
Vážení a milí čtenáři, 

Žižkov má v očích řady lidí stále 
pověst proletářské čtvrti a Vinohra-
dy často vnímáme jen jako území 
s nejrozvinutější prvorepublikovou 
činžovní zástavbou v metropoli. 
Málokdo si tak uvědomí, že čtvr-
tinu území třetí městské části tvoří 
veřejná zeleň. 

Praha 3 tak díky Vítkovu, Paru-
kářce, Židovským pecím a Olšanům 
má ideální potenciál, aby v rám-
ci širšího centra metropole na jejím 
území vznikla překrásná oddechová 
zóna. V rámci kultivace veřejného 
prostranství však vedle velkých in-
vestic do obnovy parků nesmíme za-
pomínat ani na menší investice.

Žižkovská radnice spravuje na 
svém území více než tři desítky dět-
ských hřišť. Jejich seznam a po-
pis naleznete v těchto Radničních 
novinách. Některá svítí novotou 
a moderními herními prvky, ji-
ná na celkovou rekonstrukci či díl-
čí investice stále čekají. Část z nich 
naleznete ve velkých parcích, ně-
která se skrývají ve vnitroblocích 
domů, někdy se jedná jen o malá 
pískoviště. V anketním lístku v pří-
loze těchto Radničních novin, vě-
nované dětským hřištím, se může-
te i Vy vyjádřit k tomu, jak si jejich 
podobu představujete. Můžete zde 
vznášet podněty na dovybavení 
hřišť nebo rozšíření zázemí pro ma-
minky. Na základě obdobné an-
kety, kterou zorganizovala radni-
ce před dvěma lety, jsme následně 
naplánovali řadu investic, mimo 
jiné také na vítězném hřišti Pod 
Kapličkou a nově zbudované záze-
mí dnes již slouží dětem i rodičům. 
Budeme se těšit na vaše podněty.

Havlíčkovo náměstí se na jedno odpoledne vrátilo v čase o 130 let

Před 130 lety byl cí-
sařským rozhodnu-
tím Žižkov povýšen 
na město. Na oslavy 
ale tenkrát nebyl čas. 
Nejdříve je zdržova-
la opozice, pak vy-
hořelo Národní di-
vadlo a celý národ 
držel smutek. To se 
žižkovští rozhodli 
u příležitosti 130. vý-
ročí napravit. Žiž-
kovská radnice vy-
zvala klub vojenské 
historie Gardekorps 
a divadlo v Pytli 
a společně uspořáda-
li na Havlíčkově ná-
městí velkolepý his-
torický obraz.

Jako kdyby byly hodiny na Hav-
líčkově náměstí kouzelné a oto-
čily ručičkami o více než sto 
let. Dámy v sukních se sluneč-
níky v doprovodu pánů v cylin-
drech korzovaly, cyklisté zruč-
ně kroužili na vysokých kolech, 
kluci roztáčeli káču a holky se 
pokoušely přijít na kloub ku-
želkám. K tomu všemu vyhrá-
valo chvíli smyčcové trio, chvíli 
vojenská kapela a občas zazně-
ly i žižkovské hospodské písně 
v podání Péra za kloboukem.

Na klid a pořádek dohlíže-
li četníci, ostrostřelci, technické 
pomůcky právě vynalézal Franti-
šek Křižík, jen ten císařpán nějak 
nepřišel. Objevili se zato mnozí 
žižkovští starostové, ten první – 
Hartig, druhý Wertmüller, dal-
ší Bláha. Setkání s nimi si ovšem 
nenechali ujít ani politici sou-
časní v čele se starostkou Vladi-
slavou Hujovou a jejími zástup-
ci – pány Matuškem, Hellerem, 
Sladkovským i Kalouskem. 

Společně pozvali ctěnou veřej-
nost na prohlídku radnice, o kte-
rou byl značný zájem. Vycházky 
po Žižkově s výkladem budou 
ostatně pokračovat i v dalších 
měsících (více v rámečku). Celé 

odpoledne bylo věnováno živé 
výuce žižkovských dějin a připo-
menuly se mnohé kapitoly z his-
torie… například ze stavby rad-
nice nebo rozpouštění sněmu. 

Za pomoci žižkovských dob-
rovolníků a bedlivého dozoru 
četnictva byla vztyčena první 
žižkovská májka, následně byl 
i nalezen klíč od radnice, kte-
rý byl důkladně ukryt. Milovní-
ci historických zbraní se dočkali 
i výstřelů z replik hmoždíře – 
všichni si mohli představit, jak 
se tenkrát ohlašovalo poledne. 

Přímo u radnice vyrostlo ně-
kolik stánků, nefalšovaný Turek 
prodával turecký med, v impro-
vizované mincovně si mohly ne-
jen děti nechat vyrazit pamětní 
minci. �

-pú-

Více fotografií na str. 5

Žižkov si připomněl 
povýšení na město

� 
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Fajn den na Parukářce

Ačkoliv byl pátek třináctého, čtvr-
tý komunitní Fajn den Prahy 3 na 
Parukářce se vydařil. Slunce hřálo 
a na Parukářku si našlo cestu hod-
ně dětí i dospělých. Na stáncích 
se představily neziskové organi-
zace – mateřská centra, nízkopra-
hové kluby, domy dětí, sdružení 
zdravotně postižených, ekologická 
hnutí, občanské porady a další. �

ŽIVOT JAKO HRA

Na Parukářce byl pod zášti-
tou místostarosty Jiřího Matuš-
ka představen průvodce po žiž-
kovských neziskovkách „Život 
jako hra – jseš na tahu“, který 
napomáhá orientaci ve službách 
neziskových organizací. Čtená-
ři Radničních novin průvodce 
najdou v příštím vydání. �

Anketa k dětským 
hřištím a jejich 

kompletní přehled
strany 7–10

VLADISLAVA
HUJOVÁ,
starostka

Už čtvrtým rokem ožijí veřejná 
prostranství Žižkova a Vinohrad.
Festival Žižkov sobě přinese 
v červnu do ulic a parků 
koncerty, divadlo i sportovní 
akce. Vstup je zdarma. 

Program festivalu na str. 13

Tanec Praha 
2011

strana 12

Další komentovaná vycház-
ka po Žižkově se koná v pá-
tek 24. června od 14.00, sraz 
je pod televizní věží a téma-
tem budou Sochy a náměs-
tí. Na podzim se můžeme těšit 
na další dvě vycházky po žiž-
kovských dvorech. 
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RADA MČ PRAHA 3
Den dětí na Jiřáku
� Radní schválili konání pravidel-
ného Dne dětí na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Na dopolední Cra-
zy olympiádě na Pražačce děti 
soutěžily se známými sportovci 
jako je Dana Zátopková, Antonín 
Panenka či Robert Změlík, v od-
poledním programu na Jiřáku 
vystoupili například Miro Žbirka 
či Michal Nesvadba, ale také 
myslivci a modeláři.

Nová tělocvična 
pro mateřskou školu
� Rekonstrukcí suterénu u pa-
vilonu B a přístavbou schodiště 
do tohoto prostoru získá vloni 
zrekonstruovaná mateřská školka 
U Zásobní zahrady novou tělo-
cvičnu a víceúčelový sál se soci-
álním zařízením. O investici pro 
nejmenší rozhodli radní na svém 
zasedání v květnu, když schválili 
výběrové řízení na dodavatele. 
Investice by měla podle předpo-
kladu vyjít na šest a půl milionu 
korun.

Půjčky pro majitele 
domů
� Rada městské části schválila na 
svém posledním květnovém zase-
dání dvě půlmilionové bezúročné 
půjčky na rekonstrukce domů 
v městské části. Pomoc radnice 
z fondu obnovy získá společenství 
vlastníků jednotek na rekonstrukci 
a zateplení fasády domu Buková 
15 a 17. Další půjčku může čerpat 
vlastník domu ve Vlkově ulici 36 
na opravu fasády a s ní spojené 
klempířské práce. 

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru kancelář 
úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a fir-
my! Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid stano-
višť zajistí odvozová 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. června
Koněvova/V Jezerách 27. června
Soběslavská/Hollarovo nám. 27. června
Tachovské nám. (u tunelu) 27. června
Na Vrcholu/V Domově 13. června
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 13. června
Náměstí Barikád 13. června
Kostnické nám./Blahníkova 13. června
Buková/Pod Lipami 54 20. června
Jeseniova 143 20. června
Přemyslovská/Orlická 20. června
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 20. června
Křivá 15 5. června
Přemyslovská/Sudoměřská 5. června
U Rajské zahrady/Vlkova 5. června
V Zahrádkách/Květinková 5. června

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V průběhu června letošního roku 
dojde v Zóně placeného stání Pra-
ha 3 k zavedení smíšených parko-
vacích zón. Ve smíšených zónách 
bude platit následující režim: 
V době od 6.00 do 8.00 hodin – 
volné parkování.
V době pondělí – pátek, od 8.00 
do 18.00 hodin – parkovaní jak 
stávajících vlastníků parkovacích 
karet, tak i návštěvníků po zakou-
pení parkovacího lístku v parko-
vacím automatu (střednědobé stá-
ní max. 6 hod., tarif 30 Kč/hod.). 
Mimo tuto dobu – parkování 
pouze pro vlastníky parkovacích 
karet (tedy jako modré zóny).

V rámci této úpravy dojde 
také ke změně režimu parkování 

ve Šrobárově ulici (v úseku Jičín-
ská – Hradecká) z dosavadní rezi-
dentní zóny na střednědobou ná-
vštěvnickou zónu. 

V době uzávěrky novin také 
došlo k dohodě městských částí 
a hl. m. Prahy o dalším postupu 
při rozšiřování zón placeného stá-
ní – v případě Prahy 3 se jedná 
o oblast Jarova. Tato oblast spolu 
s některými částmi Prahy 5 a Pra-
hy 6 by podle této dohody měly 
být prvními, kde k rozšíření zóny 
placeného stání dojde. Vzhledem 
k technické i administrativní ná-
ročnosti zavedení zóny však kon-
krétní termín ještě nelze sdělit. �

MARTIN VANČURA,
Odbor dopravy

V rámci organizovaného mobilního sběru nebez-
pečných odpadů mohou občané (fyzické osoby 
s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) obsluze 
svozového vozidla bezplatně odevzdat k odstraně-
ní následující druhy nebezpečných odpadů: bate-
rie a akumulátory, nádoby od sprejů, mazací ole-
je a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny 
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, 
detergenty, zářivky a výbojky, pesticidy. Tento mě-
síc proběhne svoz nebezpečného odpadu v Pra-
ze 3 v úterý 7. června.

zastávky mobilního svozu (7. 6.) čas
Slezská / nám. Jiřího z Lobkovic 15.00 – 15.20
Slezská / Perunova 15.30 – 15.50
Ondříčkova u Žižkova nám. 16.00 – 16.20
Kostnické nám. 16.30 – 16.50
Roháčova / nám. Barikád 17.10 – 17.30
Loudova / Koněvova 17.40 – 18.00
Květinková / V Zahrádkách 18.10 – 18.30
Na Vrcholu / V Domově 18.40 – 19.00

Kontejner na bioodpad
V sobotu 18. června bude od 9 do 12 hodin v Jeseniově ulici č.143 přistaven kontejner na biologicky rozložitel-
ný odpad. Patří sem všechny zbytky ze zeleně, včetně kuchyňských zbytků rostlinného původu apod. Žádáme 
občany, aby této příležitosti využili a neodkládali rostlinný odpad do běžných velkoobjemových kontejnerů. �

Vzpomínka na oběti Pražského povstání
Na nádvoří Základní školy Pražačka se uskutečnilo tradiční pietní set-
kání při příležitosti 66. výročí osvobození Československa a ukončení 
II. světové války. Památku obětí Pražského povstání uctila starostka 
Vladislava Hujová společně se svým zástupcem Pavlem Sladkov-
ským, příslušníky odboje, skauty a žáky školy. �

