon, který sice považuje půjčová-
ní peněz za živnost vázanou, ale 
vyžaduje pouze maturitní vysvěd-
čení. Díky tomu působí na našem 
trhu mnoho neseriozních neban-
kovních subjektů, které svůj zisk 

generují ze sankcí při nedodrže-
ní smluvních podmínek. Dluž-
ník tak může i při krátkodobé 
neschopnosti splácet přijít o veš-
kerý majetek. Samostatnou kapi-
tolou jsou pak oddlužovací spo-
lečnosti, které uvrhnou dlužníka 
do ještě větších dluhů a přímo ho 
napichují na vidle exekutora. Ur-
čitým řešením by mohlo být za-
vedení koncese pro tuto živnost, 
ale zatím se nedaří přesně stano-
vit  podmínky jejího udílení. Sa-
motné odměny exekutorům, vy-
mahatelům a advokátům již 
v současné době řeší ministerstvo 
spravedlnosti. Stejně tak již byl 
novelizován zákon o smírčím ří-
zení, ale zda byla tato úprava do-
statečná, ukáže až čas. Rozhodně 
je třeba změnit kontrolní mecha-
nismy, konkrétně ČOI, která má 
stále veliké rezervy, a Finančního 
arbitra, o jehož existenci praktic-
ky nikdo neví a přitom by to mě-
la být právě ta instituce, která je 

na straně podvedeného a zmate-
ného dlužníka.

Institucí, které pomáhají, je 
poměrně hodně. Do finančního 
vzdělávání se zapojily jak nezisko-
vé soukromé organizace, tak i stát-
ní instituce. Jde ale o komplex-
ní proces, a proto je třeba přivést 
všechny účastníky k jednomu sto-
lu, zmapovat, co již uděláno bylo 
a co zbývá. Jak uchopit vzdělává-
ní dětí, jak dospělých? Jak využít 
nejefektivněji média, aby zasáh-
la co nejširší veřejnost? Jako prv-
ní krok bych pod každou reklamu 
na půjčku umístila zkřížené hná-
ty exekutora, aby si každý z nás 
v první řadě uvědomil, jestli se 
opravdu musí zadlužit. �

Aktuální problematika finanční gramotnosti

GABRIELA 
PECKOVÁ

poslankyně PSP ČR
za Prahu 3

Požár vyhnal nájemníky, radnice aktivovala krizový systém
Sedmatřicetiletá že-
na zahynula v úterý 
6. března při požá-
ru v Baranově uli-
ci 2 na Královských 
Vinohradech. Ope-
rační středisko Kri-
zového štábu hl. m. 
Prahy ve spolupráci 
s žižkovskou rad-
nicí připravovalo 
opatření pro pří-
padnou evakuaci 
obyvatel domu, k té 
však naštěstí nako-
nec nedošlo.

Investice do mateřských škol v Praze 3 pokračují
Žižkovská radnice plánuje na letošní rok 
další investice do mateřských a základ-
ních škol. Během letních prázdnin by mi-
mo jiné měla projít obnovou za 11 milionů 
korun také budova Mateřské školy Koně-
vova 240a. Tento investiční záměr schvá-
lila 7. března na svém zasedání rada třetí 
městské části.

Školství je již několik let investič-
ní prioritou Prahy 3. Finanční pro-
středky, které radnice vynakládá na 
rekonstrukce, vybavení a moderni-
zaci škol a rozšiřování kapacit ško-
lek, přesahují v posledních letech 
každoročně 100 milionů korun.

„Protože Praha 3 systematicky 
rozšiřuje kapacity mateřských škol, 
je dnes jedinou pražskou městskou 
částí, která pokrývá potřeby rodi-
čů. Vedle toho však také soustavně 
modernizujeme ty stávající. V mi-
nulých letech tak dostala například 

Mateřská škola Vozová novou mo-
derní zahradu, MŠ U Zásobní za-
hrady se stala nejbarevnější moder-
ní školkou v metropoli a v letošním 
roce by měla začít sloužit veřejnos-
ti po komplexní roční rekonstrukci 
také MŠ Jeseniova 204,“ uvedl zá-
stupce starosty pro školství Jiří 
Matušek.

Během letních měsíců by tak 
letos mělo dojít také na obnovu 
školky v Koněvově ulici na Jaro-
vě. Bude opravena fasáda, rekon-
strukce se dočká také střecha, 
která bude i zateplena. Dojde 
k výměně všech stávajících oken 
i vstupních dveří v budově. Cel-
kové náklady na rekonstrukci si 
vyžádají 11 milionů korun. �

 -mot-

Požár vypukl v bytě v osmém patře 
domu, hasiči následně po uhašení 
nalezli na místě ohořelé tělo uživa-
telky bytu. Ohněm byla zcela zni-
čena stavební část i zařízení obý-
vacího pokoje a předsíně, velkou 
starost navíc záchranným složkám 

při řešení večerní události nadělaly 
také zplodiny, které poškodily ne-
jen zbytek bytu, ale i společné pro-
story domu. Na základě informací 
od velitele zásahu zvažovalo ope-
rační středisko vyslání autobusu 
pro evakuované obyvatele.

„Krizový systém Prahy i městské čás-
ti má pro takovéto případy připraveny 
varianty řešení. Byli jsme připrave-
ní zajistit obyvatelům náhradní uby-
tování, nakonec se však ukázalo, že 
to nebude nutné,“ uvedla starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová. Po od-

větrání domu totiž byli obyvatelé 
nakonec vpuštěni do svých domo-
vů. Vyšetřování příčin požáru za-
tím stále probíhá, pravděpodobně 
došlo k zahoření elektroinstalace, 
cizí zavinění policie vyloučila. �

-jas-

Foto: R. Půta, HZS PrahaFoto: R. Půta, HZS Praha
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Jedná se převážně o byty v histo-
rické zástavbě na Žižkově a Vino-
hradech – v Křišťanově, Baranově 
i Koněvově ulici, ale také o tři ob-
jekty v Husitské, Žerotínově a Na 
Vápence.

„Rada městské části jasně deklaro-
vala, že chce umožnit privatizaci všem 

oprávněným nájemcům obecních by-
tů v Praze 3. A chceme tak učinit v co 
nejkratším možném termínu. Proto od-
bor majetku připravuje pro privatizaci 
bytové domy v maximálním možném 
tempu. Na každé zastupitelstvo tak mí-
ří návrh k prodeji několika stovek byto-
vých jednotek jejich oprávněným ná-

jemcům,“ uvedl zástupce starosty 
pro bydlení Tomáš Kalousek.

Protože i zastupitelé dali v břez-
nu privatizaci zelenou, budou si 
moci nájemci své byty odkoupit 
do osobního vlastnictví podle no-
velizovaných privatizačních pravi-
del, která schválilo zastupitelstvo 
na sklonku loňského roku. Ta jim 
oproti minulosti nabízejí více va-
riant, jak byt se slevou pořídit.

Žižkovská radnice nabízí nájem-
cům nově dvě možnosti, jak mo-
hou bytovou jednotku odkoupit 
se slevou. Stejně jako podle před-
chozích privatizačních pravidel 
mohou nájemci uzavřít smlouvu 
o převodu vlastnictví bytové jed-
notky do šesti měsíců ode dne do-
ručení nabídky k převodu jednot-
ky a podle uzavřené smlouvy včas 
zaplatit celou kupní cenu. Pak mají 
nárok na slevu 20 procent z kupní 
ceny za bytovou jednotku a za po-

díl na společných částech domu. 
Z kupní ceny za podíl na pozem-
ku zastavěném nebo souvisejícím 
se 20procentní sleva neposkytuje.

Druhou možností je koupě na 
splátky. Nájemce pak bude povi-
nen uzavřít do šesti měsíců od do-
ručení nabídky k převodu jednot-
ky smlouvu o převodu vlastnictví 
bytové jednotky, podle smlouvy 
včas zaplatit minimálně 30 procent 
z kupní ceny a zbývající část kupní 
ceny pak bude rozdělena do pravi-
delných měsíčních splátek na dobu 
5 let. Za těchto podmínek městská 
část kupujícímu poskytne 5pro-
centní slevu z kupní ceny za byto-
vou jednotku a příslušný podíl na 
společných částech domu.

„Cílem žižkovské radnice je umož-
nit privatizaci co nejširšímu okruhu 
nájemců. Koupě na splátky je v tomto 
případě další možností, která může být 
výhodná především pro ty, kteří nedis-

ponují celkovou hotovostí a do bu-
doucna mají možnost hradit městské 
části část kupní ceny v pravidelných 
měsíčních splátkách, nebo pro ty, kte-
ří nemohou nákup bytové jednotky ře-
šit formou hypotéky. Tyto první prode-
je podle nových pravidel prověří, kolik 
nájemců tuto možnost bude skuteč-
ně využívat,“ uzavřel místostarosta 
Kalousek. �

-jas-

Dalších 221 bytů míří do privatizace
Nájemci dalších 221 obecních bytů 
v 10 bytových domech v majetku městské 
části Praha 3 na Žižkově a Vinohradech 
mohou v nejbližších dnech očekávat, že 
jim od žižkovské radnice přijde nabídka 
k privatizaci. O prodeji pronajatých bytů 
do rukou jejich oprávněným nájemcům 
rozhodla 29. února Rada městské části 
Praha 3. Její rozhodnutí pak 13. března 
ještě schválilo zastupitelstvo.

Dopis dále nabízí spolehlivé a rychlé zajiště-
ní jiného bydlení, vypořádání dluhu s měst-
skou částí, vyřešení veškeré potřebné komu-
nikace s úřady, odstupné za byt, pomoc při 
komunikaci s radnicí či jinými úřady.

„Dopis může navozovat dojem, že má pisatel 
nadstandardní možnosti při vyřizování vztahů 
mezi nájemci a třetí městskou částí. Proto bych 
rád za žižkovskou radnici prohlásil, že tomu tak 
rozhodně není a nikdo v rámci nájemního vzta-

hu, ani privatizačního procesu nemá a ne-
bude mít jakékoliv výjimky mimo pravidla, 
která platí pro všechny. Obáváme se, že jde 
o pokus získat profit z privatizačního pro-
cesu na úkor nájemců i městské části, a to 
způsobem, který se příčí dobrým mravům. 
Rád bych všechny občany požádal o obezřet-
nost. Toto není jediný případ. Množí se růz-
né nabídky od realitních kanceláří i finanč-
ních ústavů, které mnohdy vyvolávají dojem, 
že spolupracují s radnicí naší městské části,“ 
řekl zástupce starosty pro bydlení Tomáš 
Kalousek.

Dopis anonymního pisatele je podepsán 
zkratkou David P. a uvádí kontaktní tele-
fon a e-mail. V případě jakýchkoliv dota-

zů či nejasností 
okolo obdobných nabídek se nájem-

ci mohou samozřejmě obrátit na Odbor 
majetku či Odbor bytů a nebytových pro-
stor Úřadu městské části Praha 3. �

-jas-

Radnice se distancuje od dopisu anonyma, který oslovuje obecní nájemce 
Městská část Praha 3 se důrazně distancuje od dopi-
su, který se v posledních dnech objevil ve schránkách 
některých nájemců obecních bytů čekajících na pri-
vatizaci bytového fondu. Anonymní autor v něm ná-
jemcům nabízí „pomoc při řešení bytové situace, a to 
v případě, že máte neuhrazený dluh na nájemném, 
nebo že jste ve výpovědní lhůtě“.

Tibetská vlajka zavlála nad Žižkovem již posedmnácté

dokončení ze strany 1   
V Galerii pod radnicí návštěv-

níci obdivovali pestrobarevnou 
mozaikovou mandalu, kterou 
vytvořil Ladislav Brom. Man-
dala je obrazec z písku, rýžové 
mouky či jiného sypkého mate-
riálu a je obvykle vytvářena při 
příležitosti slavnosti či obřadu. 
Při jejich ukončení je pak veřej-
ně smetena a vržena do řeky ne-
bo rozprášena po větru.

Přestože někteří přítomní byli 
proti, k rozmetání mandaly, kte-
ré symbolizuje pomíjivost živo-
ta, nakonec došlo. Barevný písek 
pak účastníci společně se starost-
kou Hujovou a jejím zástupcem 
Jiřím Matuškem rozprášili na 
radničním dvorku.

Zpestřením letošního progra-
mu byla ukázka živých zvířat pří-
mo na radnici. Občanské sdruže-
ní Potala zorganizovalo návštěvu 

chovatele tibetských dog, který 
s sebou přivedl ukázat hned čtyři 
krásné obrovité psy, o jejichž cho-
vu a zvláštnostech vyprávěl shro-
mážděnému publiku.

Zástupci občanských sdru-
žení Surya a Atma Do pozvali 
návštěvníky na benefiční akce, 
které pořádají na pomoc Tibetu. 
Den pro Tibet vyvrcholil pro-
mítáním dokumentárního filmu 
Surya Cesta ke Sluneční škole, 

který popisoval náročnou cestu 
do dalekého Kargyaku a ukazo-
val, jak vznikala škola v tvrdých 
podmínkách Himaláje.

