
Milí čtenáři,

na třetí schůzi zastupitelstva byl 
schválen rozpočet na rok 2011. Jde 
o nejdůležitější dokument, ze kte-
rého se odvíjí činnost celého úřadu 
a všech jeho příspěvkových organi-
zací. Sestavení rozpočtu je složi-
tá činnost, která musí uvést v sou-
lad dvě základní hlediska – příjmy 
a výdaje. Příjmy jsou známé a po-
kud má být rozpočet vyvážený, mu-
sí se na straně výdajů postupovat 
uvážlivě. Musí být finančně saturo-
vány všechny nezbytné výdaje pro 
činnost městské části, musí být dofi-
nancovány všechny probíhající pro-
jekty a pro zahájení nových projektů 
musí být k disposici další prostředky. 

Musím zdůraznit ještě jednu dů-
ležitou skutečnost, a to nutnost še-
tření ve všech oblastech. Důkazem 
může být srovnání dvou čísel. Uva-
žujeme-li výdaje roku 2010 ve výši 
100 %, výdaje roku 2011 jsou pláno-
vány ve výši 89,62 %. Dochází tedy 
k desetiprocentnímu snížení. Musí-
me se chovat jako řádní hospodáři 
a pro budoucnost, kdy část praktic-
ky stálých příjmů z prodejů majetků 
městské části bude klesat, musíme 
vytvořit dostatečný rezervní fond. 
Věřím, že se nám to v tomto voleb-
ním období podaří a zdravé základy 
pro budoucnost budou položeny. 

Pokud chcete více informací 
o jednotlivých položkách rozpočtu, 
jsem Vám kdykoliv k disposici. Zá-
věrem Vám přeji pohodu a příjem-
né prožití jarních a letních měsíců.

Základní škola Lupáčova se dočká nových oken

Největší investi-
ce městské části pů-
jdou i letos do škol-
ství. Do základních 
a mateřských škol 
žižkovská radnice 
investuje celkem 
téměř 113 milionů 
korun. Nejvíce bude 
vynaloženo na opra-
vy na čtyřech zá-
kladních školách 
a na rekonstrukce 
a rozšiřování kapaci-
ty mateřských škol.
Aby radnice uspokojila stoupají-
cí poptávku po místech v mateř-
ských školách, navýšila již v mi-
nulých letech kapacity o 225 míst. 
„Díky tomu, že v mateřské škole v Pe-
runově ulici přibudou další tři tří-
dy, tak i v tomto roce získáme dalších 
75 míst. Rozšiřováním školek v minu-
lých letech a zvyšováním kapacity ve 
stávajících mateřinkách jsme dopo-

sud plně vycházeli vstříc jako jedna 
z mála městských částí poptávce míst-
ních rodičů. V dalších letech však bu-
deme potřebovat další kapacity, pro-
to se vážně uvažuje také o výstavbě 
nové budovy v areálu ZŠ V Zahrád-
kách na Jarově,“ popsal další plá-
ny radnice zástupce starosty pro 
oblast školství Jiří Matušek.

Mateřské školy se ale v tom-
to roce dočkají také oprav. Kom-
plexně rekonstruována bude Ma-
teřská škola Jeseniova 204. Dojde 
k odstranění stávající fasády a bu-
dova bude zateplena. Kompletně 
budou vyměněny všechny pod-
hledy a podlahy, ale také keramic-
ké obklady. Nově budou vybave-
na i sociální zařízení, opraveny 
omítky a provedou se nové emai-
lové nátěry. Budovu MŠ Na Bal-
káně čeká zateplení střechy i fa-
sády a výměna oken. Venkovní 
hřiště školky bude nově vybave-
no umělým povrchem.

Největší investicí do základních 
škol v letošním roce budou opra-
vy oken ve dvou historických bu-
dovách – na Základní škole nám. 
Jiřího z Poděbrad a na Základní 
škole Lupáčova. Ve výběrovém ří-
zení bude vybrána firma, která vy-
robí dvojdílná dřevěná špaletová 

okna včetně kování a také zajistí 
jejich výměnu za již nevyhovující. 
Nová okna zaručí vyšší tepelnou 
i zvukovou izolaci. Výběr oken re-
flektuje skutečnost, že se obě bu-
dovy nacházejí v památkové zó-
ně. Předpokládané náklady na 
opravu oken v letošním roce či-
ní 9 milionů korun v případě ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad a 20 mili-
onů korun na ZŠ Lupáčova.

Na ZŠ Jeseniova se v letních 
měsících rozběhne rekonstrukce 
školní kuchyně, bude přebudo-
vána varna, vyměněna okna i dve-
ře a bude zateplena střecha. Nově 
vybavena bude i jídelna.

Na Základní škole nám. Jiřího 
z Lobkovic bude opravena scho-
dišťová skleněná stěna, která je 
dominantou této ceněné funk cio-
nalistické budovy.

Základní škola Chelčického, kte-
rá prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 
80 milionů korun, díky níž splňuje 
nejmodernější ekologická a energe-
tická kritéria (mj. třetinu elektrické 
energie čerpá ze solárních panelů 
na střeše), čeká poslední úprava – 
rekonstrukce šaten. Základní škola 
Pražačka pak v létě získá nové ví-
ceúčelové hřiště. �

-jas-

Největší investice 
míří opět do vzdělání

JOSEF HELLER
zástupce starosty

� 
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Dětský den Prahy 3

I letos připravila radnice Prahy 3 
na 1. června Dětský den se zají-
mavým programem:

9.00 –11.30 Pražačka 
CRAZY OLYMPIÁDA 
pro ZŠ a MŠ z Prahy 3
Patrony disciplín budou známé 
osobnosti – např. Robert Změlík, 
Dana Zátopková, Aleš Valenta, 
Josef Váňa, Antonín Panenka.

16.00 – 18.30 nám. J. z Poděbrad
DVANÁCT DO TUCTU 
– hry a soutěže
Vystoupí Michal Nesvadba, Jolana 
Smyčková, Miroslav Žbirka, hasiči, 
myslivci a modeláři. �

ŽIŽKOVSKÁ SMRŠŤ

Hudební open-air festival pro-
běhne 20. – 21. května na Paru-
kářce již pojedenácté. �

Více na str. 11

Anketa 
k bezpečnosti

dopravy
strana 2

Praha 3 nechce
hrací automaty 

strana 3

Oslavy 130. výročí povýšení Žižkova na město
v pátek 13. května na Havlíčkově náměstí

PROGRAM
13.00 Zahájení – historické 

osobnosti Žižkova 
14.00 Cesta k povýšení 
15.00 První komentovaná pro-

hlídka radnice
15.00 Jak se událo otevření 

radnice veřejnosti
16.00 Finále za účasti historic-

kých osobností 
17.00 Druhá komentovaná pro-

hlídka radnice a navazují-
cí vycházka Radnice 
a její okolí

Založení Žižkova z pera historika i podrobný program naleznete na str. 6 a 7
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RADA MČ PRAHA 3
Pražačka 
získá nové hřiště
� Rada schválila investici do úprav 
víceúčelového hřiště u základní 
školy Pražačka. Na nevyhovující 
asfaltové ploše by tak mělo vznik-
nout moderní sportoviště pro ma-
lou kopanou, basketbal, tenis 
a volejbal či nohejbal a vedle něj 
hřiště na streetball s umělým po-
vrchem. Náklady na rekonstrukci 
nepřesáhnou 3,5 milionu korun.

Praha 3 je proti 
změně trasy autobusu
� Radní nesouhlasili se změnami 
trasy a parametrů autobusové lin-
ky č.133, kterou navrhla organiza-
ce ROPID. Ta navrhla změnu trasy 
přes Těšnovský tunel, namísto stá-
vajícího vedení linky přes Florenc, 
Řásnovku, Bílou labuť a náměstí 
Republiky. Navíc ROPID navrhl 
nahrazení kloubových autobusů za 
menší vozidla. Podle názoru rady 
by navrhované změny měly ne-
gativní dopad na komfort spojení 
Prahy 3 s centrem metropole.

Další rozšíření 
kapacity mateřinek
� Nové tři třídy vzniknou v rámci 
stávající mateřské školy ve školní 
budově v Perunově ulici. O roz-
šíření kapacit rozhodla na svém 
posledním zasedání rada městské 
části. Radnice tak zareagovala 
na aktuální výsledky únorového 
zápisu do mateřských škol, po 
kterém zůstalo neumístěno sedm 
dětí, které dosáhnou věku tří let 
k 31. 8. 2011. Úpravou tří až čtyř 
učeben a sociálního zázemí by 
měla v Perunově ulici být navýše-
na kapacita, aby do školky mohly 
nastoupit také další děti, které do 
konce kalendářního roku dosáh-
nou tří let. Těch po zimním zápisu 
zůstalo nepřijato 85. 

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 firmy! 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid stanovišť zajis-

tí 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 2. a 29. května
Koněvova/V Jezerách 2. a 29. května
Soběslavská/Hollarovo nám. 2. a 29. května
Tachovské nám. (u tunelu) 2. a 29. května
Na Vrcholu/V Domově 15. května
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 15. května
Náměstí Barikád 15. května
Kostnické nám./Blahníkova 15. května
Buková/Pod Lipami 54 23. května
Jeseniova 143 23. května
Přemyslovská/Orlická 23. května
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 23. května
Křivá 15 9. května
Přemyslovská/Sudoměřská 9. května
U Rajské zahrady/Vlkova 9. května
V Zahrádkách/Květinková 9. května

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

U příležitosti životního jubilea byl 
13. dubna do Knihy cti zapsán di-
rigent  a hudební pedagog Lubo-
mír Novák. Starostka Vladislava 
Hujová, její zástupci Josef Heller, 
Jiří Matušek a Tomáš Kalousek 
gratulovali Lubomíru Novákovi 
nejen k „nejvyššímu žižkovskému 
vyznamenání“ ale i k jeho nedáv-
ným osmdesátým narozeninám. 
Slavnostního setkání se zúčastni-
lo i pět členů jeho orchestru, kteří 
mu přímo v pracovně starostky 
zahráli fanfáru.

Lubomír Novák vyučuje hru na 
trubku a lesní roh v Lidové škole 

umění v Praze 3 už od roku 1959 
a v základní umělecké škole půso-
bí dodnes. V sedmdesátých letech 
na této škole založil a dodnes řídí 
dechový orchestr Žižkovská smršť, 
který během své existence repre-
zentoval Prahu 3 po celé Evropě. 
Je autorem řady odborných člán-
ků a učebnic výuky hry na trubku 
a lesní roh. Má za sebou i dlouhou 
kariéru aktivního hudebníka. Jeho 
třídou v umělecké škole prošlo ně-
kolik stovek mladých lidí, pro  kte-
ré se tak stala hudba zásadní sou-
částí života. �

-pú-

Noví členové Zastupitelstva MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části Praha 3 má dva nové členy. Bc. Marti-
na Šandová, členka zastupitelstva za ODS nahradila Markétu Vrano-
vou z téže politické strany, která se ze studijních důvodů vzdala svého 
mandátu. Miroslav Fabík z volebního sdružení Žižkov (nejen) sobě vy-
střídal Jana Freidingera, který se vzdal svého mandátu z důvodu své 
práce v ekologické organizaci Greenpeace, jejíž nová vnitřní pravidla 
vyžadují apolitičnost členů. �

Dirigent Lubomír Novák zapsán do Knihy cti

Miroslav FabíkMartina Šandová

Městská část Praha 3 v současné 
době zadává vypracování stu-
die, která má posoudit současný 
dopravní stav okolo křižovatky 
Prokopova x Rokycanova a pře-
hodnotit také dopravní řešení na 
přilehlých komunikacích. Bez-
pečnostní studie tuto složitou 
křižovatku totiž vyhodnotila jako 
nepřehlednou. Městská část se 
proto rozhodla, že před koneč-
nou úpravou tohoto dopravního 
uzlu je třeba vypracovat dopravní 
studii, která posoudí souvislosti 
možné organizace dopravy v šir-
ším kontextu celé lokality tak, 
aby výsledné řešení přispělo v ma-
ximální možné míře ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a především 
bezpečnosti chodců. Výsledkem 
dopravní studie by proto měl být 
návrh úprav případného stavební-
ho uspořádání prostoru, fungová-
ní světelného signalizačního zna-
čení, případně změna dopravního 
značení či dokonce úprava orga-
nizace dopravy v jednotlivých uli-
cích (změna jednosměrek).

Městská část má za to, že pro 
nalezení nejlepšího řešení je třeba 

do výsledného návrhu vedle od-
borného posouzení dopravními 
odborníky zapracovat také připo-
mínky občanů. Na tomto postupu 
se žižkovská radnice shodla také 
při jednání s neziskovou organiza-

cí Pražské matky, která se v rámci 
hlavního města Prahy zabývá bez-
pečností v silniční dopravě.

Uvítáme proto veškeré vaše 
podněty k dopravě v dané loka-
litě, která je vymezena přilože-

nou mapou. Jedná se především 
o připomínky veřejnosti, které se 
na daném území týkají:

� stavebního uspořádání prosto-
ru (změna tvaru křižovatky, 
zúžení prostoru, a tím i změna 
počtu řadících a jízdních pru-
hů apod.)
� fungování světelných signali-

začních zařízení 
� úpravy dopravního značení
� úpravy organizace dopravy 

(změny jednosměrností).

Připomínky, prosím, zasílejte 
do 31. května 2011 písemně na 
adresu: Ing. Martin Vančura, 
Odbor dopravy MČ Praha 3, 
Seifertova 51, 130 00 Praha 3, 
elektronickou poštou na e-mail 
martinv@praha3.cz. Přispět mů-
žete také na webových stránkách 
městské části www.praha3.cz.

Děkujeme za Vaše případné 
podněty, které pomohou zlepšit 
bezpečnost v Praze 3. �

PAVEL SLADKOVSKÝ 
zástupce starosty pro dopravu

Anketa k bezpečnosti dopravy

Den Země

Tradiční akce na náměstí Jiřího 
z Poděbrad přilákala ve čtvrtek 
14. dubna děti a dospělé se 
záj mem o ekologii. Ve stáncích 
společnosti Pražské služby se 
mohli zájemci dozvědět více 
o tříděném i směsném odpadu 
i elektroodpadu. �
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Praha 3 nechce na svém území hrací automaty

Kdy se tento návrh podaří pro-
sadit v praxi je podmíněno tím, 
v jakém časovém horizontu bu-
de hlavní město Praha novelizo-
vat obecně závaznou vyhlášku 
č. 19/2007 Sb., jíž se stanoví mís-
ta a čas, na kterých lze provozo-

vat výherní hrací přístroje. Tato 
vyhláška se ovšem netýká provo-
zoven s videoloterijními termi-
nály, na jejich omezování nemají 
obce ze zákona vliv.

„Radnici v tomto směru bohu-
žel omezuje zákon, který nám neu-

možňuje redukovat počet podniků 
s výherními loterijními terminály. 
Tyto podniky totiž schvaluje minis-
terstvo financí a my je tedy nemá-
me možnost omezit ani vyhláškou,“ 
vysvětluje starostka Vladislava 
Hujová.

Ministerstvo financí ovšem pro 
vydání povolení k provozování 
výherních loterijních terminálů 
vyžaduje stanovisko městské části. 
„Pokud se nám tedy podaří na území 
Žižkova a Vinohrad zakázat veškeré 
provozovny s výherními hracími pří-

stroji, bude ministerstvo financí k této 
skutečnosti při povolování výherních 
loterijních terminálů přihlížet,“ do-
dala starostka Vladislava Hujová.

V praxi to znamená, že od účin-
nosti aktualizované vyhlášky už 
radnice nebude vydávat nová po-
volení a prodlužovat smlouvy pro 
provozovatele hracích automatů. 
Pokud by k tomuto stanovisku 
městské části přihlédlo i minister-
stvo financí a nepovolovalo nové 
videoloterijní terminály, zůstaly 
by v městské části pouze provo-
zovny, které mají od ministerstva 
financí povolení k provozová-
ní výherních loterijních terminá-
lů z minulosti. Těch je v současné 
době 41. Ze 111 aktuálně fungují-
cích provozoven v Praze 3 by se 
tak podařilo zrušit většinu heren 
– celkem sedmdesát. �

-red-

Vedení žižkovské radnice prosazuje ne-
kompromisní přístup k hazardu na úze-
mí městské části Praha 3. Proto rada 
městské části přijala v dubnu usnesení, 
kterým navrhuje zákaz výherních hracích 
automatů na svém území. Pokud bude 
hl. m. Praha návrh žižkovské radnice 
akceptovat, mohlo by dojít k výraznému 
snížení počtu provozoven s výherními 
hracími přístroji v Praze 3. 

