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Dětský den Prahy 3
Také letos připravila městská část 
Praha 3 Dětský den se zajímavým 
programem. Zábavné odpoled-
ne plné her, soutěží a písniček 
se uskuteční na náměstí Jiřího 
z Poděbrad ve čtvrtek 31. května 
od 16 do 18.30 hodin. �

Růžový a italský máj 
na farmatrzích

Růžová vína českých a morav-
ských vinařů bude možné ochut-
nat na degustačním festivalu 
Růžový máj, který se uskuteč-
ní v sobotu 12. května od 10 do 
21 hodin na farmářském tržiš-
ti na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
V pátek 25. a sobotu 26. května 
se zde zase představí 20 italských 
farmářů v rámci akce Gusto del 
Cilento – Chuť kraje Cilento. �

Podrobný program na str. 6 a 7

Vzpomínka 
na konec války
Městská část Praha 3 pořádá 
vzpomínkové shromáždění občanů 
při příležitosti 67. výročí osvobo-
zení Československa a ukončení 
II. světové války v Evropě. Tradič-
ní pietní setkání za účasti starost-
ky Prahy 3 Vladislavy Hujové, ko-
nané ve spolupráci s Vojenským 
historickým ústavem Praha a KVH 
Gardekorps se uskuteční v pátek 
4. května od 11 hodin na nádvoří 
Základní školy Pražačka. �

Fajn den 
na Parukářce
Pátý žižkovský komunitní Fajn den 
s podtitulem „Good bye, hazard“, 
kterým žižkovské neziskové orga-
nizace vyjadřují podporu městské 
části Praha 3 v myšlence Žižkova 
bez hracích automatů, se uskuteční 
v pátek 18. května od 14 do 22 ho-
din na Parukářce. Mimo představe-
ní činností místních neziskových or-
ganizací tu na děti i dospělé čekají 
výtvarné, sportovní a vzdělávací ak-
tivity, hry, fotbálek, petangue, tom-
bola, ale i živá hudba. Fajn den po-
řádá Centrum pro spolupráci NNO 
Še3sil pod záštitou zástupce sta-
rosty Jiřího Matuška. �

Noc kostelů rozezní 
zvony a otevře brány 

chrámů  v Praze 3
strana 10 a 11

Květen je již každoročně ve zna-
mení řady pietních aktů k uctění 
památky obětí druhé světové vál-
ky, ve které bylo zmařeno mnoho 
milionů životů, zpustošeny země 
a rozvráceny mravní hodnoty. 
Letos si připomínáme již 67. vý-
ročí od jejího ukončení.

Válečné hrůzy si je ale tře-
ba neustále připomínat, aby 
se současná i budoucí genera-
ce poučila a nezapomínala na 
hrdinství všech, kteří bojova-
li proti nacistickému Německu 
a jeho spojencům.

Věnujme při této příležitos-
ti vzpomínku vojákům všech bo-
jujících armád, kteří položili 
v tomto krvavém konfliktu svůj 
život. Všem, kteří s nasazením 
života a svou odvahou pomoh-
li vybojovat zpět ztracenou svo-
bodu mnoha evropským státům, 
všem, kdo se postavili na odpor 
nebo kdo padli za oběť fašismu. 

Nezapomeňme na hrdiny 
Květnového povstání v Praze 
a dalších českých městech, na ti-
síce lidí, kteří se rozhodli nečekat 
pasivně na konec války a v bo-
jích na ulicích a na barikádách 
uspíšit její konec.

Květnové povstání patří mezi 
nejvýznamnější akce domácího 
protinacistického odboje v oku-
povaném Československu. Uká-
zalo tak odvahu českého národa, 
který byl v rozhodujícím okamži-
ku schopný povstat proti společ-
nému nepříteli. Jejich činy a je-
jich oběť nás zavazují dodnes. 
Čest jejich památce.

Jak se ale lidstvo z této války 
poučilo? Svět se bohužel za ta lé-
ta zase tolik nezměnil a válečné 
konflikty na mnoha místech hoří 
i dnes. I přes tuto zkušenost jsou 
nadále ve válkách zabíjeni lidé 
a ničeno to, co člověk vytvořil. 

Řekněme stop válkám a ná-
silí. Život v lásce a míru je nej-
důležitější potřebou lidí na ce-
lém světě. Jediným řešením, 
jak se vyhnout válce, je meziná-
rodní spolupráce, porozumění 
pro oprávněné zájmy druhých 
a schopnost hledání kompromi-
sů při řešení sporů. Pouze tato 
cesta otevírá možnost míru na 
této planetě.

Ministryně kultury Alena Hanáková (ve žlutém) si v doprovodu zástupců radnice prohlíží kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
za výkladu faráře Zdenka Wasserbauera

Co dál 
s Nákladovým 

nádražím Žižkov?
strana 8 a 9

Ministryně kultury Alena 
Hanáková navštívila Prahu 3
Ministryně kultu-
ry Alena Hanáko-
vá přijala v úterý 
27. března pozvá-
ní starostky Prahy 3 
Vladislavy Hujo-
vé a navštívila třetí 
městskou část. Pro-
hlédla si kostel Nej-
světějšího Srdce Pá-
ně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad a v do-
provodu svého vlád-
ního kolegy z resor-
tu dopravy Pavla 
Dobeše navštívila 
Nákladové nádraží 
Žižkov. 
Svoji návštěvu Prahy 3 zahájila 
paní ministryně v kostele Nej-
světějšího Srdce Páně na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Zde si 
prohlédla slavnou národní pa-
mátku postavenou hradním ar-
chitektem T. G. Masaryka Josi-

pem Plečnikem. Sakrální stavba, 
která je jednou z dominant třetí 
městské části, aspiruje na zápis 
na seznam památek UNESCO. 
O prosazení této nominace spo-
lečně s dalšími Plečnikovými dí-
ly usiluje městská část ve spo-
lupráci s ministerstvem kultury 
a Slovinskou republikou. Minis-
tryně Hanáková přislíbila tomu-
to společnému úsilí svou plnou 
podporu.

Z vinohradského kostela pak 
ministryně kultury zamířila na 
Nákladové nádraží Žižkov, kte-
ré si prohlédla za přítomnosti 
novinářů v doprovodu ministra 

dopravy Pavla Dobeše, zástup-
ců hlavního města Prahy, před-
stavitelů radnice MČ a vlastníků 
pozemků.

„Především jsem chtěla tento ob-
rovský objekt vidět, protože jsem ho 
ještě nespatřila in natura, viděla 
jsem ho pouze na různých dokumen-
tech a na fotografiích. A protože mi 
byl popisován v různých barvách, 
tak jsem si říkala, že stojí za to ho 
vidět, abych si udělala vlastní před-
stavu a úsudek o celém objektu,“ 
uvedla ministryně Hanáková.

Na pozvání paní starostky se 
Alena Hanáková zúčastnila také 
diskuzního jednání zaintereso-
vaných stran o využití lokality 
vysloužilého nákladového ná-
draží, které proběhlo na žižkov-
ské radnici. Konečné rozhod-
nutí o budoucím rozvoji tohoto 
území se však bude odvíjet až 
po rozhodnutí ministryně kul-
tury o odvolání Českých drah 
proti památkové ochraně objek-
tu nádraží. „Nemohu zde slibovat 
žádné termíny, ale budeme se snažit 
vydat konečné rozhodnutí co nej-
dříve,“ dodala k tomu ministry-
ně Hanáková. �

-jas-

Více na str. 8 a 9

VLADISLAVA
HUJOVÁ
starostka
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RADA 
MČ PRAHA 3
Ze školníkova bytu 
výtvarná dílna
� Čtyřiačtyřicetimetrový služeb-
ní byt v MŠ Jeseniova 98 bude 
po nezbytných úpravách sloužit 
dětem jako nová výtvarná dílna. 
Z kuchyně tohoto dvoupokojové-
ho bytu tak vznikne sklad, z ko-
mory šatna, koupelna se promění 
v umývárnu a v obývacím poko-
ji budou děti tvořit svá malá díla. 
Záměr v dubnu na svém zasedá-
ní schválila rada městské části.

Praha 3 získá 
lázně v Husitské
� Chátrající objekt bývalých lázní 
na začátku Husitské ulice na dol-
ním Žižkově v domě s číslem po-
pisným 7 přejde z hlavního měs-
ta na třetí městskou část. Převod 
již schválil magistrát a souhla-
sili s ním i radní městské čás-
ti. Objekt s nádvořím a zahradou 
by měl projít rekonstrukcí a v bu-
doucnu by měl podle záměru 
žižkovské radnice sloužit veřej-
nosti jako lázeňské a rehabilitač-
ní zařízení.

Hřiště pro teenagery
� Plánované hřiště pro teenage-
ry v Habrové ulici je zase o krok 
blíže ke svému vzniku. Rada 
na svém posledním dubnovém 
zasedání schválila zhotovení 
projektové dokumentace tohoto 
sportoviště. Architekt Zdeněk 
Sendler tak má vytvořit konečný 
plán areálu s dráhou pro in-line 
bruslaře, míčovým hřištěm a ho-
rolezeckou stěnou, který bude 
sloužit především jarovským 
dětem. 

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 27. května (neděle)
Koněvova/V Jezerách 27. května (neděle)
Soběslavská/Hollarovo nám. 27. května (neděle)
Tachovské nám. (u tunelu) 27. května (neděle)
Na Vrcholu/V Domově 14. května
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 14. května
Náměstí Barikád 14. května
Kostnické nám./Blahníkova 14. května
Buková/Pod Lipami 54 21. května
Jeseniova 143 21. května
Přemyslovská/Orlická 21. května
Křišťanova/Sudoměřská 21. května
Křivá 15 7. května a 4. června
Přemyslovská/Sudoměřská 7. května a 4. června
U Rajské zahrady/Vlkova 7. května a 4. června
V Zahrádkách/Květinková 7. května a 4. června

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

� po 30. 4. – ne 6. 5.: pravá 
polovina vozovky ul. Husitská 
a Koněvova v úseku Prokopova 
– Zelenky-Hajského
� so 12. 5. – ne 13. 5.: pravý 
pruh vozovky ul. Husitská v úseku 
U Božích bojovníků – Prokopova
� so 19. 5. – ne 20. 5.: střední 
pruh vozovky ul. Husitská v úseku 
U Božích bojovníků – Prokopova

� so 26. 5. – ne 27. 5.: levý pruh 
vozovky ul. Husitská v úseku 
U Božích bojovníků – Prokopova 
� so 12. 5. – ne 13. 5.: pravý 
pruh vozovky ul. Koněvova v kři-
žovatce s ulicí Zelenky-Hajského

Komunikace budou částečně uza-
vřeny ve směru do centra (ve smě-
ru z centra bude provoz zachován). 

Objízdná trasa povede ulicemi Ko-
něvova, Zelenky-Hajského, Ro-
háčova, Rokycanova, Sabinova, 
Prokopova, Husitská. Dojde i k od-
klonu autobusových linek PID č. 
133, 136, 175, 207 a 509 včetně 
přemístění zastávek. �

VÁCLAV SEDLÁK, 
Odbor dopravy ÚMČ Praha 3

Částečná uzavírka Husitské a Koněvovy z důvodu opravy vozovky 

Projekt navazoval na model kvali-
ty řízení úřadu CAF. Realizace 
projektu zahrnovala podrobnou 
analýzu současného stavu řízení 
lidských zdrojů, tedy systému ve-
dení, motivace a hodnocení za-
městnanců jejich nadřízenými. Po 
individuálních konzultacích s ve-

doucími zaměstnanci byl vytvořen 
systém komplexního hodnoce-
ní jednotlivých zaměstnanců na 
základě pevných kritérií. Ten ved-
le systému odměňování bude zahr-
novat i plán vzdělávání a osobní-
ho rozvoje každého zaměstnance 
tak, aby jeho realizace vedla ke 

zkvalitnění a zefektivnění výkonu 
jeho pracovních povinností. 

Vedle podrobné analýzy aktu-
álního stavu řízení lidských zdro-
jů byla zpracována i metodika ří-
zení lidských zdrojů Úřadu MČ 
Praha 3, která zahrnuje standar-
dy personální práce, metodiku 
hodnocení zaměstnanců a sta-
novení plánů osobního rozvo-
je, metodiku odměňování a mo-
tivace zaměstnanců a metodiku 
vzdělávání zaměstnanců. Dílčím 
výstupem projektu je systemiza-
ce práce vedoucích zaměstnanců 

a jejich proškolení v inovačních 
metodách. 

Nově zaváděný systém řízení 
lidských zdrojů se dotkne všech 
zaměstnanců úřadu a ve svém 
důsledku tak přispěje k dalšímu 
zvýšení výkonnosti, kvality, efek-
tivnosti a transparentnosti práce 
celého úřadu. Výsledkem projek-
tu má být posílení institucionál-
ní kapacity a efektivnosti výkonu 
územní veřejné správy a veřej-
ných služeb na území městské 
části Praha 3. �

-red-

Radnice pokračuje v dalším zkvalitňování svých služeb
Optimalizace chodu úřadu a zefektivně-
ní výkonu veřejné správy. To byly hlavní 
cíle projektu „Zkvalitnění řízení lidských 
zdrojů Úřadu městské části Praha 3“, 
který realizuje žižkovská radnice a jehož 
výsledky jsou právě zaváděny do praxe. 
Projekt vycházel z operačního programu 
„Lidské zdroje a zaměstnanost“, financo-
vaného z prostředků Evropské unie. 

Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“
Reg.č.: CZ.1.04/4.1.01/57.00102
Výše dotace: 903 703 Kč. Zahájení: 1. 10. 2010. Doba trvání: 19 měsíců.

VÝZVA č. 380
MČ Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými parkovací-
mi stáními:
1.  Vinohradská 1756/114, parkovací stání č. 8 a č. 12, min. nájemné 

1250 Kč/měsíc
Pozn.: Výše uvedená garážová stání jsou určena pouze pro invalidní 
občany, k jejich pronájmu je nutno doložit příslušné doklady!

2.  Vinohradská 1756/114, parkovací stání č. 9 – 11, č. 13 – 16, č. 19 
– 24, č. 26 – 27, min. nájemné 1250 Kč/měsíc

3.  Vinohradská 1756/114, parkovací stání dvoumístná č. 1 /2, č. 3 
/4, č. 5 /6, č. 17 /18, min. nájemné 2500 Kč/měsíc 

4.  Vinohradská 1756/114, parkovací stání pro MOTO č. 1, č. 2, č. 3, 
č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, min. nájemné 700 Kč/měsíc.

 
Tato parkovací stání budou poskytnuta na základě Vašich písemných 
nabídek, zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na 
adresu: Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, v obálkách označených znač-
kou: „Výběrové řízení č. 380“, doplněnou požadovaným číslem 
parkovacího stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúpl-
ně či nesprávně, do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce 
uveďte konkrétní garážové stání, o které máte zájem, a stanovte vý-
ši nájemného, kterou pro toto parkovací stání považujete za přiměře-
nou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového 
řízení pro obsazení parkovacího stání bude nabídnutá výše nájemné-
ho. Podmínkou pro pronajmutí parkovacího stání je, že žadatel dolo-
ží nájemní či podnájemní smlouvu, kterou prokáže svůj pobyt na úze-
mí Prahy 3. 

Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým 
má městská část Praha 3 finanční pohledávky. Pokud budete zasílat 
nabídky na více parkovacích stání, je nutno zaslat každou nabíd-
ku samostatně! Na jeden objekt však lze podat maximálně tři na-
bídky. Pro urychlení vyřízení uveďte, prosím, i své telefonické spojení.
Konečný termín pro příjem nabídek je v pondělí 21. května 2012 
v 18.00 hod.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí pro byty a nebyto-
vé prostory Rady městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada 
městské části. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně in-
formován do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. Městská 
část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběro-
vé řízení zrušit. �

TOMÁŠ KALOUSEK, zástupce starosty městské části 
MAGDALENA BENEŠOVÁ, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Komenského náměstí se zbaví aut, 
následně projde obnovou
Od 1. července začne platit zákaz parkování vozidel na prostranství Ko-
menského náměstí v Praze 3. Neudržovaná plocha mezi Roháčovou, Bla-
hoslavovou a Českobratrskou ulicí na Žižkově dlouhodobě spadala pod 
správu hlavního města a řidiči si ji zvykli využívat jako parkoviště. Magistrát 
však v minulých dnech převedl správu tohoto pozemku na třetí městskou 
část a žižkovská radnice rozhodla o rekultivaci náměstí. V první fázi bude 
na ploše zabráněno parkování vozidel silničními bloky, následně bude za-
hájena rekonstrukce. Studii budoucí podoby Komenského náměstí před-
staví radnice v některém z nejbližších vydání Radničních novin. �

Změny v cestovních 
dokladech
Možnost cestovat do zahraničí 
s dětmi mladšími 10 let zapsanými 
v cestovních dokladech rodičů 
končí 27. 6. 2012. Od tohoto data 
musí mít všechny osoby mladší 
15 let vlastní cestovní pas nebo 
občanský průkaz. Lhůta pro vy-
hotovení uvedených dokladů je ze 
zákona do 30 dnů, proto s podá-
ním žádosti neotálejte. Informace 
o cestovních dokladech lze získat 
na tel. 800 879 404 �

oddělení osobních dokladů 
a evidence obyvatel
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V Milíčově ulici by půjčka z rad-
nice měla pomoci majiteli vyřešit 
problémy s vlhkostí stavby. Inves-
tice totiž půjde do sanace a staveb-
ních úprav spojených s odvětrá-
váním suterénních a přízemních 
prostor včetně pomocných zed-
nických a malířských prací. V Je-
ronýmově ulici zase radnice půjčí 
majiteli objektu na opravy, které 
přispějí k vylepšení vzhledu do-
mu. Opravena a natřena zde bude 

fasáda objektu, rekonstrukce se 
bude týkat také nové střešní kry-
tiny včetně výměny střešních latí 
a výměny klempířských prvků.

V obou případech radní schvá-
lili půjčku ve výši 499 tisíc ko-
run, u které městská část nepo-
žaduje ručení majetkem. Půjčku 
však musí ještě schválit zastupi-
telstvo. Fond obnovy a rozvoje 
městské části Praha 3 v součas-
nosti hospodaří s 81 miliony ko-

run, jeho aktuální disponibilní 
zůstatek činí 18 milionů korun.

„Fond obnovy a rozvoje jsme pro le-
tošní rok značně posílili, naším zámě-
rem je totiž urychlit obnovu vzhledu 
třetí městské části a tyto půjčky jsou 
dobrou motivací pro soukromé vlast-
níky, družstva i společenství vlastní-

ků, aby se v těchto změnách více an-
gažovali,“ uvedl zástupce starosty 
pro bydlení Tomáš Kalousek. 
Bližší informace o podmínkách 
udělování darů a půjček z fondu 
naleznete na www.praha3.cz.

„O půjčky a dary z Fondu obno-
vy a rozvoje může požádat každý 

majitel nemovitosti, včetně družstev 
a společenství vlastníků, na území 
městské části Praha 3. Nově se půjč-
ky mohou poskytovat i na opravy 
a rekonstrukce vnitrobloků,“ připo-
mněl zástupce starosty pro finan-
ce a investice Josef Heller. �

-jas-

Další dvě půjčky na opravy domů

Jeronýmova 2Milíčova 9

K naplnění tohoto cíle se sdružení 
Buči zabývá jako hlavními činnost-
mi osvětou, vzděláváním v oblasti 
komunikace a motivace, ale i kon-
krétními kvalifikačními a rekvali-
fikačními kurzy, jejichž úspěšné 
absolvování je podmínkou pro zís-
kání určitého pracovního místa. 

Městská část Praha 3 dlouhodo-
bě aktivně podporuje vzdělávací 
i osvětovou činnost na svém úze-

mí. Jedním z úspěšných projektů, 
na němž se sdružení Buči podíle-
lo, byl projekt městské části Pra-
ha 3 Návrat do práce, kde členové 
sdružení zajišťovali realizaci ně-
kterých kurzů. 

Počítačovou učebnu a konzul-
tační místo, které sdružení pro-
vozuje v Koněvově 86, navštívila 
21. března také starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová a zastupitelé Mi-

lan Horvát a Roman Žipaj. „Všechny 
aktivity, které směřují ke zvýšení kvali-
fikace sociokulturně znevýhodněných 
osob a odstranění jakýchkoliv forem 
diskriminace, vítáme a podporujeme,“ 
řekla starostka Vladislava Hujová. 
„Ať již se jedná o konkrétní rekvalifikač-
ní kurzy, či obecnou osvětu a vzdělá-
vání, má občanské sdružení Buči na-
ši podporu,“ dodala. �

-jak-

Sdružení Buči chce pomáhat

Jarní cyklojízda startovala z Jiřáku 
Šest tisícovek cyklistů, ale také koloběžkářů a skejťáků se sešlo ve 
čtvrtek 19. dubna na náměstí Jiřího z Poděbrad ke startu Velké jar-
ní cyklojízdy. Z náměstí se účastníci akce, kterou podporuje také třetí 
městská část, vydali přes Vinohrady, Žižkov a severojižní magistrálu do 
ulic metropole. Akce, kterou vyhlašuje iniciativa Auto*Mat, propaguje 
jízdní kolo jako ideální dopravní prostředek pro cesty po městě. Přesto-
že tempo jízdy bylo mírné, severojižní magistrálou při ní ve čtvrtek pro-
jelo více lidí na kolech, než kolik se tudy přepraví auty při ranních do-
pravních zácpách. Od účasti cyklistické nadšence neodradilo ani ne-
příznivé počasí, a tak se závěrečného rituálu „zvedání kol nad hlavu“ 
v cíli, kterým byla pražská Stromovka, zúčastnily opět tisíce lidí. �

Nejvíce hlasů získal vnitroblok 
v Biskupcově ulici před artovým 
kinem Aero, spolu s Vysokou ško-
lou ekonomickou na Churchillo-
vě náměstí, druhou příčku ob-
sadily Vrch svatého Kříže (park 
Parukářka), prostranství před ná-
kupním centrem na Flóře a ná-

městí Jiřího z Poděbrad. Re-
spondenti se vyslovili také pro 
umístění stojanů před palácem 
Akropolis v Kubelíkově ulici, na 
Olšanském náměstí a u zastávky 
tramvaje Husinecká před Viktorií 
Žižkov. Vedle toho volili občané 
jako vhodné cílové lokality, kde 

si chtějí do stojanů odkládat ko-
la, veřejné instituce, zdravotnic-
ká, kulturní a sportovní zařízení, 
ale i obchodní centra, především 
v oblasti Jarova.

„Požadavky jsme oficiálně předa-
li Technické správě komunikací, která 
celou akci organizuje. Nyní je společně 
vyhodnotíme a sestavíme plán. Prv-
ním místem bude určitě náměstí Jiří-
ho z Poděbrad u farmářského tržiště. 
Tady se náš názor kryje s prioritami 
veřejnosti,“ uvedl zástupce starosty 
pro dopravu Pavel Sladkovský.

V rámci ankety, která byla vyhlá-
šena 9. února a zakončena 31. břez-
na, se lidé vedle umístění cyklosto-
janů vyjadřovali také k cyklistické 
dopravě v Praze 3 obecně – sdělo-
vali své názory na rozvoj cykloste-
zek, vhodnější řešení cyklopruhů 

na silnicích i výběr vhodného ty-
pu cyklostojanů. 

„Ověřili jsme si, že veřejnost umis-
ťování cyklostojanů v Praze 3 hod-
notí jako užitečnou a potřebnou ak-
tivitu. Vedle toho jsme získali řadu 
užitečných podnětů, kterými se bu-
deme určitě vážně zabývat. Městská 
část se v uplynulém roce zaměřila 

na rozvoj cyklistiky, pro tuto agendu 
byl jmenován také koordinátor, kte-
rý má na starosti komunikaci s hlav-
ním městem i občanskými sdruže-
ními jako je Auto*Mat. Jsem rád, 
že i tato anketa potvrdila, že jde-
me správným směrem,“ dodal mís-
tostarosta Sladkovský. �

-jas-

Anketa o cyklostojanech
1. kino Aero, VŠE
2. Parukářka, Flóra, nám. Jiřího z Poděbrad
3. Palác Akropolis, Olšanské nám., zast. tram. Husinecká
4.  Vinohradská nemocnice, Lidl – Koněvova, sdružení Auto*Mat Bo-

řivojova, Vítkov
5.  nám. Jiřího z Lobkovic, Olšanské hřbitovy, Sportovní areál Pra-

žačka, U Vystřeleného oka, gymnázia Sladkovského nám. a Pra-
žačka, Ohrada, Tachovského nám., Billa – Koněvova, Albert – 
Spojovací, U Rajské zahrady, Vinohradská, Korunní, Biskupcova

Lidé cyklostojany chtějí, potvrdila anketa žižkovské radnice
První cyklostojany by měly vyrůst na far-
mářském tržišti na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, u parků, škol a stanic metra. Na 
tom se shodli fanoušci cyklistiky z Prahy 3 
v rámci ankety, kterou uspořádala městská 
část. Radnice v ní vybídla občany, aby na-
vrhli, kde cyklostojany chtějí. Hlasovalo se 
celkem pro 32 míst na území městské části.

Občanské sdružení 
Buči vzniklo v roce 
2010 z potřeby řešit 
špatnou situaci v ob-
lasti zaměstnání socio-
kulturně znevýhodně-
ných osob, zejména 
příslušníků romských 
komunit v Praze 3.

Rada městské části schválila na svém 
posledním březnovém zasedání další 
dvě bezúročné půjčky z Fondu obnovy 
a rozvoje na opravy soukromých domů. 
Půlmilionová pomoc se tentokrát 
bude týkat domů v Milíčově 9 
a Jeronýmově 2.
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Bootcamp Nové Trojky
Od května Nová Trojka připravila na každé pondělí a čtvrtek pro že-
ny i muže všech věkových kategorií intenzivní cvičení v přírodě BOOT-
CAMP. Účastníci si mohou zlepšit fyzickou i psychickou kondici a také 
poznat krásu žižkovských parků. A co si pod tím konkrétně představit? 
Prapůvodní koncept vychází z přijímacího tábora armády Spojených 
států amerických. Tímto táborem museli projít všichni zájemci, kteří se 
chtěli stát „mariňáky“. Jedná se o silově vytrvalostní trénink, který vás 
zaručeně dostane do formy! Můžete očekávat běh, skoky, kliky – pro-
stě pořádný trénink, poctivá dřina, pot a plné nasazení. Více informací 
získáte u Markéty Vokrouhlíkové na telefonním čísle 774 416 744 a na 
www.nova-trojka.cz. Přijďte si vyzkoušet první lekci zdarma! �

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Upozorňujeme návštěvníky, 
že ve dnech 1. a 8. 5. je Nová 
Trojka uzavřena.

  3. čt 7.00 – 8.00 Bootcamp
(a dále každé po od 19.00 
do 20.00 a čt od 7.00 do 
8.00) – intenzivní cvičení 
v přírodě pro ženy i muže 
všech věkových kategorií

  4. pá 18.00 (do so 10.00) Py-
žámkový večírek aneb 
Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my – hlídá-
ní dětí od 3 let se zábav-
ným programem

  9. st 14.00 Celé Česko čte dě-
tem: A. Goldflam čte ze 
svých knih Tatínek není 
k zahození, Tatínek 002 
a Standa a dům hrůzy 

  9. st 18.00 Měsíc v nás 
– workshop na téma žen-
ských cyklů s lektorkou 
Š. Kotvalovou 

22. út 10.00 Řešení problémů 
formou mediace aneb 
Dobrým rodičem i při ne-
shodách s mediátorkou 
D. Vrabcovou

23. st 18.30 Puberťáci aneb Jak 
se to dá přežít bez úhon, 
beseda s psycholožkou 
I. Jungwirthovou

25. pá 10.00 Látkové plenky 
a bezplenková metoda 
s J. Růžičkovou a M. Pi-
thartovou

27. ne 14.00 Den dětí v Rajské 
zahradě aneb Pétanque 
pro celou rodinu, park 
Rajská zahrada 

V týdnu 7. – 11. 5. slavíme v rámci 
programů Den matek.

21. – 27. 5. se připojujeme ke Svě-
tovému týdnu respektu k porodu.

Kurzovní tipy
30. 7. – 31. 8. Celodenní prázdni-

nová školička Nové Trojky 
aneb Z pohádky do po-
hádky (od 3 let) 

27. – 31. 8. Celodenní prázdni-
nová sportovní školička 
aneb Konec prázdnin 
v pohybu (od 5 let) 

Poradenství a mediace
út 14.30 Kojení, péče o mimin-

ko, nošení dětí v šátku 
s M. Pithartovou

10. čt 10.00 Sociálně právní 
ochrana dětí s L. Tesařovou

11. pá 9.30 Kojení, péče o mi-
minko, nošení dětí v šátku 
s M. Pithartovou

14. po 9.30 Osobnostní rozvoj, 
řešení problémů v rodi-
ně s J. Ježkovou

15. út 10.00 Rodina a právo 
s V. Janečkem

18. pá 9.30 Psychomotorický 
vývoj s L. Plhákovou

29. út 15.30 Jak na poruchy 
učení a chování s etoped-
kou J. Češkovou

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

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

606 611 920

Dílna/hry – 8. út 9.00 – 16.00 
Výroba jednoduchého hlavo-
lamu, hry a soutěže, přihlášky 
předem (6 – 15 let, cena 190 Kč 
včetně oběda)

Batika – 18. pá 16.15 – 18.15 
Batikování oblečení (triko v ceně, 
další oblečení apod. možno do-
nést vlastní, možno též objednat 
tuniku nebo šaty za 260 až 345 Kč 
dle objednávky), přihlášky a plat-
ba předem, objednání tuniky/šatů 
do 10.5. Cena vstupného 80 Kč 
(pro děti od 8 let a dospělé)
Táborový den – 24. čt 16.00 – 18.00
pro děti, které pojedou v létě 
s Ulitou na tábor – seznámení se 
s táborovými vedoucími, infor-
mace o pořádaných táborech, 
zábavný program na zahradě 
Ulity, táborák s opékáním buřtů 
(rodiče s dětmi 0 – 15 let, vstup 
volný)

Rodinný klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy. Více na 
www.skolka-ulitka.cz

čt 9.00 Barevná hodina – vý-
tvarka s dětmi od 2 let za 
doprovodu rodičů (3. 5. 
Housenka z ponožky, 
10. 5. Žabáci z pap. talířů, 
17. 5. Ptáčci z kolíčků, 
24. 5. Veselé magnety, 
31. 5. Panenky z vařeček)

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-
dicemi – blok her, tvoření, 
písniček a říkadel k jed-
notlivým tradicím a obdo-
bím roku (4. 5. Máj, lásky 
čas, 11. 5. Slavíme ma-
minky, 18. 5. Jízda králů, 
25. 5. Otevírání studánek)

Beztíže – nízkoprahový klub
Může přijít kdokoliv ve věku 
11 – 21 let, každý všední den od 
14 do 19 hodin, a to i ve většině 
svátků a prázdnin. Nabízíme 
zábavu (PC, fotbálek, hřiště), 
podporu a pomoc (pokud máš 
nějaké problémy nebo něco ře-
šíš) a také pohodu. Vstup zdar-
ma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít) www.beztize.ulita.cz 

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)
Batolátka s prvky Montessori 

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

(6 – 12 měs., po 15.00)
Montessori pohádka 

(1,5 – 2,5 let, po 16.00)
Montessori dopoledne s Marké-

tou (1,5 – 6 let, út 9.30)
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 měs., nechodící, 

st 10.00) 
Hrátky s bubnem (1,5 – 3 roky, 

st 11.00)
Angličtina hrou (2 – 7 let, st 15.00)
Kutílci (2 – 3 roky, st 16.00)
Kutílci (3 – 4 roky, st 17.00) 
Jóga s prvky power jógy 

(dospělí, st 18.00)
Výtvarná dílna (1,5 – 3 roky, 

čt 10.00)
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)
Batolátka s prvky Montessori 

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

(1,5 – 3 roky, pá 16.00) 

pro dospělé:
  4. pá 18.00 workshop Práce 

s Montessori pomůckami 
– geometrie

  5. so 9.00 Montessori Hudební 
výchova 

14. po 9.00 Základní symptoma-
tika mentálního postižení, 
autismu a jiných poruch

Palečkova předškolka stále přijí-
má nové děti a stěhuje se do no-
vých prostor, díky podpoře MČ 
Praha 3 bude od září sídlit v MŠ  
U Zásobní zahrady 2697/6.