Příběhy z Tibetu a o Tibetu si 
mohou zájemci připomenout ta-
ké v dubnu, kdy se v kině Aero od 
středy 18. do pátku 20. dubna ko-
ná Festival tibetských filmů a filmů 
o Tibetu, který každoročně pořádá 
občanské sdružení Potala. �

-mot-

Domy mířící do privatizace:
Baranova 11 - 26 bytů
Baranova 13 - 45 bytů
Baranova 36 - 7 bytů
Křišťanova 12 - 30 bytů
Křišťanova 15 - 14 bytů
Koněvova 144 - 21 bytů
Koněvova 150 - 24 bytů
Na Vápence 25 - 28 bytů
Husitská 44 - 8 bytů
Žerotínova 30 A - 18 bytů
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V letošním roce bude na území městské části Praha 3 opět prováděna ve třech etapách Komplexní údržba komunikací. Současně bude zajištěno: 
úklid komunikací a chodníků a vysprávky lokálních závad povrchů, pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit 
několik podmínek: uvolnění ulic od parkujících vozidel – úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel 
a chodníků bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne 
a hodin platnosti. Věnujte pozornost dopravnímu značení, v některých případech bude zákaz zastavení platit do večerních hodin (důvodem 
je údržba vodorovného značení parkovacích zón). V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována. V zóně placeného stání 
není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Komplexní údržba komunikací 2012 – termíny čištění

Blok 1 � pondělí 23. dubna � čtvrtek 7. června � čtvrtek 4. října 
Hollarovo náměstí, Květná, Soběslavská (Votická – Hollarovo náměstí), 
Šrobárova (Soběslavská – U Vinohradského hřbitova), U Vinohradské nemocnice, 
U Vinohradského hřbitova, Votická (Šrobárova – Květná)

Blok 2    � úterý 24. dubna � pátek 8. června � pátek 5. října
Hradecká, Horní Stromky, Chrudimská, Kouřimská, náměstí Jiřího 
z Lobkovic, Písecká, Slezská (náměstí Jiřího z Lobkovic – Jičínská), Šrobárova 
(Jičínská – Soběslavská), V Horní Stromce

Blok 3  � středa 25. dubna � pondělí 11. června � pondělí 8. října
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská – Korunní), Perunova, 
Řipská (Vinohradská – Korunní), Slezská (Jičínská – U Vodárny), U Vodárny 
(Vinohradská – Korunní)

Blok 4  � čtvrtek 26. dubna � úterý 12. června � úterý 9. října
Baranova (plus spojka se Sudoměřskou), Křišťanova, Lucemburská (Radhošť-
ská – Jičínská), Olšanské náměstí (parkoviště), Přemyslovská (Radhošťská – Jičín-
ská), Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo náměstí

Blok 5 � pátek 27. dubna � středa 13. června � středa 10. října
Bořivojova (Ondříčkova – Orlická), Jagellonská, Laubova, Lucemburská 
(Milešovská – Radhošťská), Milešovská, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Orlická, Přemyslovská (náměstí Jiřího z Poděbrad – Radhošťská), Slavíkova 
(Ondříčkova – náměstí Jiřího z Poděbrad), Velehradská

Blok 6  � středa 2. května � čtvrtek 14. června � čtvrtek 11. října
Bořivojova (U Rajské zahrady – Kubelíkova), Čajkovského (Sladkovského náměs-
tí – Kubelíkova), Chvalova, Ježkova, Krásova (Kubelíkova – Seifertova), Kubelíkova, 
Lipanská (Táboritská – Bořivojova), Přibyslavská, Siwiecova, Sladkovského náměstí, 
U Rajské zahrady (Vozová – Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

Blok 7 � čtvrtek 3. května � pátek 15. června � pátek 12. října
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jeronýmova, Kostnické 
náměstí, Krásova (Seifertova – Husinecká), Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, 
Řehořova, Štítného (Blahníkova – Cimburkova), U Božích bojovníků

Blok 8  � středa 9. května � pondělí 18. června � pondělí 15. října
Havlíčkovo náměstí, Chelčického (Prokopova – Lipanská), Chlumova (Seiferto-
va – Prokopova), Lipanská (Chelčického – Havlíčkovo náměstí), Lupáčova, Milíčova, 
Rokycanova (Prokopova – Chelčického), Štítného (Cimburkova – Havlíčkovo náměstí)

Blok 9   � čtvrtek 10. května � úterý 19. června � úterý 16. října
Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova (Koněvova – Roháčova), 
Komenského náměstí (Roháčova – Sabinova), Lukášova, náměstí Barikád, Ostro-
mečská, Prokopovo náměstí, Roháčova (Prokopova – Koldínova), Rokycanova 
(Prokopova – Koněvova), Sabinova, Tachovské náměstí, Tovačovského, Žerotínova 
(Blahoslavova – Koldínova, včetně spojky s Budovcovou)

Blok 10  � pátek 11. května � středa 20. června � středa 17. října
Basilejské náměstí (západní strana), Biskupcova (Zelenky Hajského – Jana Želiv-
ského), Domažlická, Hájkova, Kališnická, Ke Kapslovně (včetně zálivu), Koldíno-
va, Malešická (Basilejské náměstí – Na Parukářce, včetně zálivu), Na  Parukářce, 
Pražačka, Roháčova (Koldínova – Zelenky Hajského), U Zásobní zahrady, Zelen-
ky – Hajského, Žerotínova (Koldínova – Zelenky Hajského)

        Blok 11 � pondělí 14. května � čtvrtek 21. června � čtvrtek 18. října
Hraniční (Na Balkáně – Koněvova), Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozov-
nou – Na Vlastním), Na Hlídce (Na Balkáně – Koněvova), Na Ohradě, Na Vlastním, Nad 
Ohradou, Strážní (Na Balkáně – Koněvova), Šikmá, V Bezpečí, V Domově (Za Žižkov-
skou vozovnou – Pod Vrcholem), Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova – Kunešova)

Blok 12 � úterý 15. května � pátek 22. června � pátek 19. října
Ambrožova, Basilejské náměstí (východní strana), Biskupcova (Jana Želivské-
ho – Jeseniova), Buchovcova, Jilmová (mimo parkoviště proti č. p. 9 – 11), Loudova, 
Malešická (Basilejské náměstí – Na Jarově), Na Hlídce (Koněvova – Jeseniova), Na 
Vápence, Na Viktorce, Rečkova, Strážní (Koněvova – Jeseniova), U Staré cihelny, 
Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova – Jilmová)

Blok 13 � středa 16. května � pondělí 25. června � pondělí 22. října
K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá I (spojka Luční – Luční), Křivá II, Luč-
ní, Na Balkáně (Na Vlastním – Spojovací), Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lukami, 
Pod Vrcholem, U Kněžské louky, V Domově (Pod Vrcholem – K Lučinám), V Okruží

Blok 14 � čtvrtek 17. května � úterý 26. června � úterý 23. října
Květinková (V Zahrádkách – Na Jarově), Mezi Domky (Za Vackovem – Na Vackově), 
Na Chmelnici, Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem – Malešická), 
Pod Jarovem, Pod Lipami (Na Jarově – Plamínová včetně slepého úseku), Schöffle-
rova, V Zahrádkách, V Zeleni (V Zahrádkách – Na  Mokřině), Za Vackovem

Blok 15 � sobota 21. dubna � sobota 23. června � sobota 22. září 
Husitská (Koněvova – Trocnovská, pravá strana do centra), Jičínská (Olšanské náměstí – Vi-
nohradská), Koněvova (Jana Želivského – Husitská, pravá strana do centra plus parkoviště 
u ul. Pražačka), Prokopova (Husitská – Rokycanova), Seifertova (Italská – Táboritská)

Blok 16  � neděle 22. dubna � neděle 24. června � neděle 23. září 
Husitská (Koněvova – Trocnovská, levá strana do centra), Jičínská (Vinohradská – Ko-
runní), Koněvova (Jana Želivského – Husitská, levá strana do centra), Korunní (U Vo-
dárny – Šrobárova), Vinohradská (Jičínská – Jana Želivského, levá strana do centra)

Blok 17 � pátek 18. května � středa 27. června � středa 24. října
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova – Ondříčkova), Čajkovského (Ondříčkova – Kubelí-
kova), Fibichova, Křížkovského, Ondříčkova (Slavíkova – Žižkovo náměstí), Pospíši-
lova, Slavíkova (Ježkova – Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo náměstí, Zvonařova

Blok 18 � pondělí 21. května � čtvrtek 28. června � čtvrtek 25. října
Jeseniova

Blok 19 � úterý 22. května � pátek 29. června � pátek 26. října
Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově – Pod Lipami), Na Jarově, Osiková 
(Pod Lipami – Habrová), Pod Lipami (Na Jarově – Koněvova), V Jezerách

Městská část Praha 3 a Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

Uzavírka v Jeseniově ulici
Do 22. dubna bude pokračovat obnova vodovodního řa-
du v Jeseniově ulici. Úplná uzavírka v úseku Viklefova – 
Na Vápence si vyžádá následující dopravní opatření:
1. Objízdná trasa za uzavřený úsek Jeseniovy bude ve-

dena po komunikacích Ambrožova – Biskupcova – Bu-
chovcova – Koněvova – Na Vápence – Jilmová, resp. 
Ambrožova – Biskupcova – Buchovcova – Koněvova – 
Na Vápence – Jeseniova – Za Žižkovskou vozovnou.

2. Provoz v ulici Na Vápence v úseku Biskupcova – Jese-
niova bude dočasně veden v opačném směru, tj. pou-
ze ve směru od ulice Biskupcova do ulice Jeseniova.

Věnujte pozornost změnám dopravního značení. �
VÁCLAV SEDLÁK, Odbor dopravy

radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | ��������      úklid komúklid komunikacíunikací www.prahawww.praha�.cz.cz6

Hlavní město Praha zajišťuje i v letoš-
ním roce cyklickou deratizaci v ob-
jektech a na plochách, které vlast-
ní a přímo spravuje, a dále v přilehlých 
prostorách a v kanalizační síti. 
Harmonogram deratizačních prací 
v Praze 3
Kontakt: Alexandra Jermanová, Koně-
vova 2417/159, Praha 3, 130 00, 
e-mail: a.jermanova@seznam.cz
1. – 30. 4.: Spojovací, sídliště Chmel-
nice, Jarov a okolí, Osiková a okolí, 
Koněvova a okolí, Pražačka, Na Bal-

káně, Krejcárek, okolí kolejí VŠE, Vá-
penka, Nad Ohradou, Ohrada, Jana 
Želivského, Jeseniova, Biskupcova
1. – 31. 5.: Vinohradská, nám. 
J. z Lobkovic, nám. J. z Poděbrad, 
Flora, okolí Olšanských hřbitovů ze 
všech stran, Olšanská, Olšanské 
nám., Žižkovo nám. a park, Rad-
hošťská, Baranova, Ondříčkova, Ku-
belíkova, Víta Nejedlého, Fibichova, 
Mahlerovy sady (okolí Žižkovského 
vysílače), Škroupovo nám., Slavíkova, 
Sladkovského nám.

1. – 30. 6.: Husitská, U Památníku, 
Příběnická, Řehořova, Orebická, Kost-
nické nám., Husinecká, Prokopovo 
nám., Prokopova, Havlíčkovo nám., 
Tachovského nám., Seifertova, Tábo-
ritská, Víta Nejedlého, nám. W. Chur-
chilla, okolí stadionu Viktoria Žižkov, 
Krásova, Bořivojova, Vlkova, U Rajské 
zahrady
1. 9. – 30. 10.: opakovaná ošetře-
ní problematických lokalit a dále dle 
pokynů příslušné Hygienické stanice 
a OŽP ÚMČ Praha 3 �

Cyklická deratizace v roce 2012

RN_12_04_06_kuk.indd   1RN_12_04_06_kuk.indd   1 27.3.2012   16:44:0127.3.2012   16:44:01



Písecká 17, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz

Kurzy pro děti a rodiče, do kte-
rých je možné se registrovat:
Palečci (1 – 2 roky, po 9.00)
Indiáni (2 – 4 roky, po 10.00)
Andělíčci (0 – 1 rok, nechodící, 

po 11.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(1 – 1,5 roku, po 14.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(6 – 12 měsíců, po 15.00)
Montessori pohádka 

(1,5 – 2,5 roku, po 16.00)
Montessori pohádka 

(2,5 – 5 let, po 17.00)
Montessori dopoledne s Marké-

tou (1,5 – 6 let, út 9.30)
Písnička (1,5 – 2 roky, út 15.00)
Písnička (2 – 3 roky, út 16.00)
Tanečky (3 – 6 let, út 17.00)
Broučci (1 – 1,5 roku, chodící, 

st 9.00)
Miminka (2 – 8 měsíců, nechodící, 

st 10.00)
Hrátky s bubnem (1,5 – 3 roky, st 11.00)
Angličtina pro nejmenší NOVINKA

(1,5 – 4 roky, st 14.00) 
Kutílci (2 – 3 roky, st 16.00)
Kutílci (3 – 4 roky, st 17.00) 
Angličtina hrou (3 – 7 let, st 15.00)
Jóga s prvky power jógy 

(dospělí, st 18.00)

Výtvarná dílna (1,5 – 2 roky, čt 9.00)
Výtvarná dílna (2 – 3 roky, čt 10.00)
Palečci (1 – 2 roky, čt 11.00)
Indiáni (2 – 4 roky, čt 12.00)
Začínáme s Montessori 

(1,5 – 2 roky, čt 15.00)
Začínáme s Montessori 

(2 – 3 roky, čt 16.00)
Montessori pohádka 

(2 – 3 roky, čt 17.00)
Capáčci (1 – 2 roky, pá 9.00) 
Batolátka s prvky Montessori 

(6 – 18 měsíců, pá 15.00)
Tvoření s prvky Montessori 

(1,5 – 3 roky, pá 16.00) 

Semináře/aktivity pro dospělé:
4. st 15.00 Velikonoční tvoření, 

výroba věnců a dekorací, 
i s dětmi

13., 20., 27. pá 18. 00 Práce 
s Montessori pomůcka-
mi  –  workshopy

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

  1. ne 15.00 Nedělní herna
  2. po 19.00 Závislost a děti –  

beseda o tom, jak poznat, 
kdy a v jakém věku hrozí 
závislost u dětí s terapeut-
kou A. Valentovou 

  4. st 17.00 a 5. čt 9.00 Sbírka 
potřeb pro rodiny s dětmi 
v Azylovém domě Rybka 
v Husinci. Můžete přinést 

oblečení pro děti i dospě-
lé, kočárky, hračky (např. 
hračky na pískoviště, ply-
šáky, odstrkovadla), kola 
i zařízení do domácnosti 
(povlečení, hrnce, talíře, pří-
bory), vše čisté a funkční. 