Stavební práce na Sladkovského náměstí
V souvislosti s připravovanou úpravou přechodu pro chodce na Slad-
kovského náměstí (přechod opatřen světelnou signalizací na výzvu) 
budou v chodníku v Seifertově ulici v úseku Krásova – Lipanská
prováděny výkopové práce. Protože některé výkopy budou i ve vo-
zovce, dojde rovněž ke krátkodobým uzavírkám (4 až 5 dnů) ulice 
Víta Nejedlého a Sladkovského nám. ve vjezdu do Vlkovy a Čajkov-
ského ulice. Výkopové práce budou prováděny po etapách od 6. do 
24. června. Z důvodu stavebních úprav bude přechod pro chodce 
dočasně uzavřen a místo něj budou v blízkosti vyznačeny dva dočas-
né přechody. �

VÁCLAV SEDLÁK, Odbor dopravy   

Plánovaná uzavírka v Jeseniově ulici
Pražská vodohospodářská společnost a. s. zahájí v červenci obno-
vu vodovodního řadu v ul. Jeseniova mezi ulicemi Jana Želivského 
a Za Žižkovskou vozovnou z důvodu jeho stáří a poruchovosti. Aby 
výstavba co nejméně omezovala dopravu, bude vždy prováděna od 
křižovatky ke křižovatce, každý úsek bude mít zpracován individuální 
plán dopravního opatření. Dokončení celé akce bude v roce 2012. �

Pražská vodohospodářská společnost

O prázdninách budou jesle uzavřeny
Jesle v Roháčově 40 budou během července a srpna z provozních 
důvodů uzavřeny. Jesle otevřou opět ve čtvrtek 1. září. �

PATRICIE HNÁTKOVÁ, oddělení zdravotnictví

Svoz nebezpečného odpadu

Zavedení smíšeného stání se týká následujících lokalit:
ulice stávající zóna úsek

Fibichova střednědobá 
návštěvnická 

Ondříčkova – Pospíšilova 
(východní strana)

Husinecká rezidentní celá
Chelčického rezidentní slepá část za hotelem Olšanka
Krásova rezidentní Vlkova – Seifertova
Kostnické nám. rezidentní Husinecká – Blahníkova
Lupáčova rezidentní Táboritská – Chelčického

nám. W. Churchilla střednědobá 
návštěvnická U Rajské zahrady – Seifertova

Vinohradská střednědobá 
návštěvnická

levé parkoviště před hlavním 
vchodem do Olšanských hřbi-
tovů (vlevo)

Žižkovo nám. rezidentní Ondříčkova – Křišťanova

Připravují se smíšené parkovací zóny

Vyhlášení grantového řízení v sociální oblasti pro rok 2011
Na základě V. dotačního programu hlavního města 
Prahy vyhlásila městská část Praha 3 grantové 
řízení na vybrané druhy sociálních služeb:

a) pečovatelská služba,
b) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

O grant může zažádat poskytovatel výše uvede-
ných sociálních služeb, který splňuje náležitosti pod-

le zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace 
jsou uvedeny v Podmínkách pro poskytování grantu 
na webových stránkách Prahy 3 (www.praha3.cz). 
Do grantového řízení budou zařazeny žádosti poda-
né nejpozději do 10. 6. 2011 včetně. �

VLADIMÍR BERAN, Odbor sociálních věcí
 e-mail: vladimirb@praha3.cz

Odbor technické správy majetku a investic, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387
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Nové navigace předali místostarostové Pavel Sladkovský (vlevo) a Tomáš Kalousek

Ministr kultury rozhodl, že Nákladové 
nádraží zatím nebude památkou
Rozkladová komise 
ministerstva kultury  
doporučila zrušit 
rozhodnutí o pro-
hlášení části Ná-
kladového nádraží 
Žižkov za kulturní 
památku. Ministr 
kultury toto dopo-
ručení respektuje 
a nádraží zatím pa-
mátkou nebude.
„Chci připomenout, že jsem jako mi-
nistr kultury v rámci správního ří-
zení v procesním postavení poslední 
instance. Proti rozhodnutí ministra 
kultury už neexistuje řádný opravný 
prostředek. V tak dlouhodobém a slo-
žitém případu jsem se rozhodl postu-

povat maximálně obezřetně a re-
spektuji doporučení právníků,“ řekl 
krátce po verdiktu ministr kultu-
ry Jiří Besser.

Právníci rozkladové komise 
podpořili své doporučení čtyřmi 
zásadními argumenty:

Podnět k prohlášení objek-
tu za kulturní památku podalo 
územní odborné pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu 
v Praze 14. srpna 2003. Minister-
stvo kultury však správní řízení 
ve věci zahájilo až po téměř sed-

mi letech a tato prodleva neod-
povídá principu dobré správy.

Odborná hodnocení památko-
vých hodnot objektu byla navíc 
učiněna subjekty, které sice mají 
odbornou kvalifikaci, ale prohlá-
šení objektu za kulturní památ-
ku je v jejich zájmu. Argumenty 
o dostatečné míře památkových 
hodnot objektu vycházejí mi-
mo jiné od územního odborné-
ho pracoviště Národního památ-
kového ústavu v Praze a Klubu 
Za starou Prahu, z jejichž stra-
ny byly zároveň podány návrhy 
na prohlášení objektu za kultur-
ní památku.

Při rozhodování ministerstva 
byla také zcela opomenuta ob-
last práv účastníka nabytých 
v dobré víře, zejména v souvis-
losti se zamýšlenými investicemi 
v dané oblasti, které jsou závislé 
na demolici objektu. Zároveň ne-
byla kvalifikovaně řešena proble-

matika budoucího využití, a to 
z hlediska ekonomické udržitel-
nosti, funkčního uplatnění i ve-
řejného zájmu.

Ministerstvo kultury se navíc 
vyjadřovalo ke konceptu nového 
územního plánu městské části 
Prahy 3, který obsahoval demo-
lici objektu. K danému koncep-
tu nebyly z jeho strany vznese-
ny zásadní námitky. V té době už 
přitom ministerstvo kultury té-
měř pět let evidovalo návrh na 
prohlášení objektu za kulturní 
památku. 

I přes výše uvedené rozhodnu-
tí ministra kultury Jiřího Bessera 
je Nákladové nádraží Žižkov stá-
le v režimu předběžné ochrany, 
který objekt chrání před demo-
licí. Případ se tedy vrací prvoin-
stančnímu orgánu, tedy Odbo-
ru památkové péče ministerstva 
kultury. �

-MK ČR-

Žižkovská radnice pomáhá policii v boji s kriminalitou
Žižkovská radnice 
opět podpořila míst-
ní policisty v boji 
s kriminalitou v Pra-
ze 3. Městská část 
protidrogovému od-
dělení Policie České 
republiky v Lupá-
čově ulici zapůjčila 
nový počítač, skener 
a navigaci.

Tuto techniku nezbytnou pro 
výkon policejní služby předali 
v pondělí 23. května místosta-
rostové Tomáš Kalousek a Pa-
vel Sladkovský. „V programovém 
prohlášení jsme deklarovali, že 
bezpečnost je jednou z našich prio-
rit. Proto policejní práci v Praze 3 
chceme co nejvíce podporovat,“ 
uvedl Pavel Sladkovský.

Podporou protidrogového od-
dělení navazuje žižkovská rad-
nice na pomoc, kterou vloni po-
skytla i městským strážníkům, 
když jim z prostředků městské 
části pořídila jako dar speciál-

ní kamerový systém pro moni-
torování poznávacích značek 
projíždějících vozidel. Zařízení 
přispělo k několikanásobnému 
zvýšení vyřešených případů od-
cizených vozidel v Praze 3. „Bě-
hem roku 2010 jsme díky kamero-
vému systému prověřili 390 700 
vozidel, nalezena byla čtyři odcize-
ná vozidla. V prvním čtvrtletí letoš-
ního roku byla zatím nalezena tři 
vozidla z celkového počtu 110 689 
prověřovaných vozů,“ upřesnil ře-
ditel Městské policie v Praze 3 
Dušan Machoň. �

-mot-

Farmářské tržiště 
městské části Pra-
ha 3 na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad patří 
mezi nejlepší v celé 
republice. Zákazníci 
na něm oceňují jeho 
výhodnou polohu, 
příjemné prostředí 
i širokou nabídku. 
Toto hodnocení při-
nesl v květnu časo-
pis Týden, který se 
obsáhle zabýval ob-
líbenými farmářský-
mi trhy. 

Spolu s novým fenoménem se 
také vyrojily otázky po původu 
a kvalitě nabízeného zboží. 
Časopis zmiňuje přípa-
dy z holešovické tržni-
ce, kde se namísto české 
produkce prodává zbo-
ží z velkoskladů. Organi-
zátoři trhů na Jiřáku formu-
lovali dvě základní pravidla: 
prodávající musí být výrobcem 
nabízeného zboží nebo musí 
být výrobcem k prodeji písem-
ně pověřen. Dále je povinen se 
smluvně zavázat, že zboží ne-
nakupuje z velkoskladu. 

Někteří zákazníci ale pou-
kazují na to, že jsou na tržiš-
tích k dostání také mořské ry-
by, které nelze považovat za 
lokální produkty. „Po dlouhém 
přemýšlení jsme dali šanci i něko-
lika výjimečným produktům, které 

podle našeho názoru stojí za hřích. 
Vedle mořských ryb jsou to i maďar-
ské a slovenské domácí klobásy a ov-
čí sýry, domácí olivový olej a tím 
jsme skončili,“ vysvětluje Jiří Sed-
láček ze sdružení Archetyp, které 
s městskou části tržiště pořádá.

„Městskou část motivovaly k po-
řádání farmářských trhů dva hlav-
ní důvody. Především zájem obča-
nů a pak také naše snaha o podporu 
místního zemědělství. Před zahájením 

prvních trhů jsme pořádali rozsáhlou 
anketu a hlas veřejnosti se jed-

noznačně přikláněl k myšlence 
učinit u mořských ryb výjimku 
z podmínky o lokálním půvo-
du,“ uvedl zástupce staros-
ty Pavel Sladkovský.

V průběhu června se 
však návštěvníci trhů na 
náměstí Jiřího z Poděbrad 

mohou těšit především na 
dvě velké oslavy tuzemských 

tradic, které nemají s faktem, že 
Česko nemá moře, nic společné-
ho. V sobota 18. června mohou 
oslavit příchod prvního českého 
jarního ovoce, které symbolizuje 
příchod léta, sluníčka a teplých 
večerů. Slavnosti českých jahod 
na Jiřáku nabídnou produkci 
z řady českých farmářských ja-
hodových polí. „U jahod platí pra-
vidlo, že čím chutnější odrůda, tím 

je křehčí a má kratší životnost. Pro-
to se vyplatí přivstat a ochutnat tak 
čestvě sklizené plody, které farmá-
ři přivezou z polí,“ říká Jiří Sedlá-
ček. Odbornou záštitu nad slav-
ností převzala Česká ovocnářská 
unie.

Už slavný vědec Albert Ein-
stein říkal, že až z naší plane-
ty zmizí poslední včela, lidstvu 
budou zbývat jen čtyři roky ži-
vota. Ve středu 22. června proto 
bude tržiště patřit českým vče-
lařům a medobraní 2011. V po-
sledních letech se do České re-
publiky začal masivně dovážet 
med ze subtropických pásem, 
který mívá nezřídka vyšší obsah 
nežádoucích látek. „Med od čes-
kých včelařů je unikátní, přijďte se 
dozvědět proč,“ láká Jiří Sedláček 
z Archetypu. �

-pú-, -jas-

Farmatrhy na Jiřáku čekají oslavy jahod a medobraní
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Během léta bude za 19 milionů 
korun kompletně přebudována 
varna včetně zázemí a vyměněna 
gastrotechnologie. Kuchyni čeká 
výměna podlah a obkladů, vybu-
dován zde nově bude i nákladní 
výtah. 

Rekonstrukce je poslední takto 
velkou investicí městské části do 
gastronomického zázemí základ-
ních škol na jejím území, menší 
úpravy čekají už jen školní jídel-
nu v Žerotínově ulici. 

„Je to poslední velký krok k tomu, 
aby Praha 3 měla ve školství špičko-
vé moderní podmínky pro stravování 
našich dětí. Kvalitní gastronomie je 

nezbytnou podmínkou rozvoje zdra-
vého životního stylu mladé generace,“ 
řekl zástupce starosty pro školství 
Jiří Matušek.