Po zimě, během kte-
ré probíhá na plo-
chách veřejné zeleně 
kácení stromů, na-
stalo i letos v dubnu 
období radostnější 
práce – výsadby no-
vých dřevin.

V městském prostředí má z hle-
diska jeho kvality velký význam 
dosadba stromořadí. Stromy zde 
rostoucí jsou vystaveny mno-
ha stresovým faktorům. Ty, kte-
ré z různých důvodů nepřežijí, je 
nutno nahrazovat, aby stromořa-

dí zůstávala funkční. V loňském 
roce několik stromů ve stromořa-
dích spravovaných městskou čás-
tí uhynulo, další byly poškoze-
ny srpnovou vichřicí. Náhradou 
za ně bylo letos v dubnu vysaze-
no 13 nových stromů, a to v uli-
cích Zelenky-Hajského, Hájkova, 
Baranova, Čáslavská, Perunova, 
Laubova, Jeseniova, Biskupcova 
a Strážní. Šlo o kultivary akátu, 
jeřábu muku, javoru mléče, hab-
ru a jerlínu, vhodné právě do ulič-
ních stromořadí.

Výsadby většího rozsahu by-
ly provedeny v parcích a na síd-
lištích. Za zmínku stojí, že letos 
byly použity i některé zajímavé 
a méně obvyklé druhy – břesto-
vec západní v parku u náklado-

vého nádraží, liliovník tulipá-
nokvětý (který se v létě ozdobí 
květy opravdu podobnými kvě-
tu tulipánu) v parku Rajská za-
hrada, žlutolistý kultivar jilmu 
holandského v parku na Židov-
ských pecích, na podzim krás-
ně zbarvený dub červený a dub 
šarlatový na Židovských pecích 
a na sídlišti Chmelnice. Na Ži-
dovských pecích a v parku před 
fotbalovým stadionem Vikto-
ria Žižkov byly vysazeny jírovce 
červené, které jsou na rozdíl od 
běžnějšího bíle kvetoucího jírov-
ce maďalu odolné proti známé-
mu škůdci – klíněnce jírovcové. 
Obdobně na sídlišti Chmelni-
ce byla použita severoamerická 
bříza papírová vzhledem k to-

mu, že v poslední době v Praze 
mnoho jedinců naší domácí bří-
zy odumírá. Dále v parcích a na 
sídlištích přibyly lípy, líska turec-
ká, okrasné třešně, javory včetně 
kultivarů s atypicky zbarvenými 
listy a na podzim pěkně se vy-
barvující jasany úzkolisté. V par-
ku na Vrchu sv. Kříže, jehož ně-
které části si do jisté míry udržují 
přírodní ráz, se vysadily domácí 
druhy, odpovídající obdobným 
stanovištím ve volné krajině – 
javor mléč, lípa srdčitá a jasan 
ztepilý.

Celkem bylo v parcích a na 
sídlištích vysazeno 51 stromů, 
z toho 15 na Židovských pecích, 
9 na Vrchu sv. Kříže, 6 na sídliš-
ti Chmelnice, 5 na sídlišti Jarov, 

5 v Rajské zahradě, 5 v parku 
před stadionem Viktoria Žižkov, 
3 v parku u nákladového nádra-
ží a 3 v parku Pražačka.

Nové výsadby nás mohou tě-
šit, avšak každý, kdo se zabývá 
péčí o veřejnou zeleň, si na tom-
to místě řekne, že největší díl prá-
ce teprve začíná. Docílit toho, 
aby v městském prostředí vyrost-
ly z mladých výpěstků hodnot-
né stromy, vyžaduje značné úsi-
lí těch, kdo se o ně starají. A také 
ohleduplný přístup všech, jimž 
mají stromy spolu s ostatní zele-
ní pobyt na veřejných prostran-
stvích zpříjemnit. �

PAVEL SLADKOVSKÝ 
zástupce starosty

Výsadba stromů – nedílná součást 
péče o městskou zeleň

O budoucnosti cyklostezky stá-
le není rozhodnuto. Trasu v ko-
ridoru bývalého drážního tělesa 
vybudovala Správa železniční 

a dopravní cesty, majitelem po-
zemků jsou České dráhy. Již 
bezmála rok vede SŽDC jed-
nání s hlavním městem Pra-

hou o podmínkách převodu 
této trasy na hlavní město. Ne-
dořešené majetkové vztahy ta-
ké brání kolaudaci cyklostezky. 

Vzhledem k tomu, že se koneč-
né vyřešení majetkových vztahů 
mezi městem a vlastníkem zatím 
nepřiblížilo, radnice vyhodnoti-
la stávající stav jako neudržitel-
ný a rozhodla se jednat.

„Stezka od nájezdu v Příběnické 
ulici po tunel je plná komunálního 
odpadu, odpadkové koše přetékají 
a odpočinková místa jsou zasypána 
odpadky. Na tuto neutěšenou situa-
ci právem upozorňuje velké množ-
ství občanů. Není nadále možné, 
aby obyvatelé Prahy 3 trpěli kvů-
li nedořešenému vztahu mezi hlav-
ním městem a SŽDC,“ uvedla sta-
rostka Vladislava Hujová. Proto 
městská část zaslala vlastníkovi 
výzvu, aby se o svůj majetek za-
čal starat a zahájil úklid cyklo-
stezky. �

-jas-

Radnice vyzvala vlastníka, aby uklidil cyklostezku
Městské části Pra-
ha 3 došla trpěli-
vost s neutěšeným 
stavem cyklostezky 
pod Vítkovem, kte-
rá se postupně plní 
odpadem. Žižkov-
ská radnice zaslala 
poslední výzvu ma-
jiteli této trasy, kte-
rým je Správa že-
lezniční a dopravní 
cesty (SŽDC), aby 
o svůj majetek začal 
řádně pečovat. 
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Zřízení tohoto fondu vzniklo na 
základě požadavku opozice v mi-
nulém volebním období a jeho 
smyslem bylo ponechat v majet-
ku městské části část stávajícího 
bytového fondu pro potřeby by-
tové politiky obce v budoucnosti. 
V praxi tím však byla významná 

část obecních nájemců vyřazena 
z možnosti účastnit se probíhají-
cí privatizace bytů. 

Současné vedení radnice se zru-
šením vyblokování z privatizace 
u těchto bytů jednoznačně posta-
vilo za své programové prohláše-
ní, které vychází z myšlenky, že 

možnost zúčastnit se privatizace 
by měla být dána všem oprávně-
ným nájemcům. Privatizační pro-
ces v Praze 3 by se tak opět měl 
týkat také obyvatel panelového 
komplexu v Baranově, Blaho-
slavově, Jeseniově, Ostromečské 
a Roháčově ulici, šesti domů na 
Hollarově náměstí a také bytové-
ho domu Zelenky-Hajského 4. 

Bytový fond, který bude v bu-
doucnosti sloužit pro účely by-
tové politiky městské části, bu-
de vytvořen jiným způsobem. 
O konkrétním způsobu naplně-
ní fondu bude městská část jed-
nat v nejbližších měsících. �

TOMÁŠ KALOUSEK
zástupce starosty

Domy vyblokované do Fondu bydlení 
uvolnila rada zpět do privatizace

Hned dvě akce byly v minulých 
týdnech věnovány budoucnos-
ti Nákladového nádraží Žižkov. 
Nejdříve na konci března uspo-
řádalo občanské sdružení Tady 
není developerovo veřejnou deba-
tu v kině Aero, následně proběh-
lo 12. dubna k budoucímu využi-
tí rozsáhlé plochy v srdci Prahy 3 
mimořádné jednání zastupitel-
stva městské části.

Veřejné debaty se zúčastnila 
řada odborníků, zástupci maji-
tele území, kterým jsou České 
dráhy, i starostka městské čás-
ti Vladislava Hujová. Jak zde, 

tak i na jednání zastupitelstva 
zaznívaly argumenty odpůrců 
i zastánců památkové ochrany 
objektu nádraží, o které právě 
rozhoduje rozkladová komise 
Ministerstva kultury ČR. 

Zastupitelé po několikaho-
dinovém jednání nakonec ne-
schválili žádné usnesení. Nadále 
tak zůstává v platnosti stanovis-
ko městské části, které se k pa-
mátkové ochraně objektu sta-
ví negativně, konstatuje však, 
že bude respektovat rozhodnu-
tí ministerstva kultury. �

-jas-

O Nákladovém nádraží se diskutovalo v Aeru i na zastupitelstvu

Aula ve Vlkovce konečně v novém
Po půlroční rekonstrukci byla za přítomnosti starostky Vladislavy Hu-
jové, jejího zástupce Jiřího Matuška a ředitelky školy Bronislavy Mar-
dešičové slavnostně otevřena aula Základní a mateřské školy Jarosla-
va Seiferta ve Vlkově ulici. „Nová aula bude sloužit nejen žákům školy, 
ale i veřejnosti. V září se tu například odehraje jeden z koncertů hu-
debního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. Také to je výrazem 
dlouhodobé snahy radnice otevírat školy i směrem k širší veřejnosti,“ 
dodal zástupce starosty pro oblast školství Jiří Matušek. �

Organizace PPS se zabývá pro-
jektováním veřejných prostran-
ství ve velkých městech tak, aby 
byla příjemná a užitečná pro ve-
řejnost. Sdružení bylo založe-
no v roce 1975 a spolupracuje se 
státními a komunálními institu-
cemi z více než 40 zemí, mimo 
jiné je partnerem pro využívání 
veřejných prostorů pro radnici 
v New Yorku. Jedním z hlavních 
bodů, na které se tato nadnárod-
ní nezisková organizace zamě-
řuje, jsou právě farmářské trhy. 
PPS pomohlo ke vzniku farmář-
ských tržišť ve více než 200 měs-
tech po celém světě. 

Sobotní trhy v Praze 3 před-
stavitelé PPS navštívili v rám-
ci semináře pořádaného Nada-
cí Partnerství. Zástupce starosty 
Pavel Sladkovský představite-
lům newyorské neziskovky před-
stavil koncepci radnice a krátce 
s nimi diskutoval.

„Je dobré konfrontovat naše vi-
ze a představy o budoucnosti far-
mářských trhů s lidmi, kteří mají na 
tomto poli více než dvacetileté zku-
šenosti, mimo jiné z řady světových 
metropolí,“ řekl místostarosta Pa-
vel Sladkovský.

„Téma veřejných prostor nabý-
vá na aktuálnosti. Trhy nepova-
žujeme jen za místo, kde se odehrá-
vá obchod. Jde o podporu místních 
ekonomik a života,“ řekla americ-
ká urbanistka Elena Medison 
z Project for Public Spaces.

Nákladní elektrokola 
odstartují z Jiřáku
Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad 
také představily novinku, která by 
měla začít fungovat v nejbližších 
týdnech. Tržiště totiž bude sloužit 
jako základna pro zkušební pro-
voz rozvozu potravin ekologický-
mi nákladními koly, který zavádí 
Archetyp ve spolupráci se sdruže-
ním Auto-mat a CityBikes.cz. 

„Kola budou celkem tři a budou 
stát na seřadišti na trhu. Postup-
ně budou rozvážet objednané bedýn-
ky. Podle toho, jak se projekt rozje-
de, bychom je časem mohli využívat 
i k doručování nákupů,“ říká Jiří 
Sedláček ze sdružení Archetyp. 
Zákazníci si až do domu mohou 
zatím objednat přepravku se zele-
ninou. Za dovážku do tří kilome-
trů se platí paušálně 95 korun. Ví-
ce na www.farmarsketrziste.cz

Trhlenka – zapálená 
kuchařka na trzích

Dalším lákadlem sobotních trhů 
byla prezentace „zapálené“ ku-
chařky Lenky Požárové. Bývalá 
daňová poradkyně jednoho dne 
sekla s úspěšně rozjetou kariérou 
v renomované firmě, vrhla se na 
vaření a napsala sérii úspěšných 
kuchařek, za kterou následně do-
stala roce 2008 ocenění Nejlep-
ší kuchařková série světa v me-
zinárodní soutěži Gourmand 
Cookbook Awards. Na Jiřáku se 
prezentovala především svými 
originálními pesty a dýňovým 
máslem. Její ochutnávky i pro-
dukty zde slavily úspěch. �

-jas-

Američtí specialisté na farmářské trhy navštívili Jiřák 

Představení nákladního elektrokola pro 
rozvoz farmářských produktů objedna-
ných přes internet a exhibice známé „za-
pálené“ kuchařky Lenky Požárové měly 
na svém programu farmářské trhy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad v sobotu 8. dub-
na. Farmatrhy navíc navštívili také američ-
tí experti z nestátní neziskové organizace 
Project for public spaces (PPS).

Rada městské části naplnila již na kon-
ci dubna na svém zasedání jeden z dů-
ležitých bodů svých programových cí-
lů pro toto volební období. Zrušila svým 
hlasováním usnesení z minulého voleb-
ního období, kterým bylo přes tisíc obec-
ních bytů vyblokováno z privatizace pro 
budoucí Fond bydlení městské části. 

Lenka Požárová
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Letní programy pro děti
Městská část ta-
ké na letošní rok 
připravila pro děti 
rozšířenou nabíd-
ku prázdninových 
programů, které 
podpořila v rámci 
udělovaných grantů.

 Rodičům dětí od tří do sedmi let 
tak v červenci nabídne prázdni-
novou školku Rodinné centrum 
Paleček, v srpnu pak obdobný 
program zajistí Rodinné centrum 
Nová trojka. O děti bude posta-
ráno každý všední den od 8 do 17 
hodin včetně dvou svačin, oběda 
a pitného režimu. O děti se bu-
dou starat kvalifikované lektor-
ky, v Palečku si děti budou hrát 
v indiánském duchu, v srpnu bu-
de v Nové Trojce vládnout prázd-
ninový cirkus. Centrum pro před-
školní děti od 3 do 6 let v Domě 
dětí a mládeže Ulita pak bu-
de fungovat od 18. července do 

12. srpna. Nabídne také celoden-
ní péči o děti včetně svačin a obě-
dů. Na jednotlivé dny či týdny je 
třeba se hlásit přímo v jednotli-
vých centrech. Program, informa-
ce a přihlášky pak naleznou rodi-
če na stránkách těchto organizací:
www.novatrojka.cz, www.ulita.cz,
a www.rcpalecek.cz. Starším dě-
tem je určena nabídka skaut-
ského 4. přístavu Jana Nerudy. 
Ve své klubovně na Křížku na-

bízí po celé léto (šest týdenních 
turnusů od 18. 7. do 26. 8.) pro-
gram formou příměstských tá-
borů pro kluky a holky od 4 do 
10 let. Se skauty je možné se vy-
dat i na víkendové výpravy. I toto 
smysluplné trávení volného času 
pro školáky i předškoláky získa-
lo podporu z grantů MČ Pra-
ha 3. Informace a přihlášky na 
http://4pvs.nipax.cz. �

-red-

Tři odpoledne se skauty 
Skautské středisko Vítkov zve na tři odpoledne, 
ve kterých se zájemci mohou seznámit s činnos-
tí dětských oddílů a poznat, jak to vypadá na od-
dílové schůzce, výpravě nebo na táboře. V úte-
rý 10. 5. v parku u Vinohradské vodárny, ve středu 
18. 5. ve skautském areálu Křížek a ve čtvrtek 
26. 5. v klubovně v Korunní 60, vždy od 16 hodin. 
Více na www.vitkov61.cz. �

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

TIP MĚSÍCE 
15. ne 14.00 rodinný pétanque 

turnaj v Rajské zahradě

Pro rodiče s dětmi
• info – Jolana tel.: 603 416 724
  6. pá 9.00 sbírka věcí pro ro-

diny s dětmi z azylového 
domu (www.rybka-az.cz) 
– je možné přinést oble-
čení pro děti i dospělé, 
kočárky, hračky i vybave-
ní do domácnosti

  6. pá 18.00 (do soboty do 
10.00) Pyžámkový večí-
rek aneb Užijte si večer, 
o vaše děti se postaráme 
my. Rezervace Helena, 
tel.: 775 644 978

10. út 10.00 Beseda o kojení 
s laktační poradkyní

11. st 16.00 Pohádková půlho-
dinka – G. Filippi, čtení 
pohádek (Celé Česko čte 
dětem) 

13. pá 15.00 Fajn den aneb 
Odpoledne neziskovek 
z Prahy 3 na Parukářce

17. út 10.00 Domácnost bez 
chemie – praktická beseda 

30. pá 14.00 Den dětí na doprav-
ním hřiště Jilmová (dílnič-
ky, hry pro děti, divadlo, 
něco z policejního zákulisí, 
závody na všem, co jede) 

Kurzovní tipy 
• info – Jolana tel.: 603 416 724
po 19.45 Relax dance pro dospě lé
st 11.00 Pilates s hlídáním dětí 
st 16.30 Muzicírování pro rodiče 

s dětmi 
pá 9.15 Miminka I – cvičení pro 

rodiče s dětmi od 2 měsíců

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

14. a 21.so 14.00 Keramická 
dílna – raku 

26. čt 16.00 Táborový den 
28. so 14.00 Ulitafest

MATEŘSKÝ KLUB ULITKA
Tvoření pro rodiče a děti
  5. čt 10.00 Kytičky nebo náuš-

nice z organzy
19. čt 10.00 Decoupage 
26. čt 10.00 Rybky z pedigu

Hraní si se zvyky a tradicemi 
  6. pá 10.00 Máje
13. pá 10.00 Zmrzlí muži
20. pá 10.00 Den muzeí
27. pá 10.00 Letnice

Akce
20. – 22. pá – so Ulitka v jarním 

lese

Beztíže – nízkoprahový klub: 
Každý všední den od 15.00 
do 19.00 je otevřen 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.