  5. čt 9.00 a 14.00 Velikonoce 
v Nové Trojce výroba  
pomlázky, velikonočního 
věnečku atd. 

  6. pá 9.00 Volná herna
10. út 10.00 Raná péče – beseda
13. pá 18.00 (do 14. so 10.00) Py-

žámkový večírek aneb Užij-
te si večer, o vaše děti se 
postaráme my – hlídání dětí 
od 3 let se zábavným pro-
gramem, večeří a snídaní

24. út 9.00 Jak na sourozenecké 
vztahy a ostatní rodinné 
kalamity – beseda s P. Klí-
mou

27. pá 16.00 Čarodějnice v Za-
hradě, IC Zahrada, U Zá-
sobní zahrady 8, P3  

Poradenství a mediace
út 14.30 Kojení, péče o mimin-

ko, nošení dětí v šátku 
s M. Pithartovou

13. pá 9.30 Psychomotorický 
vývoj dětí s L. Plhákovou

16. po 9.30 Osobnostní rozvoj, 
řešení problémů v rodině, 
aj. s. J. Ježkovou

17. út 10.00 Sociálně právní 
ochrana dětí s L. Tesařovou

25. st 10.00 Daně a jak na 
ně, nároky a povinnosti  
s L. Hájkovou 

20. a 27. pá 9.30 Kojení, péče 
o miminko, nošení dětí 
v šátku s M. Pithartovou

Kurzovní tipy
po 16.30 Páni kluci, od 5 let
st 14.30 Výtvarná dílnička, 

od 3 let
čt 14.00 Dramaťáček, od 3 let
čt 15.45 Dramaťák, od 4 let
čt 17.45 Keramický ateliér pro do-

spělé i děti

Připravujeme BOOTCAMP
Hodinové outdoor cvičení po 
vzoru přípravy vrcholových spor-
tovců. Běh, posilování, intervalový 
trénink. Žádné krokové sestavy, 
žádné taneční vsuvky, jen dřina, 
pot a slzy! Od května  každé pon-
dělí 19.00 – 20.00 a každý čtvrtek 
7.00 – 8.00

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2886/17a

info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–26, 

606 611 920

Velikonoční prázdniny
Na akce je nutné se přihlásit 
předem, určeno pro děti ve věku 
6 – 12 let, není-li uvedeno jinak.
  5. čt 9.00 Velikonoční Ulita    
  6. pá 9.00 Rytířské slavnosti, 

výroba meče či erbu, rytíř-
ské klání, dobové tance 

14. a 21. so 14.00 Keramická 
dílna Raku  pro dospělé 
a děti od 12 let – první so-
botu modelujeme, druhou 
sobotu glazujeme a vypa-
lujeme

21. so 14.00 Za tajemstvím Prahy  
– tématické odpoledne pro 
školáky o historii i součas-
nosti Prahy 

28. so 9.30 Festiválek součas-
ného amatérského tance, 
6 – 26 let 

30. po 16.00 Pálení čarodějnic,  
přijďte s celou rodinou 

Nabídka na sváteční dny
1. 5. út 10.00  Škola čarodějů 
8. 5. út  9.00 Dílna/hry –  práce 

s nářadím, výroba jed-
noduchého hlavolamu, 
zajímavé hry a soutěže, 
6 – 15 let

Beztíže – nízkoprahový klub
Může přijít kdokoliv ve věku 
11 – 21 let, každý všední den 
od 14.00 do 19.00 hodin, a to 
i ve většině svátků a prázdnin. 
Nabízíme zábavu (PC, fotbálek, 
hřiště), podporu a pomoc (pokud 
máš nějaké problémy nebo něco 
řešíš) a také pohodu. Vstup zdar-
ma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít) www.beztize.ulita.cz 

Rodinný klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s ma-
lými dětmi a těhotné ženy, více 
informací a program naleznete na 
www.skolka-ulitka.cz
13. pá 9.00 a 14. so 9.00 – 15.00 

Bazar oblečení  – přijďte 
prodat jarní a letní věci, 
boty, hračky a vše, z čeho 
vám děti vyrostly, a nakou-
pit nové kousky, info na tel. 
271 771 025 nebo osobně 

21. so 15.00 – 17.00 Sobota s tá-
tou – turnaj v kuličkiádě 

Na ZŠ Chmelnice uspořádali ekokonferenci
To, že se titulem ekoškoly nehonosí Základní škola Chmelnice neopráv-
něně, dokazují její žáci na ekologických konferencích, které na půdě 
školy pravidelně pořádají. Tentokrát se odehrál již třetí ročník. V průbě-
hu konference vystoupily jednotlivé ekotýmy, aby před zaplněnou tělo-
cvičnou předvedly své prezentace a projekty na téma ochrany životního 
prostředí, šetření energií či nakládání s odpady. �
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O pohár ministra školství ve florbalu
Tělocvična Základní a mateřské školy Chelčického hostila ve čtvrtek 
15. března jeden z turnajů základních skupin prvního ročníku celostátní 
soutěže o Pohár ministra školství ve florbalu. Prahu 3 v tomto turnaji za-
stupoval tým právě z Chelčického, který svou skupinu vyhrál a postoupil 
do celopražského kola. To se uskuteční 14. dubna v Kunraticích. �

Navrhněte název 
nového klubu 
školáků a vyhrajte
Máte doma děti, které rády sou-
těží, sportují a baví se ve spo-
lečnosti kamarádů? Tak nejen 
pro ně, ale i pro ostatní školáky 
I. stupně ZŠ se v září 2012 ote-
vřou brány nového klubu, kde bu-
dou mít možnost sledovat po-
kroky v soutěžích, porovnávat 
sportovní, ale i jiné výkony, postu-
povat na žebříčku hodností, stát 
se VIP členem a mnoho dalšího.

My.aktivity, o.p.s. ve spoluprá-
ci s DDM Praha 3 – Ulita vyhlašu-
je soutěž o název klubu školáků. 
Autor nejlepšího z tipů a další vy-
losovaný budou mít možnost stát 
se prvními z členů a získat roční 
členství zdarma.

Zapojit se mohou děti, kte-
ré v příštím šk. roce budou žáky 
I. st. ZŠ (včetně letošních před-
školáků). Stačí do 22. dubna po-
dat návrh na název klubu na e-
-mail jarosova@ulita.cz či osobně 
předat na recepci Ulity, Na Bal-
káně 2866/17a, Praha 3. �

Příměstský tábor s SK Jeseniova
Příměstský tábor s celodenním sportovním programem pořádá za pod-
pory městské části Praha 3 od 9. do 13. července SK Jeseniova. Děti si 
pod vedením vyškolených trenérů vyzkouší nejrůznější sportovní aktivity 
jako je bruslení, jízda na kole, míčové hry a různé soutěže, pro které 
bude k dispozici multifunkční hřiště Základní školy Jeseniova. V plánu 
je i návštěva lanového centra nebo zoologické zahrady, táborák a jedno 
přespání ve škole.

Příměstský tábor je otevřený všem dětem od 6 do 12 let, s možností 
individuální dohody o vyzvedávání dítěte či o počtu dní jeho účasti. 
Kapacita tábora je omezená. Cena 150 Kč/den, 750 Kč/celý tábor). 
Více na www.jeseniova.cz v sekci malá atletika. Předběžné přihlášky 
zasílejte na e-mail: Jeska.tabor@email.cz �

V MŠ Buková čtou dětem s celým Českem
Vychovat z dětí vnímavé čtenáře – to je poslání projektu Celé Čes-
ko čte dětem, do kterého se zapojila také mateřská škola Buková. 
V pondělí 5. března sem přišel dětem přečíst pohádku před odpo-
ledním odpočinkem také místostarosta Jiří Matušek. „Pravidelné čte-
ní dětem představuje osvědčený způsob, jak u nich vzbudit zájem 
o knihy a vychovat z nich čtenáře – aby se knihy a čtení staly důleži-
tou součástí jejich života a děti neznaly jen televizi a počítač,“ podpořil 
projekt místostarosta Matušek. �
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Městská část Praha 3 v souvislosti 
s tímto ne příliš lichotivým ohod-
nocením na svých webových strán-
kách zveřejnila anketu, z výsledků 
ale jednoznačně vyplývá, že mini-
málně v Praze 3 mají lidé zcela od-
lišný názor. Většina z nich by totiž 
budovu Žižkovské věže do žebříč-
ku deseti nejošklivějších vůbec ne-
zařadila. Proti hodnocení CNN se 
zatím postavily dvě třetiny respon-
dentů. Hlasovat v anketě, zda Žiž-
kovská věž patří do výčtu deseti 
nejošklivějších staveb světa, mů-
žete na www.praha3.cz.

Jedněmi zatracovaná, druhými 
opěvovaná stavba, která čelí řadě 
rozporuplných kritik již od dob 
svého vzniku, v červnu návštěvní-
kům předvede svůj kompletně zre-
konstruovaný interiér. Těšit se mo-
hou nejen na moderní a vyspělou 
technologií vybavené vyhlídkové 
patro, ale také na tři odlišné for-
my zážitkové gastronomie, kterou 
slibuje nová koncepce rozdělení 
prostoru gastronomického patra, 
které na 450 metrech čtverečních 
nabídne restauraci, bar a kavárnu.

Den může případný návštěv-
ník začít stylově v kavárně, ať 
již schůzkou s obchodním part-
nerem či romantickou snídaní 
s výhledem na probouzející se 
Prahu. „Otevírací doba bude totiž 
již od osmé hodiny ranní a zavírat 
bude sám zákazník,“ říká Roman 
Lain, jednatel společnosti. „Ne-
chceme hosty v žádném případě vy-
hánět, ale naopak jim vyjít vstříc. 
Pokud bude zájem, otevírací doba 
bude samozřejmě podle přání zá-

kazníka prodloužena, či uprave-
na,“ dodává. 

Další pro návštěvníky zajíma-
vou a jistě vítanou zprávou je, že 
vstupné se bude vybírat pouze na 
vyhlídku. „Pokud půjde zákazník do 
restaurace, kavárny, nebo baru, ne-
bude platit nic,“ slibuje Lain. „Tedy 
kromě své útraty samozřejmě,“ dodá-
vá s úsměvem. „Tento způsob odděle-
ného vstupného, který chceme zavést, 
je v Evropě zcela ojedinělý,“ říká. 

Český soukromý investor, kte-
rý má budovu Českých radioko-
munikací na 25 let v pronájmu, 
plánuje kromě modernizace ob-
servatoře a restaurace i mnoho 
dalších změn. Revitalizace by se 
v příštím roce mělo dočkat např. 
přilehlé okolí Mahlerových sadů, 
kde je plánována výstavba otevře-
ných drobných sportovišť, pikni-
ková plocha a restaurace s ven-
kovním posezením. Přímo pod 
věží, v dnes nevyužitém prostoru, 
by pak měl vzniknout amfiteátr 
pro pořádání různých kulturních 
a společenských akcí. V soused-
ství věže pak návštěvníci nalez-
nou parkoviště s obsluhou, včet-
ně ručního mytí aut v garážích.

Počítá se i s možností konání 
společenských akcí, oslav nebo 
rautů. Hlavní novinkou bude ale 
pořádání svateb, kdy bude svateb-
čanům nabídnut servis od A do Z. 
V praxi by to fungovalo asi tak, 
že novomanželé a svatební hos-
té dopoledne přijedou, zaparkují 
na novém obslužném parkovišti, 
nechají se v amfiteátru či kongre-
sovém sále oddat a pak pokračují 
nahoru věží – tj. oběd v restaura-
ci, observatoř s programem, od-
polední káva v bistru a závěrečný 
večírek v baru. Tedy vše v jednom, 
bez nutnosti přejíždět z místa na 
místo ve svatební den.

Novomanželé pak večer nemu-
sí odcházet vůbec – budou totiž 
moci využít exkluzivního uby-
tování – one room hotel v podobě 
luxusního „šestihvězdičkového“ 
apartmá, s nádherným výhledem 
na noční panorama přímo z po-
stele nebo vany.

Rekonstrukce interiérů by mě-
la být dokončena začátkem červ-
na 2012. Rekonstrukce přilehlého 
okolí (Mahlerovy sady) má být 
zahájena v průběhu roku 2013. �

Eva Zídková

Žižkovská věž po rekonstrukci nabídne 
komfortní služby s unikátním výhledem

Restaurace – současný stav

Budoucí podoba bistra po rekonstrukci

A takhle by měla restaurace po dokončení vypadat (vizualizace)

Ústřední schodiště spojující gastropatro a zázemí (aktuální a finální stav) 

Hotelový pokoj „James Bond Apartmá“ s unikátním výhledem (aktuální a finální stav)

Zástupce investora Roman Lain

Eleganci, komfort, 
jedinečnost a moder-
ní design, korespon-
dující s architekto-
nickým stylem této 
kontroverzní stav-
by – tak se již v červ-
nu představí nově 
zrekonstruovaný in-
teriér Žižkovského 
vysílače. Ten byl ne-
dávno zpravodaj-
ským serverem CNN 
vyhlášen čtvrtou nej-
ošklivější stavbou 
světa a na serveru 
virtualtourist.com se 
v obdobném hodno-
cení umístil dokonce 
na místě druhém.