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

15. út 15.00 Turnaj ve stolním 
tenise

22. út Výtvarná dílna - flitrová 
výšivka na tričko (100 Kč)

po 16.00 – 17.00 volné místo 
na kroužku Street dancu 
(400 Kč)

Pro maminky s dětmi
čt 9.00 – 11.30 Hlídání dětí od 

2 měsíců (60 Kč/hod.)
čt 9.50 Pilates s hlídáním dětí 

– ZŠ nám. J. z Poděbrad
út 19.00 a čt 18.00 Pilates bez 

hlídání dětí – ZŠ Chvalova 
(po a st 17.00 ZŠ J. Ma-
saryka)

Prázdninové akce
2. – 4. 7. výlety po Praze a okolí 
70 Kč/den/dítě, přihlášky e-mai-
lem do 15. 6. 

Pojďte s námi
do pohádky 
Pohádkový les plný soutěží a her 
s „opravdovým lesním divadlem“ 
budou moct navštívit děti a rodi-
če ve čtvrtek 17. května. Začíná 
se v 16.00 hod. před Rodin-
ným klubem Ulitka, Na Balkáně 
2866/17a, vstupné 7 Kč/rodina. 
Vhodné pro rodiče s dětmi od 
2 do 7 let. V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná. Více na 
www.skolka-ulitka.cz �

Vítání jara 
v MŠ Buková
Děti si ve školce v pátek 
13. dubna společně s učitel-
kami vyrobily figuru Morany, 
kterou pak v průvodu vynesly 
ven, aby tak zpečetily odchod 
zimy a uvítaly nástup jarních 
měsíců. K vyhánění zimy jim 
ještě pomáhala řada básni-
ček, říkadel a písniček na při-
vítání jara. �
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Dosluhující okna v MŠ Vozová čeká výměna
Další mateřská škola v Praze 3 se dočká oprav. Tentokrát jí bude MŠ 
Vozová, konkrétně její pavilon A. V této mateřince jsou totiž stále pů-
vodní okna, která vlivem slunce a počasí již dávno netěsní, jsou zkrou-
cená a vykazují další degradace. Právě kvůli velkým únikům tepla roz-
hodla rada městské části o rekonstrukci tohoto pavilonu pro děti.
Podle projektu budou dosluhující okna během letních prázdnin vyměně-
na a současně dojde k zateplení střešního pláště budovy. Původní oken-
ní výplně nahradí opět dřevěná okna, bude se však jednat o tzv. euro-
okna s lepším součinitelem prostupu tepla. „Rekonstrukce je v souladu 
s našimi programovými cíli, ve kterých mají investice do vybavení a oprav 
škol a školek prioritu,“ uvedl zástupce starosty Jiří Matušek. Cena rekon-
strukce by neměla přesáhnout částku pěti milionů korun s DPH. �

„Nemáme informace, že by jinde 
v Praze byla takto dlouhá skluzavka, 
podle dodavatelů srovnání snese pou-
ze obdobná atrakce v areálu u zám-
ku na Konopišti. Podstatné ale je, že 
se hřiště opravdu povedlo a nabídne 
své atrakce dětem v parku, kde kapa-
city stávajících dvou areálů již čas-
to nedostačují náporům rodičů s dět-

mi,“ uvedl zástupce starosty Pavel 
Sladkovský, který si závěrečné 
práce na hřišti ve čtvrtek 19. břez-
na osobně zkontroloval 

Stavba hřiště byla zahájena na 
podzim loňského roku. Žižkov-
ská radnice tak reagovala na vý-
sledky ankety O nejoblíbenější 
dětské hřiště, kterou uspořáda-

la mezi rodiči. Tu vyhrál právě 
areál na Parukářce, který prošel 
rekonstrukcí a rozšířením před 
třemi lety. I tak však „herní ka-
pacity“ na Parukářce přestaly 
dostačovat zájmu rodičů s dětmi 
z celé Prahy. 

Na základě projektové doku-
mentace architekta Michala Bar-
toška a na základě bezchybného 
provedení stavby společností To-
movy parky, s.r.o. vznikl herní 
areál, který je na rozdíl od dal-
ších dvou oplocených hřišť v par-
ku přirozeně zakomponován do 
okolního terénu a zeleně. Ved-
le obřího tobogánu je areál tvo-
řen atypickými dřevěnými her-
ními sestavami – síťovou lodí, 
prolézačkami supí hnízdo a síťo-
vá spirála a čtyřmostovou sesta-
vou. Hřiště je určeno pro děti ve 
věkové kategorii od šesti let a své 
brány otevře 1. května. �

-jas-

Praha 3 má nejdelší skluzavku v metropoli

ZŠ Lupáčova nabízí
možnost přestupu 
do 3. ročníku 
Děti od školního roku 2012/
2013 mohou přestupovat do tříd 
3. ročníku Základní školy Lupá-
čova. Jedná se o třídy s rozší-
řenou výukou anglického jazyka 
a následně od 6. ročníku s dru-
hým cizím jazykem (němčina, 
francouzština, španělština). V pří-
padě zájmu kontaktujte co nejdří-
ve paní zástupkyni Hauftovou na 
tel. 222 715 691 nebo na e-mailu 
hauftova@lupacovka.cz. �

Anglicky aktivně od 1. třídy na ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Europe is our playground – to je název česko-portugalsko-francouzského eTwinningového projektu, který 
spoluzakládala také Základní škola nám. Jiřího z Lobkovic. Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, ev-
ropské a „twinning“ jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů škol v rám-
ci Evropské unie, kdy se děti škol z různých zemí vzájemně učí na dálku – prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

Na ZŠ Lobkovicovo se zatím do projektu zapojili prvňáčci, kteří se v rámci volitelného předmětu učí 
anglicky. Ukazuje se, že učit se proto, aby se děti mohly domluvit s tím, kdo je zajímá, je výborným hna-
cím motorem nejen pro učení jazyka, ale také reálií cizích zemí. Prvňáčci od začátku roku průběžně shro-
mažďují informace a doplňují je do mapy Evropy, kterou mají stále na očích. A tak se pro ně stalo samo-
zřejmostí, že portské se pěstuje v povodí řeky Douro, vědí, kdo byl Vasco de Gama, nebo jak se získává 
korek. Více o projektu na www.lobkovicovo.cz �

Matematika a florbal na ZŠ Lobkovicovo nám.
Ve školním roce 2012/2013 bude ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic opět ote-
vírat 6. třídy se vzdělávacím programem zaměřeným na:
� matematiku a informatiku (počítačové a multimediální pracovny),
� přírodovědné předměty (odborné pracovny),
� tělesnou výchovu – florbal (kvalifikovaný trenér, moderní sportovní areál),
� výtvarnou výchovu.

Zaměření je realizováno formou volitelných předmětů (3-4 hodiny 
týdně). Přihlášky je třeba podat na adresu školy do 18. května 2012. 
Formulář přihlášky lze stáhnout na www.lobkovicovo.cz nebo vy-
zvednout v kanceláři školy (na obou pracovištích). Prohlídka školy je 
možná také kdykoliv po dohodě se zást. ředitelky na tel. 267 310 706 
nebo ředitelkou na tel. 272 734 869. Další informace o podmínkách 
přijetí, rozdělení tříd na studijní skupiny apod. lze získat také na tel. 
267 310 706 nebo zasláním dotazu na skola@lobkovicovo.cz �

Nejdelší skluzavku v Praze 3 a nejpravdě-
podobněji i v celé metropoli budou mít 
k dispozici žižkovské a vinohradské děti, 
ale i ostatní malí návštěvníci Parukářky, 
od 1. května na novém hřišti v tomto oblí-
beném žižkovském parku. Dvanáctimetro-
vé nerezové koryto je dominantou nového 
hřiště zasazeného ve svahu a vine se od 
vrcholové cesty k Základní škole Chelčic-
kého, která je pod parkem umístěna.

Zástupce starosty Pavel Sladkovský (uprostřed) při kontrolním dnu na novém hřišti
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(8:00 – 21:00)(8.00 – 21.00)
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Exkluzivní italský farmářský festival, kde budou své 
výrobky prodávat sami italští výrobci a farmáři ze 
slunného Cilenta (Kampanie, Itálie).  
Ochutnejte artyčoky, fenykl, bílé fíky, ale také cit-
rusy nebo bůvolí mozzarelu, riccotu či špičkové 
uzeniny z divokých prasat, olivy a samozřejmě ty-
pické odrůdy vín, likéry, marmelády, medy, olivo-
vý olej anebo také ančovičky a mnoho dalšího…
O teplou italskou kuchyni se vzorně postarají restau-
race: Aromi a Ristorante Soave by Aureole.

www.praha3.cz 

O pravou italskou kávu pak Roberto Trevisan ze Ško-
ly kávy. 
Vychutnejte si mimořádný gastronomický záži-
tek srdce středomořské kuchyně a slavné stře-
domořské diety! 
Jedinečnou atmosféru doplní originální hudební 
a taneční formace samozřejmě z Cilenta!
Zváni jsou také odborníci v gastronomii k navázání 
případných obchodních kontaktů. V případě zájmu 
se registrujte na: cilento@farmarsketrziste.cz 

www.farmarsketrziste.cz
Pořadatelé: Mediální partneři:
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Na pivní přehlídce se tak budou 
prezentovat malí čeští výrobci, 
kteří nabídnou ochutnávku více 

než pětašedesáti pivních speciá-
lů. „Rozhodli jsme se Žižkovské pi-
vobraní pojmout jako obdobu far-

mářského tržiště, dát prostor malým 
českým výrobcům. Tomu bude při-
způsobena i podoba celé akce, která 
bude mít spíše decentní degustační 
charakter,“ uvedl zástupce staros-
ty pro kulturu Pavel Sladkovský.

Na Žižkovském pivobraní tak 
neuvidíte obligátní umělohmot-
né pivní kelímky. Každý návštěv-
ník, který bude chtít ochutnávat, 
si totiž obdobně jako na svato-
martinských oslavách bude mu-

set zakoupit speciální degustační 
set. Ten bude obsahovat třetin-
kový skleněný džbánek s uchem, 
katalog, propisku a upomínkový 
tácek. Návštěvníci budou moci 
během degustace také hlasovat 
pro jednotlivé pivní speciály.

Akce proběhne v pátek 8. a so-
botu 9. června v parku Parukář-
ka. Vedle tuzemských pivních 
specialit se zde bude prezentovat 
také česká gastronomie, pro dě-

ti a abstinenty budou připraveny 
české limonády. Během kulturní-
ho programu se představí kape-
ly Beatles Revival, Vltava, Blue 
Effect a Huba Praha nebo také 
Xindl X. V neděli na festivalový 
program na Vrchu sv. Kříže na-
váže pivní bleší trh pro sběratele 
na farmářském tržišti na Jiřáku. 
Více informací v příštím vydání 
Radničních novin. �

-jas-

Vybavení farmářského tržiště by 
mělo zpříjemnit návštěvníkům na-
kupování. Elektrické kabely s kry-
ty, které se zde táhly přes silnici 
a pod chodníky, by totiž měly zmi-
zet pod zem, následovat by je mě-
ly také vodovodní rozvody. Povr-
chové elektrické přívody by mě-
ly nahradit elektrické sloupky, ze 
kterých by měly být v budouc-
nu napájeny stánky farmářů, je-
jich chladicí vozy, ale i třeba apa-
ratura umělců, kteří zde vystupu-
jí. Z chodníků mezi stánky by tak 
měla zmizet většina krytých kabe-

lových rozvodů, které dělají pro-
blémy při nakupování především 
rodičům s kočárky.

„Farmářské tržiště si již na svém 
místě po dvouletém fungování tzv. 
sedlo, víme tím pádem, kde a jak 
umístit stabilní energetické zázemí 
pro jeho fungování. Navíc s rozjez-
dem pátečního prodeje, který je třetím 
tržním dnem v týdnu, již podle naše-
ho názoru nazrál čas, aby bylo mobil-
ní řešení nahrazeno něčím, co bude 
logistice tržiště více vyhovovat,“ uve-
dl zástupce starosty Pavel Slad-
kovský. Podle něj vybavení využi-

je také městská část při pořádání 
svých akcí jako je Žižkovský ma-
sopust a Vinohradské vinobraní.

Nové elektrické rozvody by  
měly být dokončeny do konce 
června, následovat by měla insta-
lace cyklostojanů, po kterých ná-
vštěvníci tržiště volají. Doplněn 
by měl být také mlékomat. Žiž-
kovská radnice připravuje mimo 
jiné také instalaci informačních 
tabulí na trzích, které by měly 
návštěvníky informovat o novin-
kách a pořádaných akcích. �

-jas-

Farmářské tržiště projde v květnu modernizací
Farmářské tržiště na náměstí Jiřího 
z Poděbrad bude v květnu dovybaveno. 
Z oblíbeného nákupního místa by měly 
zmizet kabely elektrických rozvodů 
táhnoucí se po chodníku z nedaleké školy 
a nahradit by je měly energetické sloupky. 
Následně dojde k dovybavení farmatrhů 
cyklostojany, mlékomatem a plánovány 
jsou i další novinky.

Oblast Cilento v jihoitalském re-
gionu Kampánie je jednou z bašt 
středomořské kuchyně, krajem 
bio farmářů a tradičních rodin-
ných firem, jež své potravinářské 
výrobky produkují v slunečné 
krajině stejnojmenného přírodní-
ho parku, který je zapsán na se-
znamu UNESCO. Dvacet z nich 
se také osobně představí poslední 

květnový víkend na farmářském 
tržišti Prahy 3 na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. K dostání zde bu-
dou italské sýry, především spe-
ciální bůvolí mozzarella, uzenář-
ské výrobky z divokých kanců, 
kteří v Cilentu žijí, ale také arty-
čoky, fenykl, bílé fíky a samozřej-
mě vína, olivy i olivový olej, mar-
melády, med a další produkty. 

„Jde o mimořádnou akci, která 
v rámci Prahy nemá obdoby. Ta myš-
lenka vznikla, když jsme našim ital-
ským partnerům během jejich loňské 
návštěvy ukazovali farmářské tržiště 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cilento 
je zajímavý zemědělský region, a pro-
to se nápad na mimořádné italské far-
mářské tržiště přímo nabízel. Na dva 
dny se tak pokusíme přenést atmosféru 
tradičních středomořských tržišť pří-
mo do centra Prahy včetně originál-
ních hudebních a tanečních formací 
z Cilenta. Návštěvníkům budou k dis-
pozici studenti italštiny jako tlumoční-
ci, aby s italskými farmáři mohli dis-
kutovat o jejich výrobcích, jak jsou na 
farmatrzích běžně zvyklí,“ uvedl zá-
stupce starosty pro kulturu Pavel 
Sladkovský. �

-jas-

Gusto del Cilento: Exkluzivní italský farmatrh na Jiřáku!
„Gusto del Cilento – Chuť kraje Cilento“ je 
název mimořádného farmářského trhu na 
náměstí Jiřího z Poděbrad, který zde proběh-
ne v pátek 25. a sobotu 26. května. Představí 
se na něm farmáři z jihoitalské oblasti, která 
navázala s Prahou 3 v loňském roce partner-
ství v rámci spolupráce evropských regionů.