Podle něj jsou důkazem zlep-
šení i výsledky jednotlivých jíde-
len. Kuchařský tým ze základ-
ní školy Chmelnice se například 

v loňském roce umístil na dru-
hém místě celorepublikové soutě-
že o nejlepší školní oběd, ve kte-
ré výtvory kuchyní posuzoval tým 
specialistů na vaření v čele s „Klu-
kem v akci“ Ondřejem Slaninou 
(na snímku). �

-jer-

Základní škola Jeseniova získá 
novou moderní kuchyni
Základní škola Jese-
niova získá v průbě-
hu letních prázdnin 
novou kuchyni. 
Investicí do gastro-
nomického zázemí 
této školy městská 
část zakončí sérii 
velkých investičních 
akcí, během kterých 
modernizovala stra-
vovací zázemí zá-
kladních škol.

Míst ve školkách pro příští rok 
přibude více, než žižkovská rad-
nice původně plánovala. Rada 
městské části na svém květnovém 
zasedání totiž rozhodla o dalším 
navýšení kapacit pro předškolní 
vzdělávání. Radnice tak zareago-
vala na aktuální výsledky únoro-
vého zápisu do mateřských škol.

„V současné době se jako koncepč-
ní a rychlé řešení jeví provést staveb-
ní úpravy školní budovy v Perunově 
ulici, ve které vzniknou tři nové tří-

dy v rámci stávající mateřské školy,“ 
říká zástupce starosty pro škol-
ství Jiří Matušek.

Úpravou tří až čtyř učeben 
a sociálního zázemí by měla na-
víc ve školce v Perunově ulici 
vzniknout dostatečná kapacita, 
aby mohly být do školky přija-
ty i ty děti, které dosáhnou tří 
let do konce kalendářního roku. 
Těch po únorovém zápisu zůsta-
lo nepřijato 85. �

-jas-

Tělocvična Sokola 
Královské Vinohra-
dy se stala dějištěm 
finále Amos tour 
2011. Žižkovská 
základní škola Jese-
niova v něm vybojo-
vala třetí místo.
Zástupci škol z Prahy 1, 2 a 3 sou-
těžili ve čtyřech  netradičních disci-
plínách – v běhu s popelnicí, veslo-
vání na trenažéru, v soutěži „shoď 
ho“ a v jízdě na bobokárách.

Soutěže se zúčastnilo šest škol, 
vždy dvě nejlepší z obvodního 
kola, na Amos tour se probojova-
ly ZŠ Chelčického a ZŠ Jesenio-
va a spolužáci jim vytvořili bouř-
livou atmosféru.

Finálovými boji provázel Da-
libor Gondík, školáky z trojky 
přišli podpořit i starostka měst-
ské části Vladislava Hujová a je-
jí zástupci Jiří Matušek a Pa-
vel Sladkovský. Patronem týmu 
Prahy 3 byl olympijský vítěz 
Aleš Valenta.

Sportovcům z Jeseniovky se 
velmi vydařila závěrečná disci-
plína – jízda na bobokárách, 

kde v soutěži s hromadným star-
tem zvítězili se značným násko-
kem. Ve chvílích mezi soutěžemi 
si mohly děti vyzkoušet fris-
bee, herní konzoli kinect a nau-
čit se základním kouskům s foot-
bagem a break dance.

Základka Jeseniova obsadi-
la krásné třetí místo, což dětem 
vyneslo 50 tisíc korun a týdenní 
školu v přírodě. Ceny vítězům 
předávala i atletická legenda Da-
na Zátopková, spolu s pražským 
primátorem Bohuslavem Svobo-
dou. Žáci ze ZŠ Chelčického ob-
sadili šesté místo. �

-pú-

Praha 3 vybojovala na Amos tour 2011 třetí místo

Kapacita školek 
v Praze 3 se bude 
dále rozšiřovat
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Písecká 17, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz

Pro dospělé – přednášky 
„Montessori v kostce“
  4. st 18.30 Aplikace 

Montessori pedagogiky 
18. st 18.30 Montessori peda-

gogika – praktický život 
a smyslová výchova 

25. st 18.30 Matematika 
v Montessori 

pondělí
  9.00 Palečci (1 – 2 roky)
14.00 Batolátka s prvky 

Montessori (1 – 1,5 roku)
úterý
15.00 Písnička (1 ,5 – 2 roky)
16.00 Písnička (2 – 3 let)
17.00 Písnička (3 – 6 let)
středa
11.00 Písnička (2 – 3 roky)
14.00 Angličtina hrou (2 – 4 roky)
15.00 Angličtina hrou (3 – 7 let)
16.00 Kutílci (2 – 3 roky)
17.00 Kutílci (3 – 4 roky)
čtvrtek
  9.00 Eko výtvarná dílna 

(1,5 – 2 roky)
10.00 Eko výtvarná dílna 

(2 – 3 roky)

11.00 Palečci (1 – 2 roky)
12.00 Indiáni (3 – 4 roky)
15.00 Začínáme s Montessori 

(1,5 – 2 roky)
16.00 Začínáme s Montessori 

(2 – 3 roky)
17.00 Začínáme s Montessori 

(2 – 3 roky)
pátek
15.00 Začínáme s Montessori 

(1,5 –2 roky)
16.00 Začínáme s Montessori 

(2 – 5 let)

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

  6. po 15.00 „Herna plná zvířá-
tek“ aneb představ svého 
zvířecího kamaráda 

  7. út 16.00 Výtvarná dílna

Turnaje pro mládež v herně:
  7. út 14.00 stolní fotbálek žá-

kovských dvojic
14. út 14.00 stolní tenis 

učitel+žák
21. út 14.00 Pirátské vrchcáby 

(turnaj ve hře v kostky)

28. út 14.00 „Vítejte prázdniny“ 
– disko na rozlučku se 
školním rokem

Pro maminky s dětmi 
čt 9.50 Pilates s hlídáním (hlídání 

je možné i bez cvičení, 
i pilates bez hlídání)

po 17.00, út 19.00, pá 17.00 
Pilates (bez hlídání, Chva-
lova ul., tel. 723 908 015)

Prázdninové akce 
1. 7. a 29. – 31. 8. 8.30 – 15.00, 
cena 70 Kč/den 
Program bude vybrán přiměřeně 
k zájmům dětí a věkové skupině 
přihlášených a bude aktualizován 
podle počasí. Přihlášky do 10. 6.

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

21. – 28. 6. Tradiční benefiční vý-
stava keramiky DDM Ulita 

19. 6. – 26. 6. Otevřený tábor – 
pro děti a jejich rodiče 

Připravujeme na červenec:
Léto pražských děti – prázdni-
nové programy pro děti školního 
věku. Každý den jiný zábavný pro-
gram – sportovní, taneční, umělec-
ký, ale i poznávání Prahy a výlety 

po okolí. Více informací o termí-
nech a programu na www.ulita.cz

Mateřský klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy.
Otevřeno:
út 9.00 – 12.30 a 13.30 – 17.00 
st 9.00 – 13.00
čt 9.00 – 13.00 a 14.00 – 18.00
pá 9.00 – 12.00
16. čt 16.00 Zahradní slavnost 

klubu Ulitka 
 
Beztíže – nízkoprahový klub: 
Každý všední den od 15.00 do 
19.00 hodin otevíráme klub, kam 
může přijít kdokoliv ve věku 
11–21 let. Najdeš tu fotbálek, 
hřiště, počítače, někdy zábavu, 
někdy klídek. Pořádáme free-
style-battly a další akce. Pokud 
něco řešíš, můžeš přijít taky.
29. st 15.00 Letní reggae párty

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

TIP MĚSÍCE 
16. čt 9.00 Malá žižkovská pouť 

u příležitosti osmých na-
rozenin Nové Trojky 

 9.00 – 12.00 dopolední 
program 

 9.00 Znovuotevření Prv-
ní novotrojkové realitní 
kanceláře, dále výtvarné 
dílny, pouťové dobroty, 
divadélko a nakrojení na-
rozeninového dortu.

Pro rodiče s dětmi
  3. pá 18.00 (do soboty 10.00) 

Pyžámkový večírek aneb 
Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my. Rezerva-
ce Helena tel.: 775 644 978

Novinky z naší nabídky: 
po 13.15 Dějiny umění (7 – 9 let)
po 14.45 Páni kluci I.
po 16.30 Páni kluci II.
po 16.00 Keramický ateliér pro 

rodiče s dětmi a dospělé
út   8.30 Pilates pro dospělé
út 17.30 Keramický ateliér pro 

rodiče s dětmi a dospělé
st 16.30 Malý mysliveček 

(od 6 let)
st 16.30 Muzicírování pro rodiče 

s dětmi
st 19.00 Drátování pro dospělé
čt 19.30 Ateliér linorytu pro do-

spělé

15. 6. končí programy a kur-
zy Nové Trojky. Během letních 
prázdnin se pravidelné aktivity 
nekonají. V září otevíráme 5. 9., 
pravidelné programy a kurzy za-
čínají v týdnu od 12. 9. Již nyní 
je možné si rezervovat místa 
v kurzech na školní rok 2011/12. 
Kompletní nabídku kurzů najdete 
na www.novatrojka.cz 

„Právě to, že charitativní práce má 
v naší kultuře dlouhou historii, jsem 
chtěla dětem vysvětlit názorně. A tak 
jsme – i s pomocí rodičů – vytipova-
li pět různých charitativních organi-
zací, se kterými jsme začali spolupra-

covat,“ říká ředitelka programu 
English Across the Subject De-
anna Barešová. 

Prvňáci se seznámili s Domo-
vem Sue Ryder, který poskytuje 
pomoc i bydlení seniorům, dru-

háci se vydali do Tábora, kde síd-
lí sdružení Kaňka, které se sta-
rá o děti s postižením. Třeťáci se 
téměř bez výjimky zamilovali do 
psů, které sdružení Helppes cvičí 
pro potřeby lidí s různými handi-

capy. Čtvrťáci se setkali s dobro-
volníky ze sdružení Dialog zpro-
středkovávající adopce afrických 
dětí na dálku. Žáci pátých tříd 
uspořádali dětský den pro děti 
z Kolpingova domu, který posky-
tuje útočiště maminkám v nouzi.

Všem organizacím chtěly dě-
ti alespoň pomoci, a tak vyrobily 
různé dárkové předměty, které na-
bídly k prodeji v neděli 22. května 
na školní zahradní párty. Cestu na 
zahradu si nakonec našlo 270 lidí, 
a výtěžek z celé charitativní akce 
dosáhl neuvěřitelných 31 tisíc ko-
run, které budou rozděleny mezi 
jednotlivá sdružení. 

„Nedělní slavnost překonala všech-
na naše očekávání, bylo to krásné 
odpoledne plné úžasných lidí, slunce 
a smíchu. Příští rok se určitě pokusí-
me akci zopakovat,“ dodává Dean-
na Barešová. �

-pú-

Děti ze ZŠ Jarov pomohly potřebným

Čtyřicet let 
s Unionem Žižkov
A. F. K. Union Žižkov patří me-
zi nejstarší české fotbalové kluby 
se slavnou minulostí. Jeho bar-
vám je úctyhodných čtyřicet let 
věrný Petr Bláža – současný tre-
nér týmu mužů, který má pod je-
ho vedením nakročeno zpět do 
skupiny B pražské 1. třídy.

Petr Bláža začal hrát fotbal za 
Union Žižkov (tehdejší TJ Spo-
je) v šesti letech, v dorostu pat-
řil ke špičce klubu. Odehrál přes 
500 zápasů, ve kterých nastřílel 
přes 300 gólů. Úspěchy sbírá ale 
také jako trenér – postup osla-
vily týmy od minipřípravky přes 
mladší i starší žáky až k součas-
nému týmu mužů. Oslava čtyři-
ceti věrných let oddílu vyvrcholí 
11. a 12. června turnajem fotba-
lových nadějí – Bláža Cup. �

Aplaus virtuosům ze Žižkova
Vynikajícím úspěchem žáků Hudební školy 
hl. m. Prahy, která sídlí na Komenského náměstí, 
skončilo o víkendu 21. – 22. května celostátní ko-
lo Národní soutěže Základních uměleckých škol 
ve hře na smyčcové nástroje.