Pokud půjde zákazník do restau-
race, kavárny, nebo baru, nebude 
platit nic. Tedy kromě své útraty 
samozřejmě, říká s úsměvem Ro-
man Lain.
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„Snažíme se vyjít vstříc zejména těm 
nakupujícím, kteří s příchodem jar-
ního počasí začnou vyrážet na cha-
ty a chalupy,“  řekl při slavnostním 
zahájení v 11.00 hod. místostarosta 
Pavel Sladkovský. „Přidáním pátku 
mezi tržní dny tak mimo jiné reagu-
jeme i na výsledky ankety, která byla 
v minulém roce zveřejněna na našich 
webových stránkách,“ dodal. 

A hned první pátek bylo jasné, 
že krok tímto směrem byl správný 
– tržiště doslova praskalo ve švech 
a stovky lidí proudící trhem na Ji-
řáku měly opravdu z čeho vybírat. 
K dostání bylo např. vyzrálé hově-
zí maso, mléčné výrobky, koláče, 
ryby, zelenina, ovocné šťávy, víno, 
ale i čerstvé květiny. První jar-
ní narcisy a tulipány v mnoha ba-

revných odstínech šly doslova na 
dračku. 

„Chceme lidem dopřát možnost, 
aby si mohli farmářské produkty u nás 
nakoupit již v pátek před víkendem,“ 
uvedl trhmistr Jiří Sedláček. „Cha-
tařství je v Čechách opět trendy, a ti, 
co míří na svou chatičku již v pátek, si 
určitě rádi svojí oblíbenou pochutinu 
vezmou i s sebou,“ dodává.

Na Jiřáku v pátek při slavnost-
ním zahájení nechyběl ani kul-
turní program. K poslechu a pří-
padně i tanci zahrálo nakupujícím 
svůj kreativní gipsy jazz seskupení 
hudebníků „�e Original Alva Vi-
nariko Orchestra“.
Otevírací doba pátečního farmář-
ského tržiště: 8.00 – 18.00 hod. �

-eaz-

První páteční tržiště na Jiřáku s sebou přineslo krásné počasí

Krásné jarní počasí 
a teploty blížící se 
20 stupňům Celsia 
s sebou přineslo his-
toricky první páteční 
farmářské tržiště na 
Jiřáku. Kromě středy 
a soboty mají totiž 
od 16. března občané 
nejen třetí městské 
části možnost nakou-
pit si na farmatrzích 
i v pátek.

Středa 4. dubna 
11:00 slavnostní zahájení 
11:00–16:00 jarní skočné a velikonoční písně kapely MOTOVIDLO 
od 10:00 a od 14:00–16:00 výtvarné dílny
 
Pátek 6. dubna
od 10:00 a od 14:00–16:00 výtvarné dílny
15:00–15:40 divadelní studio Damúza – pohádka pro děti i dospělé 
Detektiv Lupa a tajemná věž
 
Sobota 7. dubna
9:30–13:00 výtvarné dílny
11:00–14:30 jarní staročeské hraní Jana Venase
 
Všechny sváteční dny: Střelba z ručně vyřezávaných dřevěných luků a kuší na cíl, 
výuka pletení pomlázek, ukázka výroby vinutých perel a ukázka barvení vajec.

Velikonoční výtvarné dílny: středa 4. 4., 10:00-12:00 a od 14:00–16:00, pátek 6. 4. 10:00–12:00  
a 14:00–16:00, sobota 9:30–13:30. Ozdobte si vajíčka originálním způsobem, vyrobte jarní deko-
raci, vyzkoušejte svoje smysly! Materiál a vařená vajíčka zajistíme na místě, kdo chce, může si 
přinést vajíčka vlastní.

Škaredá středa, Velký pátek a Bílá sobota

První páteční farmářské tržišťě na Jiřáku přilákalo i díky hezkému počasí mnoho 
návštěvníků. Přišel se podívat i místostarosta Prahy 3 Pavel Sladkovský. 
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Je počátek roku 
2012 a sedmdesá-
tileté seniorce zvo-
ní telefon. „Ahoj, ba-
bi, tady tvůj vnuk,“ 
říká hlas v telefo-
nu. „Kdo že to volá? 
To jsi ty Jardo?“„A-
no, babi. Jasně, ta-
dy Jarda,“ sdělu-
je hlas. Následně se 
neznámý telefonují-
cí s paní domlouvá 
na půjčce finanční 
hotovosti pod smyš-
lenou záminkou, že 
mu chybí peníze na 
výhodný nákup au-
ta. A pokračuje kry-
cí historkou, že si 
hotovost převezme 
jeho známý, které-
ho pošle. O několik 
okamžiků pozdě-
ji předává důvěřivá 
seniorka před svým 
domem 80 tisíc ko-
run neznámému 
muži.
Jak následně ukazuje policej-
ní šetření, muž v telefonu ne-
byl vnuk Jarda, a osoba, která vy-
inkasovala hotovost, nebyla jeho 
známým. Podle policistů z míst-
ního jarovského oddělení je toto 
naopak typický příklad kriminál-
ních deliktů, které se vyrojily ja-
ko houby po dešti nejen v praž-
ské metropoli, ale i na území 
celé České republiky na začátku 
letošního roku. Všechny přípa-

dy mají dva společné jmenovate-
le. Pachatelé nikdy nepoužívají 
násilí, zato jsou vyzbrojeni kry-
cí historkou. Druhým společným 
rysem je to, že obětmi jsou vždy 
senioři.

„Krádeže na seniorech, kdy se pa-
chatelé snaží pod různými záminka-
mi vylákat ze seniorů menší i větší 
částky, zažívají v posledních měsí-
cích doslova boom. Je to celopražský 
problém, který se nevyhýbá ani Pra-
ze 3,“ říká šéf jarovského oddě-
lení nadporučík Černý. Zatímco 
ještě v roce 2011 šlo jen o ojedi-
nělé případy, v prvních měsících 
letošního roku jen ředitelství Po-
licie Praha III (pod které spadají 
městské části Praha 3, 8 a 9) za-
registrovalo více než desítku ob-
dobných případů. Jak dále do-
dává, pachatele, kteří využívají 
krycí legendy, lze rozdělit v zása-
dě do tří skupin.

První z nich se pokouší z dů-
věřivé oběti vylákat peníze pří-
mo pod záminkami typu: „Posílá 
mne Váš vnuk. Potřebuje rychle půj-
čit na auto.“ nebo  „Je v nemocnici 
a nutně potřebuje hotovost na léka-
ře.“ Kreativita pachatelů spojená 
se suverenitou často nezná me-
zí. „Pachatelé si často předem vyti-
pují oběť, nebo to jen tak zkoušejí. 
Zavolají na telefon a suverénně se 
prohlásí za vnuka, když jim senior 
nevědomě prozradí jméno příbuzné-
ho, převezmou jeho identitu, a pak 
již dokáží naprosto přesvědčivě vy-
stupovat a přemlouvat. K předání 
peněz pak vždy dochází přes fiktiv-
ního známého,“ popisuje nadpo-
ručík Černý. 

Druhá skupina pachatelů se 
pokouší pod krycí legendou 
vloudit do bytu seniora a napří-
klad s fiktivní záminkou poskyt-
nutí služeb či prodeje zboží za 
menší částky nechají svou oběť 
odhalit, kde má v bytě ukrytu ho-
tovost, a následně ji odcizí. Ně-
kdy se pachatelé vydávají za ře-
meslníka, který například přijde 
zaměřit okno pro jeho výměnu, 
nabízejí lacinější telefony i tele-
komunikační a datové služby. 

„Legendy pachatelů se často vel-
mi liší. Dá se říci, že jejich kreativi-
ta je téměř bezmezná. Nejde přitom 
o žádné vagabundy, jsou to vesměs 
příjemní, velmi slušně oblečení li-
dé, pokud se vydávají za řemeslníky, 
mají často i firemní kombinézy a ná-
řadí. Vždy jsou velmi slušní a suges-
tivní ve své roli. Podstatné pro ně je 
se dostat oběti do bytu a zjistit, kde 
má peníze. Pak už jim stačí jen hos-
titele například požádat o skleni-
ci vody, aby je nechal na okamžik 
v místnosti samotné,“ vysvětluje 
šéf jarovských policistů. Podle 
něj mnohdy nepomůže ani poža-
davek, aby se prodejce či řemesl-
ník legitimoval služebním průka-
zem. „Oni mají často i různé falešné 
legitimace,“ dodává nadporučík 
Černý.

Poslední skupina se zaměřu-
je na seniory přímo na ulici. Vět-
šinou ke kontaktu dochází pod 
záminkou, kdy pachatel nabíd-
ne oběti pomoc s odnesením ná-
kupní tašky či jiného zavazadla. 
Z ní pak odcizí peněženku s ho-
tovostí a často i s doklady. Pod-
le nadporučíka Černého se ty-
to případy objevují především 
v době, kdy seniorům chodí dů-
chody: „Často si tito pachatelé svou 
oběť tipují už na poště při výběru 
hotovosti. Lidé by si proto následně 
měli dávat dobrý pozor, zda je někdo 
nesleduje.“

U prvních dvou skupin však 
podle policisty žádný univer-
zální návod na obranu neexis-
tuje. „Zde nenajdete žádný pasivní 
ochranný nástroj. Pachatelé ne-
vnikají do bytu násilím, takže Vám 
nepomůže žádný řetízek. Zásad-
ně nenapadají majitele,“ dodává. 
Kriminalisté nevylučují ani to, 
že důvodem nenásilného chová-
ní těchto, většinou prokazatelně 
inteligentních pachatelů, může 
být i to, že se vyhýbají možnos-
ti, že by jejich trestný čin mohl 
být kvalifikován jako loupež.  
„Takové to klasické přepadení se-
niora zde na Jarově již ani nepa-
matuji. Pachatelé se násilí záměrně 
vyhýbají, jejich zbraněmi jsou sluš-

né vystupování a umění přesvědčo-
vat lidi. Asi vědí, že i v případě do-
padení jim u trestného činu krádeže 
hrozí výrazně nižší tresty než u činů 
kvalifikovaných jako loupež,“ uva-
žuje jarovský policejní velitel.

Pachatelům v jejich přesvěd-
čování často pomáhá současná 
ekonomická krize, která na řadu 
lidí doléhá, a dělá tak jejich kry-
cí legendy věrohodnějšími. Pod-
le kriminalistů je tak v těchto 
případech jedinou zbraní oběti, 
aby se proti případným útokům 
na jejich city obrnila. 

„Vím, že to bude možná znít po-
někud cynicky, ale je třeba při ta-
kovémto kontaktu odhodit měkko-
srdcatost. A pokud má majitel bytu 
jakoukoliv pochybnost o řemeslníko-
vi či obchodníkovi, který se mu snaží 
vloudit do bytu, doporučuji jej tam 
prostě nepouštět. Maximálně se sta-
ne to, že bude muset přijít znovu se 
správcem domu,“ dodává nadpo-
ručík Černý.

Pražská kriminální služba pří-
padům okradených seniorů, kte-
ří se stali obětí krycích legend 
pachatelů, věnuje zvláštní po-
zornost. V boji s podvodníky jí 
však příliš nenahrává ani to, že 
se starším lidem, kteří se stanou 
obětí krádeže, příliš nedaří pa-
chatele popsat. S nadsázkou to 
většinou končí u popisu: „Byl to 
takový příjemný pán v obleku a byl 
takový seriózní.“ 

Pomohlo by jim také, pokud 
by pachatelé nemohli spolé-
hat na to, že si senioři doma ne-
chávají vysoké finanční částky. 
„V tom je tato skupina obyvatel vel-
mi zranitelná, protože nepoužíva-
jí často bankovní účty ani plateb-
ní karty. Máme zkušenost, že pokud 
si senior pustí pachatele do bytu, 
ten většinou neodchází s prázdnou. 
A ve většině případů jde o celkem 
vysoké částky,“ dodává nadporu-
čík Černý. �

-jas-

Také v Praze 3 rapidně roste počet případů, 
kdy se senioři stávají oběťmi podvodníků

� květen 2011 – Pětaosmdesátiletá poško-
zená oznámila policii, že byla v super-
marketu Albert na Koněvově ulici oslove-
na skupinkou tří osob s tím, že měl jejich 
kolega nehodu a potřebují půjčit finanční 
hotovost 6 000 korun, jelikož nemají čes-
kou měnu. Poškozená souhlasila s tím, že 
ale nemá u sebe hotovost. Z tohoto důvo-
du odvedla skupinku do svého bydliště, 
kde si vyzvedla platební kartu a pachate-
lům vydala dobrovolně částku 250 EUR. 
Poté odjela společně s pachateli do poboč-
ky České spořitelny, kde u bankomatu vy-
brala částku 15 000Kč, ale na naléhání mu-
žů šla ještě k přepážce, kde provedla výběr 
80 000 Kč. U bankomatu i u přepážky byl 

s poškozenou vždy jeden z pachatelů. Po 
předání peněz pachatelé odjeli vozidlem 
stříbrné barvy. Poškozené byla způsobena 
škoda v celkové výši 100 000 korun.

� červen 2011 – V odpoledních hodinách 
skupina neznámých pachatelů (muž a dvě 
ženy) ve stříbrném vozidle se slovenskou 
poznávací značkou oslovili na ulici třiadeva-
desátiletého seniora s legendou zranění bra-
tra jedné z žen. Na jeho hospitalizaci žádali 
o půjčku 30 000 korun na zaplacení zálohy 
za operaci. Poškozený muž vzal uváděnou 
skupinku k sobě do bytu, kde jedna z žen 
využila okamžiku, kdy muži předával po-
žadovanou hotovost. Pachatelka mu odcizi-

la obálku s 295 000 korunami. Tuto skuteč-
nost poškozený zjistil až po jejich odchodu. 