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 
pedagogika – praktický 
život a smyslová výchova 

25. st 18.30 Matematika 
v Montessori 

pondělí
  9.00 Palečci (1 – 2 roky)
10.00 Indiáni (3 – 5 let)
11.00 Indiáni (3 – 5 let)
12.00 Andělíčci (0 – 1 rok)
16.00 Batolátka s prvky 

Montessori (6 – 12 měs.)
17.00 Balet (3 – 6 let)
úterý
  9.00 Batolátka (6 – 12 měs.)
10.00 Batolátka (1 – 1,5 roku)
11.00 Batolátka (1 – 1,5 roku)
17.00 Písnička (3 – 6 let)
středa
11.00 Písnička (2 – 3 roky)
12.00 Písnička (2,5 – 3 roky)
14.00 Angličtina hrou (2 – 4 roky)
15.00 Angličtina hrou (3 – 7 roky)
15.00 Eko kutílci (3 – 7 let)
16.00 Eko kutílci (2 – 3 roky)
17.00 Eko kutílci (3 – 4 roky)
čtvrtek
  9.00 Eko výtvarná dílna 

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

(2 – 3 roky)
12.00  Bubenická školička 

(3 – 4 roky)
13.00 Baby sign (0,5 – 2 roky)
14.00 GoKids! English for 

babies and toddlers 
(0,5 – 2,5 roku)

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

pátek
15.00 Začínáme s Montessori 

(1,5 – 3 roky)

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

Turnaje pro mládež v herně:
  3. út 14.00 Pohár v šipkách
10. út 14.00 Rolid
17. út 14.00 Stolní tenis pro dívky
24. út 14.00 Krtčí farma
31. út 14.00 3D piškvorky

Pro maminky s dětmi 
čt 9.50 Pilates s hlídáním 
po 17.00, út 17.00 a 19.00,
čt 18.00, pá 17.00 Pilates 

(bez hlídání)

Prázdninové akce – 
výlety do Prahy a okolí
1. 7., 29. – 31. 8. (přihlášky 

do 10. 6.)

Bezstarostné odpoledne v Domě dětí
a mládeže – Ulitafest 2011
Žižkovská zahradní slavnost, jejímž hlavním hostem je kapela Sto 
zvířat, se koná v sobotu 28. května od 14 do 20 hodin v zahradě 
Ulity – Domu dětí a mládeže Praha 3. Chystá se bezstarostné od-
poledne pod širým nebem s pestrým programem, občerstvením 
a tvořivými dílnami.

Hlavní hvězdou bude populární kapela Sto zvířat, ale zahraje 
také ska kapela Jet8, na návštěvníky čekají taneční a divadelní 
vystoupení, bikerská a ohnivá show, provazochodci nebo žong-
lérské dílny. Nebudou chybět ani výtvarné a pohybové dílny. Na 
zahradě se rozhoří keramická pec na dřevo, k dispozici bude tis-
kařský lis. 

Zúčastnit se můžete recyklační návrhářské dílny a navazující 
extravagantní módní přehlídky. Také se vykoupat v lázni ze skar-
tovaných papírů, zahrát si fotbálek a získat informace o možnos-
tech využití volného času v příštím školním roce.

Pro děti budou připraveny atrakce, soutěže a hry, pro všechny 
pak tradiční i netradiční občerstvení, např. zahradní čajovna, pe-
čené buřty i vegetariánské dobroty. To vše za vstupné pouhých 
70 Kč, pro rodiny s dětmi je navíc připraveno zvýhodněné rodin-
né vstupné. Více informaci na stránkách www.ulita.cz. �
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Zvraty a paradoxy žižkovských dějin
V roce 1788 byla 
úředně vytvořena 
katastrální obec Vi-
nohrady, zahrnující 
jak dnešní Vinohra-
dy, tak Žižkov a do-
sahující téměř rozlo-
hy všech spojených 
pražských měst. Na 
rozdíl od nich ale 
osídlená jen řídce.
Na východním okraji budoucího 
Žižkova se nacházela malá osa-
da Olšany (druhá jménem Šešo-
vice zanikla za třicetileté války), 
na jeho ploše bylo porůznu roz-
ptýleno kolem 30 (počet se mě-
nil) usedlostí. Jako jediná z nich 
dosud stojí Parukářka, někte-
ré další jako Ohrada, Pražačka, 
Bezovka, Smetanka, Hrabovka 
jsou zachovány alespoň v míst-
ních názvech, ale kdo dnes ví, 
kde ležela třeba Boudečka, Dirix-
ka, Miranka nebo Viktorka? Po-
klid tu panoval ještě 60 let. Prv-
ní nájemní dům se začíná stavět 
až v roce 1858 u Vídeňské silni-
ce (dnes nároží Husitské a Jero-
nýmovy). Váhavě přibývají další, 
stále bez jednotného plánu. 

Založení Žižkova
První parcelaci zahájil v roce 1865 
Karel Hartig v prostoru kolem 
náměstí Komenského. Rok 1865 
je proto obecně považován za za-
ložení Žižkova. Rozvoj města byl 
až do bankrotu záložny bouřli-
vý, počet domů vzrostl z 95 v ro-
ce 1866 na 370 r. 1878. A stavělo 
se nanejvýš úsporně – parcela se 
musela využít do posledního mís-

tečka, převažovaly jednopokojo-
vé byty, včetně sklepních, z  ma-
teriálu nakopaného na místě se 
rovnou bral kámen, prosíval písek 
a pálily cihly. Není proto divu, že 
sem tam i některý dům spadl (při 
největším neštěstí v Žerotínově 
ulici zahynulo 6 dělníků). 

A zmíněný Karel Hartig, syn 
mlynáře ze Sedlčan, byl právě pří-
kladem takového bezohledného 
stavebního podnikatele, typické-
ho gründera. Měl však i druhou 
tvář – byl velikým obdivovatelem 
Jana Žižky, účastníkem národ-
ních poutí do Kostnice. Své prv-
ní tři domy nazval U Jana Husi, 
U Jana Žižky a U Jeronýma Praž-
ského (původně U Jiřího z Podě-
brad), později – již jako městský 
radní – bude po husitech pojme-
novávat ulice a náměstí. A k smr-
ti rád provokoval rakouské úřady, 
například vyvěšováním prapo-
ru s kalichem na vrchu Vítko-
vě. (Stožár byl podvakrát stržen 
vojskem, Hartig jej však pokaž-
dé vztyčil znovu.) Snadno proto 
získal mezi občanstvem velikou 
popularitu, která mu dopomohla 
v roce 1871 v čele strany pokroku 
k volebnímu vítězství nad němec-
ko-konzervativní stranou pravé-
ho pokroku a 18. 3. 1875 se stává 
starostou ještě nerozdělených Vi-
nohrad a Žižkova. 

Vzestup a pád
Karla Hartiga
Ovšem jenom na půl roku, v čer-
venci je i přes Hartigovy protesty 
obec rozdělena na Vinohrady I. 
(budoucí Žižkov) a Vinohrady II. 
V prosinci proběhnou na Vino-
hradech I. nové volby, v nichž si 
strana pokroku své vítězství nad 
stranou pravého pokroku zopa-
kuje a Hartig se na jaře následu-

jícího roku stane opět starostou. 
20. 10. 1876 pak zastupitelstvo 
podá žádost o změnu názvu obce 
na Žižkov, která je 7. 8. 1877 mi-
nisterstvem vnitra schválena. Žiž-
kov se stane největší venkovskou 
obcí v Čechách s téměř 20.000 
obyvatel. Slibně nastartovaný 
rozvoj města i Hartigovu kariéru 
však o rok později ukončí krach 
žižkovské Občanské záložny. 

Neuváženou akcí byla i no-
vostavba reprezentační budovy. 
Starosta Hartig se pokusil zálož-
nu ještě zachránit pomocí obec-
ní půjčky 200.000 zlatých, tu 
však zablokovala opozice, kte-
rá se v této době zformovala do 
Občanského spolku pro opravy 
v Žižkově, pověstných marinářů 
(ve svém sáhodlouhém volebním 
programu všemožných oprav to-
tiž mají i armádu a válečné ná-

mořnictvo) s J. M. Wertmüllerem 
a Františkem Bláhou v čele. 

Karel Hartig, který se údaj-
ně pokusil o útěk do Ameriky, je 
22. 11. 1878 vzat do vazby pro po-
dezření z podvodu a o měsíc poz-
ději je podána žádost o povýšení 
Žižkova na město. Všichni pří-
tomní radní s výjimkou Wertmül-
lera přitom vzdají Hartigovi čest. 
Novým starostou je zvolen Jan 
Nepomuk Richter, v úřadě však 
setrvá jediný den, neboť následně 
je městské zastupitelstvo rozpuš-
těno a jmenována správní komise 
v čele s neoblíbeným komisařem 
Janem Hartlem. 

Od ledna 1879 jsou sice připra-
vovány nové volby, Hartl je však 
svými obstrukcemi oddálí až na 
17. 7., tedy den po zahájení soud-
ního procesu s Hartigem a další-
mi činovníky záložny. Tato ob-

strukce se mu zdaří, ve volbách 
skutečně zvítězí marináři. Hartig 
je sice 24. 6. slavně osvobozen, je 
však již pozdě, novým starostou 
je 11. 10. zvolen Wertmüller. Hartl 
je za své loajální zásluhy navržen 
na vyznamenání zlatým zásluž-
ným křížem, nakonec ale dostane 
jen diplom. 

Povýšení na město
Žižkov je císařským rozhodnu-
tím konečně 15. 5. 1881 povýšen 
na město (Vinohrady byly pový-
šeny již 26. 9. 1879). Žádná vel-
ká sláva se však tehdy nekonala. 
Když se zrušení oslav nezdaři-
lo opozici z národní (dříve Har-
tigovy pokrokové) strany, která 
poukazovala na nezbytnost šetřit 
obecní finance, vyhořelo 12. srp-
na Národní divadlo a celý národ 
měl smutek. �

Prokletí železného oře
Žižkovští se dostali do podobné situace 
jako severoameričtí indiáni, jejichž loviš-
tě bezohledně přeťala pacifická železni-
ce. Jáma a náspy nádraží dráhy Františka 
Josefa I. (dnešní Hlavní nádraží) je v ro-
ce 1871 odřízly od vnitřní Prahy a o rok 
později budovaná kralupsko-turnovská 
a poté i spojovací dráha zhatily plány na 
výstavbu vilové čtvrti na jižním svahu Vít-
kova. A to přitom až do roku 1936 Žižkov 
neměl vlastní nádraží. �

Město bez kostela?
Žižkov zdědil po Olšanech dva kostely, 
oba původně hřbitovní – sv. Rocha, Še-
bastiána a Rozalie z roku 1682 a Povýše-
ní sv. Kříže, vysvěcený 1719 (dnes Atri-
um). Tento se po uzavření morového 
hřbitova stal v roce 1787 farním, pro je-
ho zchátralost ale fara musela být v ro-
ce 1847 přenesena ke sv. Rochu. Ani je-
ho stavební stav však nebyl příliš dobrý, 
a tak za generální opravy roku 1879 by-
ly bohoslužby přeloženy do hrobky ry-
tířů z Eisensteinu na sousedních olšan-
ských hřbitovech! Chrám, odpovídající 
potřebám a velikosti nového města však 
stále chyběl a Hartigovi pokrokáři s je-

ho vybudováním ani nepočítali. Inici-
ativy se proto chopil Občanský spolek, 
který pro bohoslužby adaptoval tančír-
nu ve Štítného ulici (dnešní divadlo Járy 
Cimrmana). Oficiální podpory se spol-

ku dostalo až po změně na radnici. Pení-
ze však chyběly stále, a tak se je městská 
rada snažila vyprosit, kde se dalo, do-
konce (k nemalému pobavení Pražanů) 
i u francouzského parlamentu. Kvalit-
ní Mockerova novogotická architektura 
nového kostela svatého Prokopa byla na-
konec doslova nacpána na Sladkovského 
náměstí, kde zastínila okna souběžně bu-
dované reálky. Jaký to rozdíl oproti vi-
nohradské sv. Ludmile či karlínskému sv. 
Cyrilu a Metoději! Ale na druhou stranu 
– jeho stísněnost působivě evokuje stře-
dověkou gotickou atmosféru. �

Vinice mezi šibenicemi 
a hřbitovy
Na rozdíl od většiny ostatních předměstí 
Žižkov nevznikl na místě starší obce, ný-
brž na svahu nad městskými hradbami, 
kde Karel IV. v roce 1358 přikázal vysazo-
vat vinohrady. Pokud by snad někdo od-
mítl, byl mu pozemek vyvlastněn a svěřen 
do správy úředníkovi s malebným jmé-
nem perkmistr hor viničných, který se 
již o náležité zavínění postaral. Na praž-
ské vinařství se však valily pohromy – hu-
sitské války, malá doba ledová i nakonec 

válka třicetiletá. Koncem 18. století zde 
již téměř žádné vinice nezůstaly, a tak cí-
sař Josef II. úřad perkmistra zrušil. 

Žižkov však dostal do kolébky i věci ne-
blahé. Hned za Horskou branou se na Ši-
beničním vršku (kolem Husinecké ulice, 
nikoliv na Vítkově) výstražně tyčila šibe-
nice staroměstská a o kus dál novoměstská 
(každé město muselo mít svou). Za Ma-
rie Terezie ovšem bylo shledáno, že to ces-
tou z Vídně opravdu není důstojná ozdo-
ba vjezdu do Prahy, a tak bylo popraviště 
přestěhováno na Židovské pece. Na opač-
ném konci pak byly zakládány hřbitovy, 
původně morové. Za epidemie 1680 byl 
narychlo otevřen staroměstský kolem kos-
tela, zasvěceného sv. Rochu, Šebastiánu 
a Rosalii, novoměstští si jej založili o kus 
dál, u budoucího kostela Povýšení sv. Kří-
že. Poblíž vznikl i morový židovský. Když 
pak 1786 císař Josef II. zakázal pohřbívat 
uvnitř městských hradeb, byl hřbitov ko-
lem sv. Rocha přeměněn na hlavní staro-
městský (dnes již zaniklý I. olšanský hřbi-
tov) a hned vedle byl založen novoměstský 
(II. hřbitov). �

Stránku připravil
JAN ŠKODA, Archiv hl. m. Prahy

Žižkov v roce 1871
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Oslavy 130. výročí povýšení Žižkova na město
v pátek 13. května na Havlíčkově náměstí

Zeptali jsme se spolu-
pořadatelů oslav, který-
mi jsou členové Divadla 
v pytli a Klubu vojenské 
historie Gardekorps.
Petr Stolař, principál Divadla v pytli:
Budou sehrány divadelní scénky a diváci 
budou mít možnost potkat mnoho histo-
rických postav – například žižkovské sta-
rosty. Na náměstí postavíme májku, bude 
se tančit.

Děti si budou moci vyzkoušet hrač-
ky, se kterými si hráli kluci a holky před 
130 lety – zkusit si, jak jim půjde roztočit 
káča bičem, srážet kuželky nebo honit ob-
ruč klacíkem. Každou hodinu budou po-
licisté stíhat zločince nebo alespoň zlodě-
je preclíků. A všichni budeme netrpělivě 
čekat na příjezd císařpána…

A rád bych vyzval žižkovské Pepíky, 
aby se dostavili v řádném kostýmu, což je 
bílá košile, kšanda, kostkované či pruho-
vané kalhoty a samozřejmě čepice.