Žižkovské pivobraní se vrací jako festival specialit

RŮŽOVÝ MÁJ
Degustační fes�val růžového vína 
Ochutnejte růžová vína českých a moravských vinařů. Poznejte snoubení růžového vína s originální českou gastronomií.
Namíchejte si svůj růžový koktejl! Součás� fes�valu budou i rukodělné výrobky českých tvůrců – šperk, keramika a tex�l. 

Druhý červnový víkend se na Žižkov vrátí 
oslavy piva, oproti jiným obdobným akcím 
však nepůjde o monstrózní „kelímkový 
beerfest“. Žižkovská radnice se totiž 
rozhodla tuto akci pojmout jako festival 
českých malých a mini pivovarů. 

12. 5. 2012 od 10.00 do 21.00
na náměs� Jiřího z Poděbrad

PROGRAM:
  8.00 – 12.00 pravidelný farmářský trh
10.00 – 21.00 prezentace růžových vín
13.00 – 21.00  prodej originálních výrobků 

z dílen tvůrců fler.cz
10.00 – 14.00 Motovidlo 

16.00 – 19.00  Cimbálová muzika 
Dušana Kotlára „Vonička“

19.00 – 20.30 Jazz Floyds
20.30 – 21.00  The Original Alva Vinariko 

Orchestra
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Hlavní město Praha, městská část 
i vlastníci pozemků podporují 
prodloužení Olšanské ulice a pře-
devším tramvajové tratě přes úze-
mí nákladového nádraží tělesem 
vysloužilého vlakového korido-
ru až po dopravní uzel v Hosti-
vaři. Podle ministerstva dopravy, 
které nebude investorem měst-
ské komunikace, může být zvý-
šená dopravní zátěž z tisíce no-
vých bytů řešena jinými způsoby. 
Přesto se účastníci schůzky shod-
li na tom, že budou hledat opti-
mální řešení z hlediska ekonomic-
ké efektivity, dopravní funkčnosti 
a minimalizace dopadů na životní 
prostředí. Vše ale závisí na  koneč-
ném rozhodnutí ministerstva kul-
tury o památkové ochraně budo-
vy Nákladového nádraží Žižkov.

Ministerstvo zatím řeší odvolání 
vlastníka území, kterým jsou Čes-
ké dráhy, proti památkové ochra-
ně budovy. „Nemohu zde slibovat 
žádné termíny, ale budeme se snažit 

vydat konečné rozhodnutí v nejkratší 
době,“ uvedla ministryně kultury 
Alena Hanáková.

Na diskuzní setkání pozvala za-
interesované strany starostka Pra-
hy 3 Vladislava Hujová u příleži-
tosti návštěvy ministryně kultury 
Hanákové v Praze 3. „Městská část 
není vlastníkem tohoto území, ani ne-
má ve své pravomoci tvorbu územ-
ního plánu, budoucí podoba toho-
to území však výrazně ovlivní celou 
tvář Prahy 3. Proto jsme chtěli ote-
vřít debatu zainteresovaných subjektů 
o tom, jaké jsou varianty řešení roz-
voje celé lokality,“ uvedla starostka 
Hujová.

Podle ministra dopravy Pavla 
Dobeše není pravda, že všechny 
představy o rozvoji území Nákla-
dového nádraží Žižkov počítají 
s demolicí obří budovy vyslouži-
lého překladového nádraží. Mi-
nistr také zdůraznil, že jeho resort 
nebude financovat místní komu-
nikace. „Budeme však hledat tako-
vou míru kompromisu, abychom ne-
zablokovali rozvoj tohoto území. Jsme 
připraveni diskutovat také o převede-
ní vlastnického podílu Českých drah 
a.s. na hlavní město Prahu,“ dodal 
ministr Dobeš.

Podle prvního náměstka praž-
ského primátora Tomáše Hudeč-
ka by takové řešení plně korespon-
dovalo s novými záměry hlavního 

města. Magistrát totiž podle něj 
počítá s tím, že by se Praha stala 
u velkých rozvojových území de-
veloperem a jejich rozvoj tak pří-
mo řídila.

Také předseda výboru pro život-
ní prostředí zastupitelstva hlavní-
ho města Milan Urban považuje 
lokalitu žižkovského nádraží za 
území, kde by se měla v jeho roz-
voji angažovat Praha. „Praha vní-
má v této lokalitě jako jeden z primár-
ních cílů řešení dopravního napojení. 
Celé území je obsluhováno pouze Ko-
něvovou ulicí, proto je třeba vybudo-
vat napojení Olšanské hromadnou 
i individuální dopravou v koridoru 
drážního tělesa na Hostivař,“ uvedl 
Milan Urban.

Také zástupce ředitele Útva-
ru rozvoje hl. města Prahy Ka-
mil Kubiš podpořil projekt pro-
dloužení Olšanské ulice. „Vznikne 
tak urbanistická osa, což je z hlediska 
urbanistického rozvoje lokality velmi 
důležité. Pokud nebude mít nová ur-
banistická koncepce budoucí zástavby 
jasnou osu, víme ze všech zkušeností, 
že vznikne podřadná čtvrť,“ doplnil 
architekt.

Podle předsedy pražského vý-
boru pro dopravu Jiřího Nouzy 
přinese rozvoj v lokalitách žižkov-
ského nádraží, Vackova a Třebeší-
na vedle potřeb nových obyvatel 
i následnou dopravu, která vyža-

duje vznik nové tangenty. Nao-
pak poradce ministra Dobeše Jan 
Fiedler uvedl, že hustota dopravy 
na Koněvově ulici a Vinohradské 
třídě je naprosto vyhovující a obě 
ulice snesou další dopravní zátěž.

Podle zástupců developer-
ských společností angažovaných 
na žižkovském nákladovém ná-
draží také jejich plány vycházejí 
z urbanistické koncepce, kdy bu-
de Olšanská ulice prodloužena. 
„Vycházíme z dlouhodobého  zadání, 
změna  by znamenala začít se všemi 
pracemi znovu,“ řekl Luděk Seky-
ra, předseda představenstva Seky-
ra Group. Britský investor, který 
vlastní severní část území, konsta-
toval, že do svých plánů na nákla-
dovém nádraží investoval asi tři 
čtvrtě miliardy korun. „V případě, 
že by byla tato investice ohrožena změ-
nami plánů, museli bychom zvážit 
ochranu našich zájmů vůči České re-
publice prostřednictvím mezinárodní 
arbitráže na ochranu investic,“ uve-
dl předseda představenstva CCZ 
Jonathan Wilkinson.

Samotné nádražní budovy se 
jednání dotklo jen okrajově, pro-
tože stále nepadlo konečné roz-
hodnutí ministerstva kultury 
o osudu tohoto obřího betonové-
ho kolosu v centru Prahy 3.

Architekt Ivan Vavřík informo-
val, že jen nezbytné opravy zchát-

ralého kolosu, který je největší 
stavbou svého druhu ve střední 
Evropě, by se pohybovaly oko-
lo 5 miliard korun. Podle Luďka 
Sekyry ukazují zahraniční zku-
šenosti, že přeměna obdobných 
průmyslových staveb v západní 
Evropě přišla veřejné rozpočty na 
desítky miliard korun. Právě situ-
ace, kdy ani vlastník budovy, kte-
rým jsou České dráhy a.s., ale ani 
státní rozpočet nedisponují zdro-
ji na takovouto investici, vyvolává 
obavy žižkovské radnice z důsled-
ků, které by chátrající nevyužitý 
objekt s památkovou ochranou 
přinesl svému okolí.  

„Je tu stále možnost částečné de-
molice s ponecháním jižního křídla 
objektu nádraží a části ocelových do-
pravních věží,“ řekl ředitel pro de-
velopment Sekyra Group Leoš 
Andrle.

„Já osobně si myslím, že by bylo zá-
hodno i s ohledem na zkušenosti z Ev-
ropy nějakým způsobem umožnit zá-
sah do té budovy,“ dodal ministr 
dopravy Pavel Dobeš.

Účastníci pracovní schůzky se 
nakonec shodli na tom, že podpo-
rují řešení, kdy na území Nákla-
dového nádraží Žižkov vznikne 
nová městská čtvrť a budou spo-
lečně hledat racionální dopravní 
řešení v této lokalitě. �

-jas-

Ministři, zástupci Prahy i vlastníci pozemků 
diskutovali o Nákladovém nádraží Žižkov

Na území Náklado-
vého nádraží Žižkov 
by v budoucnosti 
měla vyrůst moder-
ní čtvrť třetí městské 
části. S ministrem 
dopravy Pavlem 
Dobešem se na tom 
na diskuzním set-
kání, na které je po-
zvala starostka Pra-
hy 3 Vladislava 
Hujová, shodli zá-
stupci městské čás-
ti Praha 3, hlavního 
města Prahy i vlast-
níci pozemků.
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Chci reagovat na 
články uveřejněné 
v Radničních no-
vinách v listopadu 
a prosinci 2011. 
Objevila se zde jen 
má kritika, že chci 
zachovat funkcio-
nalistické budovy 
a nemám vlastní 
názor na dopravní 
řešení.

Řešení dopravy uvnitř silniční-
ho okruhu Prahy je plně v kom-
petenci města. Můj osobní názor 
však vyplývá z toho, že v oblas-
ti Žižkova dochází k překvapivé-
mu návratu zastaralých a již pře-
konaných dopravních koncepcí. 

Prodloužení Olšanské se vra-
cí k systému ZÁKOS, schválené-
mu v roce 1976, kdy v prodlou-
žení dálnice D 11 zde byla vedena 
tzv. Žižkovská radiála demolova-
nou historickou zástavbou Žižko-
va až na tzv. vnitřní okruh u Bul-
hara. Tato koncepce byla po roce 
1990 územním plánem zamítnu-
ta, všechny radiály byly ukonče-
ny na městském okruhu a Žižkov-
ská radiála byla úplně vypuštěna. 
Obdobně v případě tzv. Jarov-
ské spojky není jasné, co vlastně 
s čím spojuje. Jedině snad měst-
ský okruh s ještě starší koncepcí 
III. Severojižní magistrály – tedy 
relikt roštového systému z pade-
sátých let minulého století. Kaž-
dopádně by prodloužení Olšan-
ské ulice, končící na Olšanském 
náměstí, přivedlo zvýšený auto-
mobilový provoz do centra Žiž-
kova a způsobilo dopravní kolaps 
v historické zástavbě dolního Žiž-
kova a Vinohrad. 

Vyřešení dopravních nároků zá-
stavby NNŽ je věcí developera ve 
spolupráci s městem, přičemž do-
pravní řešení musí být jedním ze 
zásadních kriterií intenzity a způ-
sobu zástavby v tomto prostoru. 
MD je při projednávání a schva-
lování územního plánu dotčeným 
orgánem státní správy, jehož sta-
novisko je závazné.

Financovat prodlouženou Ol-
šanskou ulici by měl developer 
a hl. město Praha, neboť se jed-
ná o místní komunikaci mimo 
kompetenci státu. Nevím však, 
kdy  hlavní město najde finanč-
ní prostředky pro investici, která 
je dnes odhadovaná na více jak 
1 miliardu korun a jejíž přínos je 
přinejmenším sporný.

Rovněž představa pokračová-
ní tramvajové tratě z ulice Ol-
šanské novostavbou tramvaje do 
Hostivaře je dopravně napros-
to neopodstatněné. Ve východ-
ní části města jsou v provozu dvě 

tradiční tramvajové radiály (Ko-
něvova a Vinohradská – Černo-
kostelecká), které dle prognóz 
„Studie obsluhy Prahy a oko-
lí“ vykazují dostatečnou rezervu 
kapacity. Zejména Vinohradská, 
po již realizované stanici metra 
A v depu Hostivař a dlouhodobě 
připravované výstavbě odbočky 
do Malešic, je využita minimál-
ně. Novostavba další tramvajo-
vé tratě mezi oběma stávajícími 
se jeví jako naprosto neefektivní 
a vzhledem k charakteru okolní 
zástavby jako nelogická. Případ-
né vedení nové tramvajové tratě 
by musel financovat zjevně deve-
loper a Dopravní podnik, jehož 
finanční situace není právě jed-
noduchá.

Současně je třeba nezapomínat, 
že do areálu NNŽ vede funkční 
celostátní dráha z Hostivaře. Zru-
šení této dráhy je ze zákona plně 
v kompetenci MD, a to na zákla-
dě žádosti SŽDC. Taková žádost 

dosud nebyla podána. O případ-
ném odstranění dráhy včetně ko-
lejiště rozhoduje ve správním říze-
ní Drážní úřad na základě žádosti 
vlastníka. V každém případě se 
bude jednat o složitou záležitost, 
která včetně odstranění ekologic-
ké zátěže znamená náklady v řá-
du stovek milionů korun.

Domnívám se, že Praha 3 by se 
měla raději v plné míře věnovat 
udržení pokračování linky D me-
tra na Žižkov v územním plánu 
(včetně stanice v prostoru NNŽ). 
Toto vedení metra je v současné 
době vážně ohroženo a jeho vy-
puštění by mělo zásadní negativ-
ní dopad na obsluhu celé městské 
části, nejen NNŽ. �

Ministr Dobeš: Řešení dopravy má v rukou Praha

Z iniciativy starost-
ky Prahy 3 Vladisla-
vy Hujové se na žiž-
kovské radnici sešli 
zástupci minister-
stva kultury, minis-
terstva dopravy, 
Magistrátu hl. m. 
Prahy, Českých 
drah i soukromých 
vlastníků pozemků 
na Nákladovém ná-
draží Žižkov.
Proč jste se, paní starostko, roz-
hodla toto setkání iniciovat?
Městská část není majitelem to-
hoto území a nemá ani ve své 
kompetenci přípravu nového 
územního plánu, který budou-
cí podobu nákladového nádraží 
bude ovlivňovat.

Na druhou stranu budoucí po-
doba tohoto území naprosto fa-
tálně ovlivní život v Praze 3 a do-
pravní řešení s tím spojená budou 
mít dopad nejen na nás, ale také 
na další městské části. Proto se 
logicky snažíme přispět k tomu, 
aby relevantní organizace, kte-
ré mají z nějakého právního ti-
tulu vztah k této lokalitě, našli 
společnou řeč o budoucnosti ná-
draží i okolních pozemků, aby se 
našel koncept, který vyústí v bu-
doucí pozitivní řešení této loka-
lity. Stojíme zde tedy v pozici ja-
kéhosi mediátora, který byť není 
přímým aktérem, inicioval jedná-
ní, která, jak doufám, povedou ke 
konečné dohodě.

Občanské sdružení „Tady není 
developerovo“ ostře protesto-
valo, že k této pracovní schůz-
ce nebyli jeho aktivisté pozváni. 
Argumentovali dokonce tím, že 
paní ministryně kultury Alena 
Hanáková jim slíbila na téma 
Nákladového nádraží Žižkov 
uspořádat kulatý stůl…
Já nemohu hovořit za paní mi-
nistryni Hanákovou. Paní mi-
nistryně navštívila Prahu 3 na 
moje osobní pozvání a disku-
tovali jsme především o jiných 
otázkách spojených s památko-
vými objekty v Praze 3, nejví-
ce samozřejmě o nominaci kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad 
na seznam památek UNESCO, 
o který společně s minister-
stvem kultury a Slovinskou re-
publikou dlouhodobě usiluje-
me. V případě schůzky, kterou 
jsem já osobně iniciovala, však 
nešlo o žádný kulatý stůl, ale 
o čistě pracovní setkání zainte-
resovaných institucí, které mě-
lo všem stranám umožnit, aby 
získaly komplexní obraz o ma-
jetkových, právních, smluvních 
a dalších aspektech, které se 
k danému území vztahují. 