� červenec 2011 – Neznámý pachatel, vydá-
vající za zaměstnance vodáren provádějící-
ho kontrolu rozvodů vody, se dostavil do 
bytu poškozeného seniora. Zde požádal 
o finanční hotovost ve výši 1 000 korun. 
Když šel poškozený pro peníze, zjistil pa-
chatel jejich uložení. Následně pod zámin-
kou další kontroly odcizil poškozenému 
hotovost ve výši 49 000 korun.

� srpen 2011 – Tři neznámí pachatelé poža-
dovali od poškozeného bydlícího na Jaro-
vě finanční hotovost 18 000 korun pod zá-

minkou, že peníze potřebují na uhrazení 
operace svého kamaráda, který měl mít au-
tonehodu a hrozila mu amputace nohy. Po-
škozenému uvedli, že mu hotovost uhradí 
v amerických dolarech, což však neučinili 
a dlužnou částku nevrátili. 

� říjen – prosinec 2011 – Došlo k pěti přípa-
dům trestné činnosti na seniorech v Praze 3. 
Všechny skutky byly spáchány v bytech po-
škozených, kam se pod smyšlenou legendou 
pachatelé vloudili a odcizili finanční hoto-
vost. Pachatelé se vydávali nejčastěji za in-
stalatéry. V jednom případě se pachatel do-
stal do bytu s legendou výměny oken.

Z policejních svodek v Praze 3
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Amatérský senior-
ský divadelní sou-
bor Proměna, který 
funguje v rámci 
Centra aktivit pro 
seniory občanského 
sdružení Remedium 
již téměř deset let, 
konečně přichází 
s dlouho očekáva-
nou novou hrou 
Voď vás Pánbů. Ko-
medie o milostném 
životě kutnohor-
ských dívek a paní 
rozhýbe bránice 
diváků 22. dubna 
v Divadle na Zábra-
dlí a 21. května pak 
v Žižkovském diva-
dle Járy Cimrmana.
Občanské sdružení Remedium 
Praha završí v roce 2012 své dva-
cetileté působení v neziskovém 
sektoru, a jelikož výraznou sou-
část sdružení tvoří aktivity ur-
čené pro seniory, bude jednou 
z doprovodných akcí oslav to-
hoto výročí právě uvedení autor-
ského představení Voď vás Pánbů, 
nad kterým převzal záštitu i zá-
stupce starosty městské části Pra-
ha 3 Pavel Sladkovský. 

Soubor Proměna, který se pyš-
ní nejen nejvyšším věkovým prů-
měrem (letos je to 764 let na 
10 členek, přičemž nejstarší je 
82 let), ale také největším nasa-
zením, vznikl v roce 2003. „Smys-
lem našeho amatérského seniorského 
divadla je oslovit všechny genera-
ce diváků a přispět k mezigenerační-
mu sblížení prostřednictvím kvalitní-
ho kulturního zážitku. Chceme s jeho 
pomocí podporovat kreativní a op-
timistický pohled na život a na svět 
a bourat mýty, kterými je stárnutí 
a stáří opředeno,“ říká Helena Ku-
bů, manažerka programů pro se-
niory v Remediu. „Majka, Hanka, 
Dana, Zina, Marie a všechny ostat-
ní členky souboru jsou výrazně tvůr-
čí. Všechny nejen hrají, ale i tančí, 
zpívají, šijí kostýmy, stepují, zároveň 
i píší a tvoří choreografii,“ dodává. 

Během svého desetiletého pů-
sobení dosud uvedl divadelní 
soubor Proměna tři autorské hry, 
za které získal celou řadu oceně-
ní. Již první kus, který soubor 
odehrál v Žižkovském divadle 
Járy Cimrmana právě pod ná-
zvem Proměna, získal v roce 2005 
ocenění Karlínská tříska. V roce 
2007 se pak skupina žižkovských 
seniorských divadelníků zúčast-
nila přehlídky Karlínské jeviště, 
kde za Vraždu v penzionu pro starší 
dámy získala ocenění poroty. Za-
tím poslední uvedená inscenace 
Divadlo bude! si pak v listopadu 
2011 přivezla z Národní přehlíd-
ky seniorského divadla cenu za 
casting a loni na podzim z Kar-
línského jeviště ocenění za ener-
gií a kreativitou nabitý kolektiv-
ní výkon. 

S blížící se premiérou nové hry 
probíhají intenzivní zkoušky, a to 
jak v klubu Remedium, tak i v Žiž-
kovském divadle Járy Cimrmana. 
Všechny členky čistě ženského 
souboru dávají maximum do to-
ho, aby premiéra dopadla úspěš-
ně. Žádného muže mezi sebou 
v současné době nemají – mužské 
role ztvárňují samy, nebo pomocí 
loutek. „Jsem tady teď jediný muž,“ 
hrdě hlásí hned na začátku zkouš-
ky představitelka hlavní mužské 
role Marie Syrová (Celestýn). „Je-
diný chlap, kterého jsme měly, nám 
utekl, tak jsme si dva vycpaly,“ do-
dává šibalsky nejstarší členka sou-
boru Zina Perlíková alias Žofinka.  
Poukazuje tak na dva vycpané pa-
náky, pana Viléma a pana Mikulá-
še, které vyrobila Dana Jarošová, 
vystupující v roli Cecílie. 

„Muže jsme mezi sebou měly za ce-
lou historii dva. Zdeněk Císař, který 
s námi hrál od začátku, vydržel skoro 

7 let, pak odešel. Párkrát jsme to ještě 
zkusily, ale s muži je jen potíž,“ dodá-
vá Dana Jarošová, autorka rekvi-
zit, které herečky po jevišti posou-
vají pomocí speciálního věšáku na 
kolečkách. „Teď už chlapy nechceme 
ani vidět,“ usmívá se Dana, která 
hraje jednu z hlavních rolí a vel-
kou měrou se také podílí na tvor-
bě kostýmů, rekvizit i textů. Diva-
dlu se věnuje naplno, ačkoliv, jak 
sama říká, s ním nemá předcho-
zí zkušenosti – dříve pracovala 

v pojišťovně, divadlu se věnuje až 
od roku 2003 v Remediu. Po ce-
lou dobu fungování souboru píše 
a udržuje jeho kroniku, kam za-
znamenává všechny pro soubor 
důležité momenty a ocenění.  

„V Remediu to všechno začalo,“ ří-
ká Dana. „Chodily jsme tam na kurz 
paměti pro seniory a několik z nás na-
padlo, že by bylo fajn založit dramatic-
ký kroužek. Hlavní aktérkou a prota-
gonistkou tohoto nápadu byla Majka 
Strnadová (Valérie). Bez ní by se nám 
to nikdy nepodařilo,“ dodává. „Maj-
ka je teď ale bohužel v nemocnici. Po-
řád doufáme, že se uzdraví a premiéry 
se zúčastní,“ dodává dojatě. Majku 
Strnadovou prozatím alternuje re-
žisérka Eva Stanislavová, která se 

v případě potřeby ujme role Valé-
rie i při premiéře. 

„Divadelní hry jsou autorským dí-
lem celého kolektivu, na textech se po-
dílíme všechny,“  říká skromně Dana 
Jarošová. „Doufám, že premiéra no-
vé hry bude úspěšná a s divadlem, kte-
ré nás všechny tak baví, budeme moci 
ještě chvíli pokračovat,“ dodává.

Kromě autorských her vystu-
puje Divadelní spolek Proměna 
na různých akcích, jako je napří-
klad Vinohradské vinobraní na Ji-
řáku, Fajn den a mnoho dalších. 
Kromě toho se v Paláci Akropolis 
již několikrát zúčastnil festivalu 
Integrace slunce a pravidelně jez-
dí po domovech důchodců s pás-
mem veselých scének. �

Eva Zídková

Divadelní spolek Proměna: Voď vás Pánbů

Divadelní spolek Proměna
uvádí hru

Voď vás Pánbů
Režie: Eva Stanislavová

Divadlo na Zábradlí 
22. dubna 2012

Žižkovské divadlo J. Cimrmana 
21. května 2012

Osoby a obsazení:
Eufrozína – Růža Havlová
Matylda – Lída Malíková
Cecílie – Danuš Jarošová
Celestýn – Marie Syrová
Žofie – Zina Perlíková

Valérie – Majka Strnadová 
(Eva Stanislavová)

Apolena – Hanka Nigrínová
Agáta – Jana Chudlařská
Lucie – Mirka Králíková
Róza – Lída Böhmová

Jediný chlap nám utekl, tak 
jsme si dva vycpaly, tvrdí členky 
senior ského souboru.

Pan Vilém a Marie Syrová Jana Chudlařská Mirka Králíková Lída Böhmová

Zleva: Zina Perlíková, Marie Syrová, Danuš Jarošová

Zleva: režisérka Eva Stanislavová, Zina Perlíková, Danuš Jarošová a Lída MalíkováZleva: Jana Chudlařská, Růža Havlová, Mirka Králíková

www.prahawww.praha�.cz
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. ne 17.30 Čtyři slunce
20.00 Rozchod Nadera 
a Simin

  2. po 18.00 Jeden musí z kola 
ven
20.45 Železná lady

  3. út 18.00 Příliš mladá noc
20.30 Nebezpečná 
metoda

  4. st 18.00 FilmŠejk: Bohémský 
život (FK)
20.45 Filmjukebox: Anti-
krist www.filmjukebox.cz

  5. čt 18.00 The Artist
20.30 Láska a modřiny

  6. pá 18.00 Víla
20.00 Stud (FK)
22.15 Melancholia

  7. so 17.45 MET: Live in HD 
– Manon | Jules Massenet

  8. ne 17.30 Máme papeže
20.00 Železná lady

  9. po 18.00 Bůh masakru
20.30 Čtyři slunce

10. út 18.00 Nebezpečná 
metoda
20.30 Musíme si promluvit 
o Kevinovi (FK)

11. st 18.00 FilmŠejk: Jeden 
musí z kola ven
21.00 Chemical Brothers: 
Don’t Think – záznam 
koncertu 

12. čt 18.00 Konečná uprostřed 
cesty
20.30 Královská aféra

13. pá 18.00 The Artist
20.15 Máme papeže
22.30 Alois Nebel

14. so  18.45 MET: Live in HD 
– La Traviata | Giuseppe 
Verdi

15. ne 17.30 Královská aféra
20.15 Okresní přebor 
– Poslední zápas Pepika 
Hnátka

16. po 18.00 Železná lady
20.30  Kluk na kole

17. út 18.00 Soukromý vesmír
20.30 Jeden musí z kola 
ven

FLIM – Festival tibetských filmů 
a filmů o Tibetu, 18. – 20. 4.
18. st 18.00 Tiché svaté kameny

20.30 Letní pastviny
19. čt 18.00  Zrcadlo prázdnoty

20.30 Hledání
20. pá 18.00 Kökenúr. Tantrický 

jógin
20.30  Starý pes

21. so 17.00  Knoflíková válka
19.30 Tady to musí být
22.00 Příliš mladá noc

22. ne 17.30 Čtyři slunce
20.00 Máme papeže

23. po 18.00 Láska a modřiny
20.30  Rozchod Nadera 
a Simin

24. út 18.00 Stud
20.30 Aero naslepo

25. st 18.00 FilmŠejk: Konečná 
uprostřed cesty
20.45 Rok konopí

26. čt 18.45 MET: Přidáváme 
– Faust | Charles Gounod

27. pá 18.00 Tady to musí být
20.30 Královská aféra
23.00 Bohémský život (FK)

Aerobiograf pro pamětníky
28. so 17.00 Život je krásný

19.30 The Artist
22.00 Plynové lampy

29. ne 17.30 Kristian
20.00 Casablanca

30. po 18.00 Rok konopí
20.30 Rozchod Nadera 
a Simin

Filmy pro seniory
  3. út 10.00 Hugo a jeho velký 

objev
10. út 10.00 Železná lady
17. út 10.00 Máme papeže
24. út 10.00 Královská aféra

Baby bio
  4. st 10.00 Čtyři slunce
11. st 10.00 Víla
18. st 10.00 Královská aféra
25. st 10.00 Máme papeže

Neděle pro rodiče s dětmi
  1. ne 15.00 Svět tónů 

a hudebních nástrojů
  8. ne 15.00 Ptačí svět
15. ne 15.00 Masožravé rostliny
22. ne 15.00 Strašidla
29. ne 15.00 VŠUP dětem!