Celkem 7 prvních cen a 4 druhé, absolutní ví-
tězství v kategorii violoncell a mnoho zvláštních 
ocenění poroty ukazují na zcela mimořádné posta-
vení této hudební školy v České republice. Některé 
z laureátů soutěží můžete v červnu slyšet na kon-
certech v sále Martinů. �

Hudební škola hlavního měs-
ta Prahy zve na koncerty svých 
žáků a absolventů v sále Mar-
tinů HAMU, Malostranské 
nám. 13, Praha 1
15. st 19.00 Orchestrální kon-

cert – účinkují: Student-
ský symfonický orchestr 
a Collegium Instrumentalis

21.  út 17.30 Koncert laureátů 
Mezinárodní hudební sou-
těže Pražské jaro

Žáci základní ško-
ly Jarov se už od ro-
ku 2005 učí anglicky 
v rámci výukového 
programu English 
Across the Subjects. 
Cílem tohoto progra-
mu není jen znalost 
angličtiny, ale i se-
známení se s angloa-
merickou kulturou. 
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Stane se hřiště 
Pod Kapličkou 
opět nejoblíbe-
nějším jako před 
dvěma lety, nebo 
jím bude nové mo-
derní hřiště na Vr-
chu sv. Kříže, které 
otevřelo své brány 
dětem po komplex-
ní rekonstrukci za 
7,2 milionů korun 
v loňském roce na 
podzim? Nebo to 
bude nějaké další 
ze tří desítek hřišť, 
které na svém úze-
mí městská část 
Praha 3 spravuje? 
To se ukáže v dru-
hém ročníku ankety 
„O nejoblíbenější 
dětské hřiště v Pra-
ze 3“, kterou po-
řádá třetí městská 
část ve spolupráci 
s rodinnými centry 
Nová Trojka, Pale-
ček a Ulitka.

Městská část má na svém úze-
mí ve správě celkem 31 dětských 
hřišť a pískovišť. V průběhu 
června a července je rodiče mo-
hou oznámkovat jako ve ško-
le v anketě, kterou naleznou 
v Radničních novinách, na we-
bu www.praha3.cz, ale také v ro-
dinných centrech Nová Trojka, 
Paleček a Ulitka. Vedle hodno-
cení hřišť zde občané mohou 
také vyjádřit své připomínky 
a podněty k jednotlivým oázám 
pro nejmenší v Praze 3. Minulá 
anketa mezi veřejností se stala 
námětem pro rozsáhle investice 

radnice do dětských hřišť. Právě 
díky ní vyrostlo Pod Kapličkou 
moderní sociální zařízení s toa-
letami a přebalovacím pultem, 
řada hřišť byla vybavena mobil-
ními toaletami, bylo zrekonstru-
ováno také devět pítek s pitnou 
vodou.

„Poptávka a připomínky veřejnos-
ti jsou pro nás při plánování investic 
do veřejného vybavení neocenitelné. 
Odborníci na herní prvky, zahrad-
ní architekti a projektanti mohou na 
místě přehlédnout detail či souvislost. 
Ty však neuniknou mamince, kte-
rá každodenně se svými dětmi hřiště 

navštěvuje. Proto přivítáme všechny 
podněty rodičů, včetně těch, které se 
netýkají přímo hřišť, ale třeba nebez-
pečného přechodu v okolí, který by-
chom mohli zlepšit v rámci investic 
do silniční dopravy,“ uvedl zástup-
ce starosty Pavel Sladkovský.

Vedle investic do hřišť začala 
městská část s přípravou projektu 
na nový herní areál pro mládež, 
který slíbilo vedení městské čás-
ti v loňských komunálních vol-
bách. Ten by měl vyrůst v místě 
vysloužilých asfaltových sporto-
višť v blízkosti Habrové ulice na 
Jarově. Podle předběžných plá-

nů by zde měla být vybudována
in-line dráha, víceúčelové spor-
toviště pro míčové hry, posilovna 
pod širým nebem a boulderová le-
zecká stěna s altánem. Oplocené 
sportoviště by mělo mít i provoz-
ní objekt se sociálním zázemím, 
toaletami a správcem areálu. 

„Do konce května bychom mě-
li mít připravenu dokumentaci pro 
územní řízení, která bude násled-
ně veřejnosti představena,“ doplnil 
místostarosta Sladkovský.

Přehled hřišť v Praze 3 nalez-
nete na následujích stranách. �

-jas-

Praha 3 opět hledá nejkrásnější hřiště
Anketa s připomínkami rodičů inspirovala v roce 2010 
radnici k řadě investic do dětských hřišť, dnes je tu opět

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V PRAZE 3
ANKETA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ve spolupráci s rodinnými centry 
NOVÁ TROJKA, PALEČEK a ULITKA (respondenti – rodiče s dětmi)
ke stažení i na www.praha3.cz

Vážení rodiče, 

společně si Vás dovolujeme již po-
druhé oslovit při průzkumu názo-
rů veřejnosti, který by zmapoval 
především pohled rodičů s dětmi 
na nabídku dětských hřišť v rám-
ci městské části. Rádi bychom pro-
střednictvím krátké ankety získali 
Vaše názory, náměty a návrhy na 
toto téma. Děkujeme za Váš čas, 
který věnujete vyplnění anketní-
ho lístku. 

Výsledky ankety budou zveřejně-
ny v jednom z nejbližších vydání 
Radničních novin a průzkum bu-
de také zohledněn při plánování 
investic městské části Praha 3 do 
dětských hřišť a jejich okolí.

Anketní lístky si můžete stáh-
nout i z www.praha3.cz a vyplně-
né zasílat buď na e-mailové adresy 
michaelap@praha3.cz nebo moni-
kao@praha3.cz, poštou na adre-
su Radniční noviny, Lipanská 7, 
130 85, Praha 3, nebo odevzdávat 
v rodinných centrech Nová Troj-
ka, Paleček a Ulitka a na recepci 
DDM Ulita. �

1. Vyberte z nabízených variant Vaše tři nejoblíbenější 
hřiště v Praze 3 a oznámkujte je od jedné do pěti (jako 
ve škole). Není-li v našem výběru Vaše oblíbené, uveďte je do 
položky Jiné a též mu přiřaďte známku.

Rajská zahrada  1 2 3 4 5
Žižkovo náměstí  1 2 3 4 5
vnitroblok Radhošťská 1 2 3 4 5
Vrch sv. Kříže – západ 1 2 3 4 5
Židovské pece 1  1 2 3 4 5
Na Balkáně   1 2 3 4 5
Pod Kapličkou  1 2 3 4 5 
Jiné:    1 2 3 4 5
    1 2 3 4 5

2. Uveďte hřiště, které s dětmi navštěvujete nejčastěji:

3. Co Vám na hřištích, která obvykle navštěvujete, chybí?
odpadkové koše, pítko (tekoucí voda), WC, správce, stánek 
s občerstvením, herní prvky (jaké), lavičky atd.

hřiště chybí mi

4. Co Vám v okolí hřišť, která obvykle navštěvujete, vadí?
psi, nebezpečná dopravní situace v okolí (konkrétní místo), rizikové 
skupiny osob atd. 

hřiště vadí mi

Hřiště na Vrchu sv. Kříže prošlo v loňském roce komplexní rekonstrukcí
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1  Rajská zahrada 1

Hřiště se nachází poblíž vstupu z ulice U Rajské za-
hrady, od pondělí do pátku od 9.30 do 11.30 hodin je 
rezervováno pro potřeby MŠ Vlkova, je hlídané v rámci 
celého parku.

2  Rajská zahrada 2

Sportoviště, které slouží jako posilovna pod širým ne-
bem. Najdeme zde pět posilovacích prvků opatřených 
tabulkami s informacemi o posilované svalové oblasti 
a také dva stoly na stolní tenis.

3  Rajská zahrada 3

Hřiště pro míčové hry a běžecká dráha. V kanceláři 
správce je možno si bezplatně zapůjčit různé sportovní 
pomůcky. Celý park Rajská zahrada včetně hřišť a spor-
tovišť je ve správě Sportovního a rekreačního centra 
Pražačka.

4  náměstí Jiřího z Poděbrad

Hřiště s kruhovým pískovištěm se nachází vedle koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně. Nedávno bylo doplněno 
o novou herní sestavu s pískovou dopadovou plochou.

5  vnitroblok Bezovka

Hřiště mezi panelovými domy v ulicích Kubelíkova a On-
dříčkova s pískovištěm a pružinovým hopsadlem, ská-
kací panák v dlažbě. V plánu je úprava celého prostoru.

6  Žižkovo náměstí 1

Oplocené hřiště pro nejmenší děti s pískovištěm, pruži-
novým hopsadlem a skluzavkou najdeme v horní části 
náměstí.

13
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10 vnitroblok Jeseniova

Hřiště s kruhovým pískovištěm, klouzačkami pro malé 
děti a dostatkem travnaté plochy pro další hry. V blíz-
kosti je asfaltová hrací plocha se stojany na síť pro vo-
lejbal, nohejbal a další míčové hry. 

14 náměstí Jiřího z Lobkovic

Hřiště s pískovištěm, skluzavkou, pružinovou houpač-
kou a altánkem. Součástí hřiště v parčíku naproti škole 
je i vzrostlá lípa.

13 vnitroblok Flora

Hřiště uprostřed vnitrobloku s pískovištěm, skluzavkou 
a lanovým kolotočem. Vzrostlé stromy dodávají místu 
pocit soukromí.

17 Židovské pece 1

Prostorné hřiště při jedné z hlavních cest v parku s pís-
kovištěm, lanovým kolotočem, houpačkami a sklu-
zavkou. Mezi hřišti 1 a 2 je k dispozici WC, pítko je 
na sousedním hřišti.

18 Židovské pece 2

Hřiště pro starší děti s velkou prostorovou sítí, koloto-
čem na zavěšení a kyvnou houpačkou. Mezi hřišti 1 a 2 
je k dispozici WC, umístěno je zde také pítko.

7  Žižkovo náměstí 2

Hřiště pro míčové hry jako volejbal, basketbal či fotbal, 
v nejbližší době dojde ke zvýšení oplocení. Poblíž najde-
me pítko.

8  Žižkovo náměstí 3

Komplex na Žižkově náměstí doplňuje hřiště s hou-
pačkou a herní sestavou určené pro starší děti. Pro ná-
vštěvníky celého parku bylo vybudováno pítko.

9  vnitroblok Radhošťská

Hřiště s pítkem a vodní kaskádou se rozkládá na dvou 
výškově oddělených terasách spojených schodištěm. 
Horní terasa je určena starším dětem, na spodní se na-
chází pískoviště a skluzavka. Na noc se uzamyká, ote-
vřeno: duben – srpen 7 – 21, září – březen 7 – 19 hodin.

11 Vrch sv. Kříže – východ

Hřiště v parku na úbočí Vrchu sv. Kříže je vybaveno vel-
kým pískovištěm, pružinovým hopsadlem, skluzavkou 
a houpačkami.

12 Vrch sv. Kříže – západ

Zcela nově vybavené hřiště při jedné z hlavních cest na 
Vrchu sv. Kříže s krásným výhledem na město, pískoviště, 
herní sestavy, houpadla, skluzavka, pružinová hopsadla, 
lanovka. V blízkosti je pítko a WC. Otevřeno: březen a ří-
jen 8 – 18, duben – září 8 – 20, listopad – únor 10 – 16 hodin.

15 vnitroblok Soběslavská

Hřiště najdeme v uzavřeném stinném vnitrobloku, do 
kterého vede z ulice pouze jeden průjezd. Na děti tu 
čeká houpačka, skluzavka i otočné disky. Vybudováno 
pítko. Hřiště se na noc zamyká, otevřeno: duben – září 
9 – 19, říjen – březen 9 – 17 hodin. 