Martin Korbel, předseda Gardekops:
Diváci uvidí dobový výcvik rakouských 
vojáků, pražských ostrostřelců i policejní 
dozor rakouského četnictva. Můžeme se 
těšit na pochody a parády. Pokud vše do-
padne dle očekávání, bude se střílet i z re-
pliky dobového děla. Samozřejmě jen sle-
pou ránou tak, jak se dříve z Pražského 
hradu oznamovalo poledne.

Pražští ostrostřelci byli měšťanským 
sborem, jehož historie sahá až do středo-
věku. Původně sloužili jako střelecká „do-
mobrana“ města, v průběhu devatenácté-
ho a v první polovině dvacátého století 
byli elitním měštanským mužským sdru-
žením, které např. v revolučním roce 1918 
plnilo úkoly dnešní Hradní stráže.

Ale nejen příznivci vojenské historie si 
přijdou na své. Na módní přehlídce před-
vedou dámy v dobových šatech a kostý-
mech přibližně osm modelů dle evrop-
ské módy v letech 1880 – 1899. Některé 
z předváděných modelů jsou dochova-
né originály, návštěvník může sám tipo-
vat, co je a co není originál. I repliky jsou 
ztvárněny velmi věrně. �

Myslím, že žižkovské děti si mohly hrát 
podobně a s podobnými hračkami jako 
děti jinde v Čechách.

Před 130 lety měly všechny holčičky 
panenku, povětšině ušitou a vycpanou 
koudelí nebo i dřevěnou, případně jinou 
figurku. Dělaly si pro ně pokojíčky nebo 
alespoň nábyteček, postýlky či kolébky 
z tvrdého papíru (papundeklu) a z ten-
kých prkének, kterých bylo všude dost, 
protože se z nich dělaly obaly na všech-
no prodejní zboží. Na nábytečku s chu-
tí spolupracovali i starší bratři nebo dě-
dečkové.

Kluci si potrpěli na koníčky, ať už to by-
la stylizovaná hlava na tyči k imitaci jízdy 
nebo dřevěná figurka na kolečkách. Roz-
ličné vozíky si zhotovovali sami nebo je 
dostali vyrobené či zakoupené od rodičů 
atd. Bez hadrového pumlíče by se parta 
kluků těžko obešla.

Děti si obecně hrály mnohem více ven-
ku. Alespoň se nepletly doma a byly na 
čerstvém vzduchu. Na ulicích byl men-
ší provoz – v porovnání s dneškem téměř 
žádný. Byl zde prostor pro rozličné hry ja-

ko na vodníka, na vlka a ovečky, král vysílá 
své vojsko, hututu a podobné uliční hry.

Bez ohledu na místo konání hráli klu-
ci kuličky, škrábky, mrskali káču, ti větší 
hráli špačka nebo kopanou. Dívky skáka-
ly panáka, házely školku s hadrákem nebo 
komplikovaně počítaly body při hopsání 
přes špagát (švihadlo).

Všechny děti jezdily na lépe či hůře kon-
struovaných vozíčcích (v zimě na sáňkách 
apod.), jen s tím rozdílem, že chlapci voli-
li nebezpečnější trati (a měli také rozbitěj-
ší kolena i nosy).

I když byl Žižkov povýšen na město, zů-
stala příležitost k řadě her z venkovského 
prostředí: Na jaře si děti pouštěly lodičky 
a stavěly hráze na potůčcích, které vznika-
ly při tání sněhu. Dělaly dřevěné mlýnky 
na dvou skutečných potocích, které Žižko-
vem protékaly. Vyráběly si praky a bezo-
vé bouchačky k malé radosti svých rodičů 
a sousedů. Rozličné meče a jiné zbraně ke 
hře na vojáky (nebo husitské vojsko) i vše-
lijaké hudební nástroje. �

JAN VÍT 
bývalý ředitel muzea v Říčanech 

13.00 Zahájení – historické osobnosti Žižkova 
(c.k. vojenská dechovka, stavění máje, 
Péro za kloboukem – staropražské písnič-
ky, hudba pro korzo)

14.00 Cesta k povýšení (co předcházelo povýše-
ní, c.k. vojenská dechovka, povýšení Žižko-
va, Péro za kloboukem, hudba pro korzo)

15.00 První komentovaná prohlídka radnice
15.00 Jak se událo otevření radnice veřej-

nosti (c.k. vojenská dechovka, dobo-
vá dámská přehlídka, Péro za klo-
boukem, hudba pro korzo)

16.00 Finále za účasti historických 
osobností (c.k. vojenská de-
chovka, pražští ostrostřelci 
a c.k. posádka v akci, 
Péro za kloboukem, 
hudba pro korzo)

17.00 Druhá komentova-
ná prohlídka radnice 
na niž navazuje vycház-
ka Radnice a její okolí

Co bude během oslav k vidění? S čím si hrály žižkovské děti před 130 lety?

DOPROVODNÝ PROGRAM
� 11. května v 18.00, kino AERO: promí-
tání filmů Popatři, co skrývá Praha 3 a Oči 
tygra

� 13. května – 30. června, Galerie pod rad-
nicí: Výstava Žižkovská radnice věnovaná 
vzniku radnice

� Připraven je cyklus vycházek Žižkov zná-
mý i neznámý, první se uskuteční 13. květ-
na, další v červnu na téma sochy a náměs-
tí a v září a říjnu se uskuteční vycházky po 
žižkovských dvorech. O přesných datech 
vás budeme informovat na www.praha3.cz. 

Praha 3 v květnu oslaví 
130 let od chvíle, kdy byl 
Žižkov povýšen na měs-
to. Několikadenní akce 
vyvrcholí 13. května pě-
tihodinovou podívanou 
před historickou budo-
vou radnice na Havlíčkově 
náměstí, které se vrá-
tí o 130 let zpět. K vidění 
budou dámy a pánové 
v dobovém oblečení, sbor 
ostrostřelců, četnictvo, 
rakouské vojsko i další žiž-
kovské postavy. Pro děti 
budou připraveny hry, kte-
rými se tehdy bavili jejich 
vrstevníci. Na programu 
se podílejí Klub vojenské 
historie Gardekorps a Di-
vadlo v pytli.

Foto: archiv Z. Chrástové a RN
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Programové cíle Rady městské části 

Bezpečnost

Bezpečnější městská část je naší 
prioritou, o kterou budeme usi-
lovat v úzké spolupráci s bez-
pečnostními složkami i nezis-
kovými organizacemi.
� V součinnosti s Městskou po-

licií a Policií ČR se zasadíme 
o to, aby městská část Praha 3 
byla bezpečným místem, bu-
deme  usilovat o zvýšení bez-
pečí v ulicích, o navýšení počtu 
strážníků Městské policie v uli-
cích a o rozvoj kamerového sys-
tému tak, aby se zefektivnil boj 
s kriminalitou. 
� Budeme aktivním partnerem 

policejním složkám, a to zejmé-
na ve směru preventivní ochra-
ny občanů a jejich majetku.
� Zabezpečíme zvýšení po-

čtu strážníků Městské poli-
cie v okolí škol a budeme pod-
porovat preventivní činnost 
policistů a strážníků ve ško-
lách s cílem předcházet sociál-
ně patologickým jevům na zá-
kladních školách a poskytnout 
potřebné informace z oblasti 
prevence kriminality.
� Podpoříme neziskové organiza-

ce působící na území městské 
části ke zlepšení situace v oblas-
ti terénní sociální práce s drogo-
vě závislými a aktivní prevence 
kriminality u rizikových skupin 
populace, budeme usilovat o ře-
šení otázky osob bez domova.
� Prosadíme omezení počtu he-

ren a důslednou kontrolu je-
jich činnosti.

� Budeme bojovat proti vanda-
lismu a činnosti sprejerů, roz-
šíříme antisprejerový program.
� Podpoříme přímé zapojení ob-

čanských iniciativ do aktivní bez-
pečnosti zejména v rámci zajiště-
ní bezpečné cesty dětí do školy.
� Zajistíme všeobecné povědomí 

obyvatel v oblasti připravenos-
ti na krizové situace a mimo-
řádné události.
� Dokončíme rekonstrukci nových 

prostor centrální služebny Měst-
ské policie včetně technického 
vybavení v ulici Lupáčova s cí-
lem zlepšení výkonu a podmí-
nek pro práci Městské policie.

Finance, majetek, 
investice
Zodpovědným hospodařením 
nezadlužíme budoucí genera-
ce, ale naopak vytvoříme rezer-
vy pro rozvoj městské části v ná-
sledujících letech.
� Vyrovnaný a transparentní roz-

počet městské části je naším cí-
lem zajišťujícím všechny účel-
né finanční a smluvní závazky. 
� Budeme efektivně a hospo-

dárně nakládat s majetkem 
městské části, účelně snižo-
vat náklady na chod akciových 
společností a optimalizovat ná-
klady úřadu.
� Z hlediska rozpočtové odpo-

vědnosti k budoucím genera-
cím vytvoříme rezervní fond, 
který budeme naplňovat z fi-
nančních prostředků získaných 
privatizací.
� Zajistíme naplňování Fondu 

obnovy a rozvoje a rozšíříme 
systém půjček a darů na opra-
vy bytových domů na území 
městské části.
� Získané finanční prostředky 

z privatizace budeme zejména 
investovat zpět do nemovitého 
majetku, který zůstane v ma-
jetku městské části. Připraví-
me střednědobý a dlouhodobý 
plán oprav a udržování majet-
ku městské části.

� Zajistíme investice na rekon-
strukci předškolních a školních 
zařízení.
� Nadále budeme zajišťovat in-

vestice do rozvoje a rekon-
strukcí vnitrobloků, ploch ve-
řejné zeleně.
� Zvýšíme investice na rekon-

strukci chodníků a dopravně 
bezpečnostních opatření na 
území městské části.
� Zabezpečíme efektivní správu 

a vymáhání pohledávek.
� Maximálně využijeme dotační 

a jiné finanční možnosti v Čes-
ké republice a zdroje nabízené 
EU.

Bytová politika 
a prodej vybraného 
majetku oprávně-
ným nájemcům
Pravidla privatizace obecních 
bytů zvýhodní občany, jež chtějí 
žít a bydlet dlouhodobě v měst-
ské části. Možnost privatizo-
vat chceme postupně nabídnout 
všem oprávněným nájemcům. 
� Budeme intenzivně pokračovat 

v privatizaci majetku oprávně-
ným nájemcům. Novelizujeme 
pravidla privatizace a zvýhod-
níme občany, kteří chtějí byd-
let a žít v městské části.
� Nebytové prostory, které lze 

efektivně pronajmout, budou 
ponechány v majetku městské 
části. Podpoříme základní sí-
tě obchodů a služeb na zákla-
dě potřeb a požadavků občanů 
městské části. 
� Finančně podpoříme zvelebo-

vání domů na území městské 
části. Majitele domů budeme 
i nadále podporovat poskytová-
ním příspěvků a bezúročných 
půjček. Rozšíříme program 
podpory v boji proti vandalis-
mu a graffiti.
� Finanční prostředky vybrané 

z nájmů budeme investovat 
do oprav a modernizace by-
tového fondu. Budeme usilo-
vat o zkvalitnění správy domů 
v majetku městské části.
� Nastavíme nově pravidla by-

tové a nebytové politiky s re-
spektováním potřeb městské 
části a jejích občanů z hlediska 
efektivního, účelného a ekono-
mického.
� V souvislosti s deregulací ná-

jemného rozšíříme systém pod-
pory a slev na nájemném pro 
občany, kteří jsou v sociální 
nouzi bez vlastního zavinění.
� I nadále poskytneme účinnou 

pomoc při řešení bydlení u ob-
čanů, kteří vykonávají činnosti 
ve veřejném zájmu. 
� Budeme hledat možnosti pro 

realizaci nových malometráž-
ních bytů v majetku městské 
části. 
� Razantně budeme postupo-

vat proti neplatičům (výpo-
věď z nájmu bytu a následná 
exekuce) a důsledně provádět 

kontrolu využívání bytového 
fondu.
� Činnost akciových společností 

zabezpečujících provoz a sprá-
vu majetku městské části podro-
bíme důsledné kontrole. V pří-
padě zjištění nedostatků v jejich 
činnosti vyvodíme důsledky.

Územní rozvoj
Územní rozvoj bude prosazován 
v souladu s potřebami občanů 
městské části při zachování je-
jího svérázného architektonic-
kého charakteru a dopravní do-
stupnosti.
� Kladením důrazu na trvale udr-

žitelný rozvoj a šetrný přístup 
k památkové podstatě měst-
ské části Praha 3, se soustředí-
me na zachování rezidenčního 
charakteru městské části a sní-
žení dopravní zátěže povrcho-
vých komunikací.
� Iniciujeme vytvoření ideových 

studií rozvoje městské části 
s cílem jejich následného za-
pracování do územního plánu 
(vrch Vítkov, Parukářka, Krej-
cárek, dopravní dostupnost 
starého Žižkova).
� Funkční náplň nových projek-

tů ovlivníme s cílem prosadit 
soulad s potřebami obyvatel 
Prahy 3, především v oblasti 
Nákladového nádraží Žižkov.
� Jednou ze zásadních priorit je 

ochrana kulturního dědictví. Bu-
deme i nadále finančně přispí-
vat na opravy a údržbu kultur-
ních památek na území městské 
části a udržovat dobrý stavebně-
-technický stav významných his-
torických staveb a památek, kte-
ré městská část vlastní.
� Aktivně podpoříme iniciativu 

na zařazení kostela Nejsvětější-
ho Srdce Páně do seznamu pa-
mátek UNESCO.
� Povedeme jednání s vlastníky 

objektů, které jsou v nevyho-
vujícím stavu, s důsledným vy-
žadováním nápravy.
� Zlepšíme informovanost obča-

nů o chystaných rozsáhlých sta-
vebních akcích na území měst-
ské části. 

Doprava 
a parkování

Budeme prosazovat optimální 
dopravní řešení na celém území 
městské části. 
� Budeme usilovat o rozšíření 

Zón placeného stání na celé 
území městské části.

� Podpoříme vznik nových par-
kovacích míst tam, kde to situ-
ace umožní v souvislosti s ak-
tuálním nedostatkem míst. 
� V rámci řešení dopravy v kli-

du budeme podporovat a pro-
sazovat výstavbu podzemních 
i nadzemních garáží na území 
městské části na základě od-
borných studií a projektů.
� Podpoříme rekonstrukce ulice 

Malešická, Husitská a Koně-
vova. 
� Podpoříme optimální doprav-

ně inženýrská řešení se zámě-
rem zlepšení organizace do-
pravy zejména u významných 
dopravních uzlů.
� Cílenou podporou se zasadíme 

o realizaci dopravně bezpeč-
nostních opatření v zájmu vyš-
ší bezpečnosti všech účastníků 
silničního provozu na území 
městské části.

Životní prostředí

Městská část má jedny z nejroz-
sáhlejších zelených ploch v rám-
ci centra české metropole. Trva-
lou údržbou a obnovou těchto 
ploch zajistíme rozvoj oddecho-
vých zón s kvalitním sportov-
ním, kulturním a dalším volno-
časovým zázemím.
� Budeme usilovat ve spoluprá-

ci s hl. m. Prahou o revitaliza-
ci vrchu Vítkova, území Paru-
kářky, Vrchu sv. Kříže a území 
na Krejcárku tak, aby vznikla 
ucelená území pro sportovní 
a kulturní využití, odpočinek 
a volnočasové aktivity obyva-
tel městské části.
� Zlepšíme úklid parků a veřej-

ných prostranství ve správě 
městské části včetně psích ex-
krementů. Budeme požadovat 
větší důslednost městské po-
licie při postihování nekázně 
majitelů psů.
� Budeme pokračovat v realizaci 

projektu zkulturnění a sjedno-
cení vzhledu míst na domovní 
odpad. Budeme řešit současný 
nevyhovující stav kontejnero-
vých stání pro komunální od-
pad s majiteli objektů. Pro umís-
tění jednotlivých stání městská 
část poskytne vhodná místa for-
mou nájemního vztahu a zasadí 
se o jejich jednotné architekto-
nické provedení.
� V rámci kultivace veřejných pro-

stor budeme pokračovat v reali-
zaci podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad.