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
3. 4. – 29. 4. Divadlo a studenti 

digitálního věku

  1. ne 19.30 Futureline: 
Bejlí + Odečet plynu*

  2. po 19.30 Divadlo Esence: 
Bílá paní avanelská*

  3. út 19.30 Céu 
  4. st 19.00 Alkehol 20 let
  5. čt 20.00 Laibach
  6. pá 19.30 Silverstein + host: 

We Are The Ocean 
  8. ne 19.30 Futureline: 

Kolektivní Halucinace 
+ Magnetikum*

  9. po 20.00 dVA: Divadlo Dno 
– Svět podle Fagi

11. st 19.30 Hm... *
12. čt 17.30 Emergenza*
13. pá 19.30 Karpatské Chrbáty 

& Michael Kocáb, host: 
Vrbovskí Víťazi 

14. so 19.30 Futurefirstline: 
Epy de mye*

15. ne 20.00 dVA: Taking Off 
Company: Oblíbenci

16. po 19.00 Respect festival 
2012: Fanfare Ciocarlia 

17. út 19.30 Euroconnections: 
The Dø + Toxique

18. st 19.30 Zea
19. čt 19.30 Unifiction*
20. pá 19.00 Festival „Mladí ladí 

jazz“ – Portico quartet 
21. so 19.30 Futureline: 

Exots + Apple Pine*
22. ne 20.00 dVA: Spitfire 

Company – Bad Clowns

23. po 19.30 dVA: Smrt v růžovém
24. út 19.30 Fiordmoss + Floex 

& band*
25. st 19.00 Planet connection: 

Hanne Hukkelberg (ochut-
návka kuchyně, promítání 
fotek + cestovatelská be-
seda: M. Mykiska)

26. čt 19.30 The Prostitutes   
křest CD + host: 
Dogsbodies

27. pá 17.30 Emergenza*
28. so 19.30 Unbroken 
29. ne 20.00 dVA: Taking Off 

Company: Oblíbenci
30. po 19.30 Music Infinity: 

Stuart Mc Callum & band 

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
do 13. 4.  Z. Marschalová: 

Obrazy a akvarely
19. 4. – 18. 5. J. Haring:  Konec-

konců – obrazy a kresby

  3. po 19.30 Písně českého 
jara, Malá česká muzika 
J. Pospíšila

  4. út 19.30 T. Herceg Ivsic – 
mezzosoprán, E. Stevanovic 
a M. Vlčková – klavír, 
T. Tuláček a T. Kolařík 
– housle, M. Matoušek 
– viola, P. Misejka 
– violoncello (M. Miletic) 

10. út 19.30 Jarní koncert 
souboru Musica Bohemica

11. st 19.30 I. Budweiserová & 
Fade in (spirituály, gospely, 
jazzové standardy)

12. čt 19.30 M. Jimenéz – so-
prán, J. Žalud – violon-
cello, H. Francés – piano 
(C. Franck, C. Schumann, 
E. Granados) 

14. so 15.00 Trio Marquelis 
(W. A. Mozart, L. Spohr, 
F. Schubert)

19. čt 19.30 Kinsky trio Prague 
(J. Haydn, C. Debussy, 
A. Dvořák)

23. po 19.30 Mladota Ensemble 
(J. Suk, I. Hurník, 
V. Spurný, F. Schubert)

24. út 19.30 J. Jirmal – 70 let 
s kytarou, autorský 
koncert české kytarové 
legendy

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  5. čt 20.00 Buzerant   
(P. Čtvrtníček) 

12. čt 20.00 Nedělní lidé
19. čt 20.00 Květy
26. čt 20.00 Cilek Aromali 

Kremali Bisküvi

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

Slevy pro studenty, důchod-
ce a zdravotně po stižené 
na vybraná představení.

  1. ne 14.00 Velikonoční 
odpoledne  

Česká taneční platforma / 
Czech Dance Platform 
13.–16. dubna
13. pá 20.00 SKUTR, A. Laštov-

ková Stodolová: Muži
14. so 20.00 VerTeDance a kol.: 

Kolik váží vaše touha? 
+ koncert ZRNÍ

15. ne 20.00 Pražský 
komorní balet / 
H. Turečková: MONO 
NO AWARE, Na hranici 
krásy VerTeDance, 
Ch. Öfverholm: Found & 
Lost

16. po 20.00 M. Rebcová: 
Afrika – smíření

19. čt 20.00 TANČÍRNA Yalla! 
Raks! Orientální tanec

21. a 22. so a ne 20.00 Farma 
v jeskyni: DIVADLO

23.po  20.00 DOT504, 
L. Vágnerová: Perfektní 
den aneb Mr Gluteus 
Maximus

24. út  20.00 DOT504, 
L. Vágnerová & P. Mašek: 
Mah Hunt

 27.pá 9.00 a 11.00 B. Látalová 
a kol.: Fg = G.[(m1.m2)/r2] / 
Tanec a fyzika (pro děti)

29. ne 21.00 Vítkov – Mezinárodní 
den tance – NANOHACH 
/L. Švejdová: Suna No 
Onna / Písečná žena

Hosté
  8. ne 14.00 Loco:Motion 

Company: KONTAKT 
/ Dílny pro nevidomé 
a jejich prezentace 

10. út  20.00 Jiná prkna, 
Z. Páleníková: Sněžná 
revoluce

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
 1. ne Akt
10. út Švestka 
11. st Lijavec
12. čt Cimrman v říši hudby
15. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé
17. út České nebe 
18. st České nebe  
19. čt Vyšetřování ztráty třídní 

knihy  
22. ne Dobytí severního pólu 
25. st Němý bobeš
29. ne Blaník 

Hosté žižkovského divadla JC
16. po T. Pratchett: Stráže! 

Stráže! – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

20. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

21. so  O. Lážnovský: Mistr Hus 
– Divadlo Aqualung

23. po Z. Jirotka: Saturnin – Di-
vadlo A. Dvořáka Příbram

27. pá  R. Jaroš, J. Neuberg, 
M. Noháč, F. Vlček, 
O. Lážnovský a K. Mocová: 
Pytlákova schovanka 2010 
aneb šlechetný milionář 
– Divadlo Aqualung

30. po W. Allen: Central park 
west – 3D Copany pod 
Partida o.s.

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Městské divadlo Zlín
  3. út  P. Pörtner: Splašené nůžky
  4. st  J. Winfield, A. Long, 

D. Singer: Souborné dílo 
Williama Shakespeara 
ve 120 minutách

  5. čt  P. O. Enqvist: Blanche 
a Marie

Cena sv. Lukáše byla udělena
Ocenění pojmenované po patronu výtvarných umělců 
a učitelů bylo uděleno ve středu 14. března na vernisáži 
stejnojmenné výstavy. Letos již osmý ročník soutěžní výsta-
vy Cena sv. Lukáše se za finanční podpory městské čás-
ti Praha 3 opět prezentuje v Galerii pod radnicí. Výstavu za 
přítomnosti studentů i pedagogů zahájila starostka měst-
ské části Praha 3 Vladislava Hujová. Tradiční prezentace 
prací studentů Katedry výtvarné výchovy PedF UK v Pra-
ze je k vidění v Galerii pod radnicí až do 2. dubna, kdy pro-
běhne dernisáž, spojená s vylosováním divácké ceny. Hla-
sovat mohou všichni náv štěvníci galerie, která je otevřena 
každý všední den, vstup je zdarma. �

Správné znění tajenky z Radničních novin č. 3/2012: Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Ze 38 správ-
ných odpovědí byli vylosováni: H. Kodešová, E. Matějková a J. Wasserbauer. �
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Jarní blok vycházek předsta-
ví výrazné dominanty Prahy 3 
ve vztahu k jejich okolí, prázd-
niny ohraničí téma školních bu-
dov a podzim bude věnován pro-

měnám nájemního domu, který je 
pro Žižkov typický.

První vycházka se uskuteční 
v pátek 13. dubna a návštěvníky za-
vede do kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně na náměstí Jiřího z Podě-
brad; sraz bude v 16 hodin před 
hlavním vstupem do kostela. 

Vycházku by si zájemci neměli 
nechat ujít ani proto, že průvod-
kyní po kostele jim bude Dana 
Schlaichertová, autorka publika-
ce Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
kterou vydala na začátku roku 
MČ Praha 3 a která je k dispozi-
ci i v anglické, německé a slovin-
ské mutaci. Není volně prodejná, 
ale je možné ji získat na Odboru 
kultury Úřadu MČ Praha 3 a také 
v pobočkách Pražské informační 
služby. �

-mot-

Oblíbený cyklus procházek Prahou 3 znovu začíná 
Také letos bude po-
kračovat cyklus ko-
mentovaných vychá-
zek za architekturou 
a dějinami Žižkova 
a Vinohrad. Stejně ja-
ko v minulých letech 
budou průvodkyněmi 
historičky umění Ka-
teřina Lopatová a Da-
na Schlaichertová. 

Již 18. ročník festiva-
lu českého současné-
ho tance a pohybo-
vého divadla Česká 
taneční platforma 
se uskuteční od 
13. do 16. dubna v di-
vadlech Ponec, Stu-
dio ALTA, Alfred ve 
dvoře a Teatr NoD. 
Festival nabídne dva-
náct nejzajímavějších 
tanečních představe-
ní uplynulého roku.

Letošní ročník stojí na výraz-
ných choreografických osobnos-
tech, ať již jde o mladé talenty, 
či zavedená jména. Hned první 
večer se diváci mohou těšit na 
choreografii Adély Laštovkové 
Stodolové a uměleckého tande-
mu SKUTR Muži, která se za-
bývá otázkou, jak si stojí muži 
v dnešní společnosti a jestli toho 
na ně někdy není trochu moc. 
Festival nabízí hned dvě insce-
nace od souboru VerTeDance. 
Tanečně-hudební projekt Kolik 
váží vaše touha?, který skupina 
vytvořila společně s kapelou ZR-
NÍ, zkoumá, zda vysvlečením se 
skutečně odhalujeme sebe sama, 
svoji podstatu a své tužby a zda 
je v tomto smyslu nahota vůbec 
nutná a potřebná. Tématem žen-

ství se zabývá i poeticky humoris-
tický duet Found & Lost, který pro 
VerTeDance vytvořila švédská 
tanečnice, choreogra�a a per-
formerka Charlotta Öfverholm. 
Festival uzavře projekt Moniky 
Rebcové spojující současný tanec 
s tradičním a moderním africkým 
tancem Afrika – smíření, ve kterém 
vystoupí tanečníci z Čech, Kuby, 
Pobřeží slonoviny i Japonska. 
Exotikou je okořeněná rovněž in-
scenace Hany Turečkové a Praž-
ského komorního baletu MONO 
NO AWARE / Na hranici krásy, 
která je inspirována japonskou 
zenovou filozofií a zachycuje 
křehkost a pomíjivost krásy. 

Letošní ročník festivalovým 
divákům nabízí kromě mimořád-
ně kvalitního hlavního progra-

mu též bohatý program dopro-
vodný. Festival zahájí 13. dubna 
site-specific představení Lenky 
Bartůňkové Lágrima, které se 
uskuteční v okolí divadla Ponec, 

následovat bude vernisáž foto-
grafií tanečně divadelního foto-
grafa Vojtěcha Brtnického v di-
vadle Ponec. �

-mot-

Program vycházek
� 13. dubna: kostel Nejsvětěj-
šího Srdce Páně, sraz v 16.00 
před kostelem
� 11. května: nám. W. Churchilla 
a Všeobecný penzijní ústav, sraz 
v 17.00 u Churchillovy sochy
� 1. června: Vítkov a Památ-
ník národního osvobození, sraz 
v 17.00 u sochy Jana Žižky
� 22. června: Komenského 
a Sladkovského náměstí a tamní 
školy, sraz v 17.00 u vstupu do 
školy na Komenského náměstí
Na září je připravena vycházka 
s názvem Žižkovské školy, na říjen 
pak Nájemní domy první poloviny 
20. století. Podzimní termíny bu-
dou upřesněny na www.praha3.cz 
a v Radničních novinách. 

Co vás inspirovalo k pořádání 
vycházek po Žižkově?
Nejprve se jednalo o jednorázo-
vou procházku s předem defino-
vaným tématem – žižkovské kos-
tely, ke které nás oslovila městská 
část Praha 3. Velmi pozitivní reak-
ce návštěvníků a celkový formát 
byly pro nás natolik zajímavé, že 
jsme se rozhodly v procházkách 
pokračovat. 

Na základě čeho volíte místa, 
která se stanou cílem vašich vy-
cházek?
Vždy se snažíme, aby byla zají-
mavá. A nemusí se jednat o mís-
ta prvoplánově s mimořádnou ar-
chitekturou. Chceme, aby téma 
vycházelo z atmosféry čtvrti a do-
kreslovalo, právě na příkladech 
z architektury, i historické a so-
ciální dějiny místa. Dalším krité-
riem je dostupnost. Přece jenom 
jde o vycházku, která by měla být 

přístupná všem – od seniorů po 
rodiče s dětmi. 

Jaká je v průměru návštěvnost vy-
cházek a máte mezi návštěvníky 
už své věrné?
Návštěvnost je velmi různá – ně-
kdy se sejde stovka účastníků, 
někdy přijde třeba patnáct lidí. 
A jestli máme pravidelné účastní-
ky našich procházek? Samozřej-
mě, že máme. Většinou to jsou Žiž-
kováci, na druhou stranu přijíždějí 
za námi i lidé z jiných čtvrtí Prahy. 
Velmi nás to těší a motivuje k dal-
ší práci. Hluboce si vážím lidí, kte-
ří mají zájem poznat místo, kde 
žijí. Kteří se chtějí dozvědět více 
o místě, kde se narodili, vyrůsta-
li, či kam se přistěhovali. A musím 
zdůraznit, že se při našich pro-
cházkách setkáváme i s návštěvní-
ky, kteří doplňují naše přednášky 
o osobní vzpomínky či zkušenos-
ti. To je nesmírně obohacující. Ty-

to informace v archivech či odbor-
ných knihách nenastudujete. 

Jaký je váš vztah k Praze 3 – Žiž-
kovu a Vinohradům?
Žižkov je nádherná čtvrť s velmi 
specifickým koloritem a mimo-
řádnou architekturou, urbanis-
mem. Prostě český Montmartre, 
jak se trefně říká. Jinou takovou 
čtvrť v Praze nenajdete. Proto 
jsem se i rozhodla, že budu bydlet 
na Žižkově.  V Praze jsem se nena-
rodila, ale od počátku jsem vědě-
la, že chci žít zde. 

Jste autorkou publikace o koste-
lu Nejsvětějšího Srdce Páně. Má-
te k této stavbě nějaký zvláštní 
vztah? 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
vnímám jako mimořádnou stav-
bu. Není to však pouze její nádher-
ná architektura, co mne oslovuje. 
Josip Plečnik spolu s kaplanem 

Titlem do této stavby vložili hlu-
bokou symboliku a obrovské lid-
ské úsilí, které ze stavby vyzařu-
je. Uvědomuji si tu sílu pokaždé, 
když do kostela zajdu. 