16 Pod Kapličkou

Velké hřiště s volnou travnatou plochou, dvěma pískovišti, 
mnoha herními prvky a bazénkem. Na noc se uzavírá, bě-
hem otvírací doby (15. březen – duben 10 – 18, květen – září 
10 – 20, říjen – 15. listopad 10 – 18 hodin) je přítomen správce. 
Vybaveno pítkem i WC, plánuje se vybudování občerstvení.
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Ostatní
Na Vítkově se nachází další dvě dětská hřiště a sportoviště s posilovnou pod širým nebem, ta ale nejsou ve sprá-
vě městské části, ale Magistrátu hlavního města Prahy. Dále sem patří ještě několik samostatných pískovišť bez 
dalších herních prvků, např. v parku u FK Viktorie Žižkov, kde nejsou z obavy před možným poničením fotba-
lovými vandaly herní prvky instalovány. Další pískoviště jsou ve vnitrobloku U Kněžské louky, v ulici Na Vrcholu 
a v parčíku Soběslavská. Ve vnitrobloku Lupáčova je pískoviště dočasně uzavřeno z důvodu revitalizace vedlejší-
ho panelového domu.

20 Na Balkáně

Rozsáhlé hřiště pro všechny věkové skupiny s pískovišti,  
hopsadly, skluzavkou, šlapacím kolotočem i lanovou pyra-
midou. Je zde i mlatové hřiště na míčové hry, vybudováno 
pítko a WC. Na noc se zamyká, otevřeno: březen a říjen 
8 – 18, duben – září 8 – 20, listopad – únor 10 – 16 hodin.

21 Na Vrcholu 

Malé travnaté hřiště, které se nachází v mírném svahu 
mezi obytnými domy. Je určeno pro nejmenší děti, které 
zde naleznou pískoviště, nízkou klouzačku a pružinové 
hopsadlo. 

25 vnitroblok Luční 1

Oplocené hřiště s umělým povrchem na míčové hry. Vy-
baveno basketbalovými koši a lajnováním pro basketbal 
i volejbal. Na noc se uzamyká, otevřeno: březen a říjen 
8 – 18, duben – září 8 – 20, listopad – únor 10 – 16 hodin. 

26 vnitroblok Luční 2

Oplocené hřiště pro nejmenší děti mezi panelovými do-
my se čtvercovým pískovištěm zabudovaným v dlažbě 
a dvěma pérovými houpačkami. Kolem je větší travnatá 
plocha.

27 Luční ulice

Oplocené pískoviště s lavičkami situované na klidném 
místě stranou frekventované Koněvovy ulice, vedle 
pískoviště je kolotoč, uvažuje se o zrušení pískoviště 
a umístění jednoduchých prolézaček.

24 Pod Lipami

Oplocené hřiště v mírném svahu situované v klidném 
prostředí poblíž mateřské školy. Najdeme tu dvě závěs-
né houpačky pro nejmenší děti a pískoviště zapuštěné 
v travnaté ploše.

23 Habrová

Hřiště pro malé i větší děti na okraji sídliště – s pískoviš-
těm, věží se skluzavkou, houpačkami i hopsadly. Vyba-
veno WC a novými lavičkami. Na noc se hřiště zamyká, 
otevřeno: duben – září 8 – 20, říjen – březen 8 – 18 hodin. 

22 V Jezerách

Travnaté hřiště pro větší i menší děti se vzrostlou zele-
ní, pískovištěm, houpačkami, prolézačkou, skluzavkou 
a minikolotočem. Kolem dětských atrakcí jsou pískové 
dopadové plochy. 

19 Židovské pece – Jilmová

Hřiště oplocené keři s pískovištěm, skluzavkou, pruži-
novým hopsadlem a prolézačkou. Je určeno zejména 
pro malé děti.

28 u ZŠ K Lučinám

Hřiště ve správě školy s pískovištěm herní sestavou, 
skluzavkou, houpačkou a lanovou pyramidou. Součástí 
je i hřiště na míčové hry s moderním povrchem. V areálu 
hřiště je i pítko. Pro veřejnost je otevřeno 
duben – listopad 8 – 20 hodin.

RN_11_06_07080910_høištì.indd   4RN_11_06_07080910_høištì.indd   4 31.5.2011   19:48:5131.5.2011   19:48:51



www.prahawww.praha�.cz .cz inzerceinzerce      radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | �������� 11

KOMPLETNÍ VÝMĚNA 
ŠPALETOVÝCH OKEN

od přímého výrobce
www.trustav.cz | e-mail: trustav@trustav.cz

tel. 724 903 875

NEMÁTE FINANCE NA ODKOUPENÍ 
VAŠEHO BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE?
Pomůžeme vám včas vyřešit tuto situaci! Půjčíme vám bez dokládání příjmu.
zdarma  800 203 211 | www.raj-nemovitosti.cz  |  Centrála – Jičínská 4, 130 00 Praha 3

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

LEV

CUKRÁŘSKÝ
VÝROBEK

EDISONOVO
JMÉNO

CITOSLOVCE
HLASU
KOZY

INICIÁLY
MALÍŘE
MUCHY

KRUTÁ
ŽENA

CHEMICKÝ
PRVEK

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
MALÝ LEV

ŘIDITELNÉ
ZÁVODNÍ
SÁNĚ

4. DÍL
TAJENKY

JEZERNÍ
RYBA

ŽLUTOHNĚ-
DÁ BARVA

ZÁLIV

INDONÉSKÁ
JEDNOTKA
HMOTNOSTI

SBÍRKA
ZNÁMEK

2. DÍL
TAJENKY
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MUŽSKÉ
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VÝTRUS
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V PIVOVARU

ZOLŮV
ROMÁN

ŠPANĚLSKY
„ANO�

NIGERIJSKÝ
PROZAIK

HROMADNÝ
VÝSTŘEL

AMERICKÁ
ŠELMA

ISLÁMSKÝ
SVĚTEC

LESKLÝ JED-
NOKLONNÝ
NEROST

VŘETENO
HROZNU
VINNÉ RÉVY

NACPAT
(řídce)

BIBLICKÁ
TANEČNICE

PURPUROVÁ

RARÁŠEK
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TĚKAVÉ
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UŽÍVANÉ
K NARKÓZE
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MALÉ DÍTĚ
(expresivně)

ODNÍMANÉ

LIBERÁLNÍ
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(zkratka)

ŠPATNÝ
MALÍŘ

1. DÍL
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SOUHLAS

DROBNÍ

LESNÍ ROH

SPÁRY

JEDNOTKA
SÍLY ZVUKU

ČESKÁ ŘEKA

ČÁST AUTO-
MOBILU

DOPIS
Z VĚZENÍ

KONSTRUK-
CE STŘECH

ČESKÝ SPI-
SOVATEL

CITOSLOVCE
ZÍVNUTÍ

JAPONSKÉ
PLATIDLO

KLUK
V KARTÁCH

DRÁHY

NÁŠ MODE-
RÁTOR
(Jan)

ODROLENÝ
KOUSEK
PÍCE

KLADY

VELRYBÍ
TUK

STROM
ROSTOUCÍ
V TEPLÝCH
KRAJINÁCH

PRUDCE
VYTÁH-
NOUTI

BARVÍŘSKÁ
SUROVINA

ŽENSKÉ
JMÉNO

DŮKLADNĚ
UPÉCT

POZEMKY
PROPŮJČE-
NÉ LENÍKŮM

DRUH
HUDEBNÍKA

SLAVNOSTI

JEZDECKÉ
MEČE

OSLÍ CITO-
SLOVCE

NÁRODNÍ
REKORD
(zkratka)

ZEMĚDĚLCI
V LATINSKÉ
AMERICE

DÍLY

ZNAČKA
KOSEKANS
SULFID
PLATNATÝ
(vzorec)

POLODRA-
HOKAMY

NÍZKÁ
DŘEVINA

FRANCOUZ-
SKY „KARI�

CITOSLOVCE
TIŠENÍ

LISTNATÉ
STROMY

ŽLUTAVÝ
KVĚTNÍ
PRÁŠEK

VÍŘENÍ

LYŽAŘSKÝ
POZDRAV

SLOVENSKY
„VE�

VELCÍ PSI
(expresivně)

3. DÍL
TAJENKY

POMŮCKA: ACHEBE,
AMAT, CARI, EUKLAS,
LMIN, PEONI, TŘAPINA,
VELÍ, ZDROLEK, ŽÉ

VÝBUŠNÁ
LÁTKA

HLESNUTÍ

WINSTON

CHURCHILL

Vyluštění tajenky zasílejte do 15. června na adresu redakce Lipanská 7, Praha 3 nebo e-mailem na: rn@praha3.cz (s předmětem KŘÍŽOVKA). Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knižních cen.
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

13. 5. – 21. 6. výstava 
ke 130. výročí založení 
žižkovské radnice

30. 6. – 2. 9. výstava Jaroslav 
Kučera

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. st 17.30 Králova řeč
20.00 Ozvěny filmového 
festivalu v Písku

  2. čt 18.00 Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)
20.30 Melancholia

  3. pá 18.00 Odcházení
20.00 Lidice
22.30 Zdrojový kód

  4. so 18.00 Jack se chystá 
vyplout
20.30 Zbytečná krutost
22.30 Takoví normání 
zabijáci

  5. ne 18.00 Zvuk hluku
20.30 Melancholia

  6. po 18.00 Opravdová kuráž
20.30  Lidice

  7. út 18.00 Tetro
20.30 Biutiful

  8. st 18.00 Králova řeč
20.30 Filmjukebox 
– Zpívání v dešti 
www.filmjukebox.cz

  9. čt 18.00 Melancholia
20.30 Lidice

10. pá 18.00  Odnikud někam
20.00 Útěk ze Sibiře
22.45 Snadný prachy

11. so 18.00  Zůstane to mezi námi
20.30 Zdrojový kód
22.30 Rolling Stones

12. ne 18.00  Černá labuť
20.30 Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)

13. po 18.00 Po dlouhé noci den
20.30 Králova řeč

14. út 18.00 Věrná kopie
20.30 Odcházení

15. st 18.00  Jack se chystá 
vyplout
20.30  Melancholia

16. čt 18.00 Zbytečná krutost
20.30 Lidice

17. pá 18.00 Control
20.30 Zvuk hluku
22.30 Muž na laně (FK)

18. so 18.00 Opravdová kuráž
20.00 Biutiful
22.45 Zpovídám se

19. ne 18.00  Melancholia
20.30  Valčík s Bašírem

20. po 18.00 Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)
20.30 Zůstane to 
mezi námi

21. út 18.00 Tantra
20.30  Útěk ze Sibiře

22. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague vol. 24

23. čt 18.00  Zvětšenina
20.30  Melancholia

24. pá 18.00 3
20.30  Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)
22.30 Pošťák zvoní 
vždycky dvakrát

25. so 18.00 Lidice
20.30 Zvuk hluku
22.30 Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)

26. ne 18.00 Odcházení
20.30 Králova řeč

27. po 18.00 Single Man
20.30 Melancholia

28. út 18.00 Mr. Nice
20.30 Aero naslepo

29. st 18.00 Odnikud někam
20.30 Lidice

30. čt 19.45 NT LIVE: Višňový 
sad | A. P. Čechov

Filmy pro seniory
  7. út 10.00 Lidice
14. út 10.00 Věrná kopie
21. út 10.00 Mozartova sestra
28. út 10.00 Odnikud někam

Baby bio
  1. st 10.00 Melancholia
  8. st 10.00 Lidice
15. st 10.00 Věrná kopie
22. st 10.00 Voda pro slony
29. st 10.00 Odnikud někam

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1.– 30. 6. btsmusicmagazine.cz 

– fotografie R. Bártík

  1. st 19.30 Respect Plus: 
Dáša Voňková – recital

  2. čt 19.30 Dominic Miller 
& Band *

  4. so 19.30 FutureLine: Stormy 
Flight + Blackout Incident*

  5. ne  a 6. po 20.00 Kabaret 
Caligula: Trenažér lidství

10. pá 19.30 Lanugo*
11. so 19.30 Black Tape for 

a Blue Girl 
14. út 19.30 Krucipüsk
16. čt 19.15 Boysetsfire 
17. pá 19.30 FutureLine: 

Bonebroke + Spath *
18. so 19.30 Prague Connection: 

Dancehall & Hip hop 
Session – MCs Orion, 
James Cole, Smack, 
DJ Scarface

19. ne 19.30 FutureLine: Cilek 
Aromali Kremali Biskuvi 
+ Paheyl *

21. út 19.30 Manolito Simonet 
Y Su Trabuco 

23. čt 19.30 Klubová noc
25. so 19.30 FutureFirstLine: 