Programové prohlášení Rady městské čás-
ti Praha 3 pro období 2010 – 2014 je posta-
veno na Koaliční smlouvě mezi TOP 09 
a ODS. Jedná se o základní politický 
a strategický dokument vycházející ze zá-
sad odpovědnosti, otevřenosti a spolu-
práce. Jsou v něm shrnuty postoje, cíle 
a priority výkonného orgánu samosprávy, 
které budeme uplatňovat při dalším roz-
voji městské části Praha 3 ve všech 
oblastech týkajících se života jejích ob-
čanů. Důvěra, kterou nám dali občané 
ve volbách, nás zavazuje. Jsme připrave-
ni naše síly i schopnosti věnovat rozvo-
ji městské části Praha 3 tak, aby pro nás 
všechny byla příjemným domovem.
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� Na základě aktualizovaného se-
znamu pozemků ve vlastnictví 
hl. m. Prahy budeme pokračo-
vat v jednání o svěření těch po-
zemků, na nichž městská část 
vykonává správu zeleně.
� Zavedeme trvalý monitoring 

znečištění ovzduší k zajištění 
kvalitních vstupních dat pro 
územní plánování a případ-
né povolování dalších staveb. 
Monitorovaná data umožní 
bezprostředně reagovat na ak-
tuální smogové situace a přijí-
mat opatření k jejich řešení.
� V souvislosti s uvažovanou ob-

novou a rozšířením Židovských 
pecí, včetně jejich propojení 
s Koněvovou ulicí, budeme usi-
lovat o majetkovou stabilizaci 
dotčených pozemků.
� Dokončíme obnovu parku na 

Vrchu sv. Kříže.

Školství 

Vzdělávání naší nejmladší gene-
race bude i nadále jednou z na-
šich hlavních priorit, neboť je 
rozhodujícím faktorem ovliv-
ňujícím nejen budoucí rozvoj 
a prosperitu společnosti, ale ta-
ké konkurenceschopnosti jed-
notlivce na trhu práce.
� V rámci pokračujících rekon-

strukcí a zateplení školních 
budov a obnovy školních za-
hrad a hřišť vybudujeme bez-
bariérový přístup alespoň na 
jedné škole.
� Použitím moderních technolo-

gií budeme dále snižovat ener-
getickou náročnost školních 
budov, čímž ušetříme na pro-
vozních nákladech financova-
ných z rozpočtu městské části.
� Dalším investováním do mo-

derních IT technologií bude-
me dále zkvalitňovat a mo-
dernizovat výukové prostředí 
našich škol, zvýšíme ochranu 
a bezpečnost majetku měst-
ské části i komfort komunika-
ce rodičů se školou.
� Zaměříme se na všestranný 

rozvoj naší nejmladší generace 
tak, aby během povinné školní 
docházky získala dobrý základ 
svého vzdělání, na němž bude 
moci v budoucnu dále stavět.
� Podpoříme systematickou prá-

ci s nadanými žáky napříč ško-
lami, vytvoříme jim podmínky 
pro rozvoj jejich nadání.
� Budeme vytvářet podmínky 

pro podporu růstu pedagogů 
v odborné a metodické oblas-
ti i výměnu jejich zkušeností.

� Podpoříme rozvoj mezinárod-
ní spolupráce mezi školami 
a výměnu zkušeností mezi pe-
dagogy.
� Koncepcí zdravého školního 

stravování podpoříme zdra-
vý životní styl naší nejmladší 
generace i jejich společenskou 
výchovu.
� Jsme připraveni i nadále pružně 

reagovat na potřeby předškolní 
výchovy a přizpůsobovat kapa-
citu mateřských škol potřebám 
rodičů předškolních dětí.
� Ve spolupráci s neziskovým 

sektorem jsme připraveni na-
bídnout rodičům i jiné alterna-
tivní programy pro rozvoj je-
jich dětí od nejútlejšího věku.
� Mimoškolní aktivity budeme 

podporovat také vědomostní-
mi, sportovními a uměleckými 
projekty a soutěžemi.
� Masivní grantovou podporou 

budeme podporovat kvalitní 
subjekty, které se prací s mlá-
deží zabývají, například rodin-
ná centra, nízkoprahové kluby, 
sportovní a kulturní aktivity, 
skauty, junáky a další.

Sport a volný čas

Sport, pohyb a aktivní tráve-
ní volného času neodmyslitel-
ně patří ke zdravému životní-
mu stylu. Dobré možnosti pro 
trávení volného času jsou te-
dy jedním z nároků obyvatel na 
kvalitní život v moderním měst-
ském prostoru. Proto budeme 
vytvářet podmínky k aktivnímu 
trávení volného času a širokému 
spektru sportovních aktivit. Do 
jejich tvorby prostřednictvím 
komunitního plánování zapojí-
me i širokou veřejnost.
� V rámci obnovy zelených 

ploch městské části rozšíříme 
možnosti pro aktivní využití 
volného času pro všechny vě-
kové kategorie – in line dráha 
pro bruslaře, skate park, cyklo-
stezky, další multifunkční hřiš-
tě pro různé věkové kategorie.
� Formou grantů a dalších finanč-

ních prostředků budeme dále 
podporovat sportovní a tělový-
chovné organizace poskytující 
prostor a programy pro využití 
volného času.
� Podporou a aktivní organizací 

soutěží pro školy budeme pod-
porovat zdravý životní styl na-
ší nejmladší generace.
� I nadále podpoříme sportov-

ní soutěže žáků našich základ-
ních škol.

� Na základě záměru řešení vol-
nočasových aktivit pro teenage-
ry vybudujeme sportovní cent-
rum v lokalitě Habrová.

Péče o lidi 
v tísni a nemocné
Osobám sociálně potřebným, kte-
ré se nikoli vlastní vinou dostáva-
jí do obtížných životních situa-
cí, nabídneme účinnou pomoc, 
stejně jako seniorům i sociálně 
a zdravotně handicapovaným.
� Dokončíme rekonstrukci Do-

mu s pečovatelskou službou 
v Roháčově ulici, včetně záze-
mí (lékárna, ordinace, kavárna 
s internetem zdarma) pro seni-
ory z domova i okolí.
� Nadále budeme podporovat 

a zkvalitňovat činnost pečova-
telské služby působící v bytech 
našich občanů.
� Rozšíříme projekt tísňového 

volání pro osamoceně žijící se-
niory.
� Připravíme projekt dalšího roz-

šíření počtu lůžek v Ošetřovatel-
ském domově v Habrové ulici.
� Zasadíme se o vybudování den-

ního stacionáře pro seniory.
� Nadále smluvně zajistíme azylo-

vé byty a následnou péči o mat-
ky s dětmi v tísnivé životní situ-
aci mimo městskou část.
� Polikliniky jsou i nadále páteří 

zdravotní péče na naší městské 
části a zajistíme plnou podpo-
ru jejich činnosti.
� Podpoříme i nově vzniklé zdra-

votnické zařízení v Jeseniově 
ulici.
� Objekt v ulici K Lučinám vyu-

žijeme pro zdravotní a sociální 
účely.
� Budeme nadále pokračovat 

v procesu komunikace s obča-
ny formou komunitního pláno-
vání a rozšiřovat jej ze sociální 
oblasti i do oblastí dalších.
� Dále finančně podpoříme pro-

jekty a organizace, které se vě-
nují práci se seniory i dalším 
oblastem sociální služby.
� Podpoříme rozšíření činnos-

ti terénních pracovníků pro 
ohroženou mládež.

Podpora 
mladých rodin

Ve spolupráci s neziskovým sek-
torem nabídneme mladým ro-
dinám programy zaměřené na 
rozvoj jejich dětí od nejútlejšího 

věku, stejně jako programy pro 
vzdělávání rodičů a trávení vol-
ného času rodin s malými dětmi.
� Pomocí grantů budeme pod-

porovat činnost rodinných 
center a dalších neziskových 
organizací zaměřenou ve pro-
spěch a k podpoře mladých 
rodin.
� Podpoříme rozšíření „předško-

lek“, abychom umožnili rodi-
čům dětí mladších tří let účast 
na programech pro rozvoj je-
jich dětí od nejútlejšího věku.
� V rámci obnovy zeleně a par-

ků městské části budeme zlep-
šovat podmínky a vytvářet 
nové možnosti pro aktivní trá-
vení volného času rodin s ma-
lými dětmi. 
� Zajistíme intenzivní péči o dět-

ská hřiště na území městské 
části s cílem vytvoření bezpeč-
ných a kvalitních míst pro ak-
tivní trávení volného času rodi-
čů s dětmi.

Kultura

Podpoříme tradiční akce, kul-
turní instituce i nové kvalitní 
projekty. Grantový systém bude 
nadále garantem, že kultura zů-
stane vlajkovou lodí naší měst-
ské části. 
� Grantový systém zůstane nadá-

le klíčovou formou podpory vý-
znamných kulturních projektů, 
volnočasových aktivit i činnosti 
neziskových organizací, spolků 
i občanských sdružení na úze-
mí městské části.
� Budeme pokračovat v pořádá-

ní tradičních kulturních akcí 
(Masopust, Vinobraní, výstavy 
na radnici, Nekonvenční žiž-
kovský podzim, Dny žižkov-
ského kulturního dědictví).
� Do klíčových akcí pořádaných 

městskou částí (Vinobraní, Ma-
sopust, Dětský den) zapojíme 
neziskové organizace.
� I nadále se soustředíme na roz-

víjení aktivit organizací zřizo-
vaných městskou částí (Atri-
um, Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana, Junior klub).
� Podpoříme kvalitní kulturní 

subjekty a jejich programy na 
území městské části.
� Budeme se i nadále podílet na 

záchraně historicky cenných 
objektů na území městské části 
v rámci Programu regenerace.
� Podpoříme nadále konání far-

mářských trhů na nám. Jiřího 
z Poděbrad.

Informatika
a veřejné vztahy
Moderní servis s využitím in-
formačních technologií usnad-
ní občanům vyřízení jejich zále-
žitostí. 
� Dokončíme projekt elektronic-

kého úředníka – službu, po-
mocí které si občané budou 
moci podle vlastního nastave-
ní hlídat termíny a důležité in-
formace; služba je upozorní na 
potřebu výměny dokladů, blí-
žící se termín pro platbu správ-
ních poplatků a podobně.
� Informační technologie mo-

hou řadě občanů ušetřit čas 
i starosti; budeme proto zavá-
dět nové informační technolo-
gie tak, aby občané dostali vět-
šinu informací z pohodlí svého 
pracovního stolu a mohli si 
zde vyřídit také řadu úředních 
záležitostí.
� Radniční noviny a webové 

stránky se ještě více zaměří na 
to, aby poskytovaly všem zá-
jmovým skupinám informa-
ce, a to nejen o dění a akcích 
radnice, ale i o ostatním dě-
ní v kultuře, nabídce volnoča-
sových aktivit, dopravě a mož-
nostech městské části.
� Zajistíme postupnou digitali-

zaci dokumentů a elektroni-
zaci agend a řídících procesů 
s cílem důsledně připravit pod-
mínky pro realizaci E-govern-
mentu (elektronický úřad).
� Zahájíme provoz informačního 

centra a jeho propojení s infor-
mačním systémem hl. m. Prahy.

Úřad městské části 
Pro výkon veřejné správy s trans-
parentním rozhodováním za-
jistíme občanům odpovídají-
cí klientský servis v příjemném 
a vlídném prostředí.
� Zajistíme vysokou kvalifiko-

vanost a odbornou zdatnost 
úředníků. 
� Pokračováním v aplikaci mo-

delu CAF (Common Assess-
ment Framework – meziná-
rodně rozšířený a uznávaný 
sebehodnotící model veřejné 
správy) zvýšíme kvalitu veřej-
né správy vykonávané úřadem 
a jeho jednotlivými úředníky.
� Budeme důsledně vyžadovat 

vstřícnost úředníků k potře-
bám občanů.
� Do činností úřadu zavedeme 

prvky komunitního plánování, 
tedy systému, kdy služby, akce 
i investice přizpůsobíme po-
ptávce veřejnosti.
� Vyvineme maximální úsilí

k centralizaci budov úřadu 
s cílem zajištění lepší dostup-
nosti služeb občanům na jed-
nom místě.
� Důslednou aplikací vypracova-

né protikorupční strategie bu-
deme nekompromisně postupo-
vat proti korupci a jakémukoliv 
prostoru pro korupční jednání.
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

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

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. ne 18.00 Lepší svět
20.30 Osmdesát dopisů

  2. po 18.00 Odcházení
20.30 Když kámen promluví

  3. út 18.00 Tantra
20.30 Králova řeč

  4. st 18.00 Jack se chystá 
vyplout
20.30 Filmjukebox 
– Krajina přílivu

  5. čt 18.45 Met: Přidáváme! 
– Lucia z Lammermooru | 
Gaetano Donizetti

  6. pá 18.00 Zůstane to mezi námi
20.00  Útěk ze Sibiře
22.30 Hitler v Hollywoodu

  7. so 18.00 Norské dřevo
20.30 Černá labuť
22.30 The Doors: 
When You´re Strange

  8. ne 18.00 Dům košaté lásky
20.30 Biutiful

Pocta Elizabeth
  9. po 18.00 Kdo se bojí Virginie 

Woolfové
20.30 Kočka na rozpálené 
plechové střeše
 

10. út  18.00  Opravdová kuráž
20.30 Mr. Nice

11. st 18.00  Oslavy 130. výročí 
povýšení Žižkova 
na město – Oči tygra + 
Popatři, co skrývá Praha 3 
– vstup zdarma

20.30 Králova řeč
12. čt 18.45  Met: Přidáváme! 

– Lucia z Lammermooru | 
Gaetano Donizetti

13. pá 18.00 Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)
20.15 3
22.30 Hanebný pancharti

14. so 17.45 Met: Live in HD 
– Die Walküre | 
Richard Wagner 

15. ne 18.00  Útěk ze Sibiře
20.30  Jack se chystá 
vyplout

16. po 18.00 Amarcord (FK)
20.30 Děcka jsou 
v pohodě

17. út 18.00 Černá labuť
20.30 Odcházení

18. st 18.00 Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)
20.30 Tantra

19. čt 18.45  Met: Přidáváme! 
– Aida | Giuseppe Verdi

20. pá 18.00 Králova řeč
20.30 Zvuk hluku
22.30 Mechanický 
pomeranč

21. so 18.00 Osmdesát dopisů
20.00  Tetro
22.30 Tantra

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

23. po 18.00  Jack se chystá 
vyplout
20.30  Mr. Nice

24. út 18.00 Další rok
20.30  Aero naslepo

25. st 18.00 3
20.30 Černá labuť

26. čt 18.45 Met: Přidáváme! 
– Ifigenie na Tauridě | 
Christoph Willibald Gluck

27. pá 18.00 Casablanca
20.30 Zbytečná krutost
22.30 Zvuk hluku 

28. so 18.00 Odnikud někam
20.00 Tetro
22.30 Psycho

29. ne 18.00 Jack se chystá 
vyplout
20.30 Králova řeč

30. po 18.00 Norské dřevo
20.30 Banksy: Exit 
Through the Giftshop (FK)

31. út 18.00 Zvuk hluku
20.30 Zbytečná krutost

Filmy pro seniory
  3. út 10.00 Když kámen 

promluví
10. út 10.00 Dobré srdce
17. út 10.00 Vánoční příběh
24. út 10.00 Zvuk hluku
31. út 10.00 Voda pro slony

Baby bio
  4. st 10.00 Velká láska
11. st 10.00 Zůstane to mezi námi
18. st 10.00 Banksy: Exit 

Through the Giftshop (FK)
25. st 10.00 3

Neděle pro rodiče s dětmi
  1. ne 15.00 Na koně! 
  8. ne 15.00 Křídování 
15. ne 15.00 Svět brouků pod 

lupou

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
2. – 31. 5. Kenya: Barevnost 

– fotografie – R. Špůr

  1. ne a 2. po 20.00 dVA – Spitfire 
Company: Bad Clowns

  3. út 19.30 Priessnitz
  4. st 19.30 Eddie Stoilow
  5. čt 19.30 Dub Artillery 

+ host: Tribetown
  6. pá 19.00 United Islands 

Reloaded: Quimby host: 
U-Prag Drummers 

  7. so 19.30 FutureLine: 
Doorface + Dereclict *

13. pá 19.30 Alvik *
14. so 20.00 United Islands 

Reloaded: Orka 
15. ne 20.00 dVA – Geisslers 

Hofcomoedianten 
– Lakomec

16. po 19.30 FutureLine: 
Mistake + Pangrác *

17. út 19.30 Music Infinity: 
The Mountains 

18. st 19.00 Narozeninový 
koncert Vladimíra Merty *

19. čt 19.30 Poste Restante + 
Kapela Laura a její tygři 
Reunion Band

20. pá 19.30 Le Pneumatiq
21. so 19.30 Sleeping Camels 
22. ne 19.30 FutureFirstLine 

– Bastardo Dentro *
23. po 20.00 dVA – Tros Sketos
24. út 19.30 Festival romské 

hudby
25. st 19.30 Respect Festival: 

Sophie Hunger 
26. čt 19.30 EuroConnections: 

Terrakota + Pub Animals 
30. po 19.30 Divadlo Akropolis 

– Smrt v růžovém
31. út 19.30 Tam Tam Orchestra *

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
21. 4. – 20. 5. J. Šuhájek 

– Obrazy sklo
27. 5. – 30. 6. Výtvarná skupina 

Tolerance ´75

  2. po 19.30 Koncert k 75. naro-
ze ninám dirigenta J. Vod-
ňanského – Dvořákův 
komorní orchestr 
(G. F. Händel, A. Vivaldi, 
W. A. Mozart)

  9. po 19.30 P. Bretas – klavírní 
recitál (H. Villa-Lobos, 
J. G. Ripper, M. Santos)

14. so 15.00 Bardolino a J. Pro-
cházková – zpěv (moravské 
písně ze sbírek L. Janáčka) 

16. po 19.30 P. Zamora – kytara,
L. Lombardi – kytara, 
J. L. G. Mendosa – perkuse 
(latinskoamerická hudba) 

17. út 19.30 V. Petrášek 
– violoncello (J. S. Bach, 
G. Crumb, M. Kopelent) 

18. st 19.30 I. Budweiserová 
& Fade in (spirituály, gospe-
ly, jazzové standardy)

23. po 19.30 L. Kuta – housle, 
M. Rada – klavír 
(J. S. Bach, J. Brahms) 

24. út 19.30 Bona Fide Quintet: 
„New York Tango“ 
(A. Piazzolla, O. Pugliese, 
R. Melo)

31. út 19.30 V. Binarová – viola 
a Heroldovo kvarteto 
(W. A. Mozart, L. Sluka, 
A. Dvořák)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  5. čt 20.00 Lucky Nero
12. čt 20.00 Plum Jam  
19. čt 20.00 Bomb Texas
26. čt 20.00 Jezdci

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.