Nicméně podle sdružení „Tady 
není developerovo“ tím byla vy-
loučena veřejnost z debat o ná-
kladovém nádraží… 
Zde musím opět konstatovat, 
že se jednalo o schůzku subjek-
tů, které z nějakého právního ti-
tulu mají k dané lokalitě vztah. 
Občanské sdružení „Tady ne-
ní developerovo“ vzniklo jako 
subjekt, který se zasazoval o pa-
mátkovou ochranu budovy ná-
draží. To je naprosto legitimní 

snaha, která přísluší občanské 
společnosti. Na druhou stranu 
se na schůzce ani nemohlo jed-
nat o památkové ochraně budo-
vy, protože ze strany minister-
stva kultury ještě není ukončeno 
správní řízení. Vedla se zde de-
bata, jak pokračovat s celou lo-
kalitou včetně řešení dopravy. 
A zde si  představitelé tohoto 
občanského sdružení musí uvě-
domit, že nemohou vlastníkům 
tohoto území vnucovat, co a jak 
se zde bude stavět, či komu 
a proč, případně za jakých pod-
mínek, zde mají majitelé prona-
jímat či nepronajímat plochy. To 
je debata, která nepřísluší ani 
občanským sdružením, ani rad-
nici, protože se jedná o zásah do 
ústavou garantovaných vlastnic-
kých práv. 

Co tedy městská část v debatě 
o nákladovém nádraží hájí?
Předně principiálně je naším zá-
jmem, aby byla nalezena shoda 
o budoucím využití celé lokali-
ty. Opakovaně zdůrazňujeme, že 
současná patová situace ohrožu-
je občany a jejich každodenní zá-
jmy nejvíce, protože hrozí, že se 
z této lokality stane obří bezpeč-
ností riziko, Brooklyn Prahy 3, 
který znehodnotí kvalitu živo-
ta v celém okolí. Takže to řešení 
musí být rychlé, funkční a musí 
mít reálné parametry pro dnešní 
život. Druhá věc, kterou prosazu-
jeme, je dopravní napojení naší 
městské části na velký dopravní 
terminál, který vzniká v Hostiva-
ři. A v tomto ohledu zatím nikdo 
nepředstavil reálnou alternativu 
k zamýšlenému prodloužení Ol-
šanské ulice v tělese současného 
drážního tělesa. 

A jaký je Váš názor na památ-
kovou ochranu samotné budo-
vy nádraží?
Je zvykem, že v Čechách jsme 
všichni experti na vše – od slože-
ní národního hokejového týmu 
pro mistrovství světa, přes vědu 
a medicínu, až po památkovou 
ochranu. Já bych se hodnocení 
památkové hodnoty této budovy 
ráda vyhnula. Konečně i názory 
odborníků jsou v tomto případě 
značně protichůdné. 

V tomto případě jsem osobně 
spíše zastáncem racionálního ře-
šení, které by vycházelo z obou-
stranného kompromisu. Musím 
říci, že by se mi myšlenka zacho-
vání poloviny budovy, jedná se 
o jižní část tzn. křídlo dlouhé té-
měř 400 m s vnitřní plochou řá-
dově 40 000 m2 jako připomínky 

starých časů, líbila, zvláště pokud 
by se podařilo otevřít a ukázat 
funkční vybavení, které je v sou-
časnosti skryto mezi jednotlivý-
mi skladovými křídly. Byla bych 
velmi ráda, kdyby o naplnění té-
to myšlenky usilovaly v rámci 
společné investice státní kultur-
ní instituce, které by svou čin-
ností oživovaly tento objekt. Prv-
ním nositelem této myšlenky je 
Národní filmový archiv, nicmé-
ně jeho rozpočtové prostředky by 
pokryly pouze 10 až 15 % nutné 
investice do tohoto objektu. 

Obecně řečeno by se muselo 
jednat o řešení, které by nebrá-
nilo funkčnosti celého území, 
a to je cíl, který je s památkovou 
ochranou celého objektu, obá-
vám se, těžko slučitelný. �

JAN SOTONA

„Chceme přispět, aby zainteresované strany našly řešení,“
říká starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová

PAVEL DOBEŠ
ministr dopravy ČR
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V loňském roce se do této meziná-
rodní akce, do které se kromě ka-
tolické církve jako organizátorky 
zapojují téměř všechny křesťan-

ské církve, sjednocené v Ekume-
nické radě církví, zapojilo celkem 
939 kostelů, ve kterých připravi-
li pořadatelé pro návštěvníky ví-

ce než 5 000 programů. O mimo-
řádném zájmu veřejnosti o Noc 
kostelů svědčí i více než 300 000 
návštěvnických vstupů zazna-
menaných během večera a noci. 
„Také letos budou moci návštěvní-
ci ve stovkách otevřených kostelů po-
znávat a obdivovat duchovní a umě-
lecké skvosty křesťanství, které nejsou 
pouze výrazem minulosti, ale i živé 
přítomnosti. O tom svědčí i bohatý 
kulturně-duchovní program. Proto-
že se do Noci kostelů v roce 2012 za-
pojí rovněž sedm chrámů v Praze 3, 
chceme čtenářům přiblížit jednotlivé 
prostory a pozvat je v pátek 1. červ-
na po 18. hodině do každého z nich,“ 
uvedl žižkovský farář a hlavní 
koordinátor Noci kostelů v Praze 
Miloš Szabo.

Obyvatelé třetí městské části 
tak mají unikátní možnost bě-

hem jedné noci navštívit pře-
vážnou většinu sakrálních pro-
stor, které se na jejím území 
nacházejí. 

O významu Noci kostelů svěd-
čí i řada záštit, které jí uděli-
li nejvyšší ústavní činitelé ČR, 
mj. předseda Vlády ČR Petr Ne-
čas, předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Mirosla-
va Němcová, předseda Senátu 
Poslanecké sněmovny ČR Milan 
Štěch, dále ministryně kultury 
ČR Alena Hanáková, primátor 
hl. města Prahy Bohuslav Svobo-
da, arcibiskup pražský Dominik 
Duka, předseda Ekumenické ra-
dy církví Joel Ruml a další. 

Noc kostelů svou záštitou pod-
pořila i starostka MČ Praha 3 
Vladislava Hujová. �

-jas-

Sedm chrámů Prahy 3 se otevře během Noci kostelů
Vážení a milí přátelé,

jsem ráda, že mohu poskytnout zá-
štitu nad ojedinělou mezinárod-
ní akcí Noc kostelů. Zaujala mě 
hlavní idea nenásilně předsta-
vit duchovní a umělecké bohatství 
našich kostelů. Nejde však jen o set-
kání s krásou architektury či vý-
tvarného umění a hudby, ale sou-
časně je to i příležitost pro otevření 
platformy pro setkání se lidí.

Přeji vám všem, kteří se Noci kos-
telů zúčastníte, mnoho krásných 
a nezapomenutelných zážitků.

VLADISLAVA
HUJOVÁ
starostka

Kostel sv. Prokopa Sladkovského náměstí
Základní kámen novogotického kostela sv. Prokopa, jehož plány vypracova-
li architekti Josef Mocker a František Mikš, byl položen 30. října 1898 u pří-
ležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Proto se mu v prvních 
letech existence také říkalo „Jubilejní“. Stavba trvala téměř pět let a při vy-
svěcení 27. září 1903 zde byly uloženy ostatky sv. Prokopa. Do kostela lze 
vstoupit jedním ze dvou schodišť, nad západním (hlavním) vchodem je socha 
sv. Prokopa, který zve návštěvníky do chrámu a tympanon s reliéfem Dob-
rého Pastýře. Nad severním (bočním) vchodem je tympanon s vyobrazením 
sv. biskupa Vojtěcha a Madony s Ježíškem, jemuž sv. Prokop podává mo-
del kostela. Obě díla pocházejí od Josefa Pekárka, žáka Josefa V. Myslbeka. 
Ze zařízení interiéru je nejproslulejší obraz Karla Škréty Svatý Václav, obránce 
Prahy proti Švédům z roku 1649, původně z kláštera v Emauzích. Hlavní oltář 
je novogotický, projektovaný architektem Františkem Mikšem. Osm desko-
vých obrazů, věnovaných významnými českými šlechtickými rody, předsta-
vuje výjevy ze života sv. Prokopa. Obrazy maloval Karel Klusáček. 

Program:
18.00 Zvonění zvonů
18.00 – 19.00  Mše svatá pro mládež – celebruje P. Miloš Szabo 
19.00 – 19.30 Sborové zpěvy mladých
20.00 – 21.00 Zuzana Stirská a Gospel time 
21.15 – 21.45 Prohlídka kůru a vyprávění o varhanách 
21.50 – 22.20  Karel Škréta – obraz Svatý Václav, obránce Prahy proti Švé-

dům (přednáška)
22.25 – 23.00 Komentovaná prohlídka kostela 
23.00 – 23.30 Prohlídka kůru a vyprávění o varhanách 
23.40 – 00.30 Výstav Eucharistie – ztišení a modlitby
00.30 – 01.00 Latinský kompletář – společná zpívaná modlitba

Do čtvrtého ročníku Noci kostelů, kte-
rý proběhne 1. června, se zapojí rovněž 
sedm chrámů v Praze 3. Myšlenkou ote-
vřít veřejnosti kostely v noci, která vznik-
la před sedmi lety ve Vídni, se inspirovali 
také čeští pořadatelé a v roce 2009 vznik-
la Noc kostelů. Během ní široká veřejnost 
může nahlédnout do otevřených kostelů, 
modliteben a kaplí a zažít zde noční pro-
gram. Akce slavila v minulých ročnících 
u veřejnosti mimořádný úspěch.

Betlémská kaple na Žižkově
Prokopova 4
Tento kostelík je ukryt zraku chodců, z Proko-
povy ulice na Žižkově musíte projít průjezdem 
pavlačového domu č. 4 a teprve když vstoupíte 
na dvůr, jste překvapeni, jak nádherný kostelík 
byl doposud vašim zrakům skryt. Jde o málo 
známý a vzácný příklad církevní architektury, 
na níž bylo uplatněno kubistické tvarosloví. 
Světový unikát byl prohlášen v roce 1975 za 
státem chráněnou kulturní památku. Kostel pro 
žižkovské evangelíky postavila za pouhý rok 
stavební firma architekta Matěje Blechy, auto-
rem projektu byl architekt Emil Králíček. Kostel 
byl otevřen v roce 1914. V roce 1939 dle návrhu 
architekta Bohumila Kozáka byla přistavěna 
věž se zvonem.

Program:
18.00 Zvonění zvonů
18.15 – 19.00  Historický šerm na nádvoří 

a schodech kostela
19.00 – 20.00  Zpěv pěveckého sboru Jeroným 

(barokní chrámová hudba)
20.00 – 21.00  Ondřej Halama se skupinou 

Pranic
Po celý večer je možné shlédnout výstavu 
o Diakonii Broumov a film „Dnes se to může 
stát mně, zítra tobě“.

Kostel sv. Rocha, 
Šebestiána a Rozálie
Olšanské náměstí

Kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie stojí v severozá-
padním cípu Olšanských hřbitovů v sousedství dnešní-
ho Olšanského náměstí. Byl postaven v letech 1680 až 
1682 jako účelová stavba - morová kaple, a sloužil spo-
lu s okolním hřbitovem k poslední cestě obětí morové 
epidemie, která tehdy v Praze řádila. Kostel je velmi za-
jímavá stavba s nevídanou stavební a architektonickou 
lehkostí a s velkým vnitřním nábojem. Většina mobiliáře 
kostela pochází z konce devatenáctého století. Rekon-
strukce z let 2005 – 2006 zanechala v kostele neobvyk-
le zdařilé nové architektonické prvky (oltář, zpovědnice 
a vstupní kované dveře s vitráží), které zvláštní krásu ce-
lé stavby jen umocňují.

Program:
18.00  Zvonění zvonů 
18.30 – 19.00 Komentovaná prohlídka kostela
19.30 – 20.30 Harfový koncert se sólovým zpěvem 
21.30 – 22.30  Tematická přednáška „Mor v Českých ze-

mích“ a komentovaná prohlídka 
23.00 – 23.30 Chvíle ztišení při svíčkách 
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Žižkův sbor 
Náměstí Barikád
Náboženská obec byla zřízena v červenci 1920, Žižkův sbor byl po-
staven v letech 1923 – 1925 na základě projektu architekta Františ-
ka Kaliby. Strohé výzdobě sboru dominuje umělecká dílo od Františka 
Bílka „Strom bleskem pravdy zasažený“, které v roce 1964 sboru za-
půjčila Galerie hl. m. Prahy. Ačkoli byl tento sbor původně postaven 
jako provizorní na 10 let, dodnes se těší dobrému zdraví. Kostel pa-
matuje doby, kdy kolem sebe sdružoval životy aktivních 14 000 věří-
cích, kteří se zde věnovali životu nejen duchovnímu, ale též zde pro-
vozovali rozličné ochotnické kroužky (divadla apod.).

Program
18.00 – 23.00  Program budou pořádat blízká sdružení, která pracují 

s těmi nejslabšími. 

Jak stihnout 
všechny kostely
Pokud chcete v klidu jedno-
ho dlouhého večera stihnout 
všechny naše otevřené koste-
ly a modlitebny, můžete se z Ol-
šanského náměstí vydat touto 
trasou:

1. KOSTEL SV. ROCHA, 
ŠEBESTIÁNA A ROZÁLIE
Přes Parukářku s výhledem na 
osvícený Pražský hrad se do-
stanete na Jeseniovu ulici, kde 
zhruba uprostřed najdete:

2. KOSTEL SV. ANNY
Když vyjdete z kostela, dejte se 
Tovačovského ulicí doleva a při-
jdete na Náměstí Barikád, kde 
se nachází:

3. ŽIŽKŮV SBOR
Nesmíte teď zabloudit, proto-
že se dáte doleva po Roháčově 
ulici přes Komenského náměs-
tí a ze Sabinovy ulice kousek 
vpravo je v bloku domu Proko-
pova 4:

4. BETLÉMSKÁ KAPLE
Vydáte se na Havlíčkovo ná-
městí kolem radnice ulicemi 
Štítného a Milíčova a uvidíte pří-
mo průčelí, které má:

5. KOSTEL SV. PROKOPA
Naberte sílu, protože vás čeká 
výstup na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, kde je na Vinohradské 
třídě:

6. MODLITEBNA BJB
A nakonec ten největší staveb-
ně-architektonický skvost Pra-
hy 3, přímo naproti modlitebny:

7. KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE PÁNĚ

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Od roku 2010 národní kulturní památka, postavená v letech 1928 – 1932 podle 
návrhů slovinského architekta Josipa Plečnika, je jednou z nejvýznamnějších pa-
mátek Prahy 3. Dominantou chrámu je velká hranolová věž s velkými kruhovými 
hodinami. Interiéru vévodí socha Ježíše Krista se zvýrazněným srdcem, znázor-
ňující lásku Boha k člověku. Kostel usiluje o zapsání do památek světového archi-
tektonického dědictví UNESCO.

Program:
17.50 Zvonění zvonů
18.00 – 19.00  Mše svatá s pobožností k Božskému Srdci – celebruje P. Zdenek 

Wasserbauer
19.15 – 20.15  Prohlídka kostela pro děti – včetně nahlédnutí do podzemních prostor
19.15 – 00.00  Možnost osobního rozhovoru s knězem
20.00 – 20.40  Prohlídka kostela, varhan, krypty
21.00 – 21.40  Hudební skupina Hroši – novodobé církevní písně 
21.45 – 22.00  Troubení z věže kostela
22.00 – 22.40  Pěvecký sbor Victoria – série madrigalů 17. století s tématikou smrti 
22.30 – 23.10  Prohlídka kostela, varhan, krypty 
23.10 – 23.50  Prohlídka kostela, varhan, krypty 
00.00 – 00.20  Modlitba za město
00.20 – 01.00  Prohlídka kostela, varhan, krypty 
01.00 – 01.40  Prohlídka kostela při svíčkách, prohlídka varhan, krypty 
Po celý večer bude k vidění prezentace skautské klubovny a skautů, projekce his-
torických dokumentů s komentářem, projekce fotek ze života a činnosti farnosti.

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů
Vinohradská 68
Modlitebna baptistického sboru na Vinohradech z roku 
1895 s prvky secesní výzdoby se nachází ve vnitroblo-
ku sborového domu na náměstí Jiřího z Poděbrad napro-
ti kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně. Vstup do modlitebny 
je průjezdem domu.