Zemědělské družstvo *

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
27. 5. – 30. 6. Výtvarná skupina 

Tolerance ´75

  1. st 19.30 „Hradišťu, Hradišťu“ 
Cimbálová muzika 
J. Janouška

  7. út 19.30 B. Tomanová 
– zpěv, A. Linhartová 
– klarinet, V. Ptáčková, 
S. Poslušný – klavír 
(L. Janáček, B. Martinů, 
C. Saint-Saëns)

  8. čt 19.30 L. Sedláková-
Hůlová – housle, 
M. Sedlák – violoncello, 
J. Dvořáková Marešová 
– varhany (A. Corelli, 
J. G. Walther, A. Dvořák, 
C. Franck)

  9. pá 19.30 Koncert klasické 
hudby J. N. Goswami 
– sitár, E. Kubičková 
– esrádž, T. Reindl – tabla

14. út 19.30 Škampovo 
kvarteto (F. Schubert, 
D. Šostakovič, A. Dvořák)

15. st 19.30 Setkání v Atriu 
I. Kahánek & hosté 
(L. Janáček, B. Smetana, 
B. Martinů)

16. čt 19.30 J. Pelikán – flétna, 
V. Mácha – klavír, P. Černý
– varhany, H. Hrachovinová 
– harfa (J. Pelikán, 
Fr. B. Schnaps, J. Ropek)

21. út 19.30 Š. Veis – violoncello,
H. Veisová – klavír 
(F. Mendelssohn 
Bartholdy, R. Strauss, 
S. Prokofjev)

22. st 19.30 K. Dohnal – klarinet, 
X. Dohnalová – housle, 
P. Suslík – viola, I. Vokáč 
– violoncello (J. K. Vaňhal, 
R. Kokai, G. Conesson, 
B. H. Crussel)

24. pá 19.30 J. Příhoda 
– violoncello, R. Patočka 
– housle, J. Klepáč – klavír 
(E. Ysaÿe, F. Chopin, 
A. Dvořák)

27. po 19.30 Archioni plus 
(P. I. Čajkovskij, A. Dvořák) 

28. út 19.30 Čarovné letní 
noci Malá česká muzika 
J. Pospíšila

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  2. čt 20.00 Blues Jade Akustic
10. pá 20.00 Nedělní Lidé
17. pá 19.15 Malá pokroková 

hudba 1 (blues) + Malá 
pokroková hudba 2 
(punk) + Malá pokroková 
hudba 3 (rock)

23. čt 20.00 Joe Karafiat  
30. čt 20.00 Secret 9 beat 

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. st 16.30 Oslava Dne dětí 
(pro děti)

  6. po 20.00 Dance me to the 
end on/off Love

 22.00 2men2mahler, 
Granhøj Dans 

  8. st a 9. čt 20.00 Eyes In The 
Colors Of The Rain, 
RootlessRoot Company 

10. pá 11.00 a 17.00 Mumráj, 
Stage Code (pro děti)

12. ne a 13. po 20.00 Evropská 
taneční laboratoř 1

16. čt 20.00 Evropská taneční 
laboratoř 2

17. pá 11.00 a 17.00 Království 
bez hranic, K. Galaktikos 
(pro děti) 

19. ne a 20. po 20.00 Children 
| A Few Minutes of 
Lock – L. Lecavalier | 
N. Charnock, É. Lock 

21. út 18.00 a 20.00 
P.A.D., F. Mazliah 
& I. Mandafounis 

23. čt 11.00 a 17.00 S kůží na trh 
M. Trpišovská, J. Látalová 
(pro děti) 

24. pá 11.00 a 17.00 Třiačtyřicet 
slunce západů, 
VerTeDance (pro děti)

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  1. st Vražda v salónním coupé
  2. čt Němý Bobeš
  3. pá Hospoda na mýtince
  5. ne 16.00 České nebe 
  7. út Cimrman v říši hudby 
10. pá Afrika (pro Helppes)
12. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé
17. pá  Záskok

Hosté Žižkovského divadla JC
  4. so Bezefšeho – koncert
  6. po T. Pratchett: Stráže! 

Stráže! – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

13. po Z. Jirotka: Saturnin 
– Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

14. út S. I. Lewinski: Fyzik 
a jeptiška – Divadlo Na tahu

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

16. čt N. Simon: Drobečky 
z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

18. so W.Allen: Central Park 
West – 3D company o.p.s.

19. ne O. Lážnovský: Mistr Hus 
– Divadlo Aqualung

20. po W. Allen: Central Park 
West – 3D company o.p.s. 
(předpremiéra)

Pěvecký sbor Zvoneček slaví výročí
Zpívali na Pražském hradě kambodžskému krá-
li, triumfovali na mezinárodních festivalech, mají za 
sebou osm natočených CD. To jsou nejviditelnější 
výsledky práce Sborového studia Zvoneček – Pra-
ha, které letos v září oslaví 15 let od svého vzni-
ku. V roce 1996 vzniklo v Hudební škole hl. m. Pra-
hy na Komenského náměstí a od založení ho vede 
sbormistryně Jarmila Novenková, která byla za své 
úspěchy zapsána do Knihy cti Prahy 3.

Součástí oslav tohoto jubilea bude i koncert, kte-
rý se za účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Miroslavy Němcové uskuteční v pá-
tek 17. června od 18 hodin v pražském kostele sv. 
Šimona a Judy. Záštitu nad ním převzalo japonské 
velvyslanectví a výtěžek bude poukázán obětem 
nedávné přírodní katastrofy v Japonsku. Ředitel 

Hudební školy hl. m. Prahy Filip Magram zároveň 
na koncertě pokřtí osmé sborové CD Proč bychom 
se netěšili. 

Za patnáct let se sbor z 11 zakládajících členů 
rozrostl na těleso čítající na 220 zpěváků ve věku 
od 4 do 21 let. Malá dítka – Zvonítka se prozpívá-
vají do vyššího sboru Zvonečky a odtud posléze ti 
nejvyspělejší zpěváci do koncertního sboru Zvonky, 
do kterého patří i nejstarší dívčí část sboru nesoucí 
zvučné jméno Abbellimento.

„Repertoár jednotlivých sborů je vybírán se zře-
telem na věk zpěváků, nejmenší děti začínají s jed-
nohlasými písničkami, zkušenější zpěváci posléze 
zpívají složitější hudbu včetně duchovních skladeb 
s varhanním doprovodem,“ říká sbormistryně Jar-
mila Novenková. �
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Ulice Žižkova
3. června
14.00–18.00 Mumraj v ulicích 

(14.00–15.00 náměstí Jiřího 
z Poděbrad, 15.30–16.30 Flora, 
17.00–18.00 Želivského)

5. června
14.00–18.00 Mumraj v ulicích

(14.00–15.30 Riegrovy sady 
+ Parukářka, 16.00–17.00 Flora, 
nám. Jiřího z Poděbrad, 17.00–18.00 
nám. Jiřího z Poděbrad, žonglování)

Naměstí Jiřího z Poděbrad
5. června
19.00 Bílé divadlo Ostrava: Z tohoto 

obrazu už nikdy neodejdu
6. června
21.30 Phase – Illumi_nation: Audiovizuální 

performance – světelná a projekční 
show na kostel Nejsv. Srdce Páně

12. června
21.00 Teatr Novogo Fronta: 

Phantomysteria

19. června
20.00 Traffic Dance (premiéra)

Vrch sv. Kříže (Parukářka)
8. června
17.00 Hudební večer – Sto zvířat, 

Švihadlo, CCTV Allstars (V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
přesune do Paláce Akropolis.)

9. června
17.00 EuroConnections: Chinese Man 

(FR) + Kapitán Demo (V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
přesune do Paláce Akropolis.)

Park na vrchu Vítkov
11. června
13.00 Kulturně-sportovní den (závody na 

in-linech, kolech a koloběžkách, 
exhibice, workshopy...)

Žižkovská věž
13. června
18.00 + 22.00 Geisslers Hofcomoedianten: 

Pražské legendy

Palác Akropolis
18. června
11.00 Pražské mistrovství středních škol 

ve stolním fotbálku
19.30 Prague Connection: Dancehall 

& Hip hop Session

Židovské pece
18. června
15.00–22.00 Reaggae Juggling Open Air   

k oslavě světového dne žonglování

Dopravní hřiště Jilmová
25. června
10.00 sportovně-edukativní den pro 

rodiče a děti

TANEC PRAHA 2011 přiveze hvězdy světového formátu
Špičkové zahraniční i domácí soubory, z nichž řada u nás bude hostovat vůbec poprvé, nabídne 23. roč-
ník festivalu Tanec Praha, který proběhne od 6. do 29. června. Hlavním lákadlem letošního ročníku je 
představení Sutra, které vytvořil choreograf a tanečník Sidi Larbi Cherkaoui se sedmnácti buddhistický-
mi mnichy ze šaolinského kláštera. O zahájení festivalu 6. června se postarají dánští Granhøj Dans, kte-
ří předvedou vizuálně-taneční koncert Dance me to the end on/off Love, který je inspirován skladbami Le-
onarda Cohena, a po pauze bude pokračovat choreografií, která čerpá z hudebního odkazu skladatele 
Gustava Mahlera, 2men2mahler. Festival nabídne také dětská představení, workshopy i výstavu. �

Festival Romské hudby
Hned tři skvělé kapely nabídl v úterý 23. května v Paláci Akropolis 
festival pořádaný Nadačním fondem pro podporu a rozvoj občanské 
společnosti v Evropské unii. Jako první se představilo Demeter trio se 
svým frontmanem Vladimírem „žabákem“ Demeterem. Jako druzí se 
na pódiu objevili rokycanští Le Čhavendar a finále patřilo ověřené for-
maci Bachtale Apsa akordeonisty, pianisty a zpěváka Mária Biháriho, 
která patří v současnosti k nejlepším tuzemským romským kapelám. �

Opět je tu festival ŽIŽKOV SOBĚ
Už čtvrtým rokem ožijí veřejná prostranství Žižkova a Vinohrad kulturními i sportovními 
akcemi. Náměstí Jiřího z Poděbrad se stane divadelní scénou pro ostravské Bílé 
divadlo, které uvede premiérové hudebně taneční představení Traffic Dance nebo Teatr 
Novogo Fronta. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně rozzáří světelná show skupiny Phase 
pod názvem Ilumi_nation a na žižkovské věži ožijí Pražské legendy. Parukářka bude 
dva dny patřit muzice, jeden den tradičně ve stylu ska a druhý francouzským Chinese 
man. Vítkov bude zasvěcen sportu, návštěvníci si tu změří síly na kolech, koloběžkách 
nebo in-linech a v rámci exhibice uvidí umění čtyřnásobného mistra světa a Evropy 
ve footbagu Honzy Webera nebo mistra Evropy 2010 v disciplíně yoyo Vaška Kroutila. 
Frisbee, totální využití létajícího talíře nám předvede úřadující mistr ČR Jakub Koštel. 
Pamatováno je i na nejmenší; dílka vzniklá v rámci výtvarné soutěže mateřských škol 
budou vystavena celý červen v prostorách Raiffeisen stavební spořitelny a poslední 
červnovou sobotu bude patřit dopravní hřiště v Jilmové rodičům, dětem, ukázkám 
zdravotníků a modelářů i skákacímu hradu. �

www.zizkovsobe.cz 

3. – 25. června
program

Foto: H.  Glendinning
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V loňském dubnovém vydání 
Radničních novin jste si mohli 
přečíst o kubánském Music Ca-
fé Cocktail Baru Sabor Cubano. 
Rok se sešel s rokem a kubán-
ský bar v Blahníkově ulici vystří-
dal od 1. května moravský Wine 
& Coffee bar Kosík, který jako 
svou pražskou výspu otevřeli ma-
jitelé tvrdonického rodinného vi-
nařství a pensionu U Kosíků.

Interiér podniku v Blahníkově 
ulic je kompletně zrekonstruova-
ný, namísto protančené podlahy 
a gaučíků světlé dřevo, pohodl-
né židle a vzdušnost. Příjemnou 
zahrádku pod dvěma kaštany 
s dětským koutkem nejspíš ještě 
nějaké úpravy čekají.