  4. st 20.00 Tančírna 
13. pá 20.00 DOT504 – L. Vágne-

rová: Perfektní den   
16. po 20.00 K. Stupecká: Sunyata
18. st 20.00 VerTeDance – 

Ch. Öfverholm: Found and 
Lost + koncert kapely Zrní

 21. so 20.00 DOT504 – J. Fruček 
& L. Kapetanea: 
100 Wounded Tears

TANEC PRAHA 2011 – 
doprovodný program pro děti
23. po   9.00 Dopolední dílna

18.00 Veřejná prezentace
24. út   9.00 Dopolední dílna

18.00 Veřejná prezentace
25. st 16.00 Dětské studio 

divadla Ponec
 18.00 Veřejná diskuze 

k projektu výuka TPV 
na školách

Hosté
7. so, 9. po, 11. st 20.00 

Tanec Hamu 2011
5. čt, 12. čt, 19. čt, 26. čt, 27. pá, 

a 28. so 19.30  
Show Jana Krause

30. po 20.00 Festival Korespon-
Dance Europe P. Nadaud: 
Lid beze jména, 
L. Kašiarová: ALA III, 
A. Miltnerová: Pentimento

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  8. ne Vražda v salónním coupé  
10. út Afrika
11. st Blaník
15. ne Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
18. st České nebe 
22. ne Němý Bobeš
24. út a 25. st České nebe
26. čt Švestka
29. ne Cimrman v říši hudby
31. út Vyšetřování ztráty třídní 

knihy

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
  2. po M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka 
16. po M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka 
30. po Konzervování 

Hosté Žižkovského divadla JC
  3. út J. Šedivý: Klavír vážně 

i nevážně II. – Divadlo Cib 
Plzeň

  4. st R. Jaroš a kol: Pytlákova 
schovanka aneb šlechetný 
milionář – Divadlo Aqualung

  5. čt J.-L. Dabadie, J. Savary: 
D´Artagnan – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

  6. pá 18.00 Ty a já jsme Trrrr, 
Divadlo Ty-já-tr

  9. po J.-C. Danaud: Ach ta něha 
našich dam – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

13. pá a 14. so O. Lážnovský: 
Mistr Hus – Divadlo 
Aqualung

20. pá J. Verne, A. Kisil: Cesta 
kolem světa za 60 dní 
– Divadlo Aqualung

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

27. pá R. Jaroš a kol: Pytlákova 
schovanka aneb šlechetný 
milionář – Divadlo Aqualung

Městská část Praha 3 zve na
AUTORSKÉ ČTENÍ 
ze sbírky básní o Praze ka-
nadského autora Edwar-
da D. Blodgetta. Ve středu 
25. května v 17 hodin v Obřad-
ní síni radnice přednese autor 
verše v angličtině a zároveň za-
zní i jejich česká verze. Součás-
tí slavnostního večera, kterého 
se mimo představitelů radnice 
zúčastní též zástupci kanadské 
ambasády, bude i hudební do-
provod a občerstvení.

17. FESTIVAL 
INTEGRACE 
SLUNCE 2011
Palác Akropolis, vstup zdarma 
Pořádá SUKUS o. s.

  9. po 10.00 Workshop: Veselá 
abeceda – hrají a s dětmi 
spolupracují studenti 
prvního ročníku Výchovné 
dramatiky neslyšících 
Divadelní fakulty 
Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně

10. út 9.00 Melodie flétnového 
souboru 9.20 Zpíváme 
pro radost 9.40 Láska 
mezi kapkami 
deště 10.00 Tanec 
10.30 O mořské panně  
11.00 Lidové tance

11. st 9.00 Hříbě 9.15 
Shrekovo zpívání 9.30 
Život 10.00 Pásmo 
lidových písní a tanců 
10.30 Vtípky 10.40 
Nálady 11.00 O Kubovi

12. čt 9.00 Autopohádka 
o Plivníkovi 9.15 Taneční 
inspirace A. Piazzollou 
9.45 Sedmá hlava 
10.00 Lidé z koberce 
10.30 Škola společenské 
výchovy – Divadelní 
spolek Proměna

13. pá 10.00 Neposlušná 
kůzlátka – pohádka 
o zlobení pro děti od tří 
let (Buchty a loutky)

Foto: P. Rydl
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Výjimečný koncert u sv. Prokopa 
V neděli 29. května v 19 hodin se v kostele sv. Prokopa 
v Praze 3 uskuteční výjimečný koncertní večer, na kterém 
vystoupí dnes již světově proslulá jména v oblasti klasické 
hudby: Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jakubem 
Hrůšou a českou sopranistkou Simonou Houda Šaturovou.
Vstupenky na tento koncert, při kterém zazní skladby 
G. F. Händela a W. A. Mozarta, je možné rezervovat na adre-
se farnost-zizkov@iol.cz. �

Uhrančivá Švýcarka se vrací
Stále úspěšnější Sophie Hunger se po cestě na společ-
ný berlínský koncert s Marianne Faithfull zastaví 25. května 
v Akropoli. Sophie Hunger zpívá především anglicky a zní 
jako kdybyste spojili Björk s Nico, Joni Mitchell a Alenku 
v říši divů. Její hořkosladké písně se pohybují na hranici re-
ality, ironie a fantazie, působí jako kousavé sny, jejichž at-
mosféru podbarvuje atypická kombinace trombonu s kyta-
rou a pianem. K tomu má navíc smysl pro humor. �

 Již po jedenácté zachvátí 
Parukářku Žižkovská smršť

Na metal do Matrixu 
Soutěž metalových kapel MetalGate Massacre vol. II. od-
startovala v prosinci loňského roku. Odborná porota vy-
brala ze stovky kapel 16 formací, které soutěžily ve čtyřech 
základních kolech. V dubnu se v Matrixu konaly bohatě na-
vštívené semifinálové koncerty, které nabídly mnoho podob 
žánru. Finále slibuje opravdu pestrý večer a jeho vítěz bude 
moci natočit CD a klip, druhá kapela získá možnost honoro-
vaného účinkování na letním festivalu. Soutěž je možné sle-
dovat v přímém přenosu na webu, ale lepší je přijít 14. květ-
na do Matrixu a pomoci rozhodnout o tom, koho MetalGate 
podpoří v další cestě za slávou. �

Kouzlo májové noci aneb tančíme... 
Divadlo Ponec pro vás na 4. května připravilo kouzelný 
májový večer, kde můžete nejen dohnat prvomájový poli-
bek, ale také se nechat omámit milostnými tanečními du-
ety předních českých souborů a jednotlivců (DOT504, 
VerTeDance, NANOHACH, Jarek Cemerek a Helena Aren-
bergerová), které jsou vybrány z úspěšných repríz minulé 
i stávající sezóny a doplněny o emotivní sóla Ley Švejdo-
vé a Terezy Ondrové. Ve druhé polovině večera budou mít 
diváci možnost na vlastní kůži zakusit vášnivé rytmy tan-
ga pod vedením profesionálních tanečníků ze Studia 
argentinského tanga. �

Skleněné plastiky v Atriu 
V Atriu vystavuje Jiří Šuhájek, výjimečný výtvarník, který 
umí svá díla nejen navrhnout, ale i na huti stvořit. Volné 
tvorbě Jiřího Šuhájka dominují foukané skleněné figury, 
v nichž hrají hlavní role barva a jedinečný tvar. Zajíma-
vé jsou jeho interiérové skleněné kompozice. Osobitou 
součástí Šuhájkovy volné tvorby jsou malby a kresby 
– rozměrná plátna tvořená kombinovanými technikami 
a svižné jednotahové kresby. Výběr z tvorby tohoto před-
ního sklářského výtvarníka si můžete od 20. dubna do 
20. května prohlédnou v Atriu od pondělí do pátku vždy 
od 13 do 18 hodin a v přestávkách koncertů. �

I letos bude patřit třetí květ-
nový víkend Žižkovské smršti. 
Stejnojmenný hudební open-air 
festival proběhne na Parukářce 
20. – 21. května již po jedenác-
té. Ta se během festivalu rozezní 
zvukem mnoha kapel a orchest-
rů nejrůznějších žánrů a uskupe-
ní, a to v pátek od 17 do 22 hodin, 
v sobotu pak od 13 do 22 hodin. 
Těšit se můžete na tradiční vystou-

pení padesátičlenného orchest-
ru, který dal festivalu jméno, dá-
le na Golden Big Band Praha, 
Gojko Mitič Klan, Basta Fidel, 
Los Rumberos, Magnum Jazz 
Bigband, Revelation, Bek Ofis 
a mnoho dalších kapel. Akce se 
opět uskuteční za podpory měst-
ské části Praha 3 a Magistrátu 
hl. m. Prahy a vstup je zdarma. �

www.zizkovskasmrst.cz

Žižkov pro všechny

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se 
5. června představí ostravské di-
vadlo s představením Kolotoč. 
O den později bude možné sledo-
vat světelnou show na kostele Nej-
světějšího Srdce Páně. Velké obli-
bě se při loňských ročnících těšily 
koncerty na Parukářce, i letošní 
program určitě přitáhne dost po-

sluchačů, 8. června hudební večer 
v rytmu ska a ve středu 9. června 
zde vystoupí francouzští hipho-
peři Chinese man. 

Poprvé se do festivalové ma-
py zapíše i Vítkov, 11. června na-
bídne sporty pro příchozí. Další 
divadelní přestavení se pak ode-
hrají v Mahlerových sadech pod 
žižkovskou věží a znovu na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Netradič-
ní zábavu nabídne i Palác Akropo-
lis – namísto koncertů a divadel se 
tu bude konat mistrovství světa ve 
stolním fotbálku. Zejména dětem 
je určena akce 26. června na do-
pravním hřišti v Jilmové. Vstup na 
festival je volný. �

Čtvrtý ročník festiva-
lu ŽIŽKOV SOBĚ 
pod širým nebem na-
bídne divadla, kon-
certy i sport pro oby-
vatele metropole.

Foto: V. Brtnický
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STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ZPĚVNÉ
DÍLKO

VELKÁ
DVOJUCHÁ
DŘEVĚNÁ
NÁDOBA

VIDINA
VE SPÁNKU

INICIÁLY
SPISOVATE-
LE BASSE

NATURÁLNÍ
PŘÍJEM

STARO-
GERMÁN

ETIOPSKÝ
CÍSAŘ

CITOSLOVCE
TIŠENÍ

CITOSLOVCE
KVIČENÍ

TVOŘÍCÍ
SVAZEK
(řídce)

PŘILÉHAT

VYPUŠTĚNÍ
TAVENINY
Z PECE

KÓD
PITCAIR-
NOVÝCH
OSTROVŮ

ATLETICKÝ
KLUB
(zkratka)

DOPIS

PRIMÁTI

RUSKÉ
POHOŘÍ

VYTČENÝ
ROZSAH

ELEKTRO-
CENTRÁLA
(zkratka)

ZNAČKA
KILOELEK-
TRONVOLTU

VÝROBNÍ
PROSTOR
V LODĚNICI

2. DÍL
TAJENKY

DIVADELNÍ
HVĚZDA

ŘECKÉ
PÍSMENO

ZNAČKA
PROCESORŮ

TULENÍ
KOŽEŠINA

DRUH
KAROSERIE

PRUH

PRÁZDNO

KISCHOVY
INICIÁLY

KŘESACÍ
KÁMEN

PODVOZEK
VOZIDLA

4. DÍL
TAJENKY

EXPE-
RIMENT

TOHLETO

ŽIVOČICH
NEMAJÍCÍ
KOŽNÍ
PIGMENT

OBYVATEL
HOR

NEJNIŽŠÍ
TAROK

KARNÝRY

AMERICKÉ
ZIMNÍ

STŘEDISKO

FITNESS
CENTRUM
(expresivně)
STARŠÍ NÁZ.
THAJSKA

SKLADBA
PRO SEDM
HLASŮ

VTRHÁVAT

VTOK
DO STOKY

NĚMECKY
„OLEJ�

UBOŽÁK
(nářečně)

ÚRODNÁ
PRSŤ

KRÁSNĚT
(řídce)

ZROD

KOŇSKÝ
POVOZ

KRÁTKÉ
ZAPÍSKÁNÍ

CIVILNÍ
OBRANA
(zkratka)

BOR

PEŘÍ NA
NOHÁCH
PTÁKŮ

PODPORA

KÓD LETI-
ŠTĚ VILLA
DOLORES

ZÁKAZNÍK

ZNAČKA
OBUVI

POHYB
VPŘED

ČICHNUTÍ
(řidčeji)

STONKY
ŘÍZNAČKY

PLST
(obecně)

PERLÍKY

PRAVOSLAV-
NÝ KOSTEL

TLAČENICE

KOSATCE
(slovensky)

PEDAGO-
GICKÝ
INSTITUT
(zkratka)

ZRNKO
USAZENINY
ZÁKLADNÍ
KNIHA
ISLÁMU

OBDOBÍ
PRVOHOR

DĚLIT NA
POLOVINY

PROGRAMO-
VACÍ JAZYK

SITUAČNÍ
KOMEDIE

ZRALÉ
VAJEČNÉ
BUŇKY
VYVALO-
VÁNÍ (očí)

BROU-
ZDÁNÍM
ZNEČISTIT

CHRASTÍ

PŘESTAT
FOUKAT

REHABI-
LITAČNÍ
PRACOVNÍK
NÁPOR
CHOROBY

DRUH
PLODU

ZNAČKA
VOZŮ F1

GLUTEN

DOMÁCÍ
BŮŽEK

NÁŠ HEREC
(Svatopluk)

ROSTLINY
S PÁLIVÝMI
KOŘENY

KEFÍR

MENŠÍ
ODMĚRKY

CENTRUM
VESNICE

UZENINA

ITALSKÝ
PROZAIK

MALÝ
LITINOVÝ
PLÁT

PŘELOŽENÝ
OKRAJ
LISTINY

PROKLETÍ

NA ONO
MÍSTO

VZ. BROMI-
DU STŘÍ-
BRNÉHO

FAJFKY

DÁVAT MAT
(slangově)

JÍZDOU SE
DOSTAT

OKŘÍDLENÝ
KŮŇ

ROSTLINA
S ŽLUTÝMI
KVĚTY
ZVUK PŘI
VÝSTŘELU

MENŠÍ
HOBLÍK

PŘESUNUTÍ

KVAŠENÍ

UŠATÉ
ZVÍŘE
(slovensky)

VAČNATÝ
SAVEC

MALÁ DÍŽE

PERSKÝ
KOBEREC

ZÁNĚTY

TŘÍSKAT

ČISTIT
PRÁDLO

CEKNUTÍ

BŮŽEK
LÁSKY

1. DÍL
TAJENKY

VYHUBOVAT

NÁŠ HEREC
(Bedřich)

BOTANICKÝ
NÁZEV
OVSÍČKU

SLOVENSKY
„TISK�

INICIÁLY
REŽISÉRA
SMOLJAKA

ANGLICKY
„ARKÝŘ�

DESKA POD
SOCHOU

ŠPITNUTÍ
(řídce)