Vztah k této stavbě mám velmi 
osobní. Díky bohaté koresponden-
ci, která se zachovala v pražském 
a lublanském archivu, se mi poda-
řilo, a pevně věřím, že i čtenářům 
publikace, odkrýt nelehkou cestu 
vzniku této nádherné stavby a krá-
su duchovního odkazu Josipa Pleč-
nika. Je až s podivem pro dnešní 
dobu, ale Plečnik si nikdy nenechal 
zaplatit za svou práci a dokonce si 
nepřál být jmenován jako autor. 
Říkával, že světská sláva je pol-
ní tráva. Jediné co si Plečnik, teh-
dy dvorní architekt prezidenta Ma-
saryka, přál, bylo, aby ampulka se 
svěcenou vodou byla jeho jménem 
vložena do základů kostela. Pevně 
věřím, že se tak i stalo. �

-mot-

„Vážím si lidí, kteří mají zájem poznat místo, kde žijí,“ 
říká Dana Schlaichertová, která ukazuje, co zajímavého a krásného je na Žižkově a Vinohradech
Historička umě-
ní Dana Schlaicher-
tová působí v sou-
časné době jako 
ředitelka městské 
galerie v Litomyšli. 
Je autorkou průvod-
ce kostelem Nejsvě-
tějšího Srdce Páně 
a v Praze 3 se s ní 
a s její kolegyní Ka-
teřinou Lopatovou 
můžete také set kat 
v roli průvodkyně 
po zajímavých mís-
tech Žižkova a Vi-
nohrad.

Česká taneční platforma 2012 diváky oslní tancem

Foto: A. Sebelková 
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V Kostelci nad Černými lesy sto-
jí Černokostelecký pivovár – pivo 
sice aktuálně nevaří, nicméně mů-
žete v něm navštívit pivovárské 
muzeum a zájezdní hostinec. Má-
te-li to do Kostelce daleko a ože-
líte-li muzeum, tak většinu nabíd-
ky zájezdního hostince můžete 
ochutnat v sesterském Hostinci 
U Vodoucha na rohu Jagellonské 
a Bořivojovy ulice, kde dříve bý-
val restaurant Myslivna.

Stálý jídelní lístek je příjemně 
stručný a vždy doplněný denní 
nabídkou několika hotových jí-
del podávaných do 15.30 obvyk-
le za cenu kolem 85 korun, což 
mi připadá v hostinci jaksi tra-
dičnější než dnes populární po-
lední menu. Kuchař se nepouští 
do žádných velkých experimen-
tů a připravuje tu nejklasičtější 
hospodskou kuchyni typu guláš-
-rajská-smažák většinou v obrov-
ských porcích – spořádat příděl 
polévky je úkol pro horníka a na-
příklad nakládaný hermelín ne-
bo domácí paštiku zde dostanete 

rovnou s celou sklenicí. Katego-
rii hostinec pak bezvýhradně na-
plňuje i poctivý dřevěný nábytek 
a příjemná usměvavá obsluha.

Největší a zásadní trumf Hos-
tince U Vodoucha je na první po-
hled nepřehlédnutelný – deset 
píp s rotující nabídkou tradičních 
i speciálních piv z produkce ma-

lých českých pivovarů. Jistě, Pils-
ner Urquell 12° je velmi pravdě-
podobně nejlepší spodně kvašený 
ležák na světě a v případě čepová-
ní z tanku mu jen těžko bude coko-
li konkurovat, ale který pivní nad-
šenec by zároveň nechtěl ochutnat 
piva kvašená svrchně, piva pšenič-
ná či kvasnicová nebo dnes velice 

moderní piva typu Indian Pale Ale 
plná aromatu, extraktu i hořkosti.

Piva na čepu rotují opravdu po-
ctivě, takže během několika ve-
čerů je možné přechutnat téměř 
kompletní sortiment například 
Městského Podorlického pivova-
ru z Rychnova nad Kněžnou, pi-
vovaru Vysoký Chlumec, pivova-
ru Klášter Hradiště nad Jizerou, 
pivovarů Broumov, Podkováň, 
Bakalář nebo minipivovarů Valá-
šek, Matuška či Zvíkov. Někoho 
možná nadchne polotmavý rych-
novský Kaštan 11°, jiného uhra-
ne nefiltrovaný kvasnicový Opat, 
třetího okouzlí pšeničný Weizen-
bier Primátor, další nedá dopustit 
na intenzivně sladový IPA Rap-
tor 15° z pivovaru Matuška a po-
slední se bude o grunt sázet kvů-
li nasládlé Královské Zlaté labuti 
26° ze Zvíkova – ale každopád-
ně taková pivní degustace nebu-
de nuda a úroveň kultury pití pi-
va nejenom na Žižkově snad zase 
o kousek vzroste. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Hostinec U Vodoucha

Jan Zbyněk Buchovec (též Bocho-
vec) z Buchova, který musel vy-
střídat vyakčněného kolegu Vilé-
ma Kostku z Postupic, byl dalším 
z kvadrumvirátu hejtmanů – Mi-
kuláš z Husi, Chval z Macho-
vic (o něm jsme mluvili minule), 
Buchovec a Jan Žižka, kteří by-
li 8. dubna 1420 zvoleni do če-
la táborské polní obce. Pocházel 
z rytířské rodiny, sedící na tvr-
zi Buchově mezi Voticemi a Ne-
ustupovem (dodnes můžeme na-
jít její stopy na malém ostrůvku 
uprostřed rybníka u stejnojmen-
né samoty), která měla původně 

ve znaku supí hlavu, poté dosta-
la polcený černozlatý štít a su-
pí hlava přešla do klenotu. Jeho 
nejznámější vojenskou akcí bylo 
dramatické dobývání pevného ro-
žmberského dvojhradu Příběnic. 
Zde byl totiž vězněn táborský 
kněz Václav Koranda a tomu se 
11. 11. 1420 podařilo dostat z oko-
vů a ještě s nějakým Bělbožkou 
se vylámali z cely. Na to osvobo-
dí i všechny spoluvězně a své hlí-
dače vezmou jako rukojmí. Jistý 
dozorce jménem Odolen je pod 
pohrůžkou smrti vyslán do Tá-
bora oznámit, co se stalo, zde za-

stihne Buchovce, který se zrovna 
chystal i s hotovostí kamsi vytáh-
nout, ten změní směr a rychle za-
míří na Příběnice. Překvapená 
posádka je ke všemu bombar-
dována kamením z věže, která 
je v držení osvobozených vězňů, 
nicméně boj je ještě dlouhý a tu-
hý a rozhodnou jej až posily ze 
Soběslavi. Většina posádky je na 
místě pobita, mezi ukrytými civi-
listy byl poznán i miličínský fa-
rář Heřman, který měl biskupské 
svěcení jakožto titulární biskup 
nikopolský, ten musel nejprve 
vysvětit řadu táborských kněží, 

načež je – ačkoliv na kolenou sli-
boval přestup na husitskou ví-
ru – utopen v Lužnici. Na čá-
slavském sněmu 3.–7. 6. 1421 byl 
Zbyněk zvolen jedním z dvaceti 
členů zemské vlády. 14. 1. 1422 je 
v Praze Janem Žižkou jmenován 
mezi devatenáct ubermanů roz-
hodčí rady, která zde měla kon-
solidovat poměry po konci samo-
vlády Jana Želivského. Z dějin 
mizí po roce 1425, co se s ním sta-
lo, nevíme. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Buchovcova (od 1952, předtím Kostkova)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22
tel.: 222 712 940
www.remedium.cz
www.vstupujte.cz 

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno po–čt 9.00–18.00 hod., 
pá 9.00 – 16.00 hod.
Přednášky (vstup zdarma):
10. út 16.30 Jarní očista orga-

nismu
11. st 14.00 Zásady bezpečnosti 

doma i na ulici
18. st 16.00 Jak je to s léky 

Semináře (mimo Klub Remedium 
– k účasti je nutný zápis v Klubu, 
kde získáte adresu konání semi-
náře, vstup zdarma):
  6. pá 9.30 – 12.00 První pomoc 

pro seniory
13. pá 9.30 –12.30 Základy práce 

s počítačem
20. pá 9.30 – 11.00 Cesta od vývo-

je nového léku k pacientovi

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  2. po 13.30 vycházka Pražské 

hradby, sraz zast. tram 22 
Pohořelec

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

KVĚTINOVÁ GALERIE 
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Korunní 91, tel: 775 989 202
nabízí fotografům možnost bez-
platného vystavení fotografií
do 11. 4. Hmyzí říše – výstava 

fotografií B. Obsta
od 13. 4. Je t´aime Paris – výsta-

va fotografií J. Kaločové 

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
Výstava fotografií J. Krňanské
  5. čt 17.00 jednání výboru SV ČR
12. čt 17.00 K. Maleček – verni-

sáž výstavy 
19.–21. 4. Šestý jarní Korunní 

dvorek
26. čt 17.00 České malířství 

19. stol. – výtvarný semi-
nář D. Sedláčka

VOŠUP A SUPŠ 
Žižkovo náměstí 1
do 24. 4. výstava obrazů T. Spe-

váka, absolventa ško-
ly a Fakulty Výtvarných 
umění VUT v Brně, ateliér 
malířství. Galerie otevřena 
po–pá 9.00–16.00 hod.

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ
Vinohradská 68, Praha 3
  6. pá 19.00 bohoslužba na Vel-

ký pátek
  8. ne 7.30 jitřní bohoslužba na 

Velikonoční neděli

Pravidelné bohoslužby: ne 9.30 
studium Bible: čt 18.30 
Klub mladých: st 18.00 – 20.00
Klub seniorů: út 15.00 – 17.00
Klub pro dorost (11–15 let): 
 po 17.00 –19.00
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Bezplatné semináře pro veřejnost o dluzích 
a bydlení Občanské poradny Remedia
�  RIZIKA (nejen finanční) PŘI NÁVRATU DO PRÁCE 

čtvrtek 5. dubna 10.00 – 12.00
Místo konání: Mateřský klub Ulitka, Na Balkáně 2866/17a, P3

Problematika práv a povinností rodičů, kteří se po mateřské či rodičov-
ské dovolené vrací do práce, i jejich zaměstnavatelů, jak a kdy se brá-
nit v případě výpovědi a základní pravidla pro prevenci vzniku dluho-
vé pasti při návratu do práce. Není nutné se hlásit předem. Seminář je 
podpořen MČ Praha 3.

�  BYDLENÍ A SMLUVNÍ VZTAHY 
pondělí 23. dubna 16.00 – 17.30
Místo konání: Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova 15, P3

Problematika různých právních vztahů, na jejichž základě je mož-
né bydlet v bytě či domě, náležitosti nájemní smlouvy k bytu a nej-
častější chyby, které se ve smlouvě vyskytují, včetně jejich násled-
ků. Přihlášky do 19. dubna na obcanskaporadna@remedium.cz nebo 
tel. 272 743 666 a 605 284 737. Seminář je realizován v rámci projek-
tu „Posílení informovanosti seniorů v oblasti práv a povinností sou-
visejících s problematikou bydlení“ podpořeného Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR. 

Více na www.remedium.cz, tel.: 272 743 666, 605 284 737. �

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v dubnu kulaté a půlkulaté 
narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blaho-
přejeme Janě Hanzlové, Miladě Beranové, Heleně Židové, Janě Herberge-
rové, Jarmile Štefkové, Václavu Bíbovi, Jiřímu Matesovi, Marii Bělohradské, 
Věře Nové, Zdence Hnutové, Vilemíně Klomextové, Vlastě Zítkové, Věře Ja-
nouškové, Aloisu Vápenkovi, Heleně Břinčilové, Věře Hlaváčové, Jaroslavě 
Kebzové, Drahomíře Poupové, Františku Rejfekovi a Svatavě Havlíčkové. �

Svaz důchodců Praha 3

Svaz důchodců Praha 3, Hořanská 2, ve spolupráci s občanským 
sdružením „Zlatá Léta“ pořádá: 
�  PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT

út a čt 9.30 –11.00 hod. (od 3. dubna) 
Tyršův dům, Újezd 450/40, P1, cena 70 Kč/1,5 hod. 

�  TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
st 9.45 –10.45 a 11.00 –12.00 hod. (od 18. dubna)
Limuzská 8, P10, Strašnice (konečná tram. č. 11), cena 500 Kč/10 hod.

�  „CHCETE SE SEZNÁMIT?“ – pobytové víkendy na Šumavě
26. 4. – 1. 5., 3. – 6. 5.,10. –13. 5., 17. – 20. 5. – pension Jiskra, cena 
plné penze 220 Kč/den, ubytování zdarma. Více informací a přihlá-
šení: p. Fuxová a p. Hlínová, tel. 737 553 053 a 775 311 412. 
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ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. 
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklidových 

prací včetně vyklízení a odvozu.
Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

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

Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, vyzdívání ko-
mínů, zateplení střech i budov. 