Nabídka vína logicky zahrnu-
je kompletní portfolio Vinařství 
Kosík, nicméně vybírat můžete 
i z produkce Vinařství Volařík, 
Vinařství Ilias nebo ze zajíma-
vých vín zahraničních. Dvě lah-
ve jsou obvykle otevřené přímo 
v chladiči na baru a dostanete 
z nich ochutnat zdarma, dalších 

přibližně dvanáct vín se rozlé-
vá do skla s logem vinařství v ce-
nách od 16 do 32 Kč za deci, pří-
jemná obsluha s úsměvem nabízí 
džbánky s kohoutkovou vodou. 
Už rozlévaná vína základní řa-
dy jsou velmi pěkná – doporučit 
lze svěží Veltlínské zelené s křu-
pavou kyselinkou, květinově na-
sládlý Müller �urgau, cuvée 

Veltlínského zeleného a Char-
donnay vonící po exotickém 
ovoci, Sauvignon v pozdním 
sběru s náznaky zelené papriky 
nebo nazrálé Rulandské šedé ta-
ké v pozdním sběru s příjemnou 
hořčinkou. V horkých dnech 
krásně osvěží i růžový Ave kla-
ret scelený z Modrého portugalu 
a Cabernetu Moravia s tóny ja-

hod a malin. Na vinný bar velice 
sympatická je také nabídka dob-
ře ošetřeného náchodského piva 
Primátor 11°, Primátor Weizen-
bier a Primátor Stout.

Možnosti kuchyně nejsou ni-
jak rozsáhlé, nicméně plně od-
povídají konceptu vinného ba-
ru. Obvykle můžete dostat denní 
polévku (chřestovou, brokoli-
covou, pórkovou) nebo báječ-
né domácí quiche (žampiónový, 
špenátový, chřestový). Dále pak 
drobnosti vhodné k vínu – suše-
nou šunku jamón serrano, několik 
druhů sýrů, sušená rajčata, olivy 
– vždy doprovázené čerstvým 
pečivem a miskou olivového ole-
je se džbánkem na dolévání.

Podnik se prezentuje také jako 
coffee bar a všechny druhy kávy 
připravované z italské směsi Ge-
novese jsou velmi dobré, mletou 
vakuovanou směs Genovese i dal-
ší jednodruhové kávy lze stejně 
jako víno zakoupit i s sebou. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Wine & Coffee bar Kosík

Ač Ambrož rozhodně nepostrá-
dal vojenský talent, zůstal věr-
ný svému kněžskému povolá-
ní a ve funkci faráře hlavního 
hradeckého chrámu sv. Ducha 
bojuje zbraněmi ducha. Když 
se  7. června 1421 vrací z Čáslav-
ského sněmu, zastihne při zastáv-
ce v Chrudimi dva zajaté táborské 
pikartské kněze Martina Húsku 
zvaného Loquis a Prokopa Jed-
nookého, kteří mají být následu-
jícího dne upáleni. Vyprosí si je 
od chrudimského hejtmana Divi-
še Bořka z Miletínka (jeho bratr 
Jetřich byl hejtmanem v Hradci) 
a odveze s sebou do Hradce, kde 
se je pokouší navrátit na pravou 
cestu. Nemá na to moc času, ne-
boť již 15. června táhne s hradec-
kou hotovostí k Broumovu obsa-
zenému biskupem vratislavským. 
Ačkoliv město i klášter byly vý-
borně opevněny, slezská posádka 
souhlasila s vyjednáváním a při-
stoupila na dohodu, v níž se za-
vázala nepodnikat loupeživé ná-

jezdy na české území. Ambrož to 
však bere jako zradu a jím popu-
zený zbrojný lid málem zlynčuje 
své velitele Čeňka z Vartemberka 
a Hynka Krušinu z Kumburka. 
Dohoda však vstoupila v platnost 
a vojsko se rozchází. Rozhořče-
ný Ambrož se kvapně navrací do 
Hradce a s oběma pikarty (s je-
jichž přesvědčením nepohnul ani 
o píď) pospíchá do Prahy. Loqui-
se i Prokopa odevzdá 22. června 
v Roudnici arcibiskupu v klatbě 
Konrádovi z Vechty (po dvou-
měsíčním mučení budou 21. srp-
na na Žižkovo přání v Praze upá-
leni v sudech) a následujícího 
dne již na pražském rynku veřej-
ně obviňuje Čeňka z Vartenber-
ka, neboť prý vyjednáváním s ne-
přítelem sabotoval dobytí nejen 
Broumova, nýbrž celého Slez-
ska, které již bylo na dosah ru-
ky. Všeobecného pohnutí v praž-
ských ulicích vzápětí využije Jan 
Želivský a 30. června zorganizu-
je převrat. 

Ambrož se ale navrací zpět 
do Hradce a věnuje se opět du-
chovní službě. Postupně se sbli-
žuje s Janem Žižkou, který po 
svém rozchodu s Táborem vi-
dí svoji budoucnost právě mezi 
orebity. Když koncem červen-
ce 1423 válčí Diviš Bořek z Mi-
letínka na Moravě, Žižka při-
táhne k Hradci a provede akci, 
v kronikách tajemně nazýva-
nou úchvat. Je to však prosté – 
hradecký lid mu otevře brány, 
on vtrhne dovnitř, poboří hrad 
českých královen a vyžene od-
tud hejtmana Jetřicha z Mile-
tínka. Diviš Bořek se ještě po-
kusí rodinnou pohanu odčinit 
a proradného spolubojovníka 
(u Hořic slepému vojevůdci vy-
bíral bojiště) ztrestat, 4. srpna 
je však u Strauchova dvora Žiž-
kou na hlavu poražen. Ambrož 
se nyní stává Žižkovou pravou 
rukou a důvěrníkem, byl to on, 
kdo jej 24. listopadu 1423 spo-
lečně s Janem Hvězdou z Ví-

cemilic písemně varoval před 
atentátníkem, najatým Janem 
Městeckým z Opočna. V roce 
následujícím se účastní posled-
ního Žižkova tažení na Mora-
vu, když ten 11. října 1424 u Při-
byslavi nečekaně zemře, nechá 
jeho mrtvolu převézt do Hrad-
ce a pohřbít uprostřed chrámu 
sv. Ducha. (Teprve v druhé po-
lovině XV. století byly Žižkovy 
ostatky převezeny do Čáslavi.)

Po smrti svého hejtmana se 
orebité začnou nazývat sirotky 
a Ambrož se zúčastní celé řady 
jejich tažení v Čechách, na Mora-
vě i ve Slezsku. Například v roce 
1425 po dobytí Radkova v Klad-
sku si vyžádá dva zajaté katolic-
ké kněze a pokouší se je obrá-
tit na husitskou víru. Ovšemže 
se stejným úspěchem jako kdysi 
Prokopa a Húsku, a tak oba rov-
něž skončí na hranici… �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Ambrožova  (od r. 1932 – pokračování)

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

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno po–čt 9.00–18.00 hod., 
pá 9.00 – 16.00 hod.

Zveme do klubu všechny, kteří 
nechtějí být sami a mají zájem se 
zapojit do některé z klubových 
aktivit.
Divadelní spolek Proměna hledá 
do svých řad nové členy - ak-
tuálně zejména jednoho muže 
k okamžitému nastudování rolí 
a ženu na pozici nápovědky. Více 
na www.vstupujte.cz – divadelní 
spolek.
Letní kurz angličtiny pro všech-
ny úrovně znalostí – od června 
během celých prázdnin, vždy 
ve středu, cena 45 Kč za lekci. 
Z kapacitních důvodů je nutné 
hlásit se předem. 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
14. út 16.30 Vzdálené země oči-

ma Žižkováka – J. Hlav-
ničková 

28. út 16.30 Jak se žije zvířatům 
v ZOO – Ing. Pospíšil

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
13. po vycházka Židovský hřbi-

tov, sraz 13.30 stanice 
metra A Želivského

27. po vycházka Petřín, sraz 
13.30 před vchodem 
na lanovku

10. pá 16.00 zpívání s harmoni-
kou, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00

do 23. výstava Richarda Klimta, 
každý čt 15 – 18 hod.

  9. čt Kombinované techniky 
– seminář, vstup volný

23. čt 17.00 vernisáž výstavy 
– L. Kulhavý

VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, www.sups.cz
27. - 28. 9.00–18.00 výstava ma-

turitních prací studentů 
u příležitosti 90. výročí 
založení školy 

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v červnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Martě Čermákové, Martě Pavlá-
tové, Olze Ingeduldové a Ivanovi 
Šťastnému. �

Svaz důchodců Praha 3 

Většina měst má své muzeum, ve 
kterém schraňuje a uchovává his-
torické doklady a památky na do-
by minulé, obyvatele a kulturu 
místa či regionu.

Výstava v Galerii pod radni-
cí k 130. výročí povýšení ob-
ce Žižkova na město inspiruje 
k založení muzejního spolku. 

Zamýšlíme vybudovat expozici 
o historii území, které dnes na-
zýváme Žižkovem.

Pomozte ji vytvořit a doplnit. 
Hledáme fotografie i jiné doku-
menty ze Žižkova, Vítkova, Jaro-
va, Vinohrad a dalších lokalit. Po-
kud máte předměty, o kterých se 
domníváte, že by mohly obohatit 

muzejní prostory, rádi je přijme-
me a zařadíme do sbírky.

Chcete-li se zapojit, ozvěte 
se nebo zanechte vzkaz na tel. 
605 411 840, či napište na e-mail: 
j.v.t@centrum.cz. �

JAN VÍT 
a JITKA K. TRČKOVÁ

Muzejní spolek Wolšany

Zakládáme Muzejní spolek. Přidáte se?

DOMÁCÍ ZÁPAS FK VIKTORIA ŽIŽKOV
sobota 11. června v 17.00 s FK Hlučín

Správné znění tajenky 
z Radničních novin č. 10: 
Pěkné lakýrky a oděv elegant-
ního střihu působí na ženy víc 
než sebelepší vědecká práce. 
Z 26 správných odpovědí byli vy-
losováni: J. Onderková, L. Proko-
pová a H. Kodešová. Gratulujeme. 
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MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ STĚN

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

www.maluji-lakuji.cz
Firma Š+M

Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA ABC 
CHOVATELSKÉ POTŘEBY, SALÓN 

www.veterina-abc.cz
Koněvova 210, Praha 3, tel. 222 587 741, 777 22 99 11

�  TENTO INZERÁT = KUPÓN na slevu 
700 Kč na kompletní SENIOR TEST
�  sleva 10 % na krmení Hill´s, 

Calibra a vodítka Flexi

SLEVY V ČERVNU!

Přesné znění podmínek na www.veterina-abc.cz.

MEDITERÁNSKÁ, 
ITALSKÁ, ČESKÁ 
A BALKÁNSKÁ
KUCHYNĚ

Roháčova 135/20, Praha 3
tel.: 222 780 808, 724 511 525

e-mail: vedran.tvrtkovic@seznam.cz
www.restauracemonami.com

RESTAURACE SE ZAHRÁDKOU

Relaxační a pohybové 
studio Dakini

       cvičení, tanec, jóga, masáže, zábaly, 
zeštíhlující program, programy i pro děti a seniory, 

k programům možnost hlídání dětí

www.studio-dakini.cz 
Na Švihance 10, Praha 2

tel. 222 957 683, 737 579 710

Den otevřených dveří 8. 6. 15 – 22 hod.