VNĚJŠÍ
PODOBA

DŘEVĚNÉ
NÁDOBY

VONNÁ
TRÁVA

PTAJÍCÍ SE
ČLOVĚK

NEDRKOTAT

LYŽAŘSKÉ
VĚTROVKY

VYPÍT
ZBYTEK
INICIÁLY
KOMIKA
ŠIMKA

STARŠÍ NÁ-
ZEV GENU

ZNAČKA
AMERICIA

DOMÁCKY
DINA

KLUKOVSKÉ
ZBRANĚ

OBŽALO-
VÁVAT

NEROST
MASTEK

SKICA

AFRICKÝ
VELETOK

NABUBŘELÁ
ŘEČ

OBYVATEL
SUMATRY

PSANÍ

POSCHODÍ

DVOJNÁ
ČÍSLA

TEČKA

PŘEKÁŽET

STYLIZO-
VANÝ PAL-
MOVÝ LIST
ÚČESY
PANKÁČŮ

VLASTNÍMA
OČIMA

POZORUJÍCÍ

PŘICHÁZET
NA SVĚT

SLOUČENI-
NA BÓRU

ROSTLINY,
NA KTERÉ
SE ROUBUJE

SEKCE

HORSKÁ
ROSTLINA

KŮŽE
ONDATRY

ACHILLOVA
SLABINA

MARNO-
TRATNÍK

PÁČENÝ
DŽUDISTA

SELHÁNÍ

TROŠKU
(obecně)

KŇUČÍCÍ
TVOR

ČISTÉ
DÍVKY

VONNÝ KEŘ

DĚLAT

TALISMAN

NEALKO-
HOLICKÉ
PIVO

DÍVAT SE

ZLÝ
SKŘÍTEK

ANGLICKY
„KŘÍDA�

NAPOLOVIC

DOMÁCKY
OTAKAR

TAMTEN

STARÉ
LIDOVÉ
TANCE

JAKMILE
(knižně)

ŽENSKÉ
JMÉNO

PRACOVNÍ
ČETA

PLANÁ
VIŠEŇ

UNAVOVAT
(zastarale)

JÍLOVITÁ
HORNINA

DOMÁCKY
ONDŘEJ

VIETNAM.
JEDNOTKA
DÉLKY

KTERAK

CHEMICKÁ
ZNAČKA
ZLATA

PULZOVATI

OBCHOD
(obecně)

TRINITRO-
TOLUEN

OPAK
ODBORNÍKA

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

SLOVENSKÉ
MĚSTO

ČEJČÍ CITO-
SLOVCE

JEDNOTKA
INDUKCE

KAMARÁD
ŠEBESTOVÉ

PROVAZY SE
SMYČKOU

SPZ
TŘEBÍČE

ZVUK PŘI
PRASKNUTÍ

STUPEŇ
SPODNÍ
KŘÍDY

INICIÁLY
ZAREMBY

RACHMANI-
NOVA OPERA

INICIÁLY
PILAROVÉ

KOVOVÝ
PRVEK

DOVEDNOST

REALITNÍ
KANCELÁŘ
(zkratka)

ZNAČKA
DYSPROSIA

OBRATNÝ
KOUSEK

POMŮCKA: ALGOL, AMD, APT, ASPEN,
BORAK, DYAS, CHALK, LEVI, MIRI,

NEGUS, OEL, OOLIT, ORIEL, OVIA, PCN,
PLIKA, PLINTA, ŠTAPEL, TAY, UKE, VDR

3. DÍL
TAJENKY

KLUKOVSKÁ
HRAČKA

OBYVATEL
ČÁSTI
ČESKÉ

REPUBLIKY

SLIČNÍ
(knižně)

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR

UCHOPENÍ

KAL
(básnicky)

JAROSLAV

HAŠEK

Vyluštění tajenky zasílejte do 18. května 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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www.pudypraha.cz

Více informací na pudypraha@pudypraha.cz, 
nebo tel.: +420 222 721 708

MY PROVEDEME REKONSTRUKCI
VAŠEHO DOMU, VY NÁM 

PŘENECHÁTE PŮDNÍ PROSTORY

V nevyužívaných a mnohdy 
chátrajících půdních 
prostorách vybudujeme 
nové bytové jednotky. 
Za to Vám nabízíme opravy 
domu v řádech milionů 
korun.

Všem vlastníkům bytových 
domů nabízíme výhodnou 
formu, jak zajistit fi nancování 
nákladných oprav domu.

inzerce_138x179mm_Radnicni_Pha3_ok.indd 1 16.2.2011 12:38:38

V Riegrových sadech

www.petcenter.cz

Pamlsky za nízké ceny 
již od 19 Kč!

PRVNÍ
PSÍ AUTOMAT
na pamlsky v ČR!

KOMPLETNÍ VÝMĚNA 
ŠPALETOVÝCH OKEN

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

tel. 724 903 875

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

Akční nabídka volných garážových stání a nebytových prostor na Vinohradech

Palác Agora Flora, Chrudimská 2526/2A                                                   
Praha 3 – Vinohrady, U stanice metra „Flora“

Garážová stání - vjezd z ulice Hradecká. 
Objekt střežen 24 hod. denně bezpečnostní agenturou. 

cena: nejnižší v okolí

Nebytové prostory: 17m2 – 700m2                   
cena: 320,-Kč bez DPH/m2/měsíc + služby

Podrobnosti na tel.: 272 176 522 nebo 777 215 683, e-mail: jpalkoskova@fortunogroup.cz

RLRE Columba 
Property, s.r.o.

Vezměte to za dobrý konec

Rádi uveřejníme 
i váš inzerát

www.praha3.cz  
 e-mail: rn.inzerce@praha3.cz 

 tel.: 222 782 816

VETERINÁRNÍ KLINIKA ABC 
CHOVATELSKÉ POTŘEBY, SALÓN 

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

�  sleva 20 % na úkon odstranění zubního kamene

�  akce 3+1 zdarma na přípravky proti klíšťatům

� sleva 10 % na krmení Hill´s a Calibra

AKCE – SLEVY DO 7. ČERVNA!

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
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„Díky grantu z Evrop-
ské unie můžeme 
nabídnout pacientům 
tu nejkvalitnější péči,“
říká MUDr. Jan Hra-
bovský, vedoucí 
lékař radiodiagnos-
tického oddělení 
Polikliniky Olšanská.

Jaké služby Diagnostické cent-
rum poskytuje?
Poskytujeme zde akutní, ale také 
odkladnou péči. Provádíme rent-
genová vyšetření celé kostry, pá-
teře, plic, vedlejších nosních du-
tin a dále sonografická vyšetření 
– rovněž v akutní péči. V posled-
ním roce nabízíme také denzito-
metrická vyšetření hustoty kost-
ní tkáně včetně potvrzení nebo 
vyloučení osteoporózy.

Hradí všechna tato vyšetření 
pojišťovna?
Všechna vyšetření jsou v plném 
rozsahu hrazena ze zdravotního 
pojištění, ale samozřejmě pacien-
tům nabízíme možnost si vyšetře-
ní na jejich vlastní žádost objednat 
a zaplatit. Spolupracujeme také 
s firmami, kterým nabízíme pro za-
městnance preventivní péči, a to 
sonografické vyšetření či denzito-
metrické vyšetření na řídnutí kostí.

Lze denzitometr využít i pro jiné 
účely, než je měření hustoty kos-
tí v těle?
Přístroj pracuje na principu vel-
mi malých, takřka neměřitelných 

dávek rentgenového záření, kte-
ré člověka nezatíží. Můžeme tak 
bezpečně vyšetřit například i tě-
hotnou ženu. 

Přístroj měří také tukovou tkáň, 
zjišťuje tzv. fat mass index, což je 
poměr absolutního tuku v těle 
k tělesné výšce. A na základě to-
hoto čísla stanovujeme, jak na tom 
lidé s tukovou tkání jsou. 

K čemu je vhodné toto vyšetření?
Například z Fakultní nemocni-
ce Motol jsou k nám posíláni ex-
trémně obézní lidé. Když začnou 
dodržovat určitý stravovací a po-
hybový režim a začnou hubnout, 
jsme jim schopni říct, jak velkého 
posunu dosáhli. Dokážeme přes-
ně určit, kolika tuku se zbavili 
a kolik žádoucí svalové tkáně na-
opak získali.

To na pacienty musí působit jako 
velká motivace…
Nejenže je to velmi motivuje 
k další práci, ale poskytuje to je-
jich lékaři také významnou zpět-
nou vazbu, která dokáže potvrdit, 
že to, na čem s pacientem pracují, 
dělají dobře: tuk ubývá, svaly při-

bývají. Váha výsledky zkresluje, 
vyšetření dává výsledky přesné.

Obracejí se na nás i návštěvníci 
fitnesscenter, kteří chtějí vědět, jak 
jim přibývá svalová hmota. Roz-
jednána je spolupráce se špičko-
vými sportovními centry. 

Spolupracujeme také s Fakult-
ní nemocnicí Královské Vinohra-
dy, kdy sledujeme řídnutí kos-
tí u dětí, které trpí fenylketonurií 
– dědičným metabolickým one-
mocněním. Výsledky měření po-
máhají stanovit jejich dietní re-
žim, ve kterém musí být určena 
přesná dávka bílkovin ve výživě, 
aby u těchto dětí nedošlo k další-
mu poškození. U dětí, které mají 
nějakou vrozenou vývojovou va-
du kostry a nemohou chodit, je 
potřeba přesně vědět, kolik vápní-
ku v kostech je, aby nedošlo k dal-
šímu poškození. Když totiž kost-
ru nezatěžují, vápník v ní ubývá. 
I tato měření u nás provádíme.

Můžete vysvětlit rozdíl mezi 
klasickým a digitalním snímko-
váním?
Klasický rentgenový snímek 
vznikne tak, že se kazeta s fil-

mem položí za nebo pod paci-
enta a ozáří se rentgenovým zá-
řením. Po vyvolání chemickým 
procesem vznikne inverzní sní-
mek: kosti jsou bílé, svaly tma-
vé. Snímek se prohlíží pod svět-
lem na prohlížečce.

U digitálního snímkování je 
začátek stejný, zmizel ale chemic-
ký proces, a tím šetříme i život-
ní prostředí. Snímek putuje do 
čtečky, kde se projede laserovým 
paprskem a pak se počítačovým 
procesem vyhodnotí a pošle do 
lékařské stanice. 

Snímky v digitální podobě lze 
upravovat a pouze ve velmi oje-
dinělých případech musí být opa-
kovány. Pacienti tak nejsou zby-
tečně ozařováni. Nový přístroj je 
navíc vybaven elevačním stolem, 
který umožňuje pohodlné sním-
kování těžce pohyblivých a star-
ších osob.

Digitalizace se mohla usku-
tečnit díky tomu, že se nám po-
dařilo získat dotaci z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu 
Praha konkurenceschopnost. �

-mot-

Špičkové přístroje na Poliklinice Olšanská

Š E S I L

PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI 
OB�ANSKÉHO SEKTORU V PRAZE 3

PÁTEK T�INÁCTÉHO S ŽIŽKOVSKÝMI NEZISKOVKAMI
Pod záštitou zástupce starostky M� Praha 3 Mgr. Ji�ího Matuška.

FAJ N  DEN
KAPELY:
ŽIŽKOVSKÁ SMRŠ�
ZWEI
CHODSKÁ JUNTA
UFAJR
SPACE FORMERS

V PÁTEK 13. KV�TNA 2011
15:00 – 22:00
NA PARUKÁ�CE, ŽIŽKOV

T�ŠIT SE M�ŽETE NA: DIVADLA:
DIVADNO – DIVADLO LIDÍ V NOUZI
DIVADELNÍ SPOLEK PROM�NA
BOHNICKÁ COMPANY
a další

INFORMACE O NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍCH PRAHY 3
tvo�ivé dílny
hry pro d�ti i dosp�lé
gastronomické lah�dky, �ajovna

VSTUP ZDARMA

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
� Koupím po legionáři vyznamnená-
ní, dopisy, výstroj aj. Tel. ��	 
�	 		

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �
� 
� 	��
� Koupím váhy, kameninu, obr. rámy, 
ván. ozdoby, alpaku. Tel ��	 
�	 		

� Koupím starý vyšívaný kroj nebo 
jeho součásti a etamínový vyšívaný 
přehoz nebo záclony. 
Tel. ��
 ��� ���, �	� 	�� ���
� Zkušená chůva nabízí denní péči 
i pro vaše dítě (�� let praxe). 
Tel. ��� ��� 
��

� Prodám nové: gril, varný hrnec a mi-
xér, cena dohodou. 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. ��� ��� 
�

� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� �� ��
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. 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. ��� ��� ���
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. �� �� �
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. �	� 	�� ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. � ��� ���
� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, mar-
kýzy, malování, kompletní renova-
ce oken, silikonové těsnění, interié-
rové práce. Petříček tel. ��� ��� ���, 
�
� 

	 ��

� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, odve-
zeme odpad či nepotřebné věci, stě-
hování, kontejnery. Tel. ��� �
� ��
, 
www.astor-servis.cz
� Vyklízení bytů, půd, sklepů, po-
zůstalostí, stěhování a jiné.
Tel. ��� ��� ���
� 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.: ��� ��� 
�
.
� Vym. obec. �+�, �� m�, v P� za men-
ší v P�, pouze obec. 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. ��� 
	� �

, ��� 
�� �	�

� �� km severně od Prahy �, 
ve Zdibech prodám � parcely na ro-
dinný dům �� m� a �� m�. Cena 
���� Kč/m�. Stavba možná za 	 ro-
ky. Tel. ��� ��� ���, ��� ��� ��	
� Vyměním obec. �+kk, panel, �� m�, 
u Pražačky za větší v Praze � před 
privatizací. Tel. ��
 ��� ���
� Vyměním obecní panel. P�, 
�+�+lodžie, � m�, po menší stav. 
úpravě možno 	+kk, 
� m�, �. pat-
ro, plovoucí podlahy, výtah, priva-
tizace �. vlna, za menší �+�, �+kk, 
�+�, doplatek. Seriozní jednání. 
Tel. ��� �
	 ���
� Hledám byt do výměny, obecní 
za obecní, nejlépe před privat. Do-
hoda jistá. Tel. ��	 ��� �	
� Pronajmu garáž (za hotelem Ol-
šanka), ���� Kč/měs. v ceně �	hod. 
hlídací služba. Tel. ��� ��� 
	�
� Pronájem pěkného bytu v Pra-
ze �, 	�m�, cihlový dům, může být 
se zařízením i bez, cena ��� Kč 
se všemi poplatky. Tel. ��� ��� ��� 
sl. Symonová

Baletní škola Baletní škola 
BcA. Jána Nemce,BcA. Jána Nemce,

em. sólisty  ND v Prazeem. sólisty  ND v Praze

Koněvova 19, Praha 3, www.baletniskola.cz 

si Vás dovoluje pozvat na školní představení, 
které pořádá za podpory MČ Praha 3

GAL A KONCERTA KONCERT
dne 4. června 2011 ve 14.00 hod. dne 4. června 2011 ve 14.00 hod. 

v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23

Veškeré informace rádi zodpovíme na tel.: 603 326 720 
nebo na e-mailu: SBSNemec@o2active.cz

Zápis nových žáků na školní rok 2011/12 proběhne 
dne 15.6.2011 v 17.30 hod. na adrese školy.
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Restauraci U Jahelků na nám. 
Jiřího z Lobkovic 20 překvapi-
vě neprovozuje pan Jahelka, ale 
pan Karel Scheinpflug – a že je 
hrdým prasynovcem paní Olgy 
Scheinpflugové nelze přehléd-
nout, Dášeňka slavného prastrýce 
Karla Čapka potměšile pokukuje 
nejenom z webových stránek, ale 
i z drtivé většiny obrazů v lokále 
– kde nevisí chomout, tam šikmo 
kouká bílý foxteriér.

Samotný podnik je na první 
pohled víc hospůdka než restau-
race, vchod je velmi nenápadný, 
prostor uvnitř poměrně stísně-
ný, skromný dřevěný bar s blika-
jící televizí a odhadem tak sedm 
stolků pro přibližně třicet lidí. 
Ovšem vyprodáno obvykle nebý-
vá a několik pravidelných štam-
gastů svá místa vždycky najde. 
V případě potřeby lze obsadit ješ-
tě oddělený nekuřácký lovecký 
salonek pro dvacet osob, kde by-
la Dášeňka citlivě nahrazena ně-
kolika trofejemi.