Program:
Po celý večer bude možnost prohlídky modlitebny a roz-
hovoru se členy sboru.

Kostel sv. Anny 
Tovačovského ulice
Kostel sv. Anny byl postavený roku 1911 
podle projektu architekta Eduarda Socho-
ra, a to ve slohu, který se blíží beuronskému 
secesnímu umění. V roce 1916 byl při kos-
tele založen klášter karmelitánů, který však 
zani kl odchodem řeholníků už roku 1922. 
Jde o trojlodní stavbu se širokou převýšenou 
střední lodí a postranními bočními emporami. 
Interiér kostela doplňují ornamentální a rost-
linné nástěnné malby, nad vítězným oblou-
kem je malba Panny Marie s českými světci. 
Stě na za oltářem představuje mezi palma-
mi krále Davida, proroky Izaiáše, Jeremiáše 
a svatého Jana Křtitele. Vlastní vybavení kos-
tela je slohově různorodé, vzácný je např. ra-
ně barokní oltář sv. Anny z doby kolem roku 
1700. Kostel sv. Anny představuje svou archi-
tekturou i výzdobou pozoruhodnou a v Praze 
ojedinělou stavbu období pozdní secese s řa-
dou již nových, geometrických rysů. 

Program:
18.30 – 20.00 Poutní pokoušení – hudba
20.15 – 22.00  Pavel Janšta: Z Vodňan do Je-

ruzaléma, Pavel ve stopách 
sv. Pavla (setkání s poutníkem 
Pavlem Janštou, čtení z knih)

22.15 – 22.30  Písně stupňů: Společná 
modlitba žalmů po cestě 
do Jeruzaléma

Přílohu připravil Miloš Szabo
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Pořadatel: Partneři:

10.00 - 12.00  DĚTI HRAJÍ A ZPÍVAJÍ DĚTEM
• FLÉTNOVÝ KOMPAS dětí z  Brna, Bruntálu, Č. Lípy, Č. Budějovic, 
 Děčína, Frýdku-Místku, Hořic, Kopřivnice, Litoměřic, Loun, 
 Liberce, Ostravy, Rychnova n. Kněžnou, Soběslavi

12.00 - 15.00  HRAVÉ ODPOLEDNE
• kapela Motovidlo
• Divadlo Koňmo - Vodnická pohádka, Jak šlo vejce na vandr
• „Lou kové“ divadlo (Remedium)
• kejklíř Půpa a kouzelník Absolón

14.30 - 15.30  STAVĚNÍ MÁJE

15.00 - 20.00  ZPÍVÁNÍ POD MÁJÍ
• s folklorními soubory MODŘENEC, KAMÝČEK,  LASKAVEC, 
 PRAMÍNEK, MOTÁK, KVÍTEK, VRBINA, OSMINKA, GAUDEAMUS, 
 s pražskými dudáky i 1st Czech Pipes and Drums

20.00 - 21.00  MÁJOVÁ VESELICE
• Muzika Špalíček Praha

Doprovodný program:
• stánky lidové tvorby a řemesel, kter  si mohou vyzkoušet děti i dospělí (malování perníčků, pečení placek, stloukání másla, 
 panenky ze šustí, tkadlec, košíkářství, drátenictví, hračkáři, řezbáři, truhláři a další)
• dětské soutěže • ZOO koutek domácích zvířat (kozy, ovce, králíci, atd.) • občerstvení

Moderátoři: Magda R ifová, Petr Jančařík

Jarní slavnost folklórních tradic

4.5. parukarka
Místo konání: Park

na Vrchu sv. Kříže, Praha 3
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V katalogu první klubové výsta-
vy Přemysl Koblic napsal: „Ra-
cionalizovaný dnešek nedovoluje 

nikomu a v ničem ani plýtvati ener-
gií, časem a materiálem, ani naby-
té zkušenosti nechávat ležeti ladem.“ 

Fotoklub žije i v současném „ra-
cionálním dnešku“, a ladem ne-
leží léta sbírané zkušenosti ani 
archivní fotografie. Při vzniku 
klubu bylo zamýšleno „založe-
ní klubového archivu fotografických 
obrazů z naší obce, jimiž má býti za-
chycen současný ráz i příští vývin 
města Žižkova“. Fotografie byly 
už mnohokrát publikovány v ča-
sopisech, knihách a byly před-
staveny na několika výstavách. 

Expozice, která bude zahájena 
vernisáží 10. května v 17 hodin, 
přináší nový výběr z archivu, 
momentky z dob kdy na návště-
vu přicházel Josef Sudek, i foto-
grafie od současných členů. 

Výstavu 80 let KFAŽ, instalo-
vanou v bývalém kině v Orlické 
ulici č. 2, přestavěném nyní na 
klientské centrum VZP, můžete 
navštívit do 29. června. �

RADEK HOMOLA

Osmdesátá sezóna žižkovského fotoklubu

VZP, Orlická 2
10. května – 29. června 
80. SEZÓNA – Výstava k výročí Klubu 

fotografů amatérů v Žižkově 
(otevřeno po a st 8.00 – 17.00 hod., 
út a čt 8.00 – 16.00 hod., 
pá 8.00 – 13.30 hod.) 

Náměstí Jiřího z Poděbrad
24. května
17.00 Traffic Dance: Mogul na cestách 
28. května 
17.00 Traffic Dance: Mogul na cestách 
29. května 
21.00 Bängditos Theater: Überfluss 

(pražská premiéra)
22. června 
17.00 Traffic Dance: Mogul na cestách 
26. června 
17.00 Traffic Dance: Mogul na cestách 
27. června 
18.00 Traffic Dance: Drums (premiéra)
21.00 Traffic Dance: Show cz (premiéra)

Parukářka
24. května 
18.30 Traffic Dance: Mogul na cestách 
13. června
17.00 The Chancers, Pub Animals, Chaotic 
14. června 
17.00 EuroConnections: Dub Pistols (UK) 
16. června 
15.00 Světový den žonglování 
22. června 
18.30 Traffic Dance: Mogul na cestách 

Palác Akropolis
1. června – 24. června 
Křehké omítky – Jitka Kopejtková a Indyart 

(výstava ve foyer)
16. června 
  9.00 Český pohár ve stolním fotbálku 

o Pohár Paláce Akropolis 
22.00 Afterpárty 

Židovské pece 
23. června 
10.00 Edukativní den pro rodiče 

a děti (dopravní hřiště)
26. června 
10.00 Kubb – outdoorová hra

Divadlem, hudbou 
i sportem opět ožijí 
veřejná prostranství 
třetí městské části   
při příležitosti již pá-
tého ročníku festiva-
lu ŽIŽKOV SOBĚ. 

Letošní ročník zahájí 10. květ-
na výstava pod názvem Osmde-
sátá sezóna, která nabídne v pro-
storách VZP v Orlické ulici výběr 
z prací členů Klubu fotografů ama-
térů v Žižkově. Foyer Paláce Akro-
polis bude od 1. června místem 

výstavy Jitky Kopejtkové a skupiny 
Indyart s názvem Křehké omítky.

Bez povšimnutí jistě nezůstane 
představení německého Bängditos 
�eater s názvem Überflus, které 
se bude konat v úterý 29. května 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Na 
stejném místě se v úterý 26. června 
odehraje česká verze Traffic Dan-
ce Show a představení plné hudby 
a tance Traffic Dance Drums.

Parukářka bude po dva večery 
patřit hudbě. Ve středu 13. června 
milovníkům SKA, kdy se před-
vedou �e Chancers, Pub Animals 
a Chaotic. V rámci cyklu Euro-
Connections tady pak ve čtvr-
tek 14. června zahrají Dub Pistols 
z Anglie.

Ani v letošním roce nebude 
chybět sport a další aktivity. Na 
Parukářce se v sobotu 16. červ-
na bude slavit Den žonglování 
a tentýž den proběhne v prosto-

rách Paláce Akropolis Český po-
hár ve stolním fotbálku. V sobotu 
23. června bude Dopravní hřiště 
v Jilmové ulici patřit dětem s ro-
diči a v úterý 26. června Na Ži-

dovských pecích seznámí zkušení 
instruktoři zájemce se zajímavou 
outdoorovou hrou Kubb, ve které 
proběhne i turnaj. �

 www.zizkovsobe.cz 

Připomenutí historie i současná tvorba 
jsou námětem výroční výstavy Klubu 
fotografů amatérů v Žižkově. Co se 
od roku 1932 změnilo a co naopak trvá? 
O kterém z těch osmdesáti roků můžeme 
tvrdit, že byl nejlepší? 

Další ročník festivalu ŽIŽKOV SOBĚ začíná již v květnu

The Chancers vystoupí ve středu 13. června na Parukářce, o den později tamtéž angličtí Dub Pistols

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

Lékárna u Matky Boží
Seifertova 75, Praha 3
Tel.: +420 222 782 522

Odborné měření množství svalů a tuků v těle

14. května 2012 10.00–16.00 hodin
PŘIJĎTE DO LÉKÁRNY 

HUBNUTÍ S NUTRIČNÍ TERAPEUTKOU

10. května – 27. června  program

www.zizkovsobe.cz

Foto: V. Florian

Vaše inzerce v Praze 3
e-mail: rn.inzerce@praha3.cz  

tel.: 222 782 816 � www.praha3.cz  

PRAVIDELNÉ I JEDNORÁZOVÉ 
ÚKLIDY BYTŮ, DOMU A KANCELÁŘÍ
 tel.: 721 822 422K-ÚKLID e-mail: katty62@seznam.cz

INZERCE
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

do 31. 5. Válka v malém 
– výstava vojenských 
miniatur a grafických listů 
ze sbírek Vojenského 
historického ústavu Praha

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. út 18.00 Máme papeže!
20.30 Okresní přebor

  2. st 18.00 FilmŠejk: 
Tady to musí být
21.00 Jeden musí 
z kola ven

  3. čt 18.45 MET: Přidáváme! – 
Anna Bolena | G. Donizetti

  4. pá 18.00 Půlnoc v Paříži
20.00 Stud (FK)
22.30 Čtyři slunce

  5. so 18.00 Rok konopí
20.00 Trainspotting (FK)
22.15 Melancholia

  6. ne 18.00 Piráti!
20.30 Železná lady

  7. po 18.00 The Artist
20.30 Filmjukebox: 
Vrtěti ženou

  8. út 18.00 Královská aféra
20.45 Rozchod Nadera 
a Simin (FK)

  9. st 18.00 FilmŠejk: Počátek
21.00 Okresní přebor 
– Poslední zápas Pepika 
Hnátka

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

11. pá 18.00 Láska a modřiny (FK)
20.30 Tomorrow Will 
Be Better
22.30 Rok konopí

12. so 18.00 Tady to musí být
20.30 Temné stíny
22.30 Shining

13. ne 18.00 Modrý tygr
20.30 Čtyři slunce

14. po 18.00 Soukromý vesmír
20.30 The Artist

15. út 20.30 Máme papeže!
16. st 18.00 FilmŠejk: 

Trainspotting
20.30 Královská aféra

17. čt 18.00 Nevěstinec (FK)
20.30 Dokument pro lidi 
(premiéra)

18. pá 18.00 Piráti!
20.30 Diktátor
22.30 Bohémský život 

19. so 18.00 Jeden musí 
z kola ven
20.45 Okresní přebor 
– Poslední zápas Pepika 
Hnátka
22.00 Alois Nebel

20. ne 17.00 Psycho
20.00 Stud (FK)

21. po 18.00 Rozchod Nadera 
a Simin (FK)
20.30 Rok konopí

22. út 18.00 Tomorrow 
Will Be Better
20.30 Temné stíny

23. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague vol. 29

24. čt 18.45 MET: Přidáváme! 
– Hrabě Ory | G. Rossini

25. pá 18.00 Železná lady
20.30 Máme papeže!
22.45 Tady to musí být

26. so 18.00 Hugo a jeho velký 
objev
20.30 Le Havre
22.30 Trainspotting (FK)

27. ne 18.00 The Artist
20.30 Královská aféra

28. po 18.00 Nebezpečná metoda
20.30 Urbanized

29. út 18.00 Stud (FK)
20.30 Aero naslepo

30. st 18.00 FilmŠejk: 
Temné stíny
20.45 Diktátor

31. čt 18.45 MET: Přidáváme! 
– Capriccio | R. Strauss

Filmy pro seniory
  1. út 10.00 Rok konopí
  8. út 10.00 Okresní přebor 

– Poslední zápas Pepika 
Hnátka

15. út 10.00 Čtyři slunce
22. út 10.00 Věra 68
29. út 10.00 Báječný hotel 

Marigold

Baby bio
  2. st 10.00 Hugo a jeho velký 

objev
  9. st 10.00 Rok konopí
16. st 10.00 Piráti!
23. st 10.00 Vrtěti ženou
30. st 10.00 Bůh masakru

Neděle pro rodiče s dětmi
  6. ne 15.00 Krtek
13. ne 15.00 Můj vlastní 

památníček

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

* program v produkci Junior Klubu

Výstava ve foyer
do 31. 5. Ivan Prokop – Fotografie
  4. pá 19.30 Joe Robinson
  5. so 19.30 FutureLine: 

Il Colori + Coders*
  8. út 19.30 Orchestre 

International du Vetex*
  9. st 18.00 Festival romské 

hudby*
10. čt 18.30 GIGSTER 2012: 

Luno, Profesor Leopard, 
Kitchen 

12. so 19.30 Oquestrada 
13. ne 20.00 dVA: Taking Off 

Company – Oblíbenci

Festival integrace slunce*
14. – 18. května

14. po 19.30 FutureLine: Dolls In 
The Factory + Exit 51*

15. út 19.00 Framus 5 
+ November 2nd

16. st 19.30 Charlie straight 
– Slow Heartbeat Tour 
(křest CD)

17. čt 19.30 Prowizorium*
18. pá 19.30 FutureLine: Metele-

ska + Bratři Karamazovi*
19. so 19.30 Půlnoc*
20. ne 19.30 dVA: Smrt v růžovém
22. út 19.00 Oskar Petr + hosté:

Marsyas, D. Koller, 
A. Langerová, JazzQ

24. čt 19.30 EuroConnections: 
Yonderboi + Narcotic 
Fields 

25. pá 19.30 FutureFirstLine: 
Duben v Pešti*

26. so 19.30 Music Infinity: 
Jacaszek + host: Heinali 

27. ne 20.00 dVA: 13. měsíc 
– Requiem za Bruna 
Schulze (premiéra)

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 18. 5. J. Haring: Konec konců 

– obrazy a kresby
25. 5. – 26. 6. K. Kočková – batika, 

K. Jůzová – obrazy, fotogra-
fie, A. Kaufmann – obrazy

10. čt 19.30 Brixiho akademický 
soubor K. Mandlíka, host 
JPkvartet (C. Bolling, 
Anna-Mari Kähärä, 
B. Martinů, V. Miškinis aj.)

12. so 15.00 Telemannovo kvar-
teto (G. Ph. Telemann, 
F. Schubert, C. Debussy, 
A. Dvořák, J. Ch. Naudot aj.)

14. po 19.30 The Swings 
15. út 19.30 Sedláčkovo kvarteto

a L. Pavlíček – hoboj, 
M. Sedláček – housle, 
K. Kočová – housle, V. Mi-
chal – viola, K. Chudý – vio-
loncello (J. K. Vaňhal, J. Te-
ml, S. Hořínka, K. Slavický)

17. čt 19.30 V. Petrášek – vio-
loncello, P. Voráček – kla-
vír, D. Pokorný – hous-
le, J. Smažík – kontrabas 
(B. Martinů, J. Brahms, 
G. Rossini, J. Šikl aj.)

21. po 19.30 M. Kos – housle, 
Š. Kos – klavír (L. Hurník, 
H. I. F. Biber, J. Haydn, 
L. van Beethoven aj.)