KOUPÍM BYT
Platím hotově – ozvu se obratem
e-mail: nova.petra1@seznam.cz

tel. 603 918 688

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

� Čilá důchodkyně hledá přítelky-
ni pro občasný pobyt na chatě, při-
padně výlety. Tel. ��� �	� ��

� Kadeřnici a kosmetičku přijmeme 
do Relax Clubu. Tel. ��� 
�
 
��
� Koupím fotky, akty, pohledy města, 
lodě, letadla, vojenské, i dopisy, rekla-
mu, do roku �	�. Tel. ��� 
�� ��

� Koupím staré známky a dopisy 
z pozůstalosti. Tel. �
 
�� ���

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �
� 
	� �
� Koupím pozůstalost po letci, dopi-
sy, řády, uniformu. Tel. ��� 
�� ��

� Čeští malíři z P� od r. �		� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��� �� �	�, www.cesti-maliri.cz
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� 
	 ���, www.stehovanibytu.cz
� Potřebujete přestěhovat nebo 
převézt nábytek nebo spotřebiče 
a nemáte jak? Nabízíme tuto vel-
mi levnou službu s dodávkou nebo 
pick-upem a jedním řidičem. Díky 
Vaší pomoci při nakládce a vyklád-
ce se ceny pohybují v řádu stoko-
run. Tel. ��� ��� 
�

� Levná móda a second hand výběr
Nově otevřeno, outlet, dámské, 
pánské, dětské. P�, Bořivojova ��
� Ráda vyžehlím vaše prádlo, od-
vezu a vyžehlené přivezu do �� ho-
din. Tel. ��� ��� ��
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. �� ��� ���

� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. �
 
�� ���
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� ��� 	�
� Hájek – provádím veškeré zed-
nické, malířské, lakýrnické, ob-
kladačské a bourací práce, odvoz 
suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, 
domku, kancelářských a sklepních 
prostor, práce po celé Praze a oko-
lí. Tel. ��� �� ���
� Relax Club nabízí kadeřnictví – 
pedikúru – masáže – občerstvení. 
P�, pod ZŠ Jarov. Tel. �
� 
� ��	
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. �
 
�� ���
� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, mar-
kýzy, malování, kompletní renova-
ce oken, silikonové těsnění, interié-
rové práce. Petříček tel. �� �� ��, 
�
� 

� ��	
� Psací stroje, kalkulačky – opra-
vy, prodej. Tel. ��� ��� ��
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. �� ��� �
�

� Vyklízení bytů, půd, sklepů, po-
zůstalostí, stěhování a jiné.
Tel.  �� ���
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, odve-
zeme odpad či nepotřebné věci, stě-
hování, kontejnery. Tel. ��� �
� ��
, 
www.astor-servis.cz
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Karcher. Domácnosti i firmy. Cena 
od �� Kč/m�. Přizpůsobíme se Va-
ším časovým možnostem, pracuje-
me i o víkendu. Doprava po Praze � 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, 
tel.: ��� ��� 
�
.
� Koupím byt �+kk/�+�, OV/DV, 
v P�. Tel. �� ��� ��� po �	. hodině
� Hledáme byt k pronájmu v Pra-
ze a okolí, velikost bytu od � do 

 m�, cena do ��  Kč včetně po-
platků a energií. Zařízení dohodou, 
česká národnost. Děkuji za nabídky. 
Tel. �� 
�� 

, �� 
� ���
� Vyměním obec. �+kk, panel, �� m�, 
u Pražačky za větší v Praze � před 
privatizací. Tel. �
 ��� ���
� Hledám byt do výměny, obecní 
za obecní, nejlépe před privat. Do-
hoda jistá. Tel. ��� � �	�

� Vym. obec. �+�, �� m�, v P� za men-
ší v P�, pouze obec. Tel. �� �
� ���
� Vym. byt �+kk, �� m�, �x WAW, 
el. bojler, �. p., P� u slušného ma-
jit., za menší byt do �� m� v Praze. 
Spěchá. Tel.  	 ��
� �� km severně od Prahy �, 
ve Zdibech prodám � parcely na ro-
dinný dům 	�� m� a 	�� m�. Cena 
� Kč/m�. Stavba možná za � ro-
ky. Tel. �� ��� ���, �� ��� ��
� Pronájem pěkného bytu v Pra-
ze �, � m�, cihlový dům, může být 
se zařízením i bez, cena 	 Kč 
se všemi poplatky. Tel. ��� ��� �� 
sl. Symonová
� Pronajmu garážové stání u Ko-
něvovy ul. v novostavbě Residen-
ce Park Vítkov (Kališnická �). Re-
cepční služba s �� hod. ostrahou, 
možnost parkování až � aut. Cena: 
�	 Kč/měs. Tel. �� �
 �	�
� Hledám samost. garáž nebo za-
střešené stání, i ve dvoře – nevy-
jíždím denně. Minimálně na � rok, 
do � Kč/měs. Nejraději Žižkov, 
okolí kostela, radnice, Olšanky. Na-
bídněte, spěchá. Tel. �� ��� ��	

Upřímně děkujeme městské části 

Praha �, a zvláště paní Valentové 

za krásnou a dojemnou oslavu 

naší smaragdové svatby.

Manželé Wagnerovi

Rádi uveřejníme i váš 
.............inzerát
e-mail: rn.inzerce@praha3.cz  tel.: 222 782 816

RN_11_06_15i.indd   2RN_11_06_15i.indd   2 31.5.2011   15:53:4831.5.2011   15:53:48



Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216, 222 116 242, e-mail: rn@praha3.cz, rn.inzerce@praha3.cz.
NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9–17 hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční rada: předseda – Mgr. S. Popov, místopředseda 
– P. Hurda, členové – Mgr. A. Hronová, T. Kalousek, Ing. Mgr. M. Poche, Ing. P. Sladkovský, Bc. M. Stropnický. Šéfredaktor: 
J. Sotona. Redakce: Mgr. M. Otmarová, Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. 
Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: 40 000 výtisků. Vyšlo 2. 6. 2011. Registrační číslo MK ČR E12803.

S příchodem teplého počasí při-
bude osob posedávajících na la-
vičkách v blízkosti obchodních 
domů a stanic MHD. Okolo 
nich nepořádek, krabice levné-
ho vína. Žebrají, obtěžují kolem-
jdoucí. Není to příjemný pohled 
zřejmě pro nikoho, strážníci se 
proto na tyto osoby a na porušo-
vání vyhlášek v souvislosti s po-
žíváním alkoholu na veřejnosti 
pravidelně zaměřují. 

Z vlastní činnosti a místní zna-
losti už strážníci vědí, ve kterých 
lokalitách jsou největší problé-
my. Náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Žižkovo náměstí, park mezi uli-

cemi Olšanská, Ke Kapslovně 
a Jana Želivského, zeleň v ulici 
Osiková a Pod Lipami. Nejde ale 
jen o požívání alkoholu tam, kde 
je to zakázáno a o nepořádek, 
které tyto osoby okolo sebe dě-
lají. Souvisí s tím většinou i ná-
sledné rušení nočního klidu. 

Protože se tohoto jednání do-
pouštějí většinou lidé bez domo-
va, strážníci je v souladu se svými 
oprávněními většinou opakova-
ně vykazují z místa spáchání pře-
stupku, samozřejmě je nutí po so-
bě nepořádek uklidit. Může to 
vypadat jako boj s větrnými mlý-
ny, ale pravidelné kontroly těch-

to osob a jejich vykazování z mís-
ta je od návratu leckdy odradí. 

Strážníci při této činnosti ma-
ximálně využívají městského ka-
merového systému, na problé-
mové osoby je ale upozorňují 
sami občané voláním na tísňo-
vou linku.

„Nebojte se strážníky zavolat v pří-
padě, že jste svědky podobného cho-
vání, nenechávejte se obtěžovat. Ne-
musíte na strážníky na místě čekat, 
stačí nám oznámení o dané skuteč-
nosti: kde, co, kdo,“ upozorňuje 
Dušan Machoň, ředitel strážní-
ků z Prahy 3. �

Městská policie hl. m. Prahy 

KDO MĚ CHCE
1) 0248/2011 desetiletý pes, 

kříženec pudla větší velikosti, 
světlý aprikot. Je ze Žižkova 
a jmenuje se Míša. Jeho maji-
tel zemřel a o psa se nemá kdo 
starat. Je velmi hodný, na svůj 
věk temperamentní a čistotný. 
Údržba srsti je nutná.

2) 0766/2011 dvouapůlletý pes 
střední velikosti, kříženec vlko-
šedé barvy se znaky. Má rád 
procházky, je to velký aportér, 
miluje balónky a lidskou společnost. Je temperamentní, šikovný 
a chytrý. Hodí se ke sportovně založeným lidem. Nalezen 9. dubna 
na Vítkově.

3) 02373/2010 čtyřletý velký pes, rezavý kříženec německého ov-
čáka. Byl ve velmi špatném stavu, vyhublý a bázlivý. Byl by rád 
v domku se zahrádkou. Nalezen 11. listopadu 2010 na Žižkově.

4) 00418/2011 osmiletý středně velký hladkosrstý pes, kříženec zlaté 
barvy. Je milý, hodný, čistotný a hodí se i do bytu. Nalezen 23. úno-
ra na Žižkově.

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

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

�

Alkohol na veřejném prostranství? Nepořádek? 
Ne. Strážníci kontrolují dodržování vyhlášek
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Rodinné centrum Paleček oslavi-
lo v pátek 20. května čtyři roky své 
úspěšné činnosti; pestrá nabídka 
kroužků, jednorázových akcí, před-

nášek a seminářů obohatila život 
stovkám mladých rodin z Prahy 3.

Rodinné centrum v Písecké uli-
ci nabízí bezpečný a stimulující pro-

stor pro rodiny s dětmi. Je otevřené 
každý všední den a je možné si vybrat 
z široké nabídky kurzů – hudebních, 
pohybových, jazykových, výtvarných 
a stále populárnějších kurzů Montes-
sori, pro rodiče jsou určeny zajíma-
vé přednášky a semináře. Během jed-
noho týdne navštíví centrum více než 
200 maminek s dětmi.

I na narozeninovém odpoledni 
se sešlo hodně gratulantů, Paleč-
kovi přišel s květinami i dortem 
popřát místostarosta Jiří Matu-
šek. „Paleček je jednou z našich nej-
důležitějších neziskovek, jsme rádi, 
že v Praze 3  působí několik mateř-
ských center, se kterými má radnice 
výbornou spolupráci a i velké plány 
do budoucna,“ uvedl místostaros-
ta pro oblast sociálních věcí. �

-pú-

4

Školáci ze ZŠ Chelčického postupují
Čtvrťáci a páťáci z Chelčického vyhráli 5. května okresní kolo největ-
šího fotbalového turnaje Mc Donald´s CUP pro žáky základních škol 
a postupují do krajského kola. V něm se 2. června utká osm nejlep-
ších týmů ve dvou skupinách a dvě nejlepší družstva z každé skupiny 
se křížem utkají o finále. �

Hasičský vůz před Základní 
školou na náměstí Jiřího z Lob-
kovic signalizoval, že dnes bude 
vyučovací den probíhat trochu 
jinak. Základní školu ve středu 

24. května vedle hasičů navštívili 
také pracovníci městské, repub-
likové a vojenské policie, čle-
nové Českého červeného kříže 
a psovodi. 

Žáci z jednotlivých tříd se po-
stupně střídali na stanovištích 
před školou i uvnitř školy a mě-
li možnost se seznámit s tím, jak 
pracují složky Bezpečnostního 
záchranného systému hlavního 
města Prahy. Před školou si pro-
hlédli hasičský vůz a vyzkou-
šeli si jízdu zručnosti na kole. 
Na hřišti měla velký úspěch 
také ukázka práce psovodů. 
V tělocvičně školy žáci pod od-
borným vedením nacvičovali 
základy první pomoci i zásady 
správné resuscitace. V dalších 
učebnách se děti podrobily tes-
tům znalostí pravidel silničního 
provozu a nejen chlapci byli 
velmi zaujati ukázkami zbraní, 
ale i zásadami jejich bezpečné-
ho používání. �

-mot-

Palečkovy čtvrté narozeniny

Další oslavy jubilejních svateb 
Diamantovou svatbu, tedy 60. výročí svatby, oslavili v úterý 3. května 
na žižkovské radnici František a Jiřina Lisovi (na snímku), 55 let spo-
lečného života slavili Jiří a Oldřiška Eisnerovi, Miloslav a Eva Kaprovi, 
Oldřich a Žofie Šíbovi, Jiří a Vlasta Wagnerovi. Půl století trvání man-
želství si připomenuli Petr a Helena Singerovi, Miloslav a Věra Špirko-
vi, Karel a Jarmila Šulcovi a Antonín a Květa Teclovi. �

Bezpečnostní den ve škole 
na Lobkovicově náměstí

Foto: J. Dostál
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