Nabídka jídelního lístku pů-
sobí, jako by zůstávala stejná už 
hezkou řádku let, možná i deseti-
letí. Přátelé zašlých časů tedy mo-
hou nostalgicky zavzpomínat na 
dnes už opravdu málokde vidě-
né laskominy typu šunková rolka 
s křenovou šlehačkou, rybí filé 
po srbsku, kuřecí steak s broskví, 

šunkou a sýrem nebo kuřecí nud-
ličky na čínský způsob. Méně od-
vážní hosté mohou vyzkoušet ce-
lou řadu běžných hospodských 
jídel – několik dalších variant 
kuřecího steaku, smažený řízek 
z kuřete či vepře, bi�ek anebo 
něco z rubriky „Speciality“ – na-
příklad vepřový steak Pandrho-

la s klobásou, cibulí a pivem ne-
bo Pašerácký kotlet zapečený 
s uherským salámem a sýrem. 
Porce jídel servírované na origi-
nální keramice od pana Františka 
Skláře jsou obrovité a ceny nao-
pak stlačené na minimum, poled-
ní hotovky kolem 75 korun, jíd-
la z kuřecího a vepřového masa 
vesměs za 95 korun, speciality 
podniku za 120 Kč a celá pečená 
kachna na objednávku předem 
pro opravdové žrouty přijde na 
420 korun.

Zdá se být zřejmé, že jídlo ne-
ní U Jahelků to nejdůležitější, což 
potvrzuje i skutečnost, že jsem 
vládce místní kuchyně několikrát 
zastihl kolem osmé hodiny večer 
už na odchodu. Většina štamgas-
tů nejspíš více ocení komorní a re-
lativně čisté prostředí, pohodl-
né čalouněné židle, sympatickou 
slečnu za barem a slušně ošetřova-
ná piva na čepu – Gambrinus 10°, 
černý Kozel 10° a Plzeň 12°. �

Martin Kubát

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurace U Jahelků

Nyní je na čase opustit Prahu a roz-
hlédnout se dále po vlastech čes-
kých. Svoji cestu zahájíme v met-
ropoli východních Čech – Hradci 
Králové (který byl od roku 1423, 
kdy sem přešel Jan Žižka, znechu-
cený poměry ve „velkém“ Táboře, 
nazýván Táborem Menším). Se-
tkáme se zde s knězem, kterého 
si pozorní čtenáři jistě pamatují 
z předminulého pokračování, vě-
novaného Jakubu Vlkovi.

O Ambrožově mládí a půvo-
du nevíme vůbec nic, historie jej 
zastihuje až v roce 1419, kdy se 
již stal (či pokoušel stát) farářem 
v hlavním hradeckém chrámu sv. 
Ducha. Již tehdy byl příznivcem 
myšlenek Jana Husa, což však 
neušlo bdělému oku hradecké-
ho purkrabí (jenž zde zastupoval 
královnu Žofii, jelikož Hradec pa-
třil mezi věnná města českých krá-
loven) a tento poté, co byly navíc 
zpustošeny dva hradecké kláštery, 
minoritský i dominikánský, Amb-

rože z města vykázal. Ten se svý-
mi příznivci uchýlil do samého 
centra dění, do Prahy (o několik 
let později budou nepohodlní na-
opak odesíláni z Prahy do Hrad-
ce), kde se zakrátko projeví jako 
mistr klamných manévrů, jimiž 
dokáže dokonale zmást nepří-
tele. Když totiž byli v listopadu 
1419 husité ze Sezimova Ústí na 
cestě zákeřně přepadeni Petrem 
ze Šternberka, nechá v Praze zvo-
nit na poplach, srocený mohutný 
dav ale nevyšle na pomoc pout-
níkům, nýbrž obrací proti Men-
šímu Městu Pražskému (dnešní 
Malé Straně), které dosud zůstá-
valo věrné královské straně. Za-
skočení obránci nestačili ani uza-
vřít brány. 

Po konsolidaci poměrů ve pro-
spěch revoluce se počátkem ro-
ku 1420 vrací zpět do východních 
Čech a na pahorku u Třebecho-
vic, nazvaném podle biblického 
Orebu, shromáždí spolu s pány 

Hynkem z Kumburka a Divišem 
Bořkem z Miletínka velké množ-
ství ozbrojeného lidu. Ale jelikož 
se do Čech valí I. křížová výprava, 
nepojistí si své postavení v Hrad-
ci, ale po vzoru táborských kněží 
táhne s monstrancí s Tělem Kris-
tovým v rukou v čele svých ore-
bitů na pomoc smrtelně ohrože-
né Praze. A ačkoliv po cestě ještě 
stíhají vyvrátit klášter Hradiště 
(nad Jizerou u Mnichova Hradiš-
tě), dorazí do Prahy jako prví již 
2. května, dokonce dříve než tábo-
ři. Utáboří se na nezastavěné plo-
še v jižní části Nového Města (ko-
lem kostela sv. Apolináře), avšak 
pak dojde buď k nějakým nesho-
dám s pražany či tábory nebo se 
v Praze cítí nadbyteční, tak Am-
brož (ještě před příchodem hlav-
ních sil křižáků) zavelí k návratu. 
Do Hradce se ale již vrátit nemů-
že, jelikož ten po jeho odchodu 
padl do rukou Zikmundových pří-
znivců, a zůstat v poli, kde je mo-

hou kdykoliv zaskočit křižácké 
jízdní oddíly, rovněž nelze. Pře-
sune se proto pod ochranu Ale-
še Vřešťovského z Rýzmburka na 
hrad Kunětickou Horu u Pardu-
bic. Nyní má příležitost zopako-
vat svůj manévr z podzimu 1419. 
25. června vyrazí vojsko z Kuně-
tické Hory proti klášteru v Podla-
žicích (u městečka Chrast u Chru-
dimi, pochází odtud codex gigas, 
ona populární ďáblova bible). To 
hradeckým patricijům nikterak ne-
vadí, žádnou solidaritu s tamější-
mi mnichy benediktýny necítí, ba 
naopak poté, co husité klášter vy-
drancují a vypálí, budou mít příle-
žitost si v tichosti rozebrat klášter-
ní statky. Jenže sotva padne noc, 
Ambrož svůj pochod obrátí na 
opačnou stranu a před úsvitem je 
ještě rozespalé město Hradec opět 
v jeho rukou. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Ambrožova  (od r. 1932)

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.

od 18. st výstava ARTE dílen 
– v klubu

12. čt 10.30 palác Akropolis 
– komedie Škola spole-
čenské výchovy v podání 
Divadelního spolku Pro-
měna – vstup zdarma

13. pá 15.00 FAJN DEN – festival 
na Parukářce, pořádá Cent-
rum pro spolupráci NNO

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 222 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
9. po 14.30–17.00 seminář 

Exekuce a výkon rozhod-
nutí, přihlášky zasílejte 
e-mailem do 5. května 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
17. út 16.30 J. Hošek – Vzpo-

mínka na koncerty (filmy 
a fotografie)

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  7. čt 13.30 vycházka Vítkov 

– výstava „Zlatá šedesátá“ 
(vstup 30 Kč), sraz zastáv-
ka tram. 1, 9 a 16 Ohrada 
– v parčíku

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

20. st 13.15 vycházka Vinoř, sraz 
stanice metra B Českomo-
ravská (odjezd bus 13.30)

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00

do 26. výstava V. Žižkovské
12. čt 16.00 seminář na téma 

kresba, vstupné dobrovolné
20. pá – 22. ne malování v plené-

ru – Český ráj
26. čt 16.00 vernisáž výstavy 

R. Klimenta

ÚSTAV PRO STUDIUM 
TOTALITNÍCH REŽIMŮ
Siwiecova 2, www.ustrcr.cz
  5. čt 17.00 Vznik KSČ a počátky 

československého komu-
nismu – panelová diskuse

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v květnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Jarmile Formanové, Evě Pospíši-
lové, Bertě Slánské, Janě Zímo-
vé, Zdeňku Staníčkovi, Františku 
Práškovi a Ludmile Smrčkové. �

Svaz důchodců Praha 3 

Svaz důchodců Praha 3, Hořanská 2 

18. 9. – 25. 9. Lipno – Hůrka 4 400 Kč 
kontakt – p. Prášek, tel.: 606 292 188 

16. 6. – 26. 6. Paseky nad Jizerou 4 730 Kč
15. 9. – 21. 9. Itálie poznávací 4 980 Kč 

kontakt – pí Kocourková, tel.: 603 326 641, 233 545 500, 
e- mail: kocourkova.alena@seznam.cz 

19. 6. – 29. 6. Benecko 4 500 Kč
26. 8. – 16. 9. Itálie – Porto San Giorgio 7 500 Kč

kontakt – pí Šimková, tel.: 723 794 195

Letní pobyty pro seniory Turistický zájezd 
pro seniory
Svaz důchodců Praha 3 nabí-
zí seniorům v termínu od 18. do 
25. září osmidenní turistický zá-
jezd na Šumavu do Hůrky na Lip-
ně. Cena zájezdu je 4400 Kč. 

Více informací a závazné při-
hlášky (je třeba uhradit zálohu 
2000 Kč) každé pondělí od 14 
do 16 hodin v klubu, na adrese 
Hořanská 2. �

Vzdělávací 
a motivační kurzy
Občanské sdružení MARTIN při 
Odborném učilišti pro žáky s ví-
ce vadami v Chelčického 2 zaha-
juje vzdělávací a motivační kurzy 
zaměřené na nezaměstnané oso-
by s mentálním nebo kombino-
vaným postižením. Kurz proběh-
ne zdarma celkem 4x v malých 
skupinách. Do kurzů je možné se 
přihlásit i začátkem května. Více 
na www.sdruzenimartin.cz. �
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Strážníci dostali 26. března informaci o muži, který sedí na 
lavičce v Jeseniově ulici, má hlavu na kolenou a nejeví znám-

ky života. Okamžitě se vydali na místo, kde zjistili, že asi čtyřicetile-
tý muž na lavičce nedýchá a nemá hmatný puls. Strážníci ihned volali 
záchrannou službu, muže položili na zem a začali s masáží srdce. Dí-
ky jejich rychlému zákroku se podařilo obnovit u muže základní ži-
votní funkce, záchranná služba ho poté převezla do nemocnice.

Strážníci v podobných situacích vždy dělají vše pro to, aby po-
mohli tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejen díky jejich maximální 
snaze, ale také spoluprácí s pražskou záchrannou službou, která 
v případě potřeby vždy pomáhá po telefonu, se tak velmi často da-
ří skutečně pomoci.

„Strážníci jsou školeni k tomu, aby si i v tak vypjatých situacích, jako je re-
suscitace člověka, věděli rady a aby dokázali rychle reagovat nejen na situaci, 
ale také na pokyny pracovníků záchranné služby, je-li třeba. Jsme rádi, když 
se nám podaří pomoci,“ komentoval práci strážníků ředitel Obvodního 
ředitelství Městské policie Praha 3 Dušan Machoň. �

OKV MP

KDO MĚ CHCE

1) 00605/2011 větší asi pětiletá fenka, kříženec béžové barvy s černým 
melírem. Je velmi temperamentní, potřebuje hodně pohybu, proto 
by se hodila k aktivnímu majiteli. Nalezena 17. března na Balkáně.

2) 00604/2011 větší asi čtyřletá fenka, kříženec béžové barvy žíhané 
s černou. Je hodná, ale hodně temperamentní, potřebuje hodně 
pohybu. Našla se 17. března na Balkáně.

3) 00689/2011 tříletá fenka německého ovčáka standardní velikosti 
i zbarvení. Je vhodná k domku se zahrádkou. Nalezena 30. března 
na Žižkově. Na krku měla hnědý kožený obojek.

4) 00334/2011 hladkosrstý foxteriér, čtyřletý pes, bílý s černými a hně-
dými skvrnami. Je velmi temperamentní a potřebuje někoho, kdo 
má s tímto plemenem zkušenosti. Nalezen 7. února 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

�

Strážníci v roli záchranářů
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V pátek 13. května se na kopci Pa-
rukářka uskuteční 4. žižkovský 
komunitní Fajn den – open-air 

festival pro celou rodinu s dílna-
mi a hrami, muzikou, divadlem, 
tombolou, fotbálkem, bubno-

váním, ale například i sociálně-
-právní poradnou. Nebude chy-
bět ani show Metropol TV, která 
bude záznam z celé akce vysílat 
v pořadu Pexeso. Cílem festivalu, 
který pořádá Centrum pro spolu-
práci NNO, je seznámit veřejnost 
se službami a aktivitami, které 
jim v Praze 3 po celý rok nabízejí 
neziskové organizace. 

V rámci Fajn dne bude veřejnos-
ti představen nově vzniklý prů-
vodce po žižkovských neziskov-
kách „Život jako hra – jseš na tahu!“, 
který Še3sil vydává ve spoluprá-
ci s MČ Praha 3 s cílem pomoci 
občanům zorientovat se v nezis-
kových organizacích a v možnos-
tech využití jejich služeb. �

-red-
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Běh s kuřetem
Atletický oddíl ZŠ Jeseniova 
myslí i na ty, kteří sportovat ne-
mohou, a pravidelně pořádá 
Aprílový běh s kuřetem spoje-
ný se Sbírkou pro kuře. Běžec-
ký závod, ve kterém nejde ani 
tolik o to, kdo bude nejrychle-
ji v cíli, je určen žákům druhých 
až pátých tříd. Startovací pis-
tole se letos ujala mistryně svě-
ta v trojskoku Šárka Kašpárková 
a zástupce starosty pro oblast 
školství Jiří Matušek. Sbírka pro 
kuře tu letos vynesla 15 616 Kč. 
Za pět let spolupráce to je již 
77 944 Kč. �

Neuvěřitelných 65 let společného 
života, tedy kamennou svatbu, 
si na žižkovské radnici 12. dub-
na připomenuly dva manželské 
páry Lidka a Bohumír Vaňko-
vi a Pavla a Václav Vostatkovi. 
„Každý rok při slavnostních ceremo-
niálech, které městská část Praha 3 
pravidelně pořádá, se tu slaví svat-
by zlaté, smaragdové i diamantové. 
Dvojitá oslava kamenné svatby, te-
dy 65 let společného soužití, je sku-
tečně výjimečnou událostí,“ uvedl 
zástupce starosty Jiří Matušek, 
který slavnostní obřad řídil.

Manželé Marie a Josef Lej-
narovi spolu s manželi Blan-

kou a Jaroslavem Rudolfovými 
oslavili diamantovou svatbu (60 
let), další dva páry Olga a Ji-
ří Havelkovi a Vlasta a Milo-
slav Krůfovi pak svatbu smarag-
dovou (55 let). V Obřadní síni 
radnice proběhly i oslavy dvou 
zlatých svateb – po společných 
50 letech života si svůj manžel-
ský slib připomenuli také Jiřina 
a Václav Čechtičtí a Danuše a Ji-
ří Knotovi. 

Oslavy jubilejních svateb pro-
bíhaly také v úterý 19. dubna. Di-
amantovou svatbu oslavili Dag-
mar a Jaroslav Fričovi, Marie 
a Jaroslav Pelánovi a Alena a Ka-

rel Ungerovi. Dvě smaragdové 
svatby spojené s 55 lety manžel-
ského soužití si připomenuly dva 
páry – Daniela a Miroslav Dvořá-
kovi a Vlasta a Zdeněk Hrdličko-
vi, tři zlaté svatby pak manželské 
dvojice Alena a Josef Balounovi, 
Jana a Josef Dalešičtí a Veronika 
a František Kubincovi. 

Svatebčanům i hostům zazpí-
vali známé árie sólisté Hudeb-
ního divadla v Karlíně a všem 
manželským párům vyslovil po-
děkování a popřál mnoho zdraví 
a spokojenosti do dalších let zá-
stupce starosty Jiří Matušek. �

-mot-

Na žižkovské radnici se oslavovaly hned dvě kamenné svatby najednou

Zleva Lidka a Bohumír Vaňkovi a Václav a Pavla Vostatkovi

Přijďte si zahrát petanque do Rajské zahrady
Nová Trojka zve 15. května od 14 hodin na odpoledne inspirované ži-
votem v ráji a stvořením světa. Připravený je pétanque turnaj pro ro-
diny, kreativní soutěže, hry a dílny i představení občanského sdružení 
Loutky v nemocnici Máma s tátou a táta s mámou = poslední dva žijí-
cí klauni na světě. Více na stránkách www.novatrojka.cz �

Neziskovky zvou na letošní Fajn den

DOMÁCÍ ZÁPASY FK VIKTORIA ŽIŽKOV
neděle 8. května v 10.15 s FC Vysočina Jihlava
neděle 29. května v 10.15 s MFK OKD Karviná
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