22. út 19.30 F. Lukáš, 
L. Sommer, I. Boreš, 
P. Zelenka, A. Pavlíček 
(autorský kytarový večer)

29. út 19.30 M. Vlasáková, 
M. Bělanský – violoncello, 
O. Dlabačová – cembalo, 
I. Hrušecká – soprán 
(B. Marcello, G. F. Händel, 
J. S. Bach, A. Vivaldi aj.)

30. st 19.30 O. Mutak – kytarový 
recitál (J. S. Bach, 
D. Scarlati, F. Tarrega, 
D. Bogdanovič aj.)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  3. čt 20.00 Joe Karafiat a band
10. čt 20.00 Definitivní Ententýk
17. čt 20.00 The Around Cube
24. čt 20.00 Dorota
31. čt 20.00 Arturo Soriano band

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. út 20.00 NANOHACH 
– N. Charnock: Miluj mě 

  4. pá 20.00 L. Bartůňková: 
Symbiosis + Cirkulace, 
A. Miltnerová: Fractured, 
M. Trpišovská, M. Vodenka 
a kol.: Tři dny čerstvá ryba 

7. po, 9. st a 11. pá 20.00 Tanec 
HAMU 2012 

12. so 19.00 Výročí FS Šarvanci 
14. po 20.00 Farma v jeskyni: 

Divadlo
17. čt 20.00 Tančírna: Africký 

večer s BATOCU
18. pá 20.00 J. Bárta: A je to
22. út 20.00 MAIA: LV-426,

VerTeDance – Ch. Öfver-
holm: Found & Lost

24. čt 20.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha? 

26. so 20.00 SKUTR – A. Laštov-
ková Stodolová: Muži 

TANEC PRAHA 2012 DĚTEM 
28. po 10.00 Velká zvířecí 

fantazie 
29. út 18.00 Vystoupení dět-

ských souborů z přehlíd-
ky scénického tance Kut-
ná Hora 2012 

30. st 11.00 Veřejná prezentace 
dílen taneční a pohybové 
výchovy v ZŠ Havlíčkovo 
nám. 16.00 Závěrečná ho-
dina Dětského studia di-
vadla Ponec 19.00 Veřejná 
diskuse k výuce taneč-
ní a pohybové výchovy na 
školách

31. čt 18.00 Veřejná prezentace dí-
len TPV v ZŠ V Zahrádkách

1. 6. 10.00 a 17.00 a 2. 6. 15.00  
Compagnie étantdonné: 
Zig Zag

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  2. st Posel z Liptákova 
  3. čt Vyšetřování ztráty třídní 

knihy  
  6. ne Cimrman v říši hudby
15. út Němý Bobeš
16. st Záskok 
20. ne Afrika
22. út České nebe  
27. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé  
29. út Lijavec
30. st a 31. čt Blaník 

Hosté Žižkovského divadla JC
  4. pá J. Verne, A. Kisil: Cesta

kolem světa za 60 dní – 
Divadlo Aqualung

  9. st J. Tätte: Každý den šťast-
ný den! – Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram

10. čt W. Allen: Central Park 
West – 3D Company

11. pá R. Jaroš, J. Neuberg, 
M. Noháč, F. Vlček, O. Láž-
novský a K. Mocová: Pytlá-
kova schovanka 2010  
aneb šlechetný milionář –
Divadlo Aqualung

12. so 18.00 Ty a já jsme trrrr – 
DDS TY-já-tr

13. ne D. Gieselmann: 
Pan Kolpert – 3D Company 
při Partida o. s.

14. po L. Shue: Cizinec – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

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

19. so 14.00 Pokusme se 
společně – DDM JM

21. po D. Jarošová, M. Syrová, 
L. Böhmová: Voď vás pánbů 
– Divadelní spolek Proměna

25. pá 18.00 Dětský galavečer – 
Stradea

28. po R. de Ceccatty podle
A. Dumase ml.: Dáma 
s kaméliemi – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

18. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 2012
14. – 18. květen v Paláci Akropolis, vstup zdarma 
Pořádá SUKUS o.s. 
Festival integrace Slunce nabízí prostor pro vlastní prezentaci kul-
turních dovedností všem lidem bez rozdílu. Na jednom jevišti se set-
kávají vystupující od nejmenších dětí z mateřských škol, přes žáky 
základních škol, studenty až po dospělé; zdraví se zdravotně posti-
ženými, amatéři s profesionály.

14. po 9.00 Zpívání na modré 9.30 Čarodějnice ze skříně 10.00 Ta naše 
hospůdka česká 10.30 Kruhové tance – Originální tance z taneč-
ního studia Deaf dance 11.00 Z českých luhů a hájů přinesli jsme 
vám vodu - Pantomima S.I. – pantomimy neslyšících

15. út 9.00 Maminkám 9.15 Pásmo písní 9.30 Nevidomá dívka – 
scénický tanec na motivy písně Karla Kryla 10.00 Zpíváme 
pro radost a Lahvový tanec 10.30 Cirkus CHA 11.00 Josef – 
příběh na motivy Bible

16. st 9.00 Pásmo říkadel a písniček o sluníčku + Rozkvetlá louka 
9.30 O stromu a člověku 10.00 Zpívání v dešti 10.30 Králov-
na koloběžka 11.00 Šípková Růženka 

17. čt 9.00 Aprílová 9.20 České lidové písně a tance 9.30 Legrác-
ky a kouzla (Takový malý divadýlko) 9.45 Tož, zbojníci 10.30 
Wo(men)´s world – mají se rádi 10.50 David Podrabský – 
zpěv, hra na kytaru

18. pá 10.00 Jak Kašpárek s princeznou zachránili království 
(LouDkové divadélko Remedium)
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Výstava, jejímiž autory jsou Pavel 
Šimůnek, Ilona Krbcová a Zde-
něk Polčák z Vojenského histo-
rického ústavu Praha a která by-
la zahájena vernisáží ve středu 
11. dubna za přítomnosti starost-

ky Vladislavy Hujové a ředitele 
vojenského historického ústavu 
Aleše Knížka, se tematicky zamě-
řuje na různé podoby ztvárňová-
ní války. Nejen modely bitevních 
scén, ale i unikátní historické gra-
fiky zpodobňující vojáky růz-
ných armád přibližují různé vá-
lečné události během staletí – od 

křižáckých válek po první polovi-
nu 20. století. 

Návštěvníci tak mají možnost 
shlédnout například bitevní scé-
ny z husitských válek, první i dru-
hou fázi bitvy na Bílé Hoře roku 
1620, odívání a výzbroj vojáků 
v období třicetileté války, bit vu 
u Slavkova, ale i u Waterloo.

„Vojenský historický ústav vlast-
ní jednu z největších sbírek v Evropě, 
která zahrnuje přes 35 tisíc těchto figu-
rek. Málokdo ví, že cínoví vojáčci pů-
vodně sloužili k vojenské výchově mla-
dých panovníků a dětí ze šlechtických 
rodin a že si s nimi hráli francouzští 
králové Ludvík XIII. a Ludvík XIV., 
ruský car Petr III. i rakouská císařov-

na Marie Terezie, stejně jako její syn 
Josef II.,“ přiblížil historii vzniku 
vojenských miniatur ředitel VHÚ 
Aleš Knížek.

Galerie pod radnicí je otevře-
na každý všední den a vstup je 
volný. �

-mot-

Válečná bojiště v malém v Galerii pod radnicí
Modely bitevních 
scén a vojenských 
ležení, do detailů 
propracované cínové 
vojáčky a další vojen-
ské miniatury je mož-
né si prohlédnout 
a přenést se tak do 
dob dávných bitev 
v Galerii pod radnicí, 
která až do 31. května 
hostí výstavu s ná-
zvem Válka v malém. 

Komediální žánr, happy end, živá 
hudba na jevišti, brakové předlo-
hy a většinou steampunková es-

tetika, inspirovaná stoletím páry 
– to vše charakterizuje představe-
ní souboru, která se pyšní akční 
scénografií, dobovými kostýmy či 
nápaditým využitím loutek. „Rá-

di si představujeme, jak by svět vypa-
dal, kdyby technický vývoj nešel po 
linii výbušných motorů, ale sledoval 
by vývoj parního stroje. A tak vytvá-
říme divadelní estetiku navazující na 

století páry, ale nejen tu,“ upřesňuje 
hrající principál Lubor Šplíchal. 

Tento nekonvenční divadelní 
soubor navazuje na kořeny čes-
kých kočovných společností, po-
souvá žánr kabaretu a revue a ve 
své tvorbě se inspiruje filmy Karla 
Zemana nebo Oldřicha Lipského. 
Na jeho repertoáru najdeme na-
příklad o�eatovou operetu Pyt-
lákova schovanka 2010 aneb Šle-
chetný milionář, kapesní revue 
Cesta kolem světa za 60 dní nebo 
čerstvou novinku – divadelní rea-
litu o konci světa na motivy romá-
nu Karla Čapka Válka s Mloky. 

Neodmyslitelnou součástí všech 
představení je živá hudba přímo 
na jevišti. „Výhoda živé kapely je, 
že může adekvátně reagovat na no-
vě vznikající situace v představeních. 
Tudíž nereprízujeme zakonzervova-
né představení, ale s každou reprízou 

vniká něco nového,“ vysvětluje reži-
sér Ondřej Lážnovský. „A nevýho-
dou je, že když tato nová situace vznik-
ne, tak ji zrovna nikdo nezaregistruje. 
A to je pak trapas,“ dodává. 

V současné době soubor zkou-
ší autorský text režiséra Ondřeje 
Lážnovského Mistr Hus, jehož 
premiéra by se měla odehrát na 
začátku června. V květnu budou 
na prknech Žižkovského diva-
dla Járy Cimrmana k vidění dvě 
představení – v pátek 4. května 
budou moct diváci podniknout 
Cestu kolem světa za 60 dní za 
doprovodu skupiny Green Små-
troll. Další pátek 11. května se 
budou moci vydat po stopách 
krásné a nevinné Elén Hadr-
bolcové v Pytlákově schovance 
2010, a to s živou hudbou kape-
ly �e Spankers. �

-mot-

Romská muzika roztančí Akropoli
Již třetí ročník Festivalu romské hudby, který pořádá Nadační fond pro 
podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii a Junior klub, 
se uskuteční ve středu 9. května v Paláci Akropolis. Návštěvníci se mo-
hou těšit na vystoupení finalisty první řady Československé SuperStar 
Jana Bendiga nebo na zpěvačku Eriku Fečovou, známou z kapel jako 
Navigators anebo Connection, která v Akropoli vystoupí se svou ka-
pelou. Nebude chybět ani hudební skupina Kale a muzikanti z Benga 
Show s Vojtou Lavičkou. Pestrý repertoár skladeb, strhující rytmika, 
fantastické zpěvy a ryzí romský feeling startuje v Akropoli v 18 hodin. �

Aqualung sází na autorský přístup a diváckou svobodu

Stejně jako v předcházejících je-
denácti letech i letos rozezní Pa-
rukářku dvoudenní hudební 
open-air festival Žižkovská smršť, 
který pořádá občanské sdruže-
ní ProDech za podpory měst-
ské části Praha 3 a Magistrá-
tu hl. m. Prahy. V pátek 25. květ-
na od 17 do 22 hodin a v sobotu 
26. května od 12.30 do 22 ho-
din zde vystoupí řada kapel a or-
chestrů nejrůznějších žánrů a sty-
lů. Na festivalu zahraje kromě or-
chestru Žižkovská smršť, který 
dal festivalu jméno, také Mag-
num Jazz Big Band, Discoballs, 
Kikina b, Madfinger a poprvé ta-
ké zahraniční host – dechový or-
chestr z Budyšína. Nebude chy-
bět občerstvení ani točené pivo, 
vstup je jako vždy zdarma, více 
na www.zizkovskasmrst.cz. �

Divadlo Aqualung 
působí jako profe-
sionální soubor již 
šest let. Předtím, 
než soubor zakotvil 
v Žižkovském diva-
dle Járy Cimrmana, 
mu domovskou scé-
nou byla loď Tajem-
ství divadla bratří 
Formanů, na jejíž 
palubě ale budou 
hrát i letos v létě. 

Parukářka již podvanácté ožije Žižkovskou smrští

Foto: A. Halada, VHÚFoto: A. Halada, VHÚ

Foto: J. Dostál
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80. výročí  posvěcení chrámu 
Nejsvětějšího Srdce Páně
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Podobně jako minulý měsíc po-
ctil Žižkovský gurmán několika 
svými návštěvami podnik, který 
relativně nedávno vystřídal něja-
kého neúspěšného předchůdce. 
Restaurant Essence nahradil na 
rohu Chlumovy a Štítného uli-
ce restauraci Skleník a je třeba 
uznat, že jméno Skleník bylo více 
než příznačné. Za obrovskými vý-
lohami si budete připadat trochu 
jako rajče ve skleníku nebo jako 
bodlok v akváriu přísně sledova-
ný okem procházejících pejskařů 
– do Essence s dámou vašeho srd-
ce vcelku bez obav, ale výhradně 
s tou oficiální.

Jakmile přestanete ustrašeně 
pokukovat po každém pohybu na 
chodníku, možná oceníte moder-
ní a čistě provedený černobílý inte-
riér s příjemným barem, skromně 
založenými stoly a slušně zásobe-
nou skříňovou vinotékou.

Pocit figuríny z výkladní skří-
ně částečně mizí se soumrakem, 

ale definitivně vás během chvil-
ky uklidní velmi milá a příjemná 
mladá obsluha, nenápadný maji-
tel a kuchař v jedné osobě pohy-
bující se přímo mezi hosty a před-
ložené krátké sezonní menu 
splňující veškeré představy o mo-
derní jednoduché kuchyni z čers-

tvých surovin – navíc v příjemné 
cenové hladině, která, doufejme, 
vydrží i po zaběhnutí podniku.

Sympaticky stručné menu se 
mění čtyřikrát ročně a aktuálně 
byste určitě neměli minout pře-
devším královský chřest ve všech 
možných podobách i úpravách 

a první čerstvé fazolky, zelený hrá-
šek, kedlubny nebo ředkvičky. Jar-
ní zeleninu samozřejmě není nut-
né chroupat samotnou, protože 
mnohem lépe vyzní v kombinaci 
například s rozpečeným kozím sý-
rem, jemně strouhaným parmigia-
nem, uzeným lososem, grónskými 
krevetami, žlutoploutvým tuňá-
kem, italskou pancettou, konfitova-
ným jehněčím kolínkem, pečeným 
kachním prsíčkem nebo steakem 
z hovězí loupané plece. Povede-
né výtvory kuchaře pak celkem 
snadno zharmonizujete s nabíd-
kou nepříliš rozsáhlé, ale obstoj-
ně sestavené vinné karty – mine-
rální alsaský Gentil Hugel k rybě 
nebo čokoládově kulatý Domaine 
Pujol z Languedocu ke kachně ne-
můžou zklamat.