Tel. 777 858 800

� Generali pojišťovna, a. s., přijímá 
nové kolegy do obchodního týmu. 
Info na tel. ��� ��� �	
, pí Šetková
� Zubní ordinace v Praze � přijme 
lékaře(ku) + zdravotní sestru. Živo-
topisy zasílejte prosím na e-mailovou 
adresu aneta.menclova@seznam.cz. 
Tel. ��� ��� �	

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� �	� 
��
� Koupím z alpaky mísu se sklem, 
cukřenku, příbory aj. Tel. ��
 ��
 

�
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. ��� ��� ��

� Koupím hodiny, náramkové hodin-
ky, starou bižuteii. Tel. ��
 ��
 

�
� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. ��� ��� ��


� Alergologie – imunologie
Koněvova ���

přijímá nové pacienty
objednání – tel. �
	 
�� ���

� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Kärcher od roku ����. Domácnosti 
i firmy. Cena od �� Kč/m�, větší plo-
chy dohodou. Doprava po Praze � 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz 
Tel. ��� ��� ���
� Psací stroje, kalkulačky, skartova-
če – opravy, prodej. Tel. �
� 
�� ���, 
��� ��� 
�� www.psacistroje.cz
� VÝŽIVOVÉ PORADENSTÍ
analýza těla, redukce i zdravá stra-
va. M Bednářová, tel. ��	 ��� ��
 

www.mtvfitness.cz
� Relax Club nabízí kadeřnictví – 
masáže – pedikúru – kosmetiku. Za 
výhod. podmínek přijmeme kadeřni-
ci. P�, pod ZŠ Jarov. Tel. ��� 
�	 ���
� Kosmetika Zuzka – péče o pleť 
a tělo v příjemném prostředí za pří-
jemné ceny. Zuzana Oswaldová, www.
kosmetikazuzka.cz, tel. ��� ��� ��	
� Žaluzie, rolety, sítě, čalouně-
ní dveří, garnýže, shrnovací dve-
ře, markýzy, malování, kompl. re-
novace oken, silikon. těsnění, 
stropní sušáky prádla. Petříček, 
tel. ��� ��� ���, ��� ��
 ��	

� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��� �
� 	
�
� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. ��� ��� ���
www.voda-plyn-tymes.cz
� Klempířšké a pokrývačské prá-
ce, nátěry střechy. Tel. ��� ��� ���, 
www.strechyjarnov.cz
� Stropní sušák prádla. Montáž 
na míru. Tel. ��� ��� ��

� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� 	�� 	�
, www.cesti-maliri.cz
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
��� 	�� ���, www.dekorpraktik.cz
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� ��	 ���, www.stehovanibytu.cz
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. ��� ��� ���, www.astor-servis.cz

� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. ��� ��� ���
� Vyklízení půd, bytů, sklepů a re-
konstrukce. Tel. ��� ��� ��

� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� ��� ���
� !! Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti
sklep či půdu. Tel. ��� ��� �
�
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���
� Naučím německy – začátečníci 
i mírně pokr., P�. Tel. ��� ��� 
��
� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
Tel. ��� ��� �
�, www.nemcina-���.cz
� Koupím byt – platba v ho tovosti 
– i s exekucí či jinými práv. spo-
ry. Korektní a rychlé jednání, tel. 
��� ��� ��	, vykupybyt@seznam.cz
� Nabízím obecní byt �+�, I. kat., 
�	 m�, lodžie, komora, sklep, �. pa-
tro, nová plastová okna, výměnou 
za obecní byt �+� nebo �+kk, 
I. kat., v areálu ulic Jeseniova, Ro-
háčova. Tel. ��� 

� �	�
� Vyměním hezký obecní �+kk, 
� m�, 
po rekonstrukci, nízký nájem, zast. 
Biskupcova, za byt v Praze � jdoucí 
do privatizace. Tel. ��� �
� ��	

� Vyměním byt �+�, majitel, za gar-
sonku v Praze. Tel. ��� ��� ���
� Vym. �+�, ��
 m�, P�, za menší, OV/
DR, Praha �, �, �, �, 
, �, ��, + dopla-
tek nebo prodám. Tel. ��� 
�� ���
� Koupím nebo vyměním byt 
i před privatizací, platba hotově, 
půjčka na privatizaci i doplatek 
na stěhování. Nespěchám, přímý 
zájemce. Tel. ��� ��� 
��
� Sháníme dlouhodobý pronájem 
bytu pro � osoby v Praze a okolí do 
velikosti �+� s cenou do �
 ���Kč 
včetně poplatků dle stavu bytu. 
Tel. ��� ��� �
�, ��� �
� ���
� Majitel prodá �+kk, Vinohra-
dy, �� m�, zvýš.přízemí, os. vlast., 
�,� mil. Kč. Tel. ��� ��
 ���
� Prodám zděnou chatu s podkro-
vím v zahr. os. Hloubětín, P�. Poz. 
��� m�, zastav. plocha �� m�, elek-
třina, voda, sprchový kout, WC. 
Cena ��� tis. Tel. ��� ��� ���
� Pronajmu garáž. stání v Agoře Flo-
ra za �	�� Kč/měs. Tel. ��� 		� �	�
� Pronajmu garáž – Chmelnice. 
Tel. ��� �	� ���
� Pronájem dvougaráže, �� m�, 
v ulici Ke Kapslovně, P�, měsíční 
nájem dohodou. Tel. ��� ��� ���
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Malířské, lakýrnické, podlahářské práce, 
štukování stěn, lakování v dílně
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz Štěpán Mollay

 Přijímáme nové pacienty 
• německé vzdělání 
•  17 let praxe 

v Německu a Švédsku  
•  komplexní péče, 

akutní bolesti
MUDr. Jana Navrátilová, Dr. med dent

tel.: +420 605 805 589
U Rajské zahrady 4, Praha - Vinohrady

e-mail: info@jananavratilova.cz
www.jananavratilova.cz

Zpracování účetnictví a mezd
www.ucetnictvikomplet.cz

tel.: 603 451 870 pí. Malchrová

zázemí vašeho podnikání

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Michal Stecker

advokát
nabízí kompletní právní servis 

pro soukromou i firemní klientelu 
(trestní, správní, obchodní, občanské, 

rodinné a ústavní právo).
TELEFON: 777 654 368 

E-MAIL: judr.stecker@ak-stecker.cz

KOUPÍM BYT V PRAZE 3
Vlastnictví ani stav nerozhoduje. 
Peníze ihned. Tel.: 732 482 138

Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům/SVJ
 založení nového SVJ, změna správce

Kancelář: Na Vrcholu 17, Praha 3
603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

RN_12_04_i.indd   1RN_12_04_i.indd   1 27.3.2012   17:03:1827.3.2012   17:03:18



VYDALA: městská část Praha �, se sídlem Havlíčkovo nám. ���/�, ��� �	 Praha �, IČ �����	��. Vychází ��x ročně. 
REDAKCE: Lipanská �, Praha �, tel.: ��� ��� ���, ��� ��� ��, e-mail: rn@praha�.cz, rn.inzerce@praha�.cz. NÁVŠTĚVNÍ 
DEN V REDAKCI: pondělí �–�� hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků 
odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční rada: předseda – Mgr. S. Popov, místopředseda 
– P. Hurda, členové – Mgr. A. Hronová, T. Kalousek, Ing. Mgr. M. Poche, Ing. P. Sladkovský, Bc. M. Stropnický. 
Šéfredaktor: J. Sotona. Redakce: Mgr. M. Otmarová. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Europrint,  a. s. Distribuce: 
Česká pošta, s. p. Náklad: 	� ��� výtisků. Vyšlo ��. �. ����. Registrační číslo MK ČR E�����.

KDO MĚ CHCE
1) 0519/2012 desetiměsíční velký 

černý pes s pálením, mladý a tem-
peramentní. Potřebuje někoho, 
kdo by na něj měl čas a věnoval 
se mu, aby ho naučil poslouchat. 
Nalezen 12. března v Praze 3.

2) 0346/2012 menší devítiletá fen-
ka křížence s delší srstí. Je po 
zemřelém majiteli z Biskupcovy 
ulice a nemá nikoho, kdo by se 
o ni postaral. Je milá, poslušná 
a čistotná, nevyžaduje delší pro-
cházky, hodí se do bytu, nejlépe 
ke starším lidem.

3) 0486/2012 roční středně velký 
pes, kříženec černé barvy. Má rád procházky, je hodný,  poslušný a čis-
totný, vhodný do bytu. Nalezen 5. března v Praze 3.

4) 0520/2012 středně velký černý pes, kříženec knírače. Zpočátku byl 
bázlivý, ale když si zvykne, je veselý a hravý. Hodí se do bytu, je čistot-
ný. Nalezen 5. března na Žižkově.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

�

1
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Český tým má v dosavadní ta-
bulce 7. kvalifikační skupiny za-
tím 7 bodů, stejně jako třetí Ra-
kousko, a na vedoucí Dánky 

ztrácí dva body. Ze skupiny po-
stoupí vítěz, druhý celek půjde 
do baráže. Kouč ženské fotbalo-
vé reprezentace Vladimír Hruš-

ka si je velmi dobře vědom toho, 
že domácí utkání s dánskými re-
prezentantkami je pro jeho tým 
vyvrcholením kvalifikačních bo-
jů o postup na mistrovství Evro-
py. „Z našeho pohledu jsou prakticky 
všechny zápasy klíčové, ale každo-
pádně souboj s tak silným soupeřem, 
jakým Dánky jsou, navíc před do-
mácím publikem, je rozhodně jed-
nou z nejvýznamnějších akcí v le-
tošním kalendáři ženského fotbalu,“ 
říká trenér Hruška. 

Pozitivní zprávou je, že žen-
ský reprezentační tým je po dlou-
hé době prakticky kompletní. „Je 
dobře, že se některé klíčové hráčky, ja-
ko například Veronika Pincová, da-
ly zdravotně do pořádku. Na druhou 
stranu máme trochu problémy se žlu-

tými kartami, které v dalších kvalifi-
kačních bojích ještě můžou zamíchat 
sestavou, ale to je život, s tím se musí 
počítat,“ konstatuje český reprezen-
tační kouč a dodává: „Naším cílem 
je neprohrát. Pokud by se nám podaři-
lo zvítězit, byly by to body nad plán.“ 

Ještě předtím, než 4. dubna na 
Viktorce vyzvou favorizované Dán-
ky, odehrají svěřenkyně trenéra 
Hrušky v Portugalsku další kvalifi-
kační zápas (31. března), jehož vý-
sledek nebyl do uzávěrky znám. �

-mot-

České fotbalistky čeká na Viktorce rozhodující duel s Dánskem
České reprezentant-
ky čeká ve středu 
4. dubna klíčové 
utkání v rámci kva-
lifikace o postup na 
evropský šampio-
nát 2013 ve Švéd-
sku. Na stadionu 
FK Viktoria Žižkov 
od 15.30 hodin na-
stoupí svěřenkyně 
trenéra Vladimíra 
Hrušky proti výběru 
Dánska.

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
15. dubna (neděle) 10.15 

s FC Viktoria Plzeň

Již páté narozeniny oslavilo v prv-
ní jarní den 21. března Rodinné 
centrum Paleček, které sídlí v Pí-
secké ulici na Vinohradech. Na 
oslavu půlkulatin dorazil i s dor-
tem a květinami také zástupce sta-
rosty Jiří Matušek. 

„Přeji Palečkovi mnoho úspěchů i do 
dalších let a hlavně bych chtěl poděko-
vat dvěma nepostradatelným dámám, 
bez kterých by se Paleček neobešel, jeho 
zakladatelce Miroslavě Vlčkové a sou-
časné ředitelce Janě Liškové. A nej-
krásnějším dárkem pro všechny je to, že 
se Palečkovi společně s městskou částí 
podařilo zajistit další fungování Paleč-
kovy předškolky, kterou ocení zejména 
rodiče dětí do tří let, pro něž je před-
školka určena,“ zmínil ve své gratu-
laci Jiří Matušek. 

Narozeninový program pokračo-
val karnevalem, divadelním před-

stavením, ve kterém zazněly i his-
torické hudební nástroje. Rodiče 
s dětmi využili během oslav hojně 
také Palečkova veselého fotoatelié-

ru, ve kterém si mohli zkompono-
vat svou osobitou fotografii v pa-
lečkovské dekoraci.  �

-mot-

Palečkovy páté narozeniny

Lavička v parku pod palbou pletacích jehlic
Nezvyklý pohled se po několik březnových dní naskytl chodcům na ná-
městí W. Churchilla, kde se jedna z parkových laviček před VŠE oblékla 
do pestrobarevného pleteného svetru. „Opletení lavičky nevzniklo úplně 
samoúčelně, ale jako součást kampaně pro filmový festival Jeden svět, 
který se na VŠE každoročně koná,“ vysvětluje studentka Hana Matoušo-
vá, která dílo spoluupletla. Guerrilla nebo Urban Knitting lze považovat za 
určitý typ graffiti, který ale namísto barev ve spreji sází na pletací jehlice 
a klubka vlny a oplétá, co je ve městě k mání – dokonce i autobusy. �

BAŽANT NA ŽIŽKOVĚ
RADA OKRESNÍHO 
MYSLIVECKÉHO SPOLKU 
ČMMJ, O.S. PRAHA 3 
- ŽIŽKOV, VINOHRADY

ZVE NEJEN SVÉ ČLENY NA

PRVNÍ DISKUZNÍ
   SEMINÁŘ

O BAŽANTÍ ZVĚŘI
konaný dne 
19. 4. 2012 
OD 17.00 HODIN

MÍSTO KONÁNÍ: 
SALÓNEK
 HOTELU OLŠANKA
Táboritská 23, Praha 3

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
ING. FRANTIŠEK HAVRÁNEK, CSC.
ING. TOMÁŠ ZÍKA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Odešel bojovník za svobodu
Po dlouhé a těžké nemoci zem-
řel 19. března ve věku 89 let ve-
terán II. světové války, plu-
kovník ve výslužbě Jindřich 
Heřkovič. Jindřich Heřkovič se 
narodil na Zakarpatské Ukra-
jině. Než se dostal k Českoslo-
venské armádě, prošel řadou 
sovětských lágrů. V roce 1945 
byl v bojích těsně před česko-
slovenskými hranicemi těžce ra-
něn. Po válce pracoval na mi-
nisterstvu vnitra, v roce 1953 jej 
ale musel opustit a byl odeslán 
do dolu Hlubina v Ostravě. 
Později pracoval v ČKD Pra-
ha jako jeřábník ve slévárně. Po 
roce 1989 se významně zaslou-
žil o obnovu činnosti Českoslo-
venské obce legionářské. V roce 
1998 byl jako významný občan 
Prahy 3 zapsán do Knihy cti. �

-mot-
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