Samozřejmostí je i zvýhodněná 
polední nabídka s polévkou za 
30 Kč, dvěma jídly do 100 korun 
a desertem za 40 Kč. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Essence Restaurant

Vilém Kostka z Postupic pocházel 
rovněž ze středočeské rytířské ro-
diny, nesoucí ve znaku zlaté hrábě 
na modrém poli. Vilém je doložen 
v roce 1406 na rodových Postu-
picích u Benešova, tyto však zá-
hy prodává a před rokem 1423 si 
zakupuje Hrádek (dnes Komorní 
Hrádek) na Sázavě. Láká ho vo-
jenská kariéra, v roce 1410 boju-
je v Prusích ve válkách mezi pol-
ským králem a Řádem německých 
rytířů. Po vypuknutí husitských 

válek se přidává k Žižkovi, ten jej 
jmenuje purkrabím na dobytém 
hradě Vlčtejně u Plzně, dosavadní 
purkrabí jménem Cikán totiž zba-
běle uprchl. Na Baltu nabyté zku-
šenosti ho pak přímo kvalifiku-
jí, aby byl v létě 1421 vyslán spolu 
s rytíři  Janem Hlasem z Kameni-
ce, Vaňkem řečeným Pivo a Vaň-
kem z Vlašimě (zvaným též z Jen-
štejna) v poselstvu k litevskému 
velkoknížeti Vitoldovi s nabídkou 
české koruny. Daleko však nedoje-

dou. Ve slezské Ratiboři je zajme 
tamější kníže Mikuláš (syn kní-
žete Hanuše, nazývaného mistr 
Hanuš, jelikož jako mistr kat ne-
chal 10. 6. 1396 na Karlštejně po-
pravit řadu českých pánů z dru-
žiny krále Václava IV.) a pošle je 
podle slov starého letopisce „jako 
na masné krámy“ uherskému krá-
li Zikmundovi na brněnský Špil-
berk. Ten po příchodu do Brna 
nechá popravit všechnu jejich če-
leď, pány z poselstva ale – jelikož 

na Moravě si není jistý v kramfle-
cích – odesílá do vězení na uher-
ský Trenčín. Na tamějším hradě 
byli drženi půl roku, počátkem 
ledna 1422 pak jsou vyměněni za 
Zikmundovy rytíře Mrviceho, Zá-
više Černého, Hynka Červeno-
horského a Poláka z Borové, zaja-
té Žižkou v Německém Brodě. 
(pokračování příště) �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Kostkova (1930 – 1952, dnes Buchovcova)

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.

  9. st Den otevřených dveří:
13.00 přípitek na uvítanou
13.30 představení Klubu 
a programů sociální služby
14.30 ARTE dílny, tréno-
vání paměti a počítačové 
kurzy 15.30 pohybové 
a taneční kurzy 16.30 ja-
zykové kurzy

21. po 19.00 premiéra autorské 
hry „Voď vás pánbů“ Diva-
delního spolku Proměna, 
Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
od 1. 5. nová provozní doba: 
objednaní klienti: po 8.30 – 11.30,
čt 12.30 – 15.30; neobjednaní 
klienti: po 12.30 – 15.30 a čt 
8.30 – 11.30; telefonické dotazy:
út 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.30
  9. st Den otevřených dveří: 

13.00 přípitek na uvítanou 
14.00 představení vzdě-
lávacích programů 15.00-
beseda o nejčastějších 
problémech klientů 16.00 
LouDkové divadélko Re-
medium

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
výstava K. Maleček
  3. čt 17.00 jednání výboru SV ČR
17. čt vernisáž výstavy: K. Jane-

ček – obrazy z Českého ráje

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
14. po vycházka Botanický park 

– Hrdlořezy, sraz 13.30 zast. 
tram. 1, 9, 16 Spojovací

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

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
15. út 16.30 J. Polanecká: 

120 let založení Sokola na 
Žižkově

29. út 16.30 S. Slavík: Události 
v 30. letech
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BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v květnu naroze-
niny, přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blahopře-
jeme paní Skřivánkové, Dlouhé, 
Arnoštové, Kubrové, Smrčkové, 
Pospíšilové, Francové, Rochové, 
Zímové, Šrámkové, Linhartové 
a panu Mathesovi, Práškovi, Sta-
nislavčikovi a Stoničkovi. �

Svaz důchodců Praha 3

Aktivní senioři v Praze 3
O to, aby člověk nebyl ve stáří sám, usiluje Svaz důchodců Prahy 3. 
Senioři se pravidelně setkávají v klubu v Hořanské ulici, kam ve čtvr-
tek 19. dubna u příležitosti oslav životních jubileí některých členů, 
zavítal také zástupce starosty Jiří Matušek. 

Svaz důchodců Prahy 3 nabízí seniorům řadu zajímavých možnos-
tí, jak aktivně trávit volný čas, ať už se jedná o lázeňské pobyty nebo 
ozdravné pobyty na horách, zdravotní přednášky, návštěvy divadel 
a výstav, turistické vycházky v okolí Prahy nebo poznávací zájezdy do 
zahraničí. „Jsme velmi rádi, že nacházíme pomoc u městské části Pra-
ha 3, která nám poskytuje nejen finanční podporu, ale projevuje i aktivní 
zájem o dění v našem klubu,“ dodal předseda Svazu důchodců Praha 3 
František Prášek. �

Kriminalita páchaná na seniorech by-
la tématem besedy, která se konala 
24. dubna v Domě s pečovatelskou 
službou Roháčova 26. Přednášku 
uspořádal Nadační fond pro podporu 
a rozvoj občanské společnosti v Ev-
ropské unii ve spolupráci s Policií ČR, 
Službou kriminální policie a vyšetřování 
OŘ Praha III a Odborem prevence Poli-
cie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy. 
Další přednáška na stejné téma se 
uskuteční v úterý 29. května ve 13.00, 
tentokrát v DPS Krásova 4. �

Přednášky pro veřejnost o kriminalitě páchané na seniorech

Vzpomínka 
na Přemysla Pittera 
na Vítkově
Scénické pásmo na pomezí 
čtení a inscenace pod názvem 
„Já a dům můj“, které chce při-
pomenout zásadní momenty ze 
života a myšlenek Přemysla Pit-
tera – zachránce válečných dětí, 
sociálního pracovníka, pedago-
ga, publicisty, kazatele a pacifis-
ty, připravil Dům dětí a mládeže 
Praha 3 – ULITA ve spolupráci 
s Národním památníkem na 
Vítkově, kde se také v sobotu 
12. května v 16.00 hodin usku-
teční jeho premiéra. �
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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

� RE/MAX Invest – RK na Vino-
hradech – přijme obchodníky s ne-
movitostmi s/bez praxe. Odborně 
zaškolíme, dobré pracovní pod-
mínky a provize. Tel. ��� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� ��� ���
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. ��� ��� ���
� Koupím staré hračky do r. ����, fi-
gurky indiánů apod. Tel. ��� ��� ���
� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. ��� ��� ���
� Koupím z pozůstalosti obr. rámy, 
vánoční ozdoby, váhy aj. 
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. ��� ��� ���
� Nově otevřená HOBBY prodejna
roh Písecké a Vinohradské, metro 
Flora: ruční nářadí, chemie, technic-
ké sklo, pryže, textilie, dřevo, kov…
� Alergologie – imunologie

Koněvova 	��
přijímá nové pacienty

objednání – 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
� Žaluzie, rolety, sítě, čalouně-
ní dveří, garnýže, shrnovací dve-
ře, markýzy, malování, kompl. re-
novace oken, silikon. těsnění, 
stropní sušáky prádla. Petříček, 
tel. ��� �� ���, ��� ��� ���
� Naučím vás pracovat s počítačem, 
ať je vám � nebo ��. Tel.: ��� �� ���

� Kosmetika Zuzka – péče o pleť 
a tělo v příjemném prostředí za pří-
jemné ceny. Zuzana Oswaldová, www.
kosmetikazuzka.cz, tel. ��� ��� ��

� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��� ��� ���
� Relaxační a sportovní masáže 
za zaváděcí ceny v příjemném pro-
středí. Bc. Romana Cibulková, 
www.mtvfitness.cz/praha�/masaze, 
tel. ��� 	�� ���
� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. ��� ��� ��	
www.voda-plyn-tymes.cz
� Stropní sušák prádla. Montáž 
na míru. Tel. ��� ��� ��
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� ��� ���, www.stehovanibytu.cz
� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� 
�� 
��, www.cesti-maliri.cz

� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. ��� ��� ���, www.astor-servis.cz
� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid, levně/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. ��� ��� ���
� Klempířšké a pokrývačské prá-
ce, nátěry střechy. Tel. ��� ��� ���, 
www.strechyjarnov.cz
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
�	� 
�� ���, www.dekorpraktik.cz
� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
Tel. ��� 	�� ���, www.nemcina-�	�.cz
� Naučím německy – začátečníci 
i mírně pokr., P�. Tel. �� ��� ���

� Koupím nebo vyměním byt 
i před privatizací, platba hotově, 
půjčka na privatizaci i doplatek 
na stěhování. Nespěchám, přímý 
zájemce. Tel. ��� ��� ���
� Koupím byt – platba v ho tovosti 
– i s exekucí či jinými práv. spo-
ry. Korektní a rychlé jednání, tel. 
��� ��� ��
, vykupybyt@seznam.cz
� 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. ��	 ��� ���
� Prodám �+kk, Vinohrady, � m�, 
zvýšené přízemí, osobní vlastnictví 
�,� mil. Kč. Tel. ��� ��� ���
� Sháníme dlouhodobý pronájem 
bytu pro � osoby v Praze a okolí do 
velikosti �+� s cenou do �� ���Kč 
včetně poplatků dle stavu bytu. 
Tel. ��� ��� ��, �� �� ���
� Pronajmu dlouhodobě �+kk, �m�, 
Biskupcova, �. patro, po rekonstruk-
ci, ���� Kč + popl. Tel. ��� � ���
� Pronajmu garáž – Chmelnice. 
Tel. ��� ��� ���
� Pronajmu garáž na Žižkově, 
(okolí Spojovací) – celoročně. 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

zázemí vašeho podnikání

Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům/SVJ
 založení nového SVJ, 

změna správce
Kancelář: Na Vrcholu 17, Praha 3

Tel. 603 711 529 
e-mail: act.consulting@tiscali.cz

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

antikva-dalekohledy, mikroskopy, fotoaparáty... 
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!

Po – Pá   10.00 – 17.45 hod.

DĚTSKÝ DEN 
Zahrádky Žižkov
sobota 2. 6. 2012 
od 12.00 do 17.00 

hry a soutěže o věcné ceny, DJ, 
divadélko, kreslení obrázků, 

občerstvení, časopis Gormiti, 
balónky

pro děti i dospělé
pétanque, ping-pong, nohejbal
pořádá:

www.bejby.net
kamenný obchod: Bořivojova 17, Praha 3
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KDO MĚ CHCE
1) 00723/2012 rok a půl stará větší 

černá fenka, kříženec boxera. Je 
milá, čistotná, vhodná do bytu 
a má ráda procházky. Nalezena 
7. dubna v Praze 3.

2) 00571/2012 osmiletá středně 
velká fenka, kříženec zlatavé 
barvy s delší srstí. Je klidná, 
poslušná a čistotná. Vhodná ke 
starším lidem, nevyžaduje delší 
procházky. Nalezena 19. března 
na rozhraní Prahy 3 a 10.

3) 00719/2012 dvouletá menší bílá 
fenka, kříženec s dlouhou srs-
tí. Je čistotná, hodná, veselá, 
vhodná do bytu. O její delší srst je třeba pečovat. Nalezena 7. dubna 
v Praze 3.

4) 00744/2012 osmiletý pes, bílý bulteriér s černým uchem. Je hod-
ný, poslušný a čistotný, vhodný do bytu. Nalezen 11. dubna na 
Vinohradech.

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

�

4
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V Obřadní síni žiž-
kovské radnice se 
v dubnu konaly 
oslavy zlatých, sma-
ragdových i diaman-
tových svateb. 

V úterý 17. dubna si 60 let spo-
lečného života připomenuli man-
želé Pavla a Rudolf Bělohubí 
a Marta a Jan Světlíkovi, sma-
ragdovou svatbu a 55 let trvání 
manželství oslavily také dva páry 
– Jiřina a Karel Moravovi a Mi-
lena a Josef Peškovi. Tři manžel-
ské dvojice Jana a Karel Bucharo-
vi, Bohumila a Karel Hosnedlovi 
a Jaroslava a Jindřich Tesařovi si 
po 50 letech společného života 
připomenuli svůj slib a oslavily 
svatbu zlatou.

Oslavy jubilejních svateb po-
kračovaly také v úterý 24. dub-
na. Na žižkovskou radnici přišli 
oslavit svoji diamantovou svatbu 
a 60 let od uzavření manželství 
Alena a Jan Skučkovi a Irena 
a Luděk Šafaříkovi, 55 let trvání 

manželství a svatbu smaragdo-
vou si připomenuly tři manželské 
dvojice – Karolina a Josef Krej-
zovi, Vlasta a Jaroslav Kudyno-
vi a Marie a Jaroslav Popelkovi. 
V Obřadní síni radnice se ale 
slavily i svatby zlaté – 50 let od 

uzavření sňatku si tu připomenu-
li Jana a Ladislav Herbergerovi 
a Jindřiška a Josef Mrštíkovi. 

Všem jubilantům mnoho lásky, 
štěstí a zdraví do dalších let spo-
lečného života popřál zástupce 
starosty Jiří Matušek. Při slav-

nostních ceremoniálech pořáda-
ných u příležitosti oslav jubilej-
ních svateb pravidelně pomáhají 
žáci Základní školy Havlíčkovo 
náměstí, kteří jubilanty uvítají 
a doprovodí je na jejich místa. �

-mot-

Na radnici se slavily jubilejní svatby

DOMÁCÍ ZÁPASY 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
6. května (neděle) 10.15 

s SK Dynamo Č. Budějovice
12. května (sobota) 17.30 

s FC Hradec Králové

Obrázky z Maroka se na Žižkově líbily
V dubnu byla v Přírodovědném klubu Café Barrande v Ježkově uli-
ci uspořádána již čtvrtá výstava obrazů Miloše Lomoze, tentokrát 
s názvem „Obrazy a obrázky z Maroka“. Vernisáž výstavy poctila 
svojí návštěvou i Její Excelence marocká velvyslankyně paní Souriya 
Otmani (na snímku). Výstava bude k vidění i v budově České geolo-
gické služby na Klárově. �

První dubnový víkend si strážníci posvítili na to, zda v provozov-
nách v Praze 3 nenalévají hostům mladším 18 let. Během jediného ví-
kendu zkontrolovali 201 provozoven a také parky a veřejné prostory, 
na kterých se mládež nejčastěji schází. Při kontrole 138 osob odhalili 
dva případy podání alkoholu osobám mladším 18 let. Přestupky vy-
řešili na místě blokovými pokutami uloženými těm, kteří požití alko-
holu mladistvým umožnili.
 „Kontroly podávání alkoholu mladistvým neděláme jen při takto pláno-
vaných akcích. Autohlídky jsou standardně vybaveny přístrojem na mě-
ření alkoholu v dechu. Při podezření na mladistvé pod vlivem alkoho-
lu tedy strážníci mohou ihned jednat. A nejedná se o represi. Tvrdím, že 
jde naopak o prevenci. O snahu uchránit mládež před možnými vážný-
mi následky požívání alkoholu,“ řekl Dušan Machoň, ředitel strážní-
ků z Prahy 3. �

OKV MP

Na výstavě 
Cena sv. Lukáše 
byla udělena 
i divácká cena 
Slavnostní dernisáží a udělením 
Ceny diváků byla v Galerii pod 
radnicí na Havlíčkově náměstí 
v pondělí 2. dubna ukončena již 
osmá výstava prací studentů Ka-
tedry výtvarné výchovy Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Poprvé studentské práce 
při vernisáži výstavy oceňovala 
odborná porota volená z řad pe-
dagogů a studentů. Při dernisáži, 
na které zazněly také písně v po-
dání hudební formace Gavrilo´s 
Principle, ale vítěze studentských 
prací zvolili samotní náv štěvníci 
výstavy. Nejvíce hlasů získal „Re-
liéf Orlických hor“ autorky Jany 
Kábrtové, která se tak stala drži-
telkou Ceny diváků. �

Strážníci z Prahy 3 kontrolovali 
dodržování zákazu podávání 
alkoholu mladistvým

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Jan a Alena Skučkovi a Irena a Luděk Šafaříkovi„Diamantoví“ manželé Rudolf a Pavla Bělohubí a Marta a Jan Světlíkovi

Nová ulice se jménem Olgy Havlové
Jedna z ulic v novém rezidenčním parku na Vackově nese od středy 
25. dubna jméno první manželky prezidenta Havla. Slavnostního 
odhalení názvu ulice se zúčastnila ředitelka Výboru dobré vůle – Na-
dace Olgy Havlové Milena Černá, členové jeho správní rady Dana 
Němcová a Ivan M. Havel a také starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. 
Olga Havlová se na Žižkově narodila a také se v roce 1964 na zdejší 
radnici za Václava Havla provdala. �
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