
Přicházíme 
s příběhem
Blíží se dny, kdy si tradičně při-
pomínáme konec II. světové vál-
ky. Ač mezi námi stále žijí pa-
mětníci těchto událostí, v dnešní 
uspěchané době většina lidí vní-
má druhou světovou válku pouze 
jako vzdálenou historii. I proto 
městská část letos připravila vý-
jimečný program. Nově zveme ši-
rokou veřejnost na Pražačku na 
celodenní akci Barikáda 2010, 
během níž se náv štěvníci stanou 
přímými pozorovateli scén blíží-
cích se realitě tvrdých bojů, které 
na místě probíhaly během květ-
nového povstání.

Vyhodnotíme také v loňském ro-
ce vyhlášenou soutěž Dokument 
Praha a Pražané během II. světo-
vé války, ve které budou posuzo-
vány práce žáků základních škol 
o válečném konfliktu. Vítězové 
pak pojedou do Normandie.

Cílem obou akcí je seznámit  
především mladou generaci s tím-
to dramatickým obdobím našich 
dějin a vtáhnout ji do příběhu, 
jenž tvořili lidé, kteří se nebáli ří-
ci svým nepřátelům, že si mohou 
sice vzít jejich životy, ale nikoliv 
jejich svobodu. Jde o příběh, který 
stojí zato stále připomínat. �

Cílem je vytvoření unikátní od-
počinkové zóny v centru Prahy, 
citlivě zakomponované v míst-
ní zeleni. Celý projekt má svou 
bohatou historii. Od raných de-
vadesátých let promýšlela řada 
architektů „nástupy“ na poměr-
ně izolovaný a špatně dostupný 
Vítkov. Nicméně po listopadu 
´89 bylo nutné vyřešit jiné pro-
blémy. Věnovali jsme se hlavně 
technickým věcem, kupříkladu 
výměně desítek starých a v řadě 
míst i životu nebezpečných ko-
telen. Některé z nich byly vel-
kokapacitní a všechny neúměr-
ně znečišťovaly místní ovzduší. 
Mnohý obyvatel Žižkova si jis-
tě vybaví typicky místní štiplavý 
vzduch s nádechem spalujícího 
se koksu. Dvacet let jsme praco-
vali na zlepšování životního pro-
středí, revitalizovali jsme mimo 
jiné Parukářku, vtiskli docela 
novou tvář Rajské zahradě a tak 
bych mohl pokračovat dál. Zre-
vitalizovali a zregenerovali jsme 
dosluhující panelovou zástavbu. 
A samozřejmě jsme se zabývali 
restitucemi, tedy na navracením 
domů jejich původním vlastní-
kům, ale také privatizací, o níž 

zprvu nechtělo mnoho lidí vůbec 
slyšet, neboť odmítali či nedoká-
zali pochopit svobodu plynoucí 
ze soukromého vlastnictví bytu 
či domu. Dnes vrcholí již čtvrtá 
etapa privatizace za obrovského 
zájmu nájemců o koupi bytu.

Máme za sebou i léta snahy 
o co možná nejefektivnější řeše-
ní dopravy v klidu, roky velkých 
investic do oprav místních škol 
i památek. Teprve po základní 
rekonstrukci Prahy 3 se projekt 
vzniku velké vycházkové trasy 
stal naprosto reálným. A dnes 
je ještě reálnější, neboť byl před 
nedávnem nákladně a velmi cit-
livě zrekonstruován Národní pa-
mátník na Vítkově, který se ko-
nečně otevřel široké veřejnosti. 
Projekt vzniku velké žižkovské 
vycházkové trasy je tedy naší po-
vinností vůči všem obyvatelům 
Prahy 3, ale i směrem k ostat-
ním Pražanům. V médiích mno-
hokrát skloňovaná visutá lávka, 
jejíž možnou (v žádném přípa-
dě však definitivní) podobu vám 
předkládáme v tomto čísle Rad-
ničních novin, je jen dílčí částí 
celého záměru. 

(pokračování na straně 3)

Lávka nad Žižkovem 
nepochází z říše fantazie
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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
Patrony disciplín budou známé 
osobnosti – např. Robert Změlík, 
Dana Zátopková, Aleš Valenta, 
Josef Váňa, Antonín Panenka, 
Karol Dobiaš, Jan Skorkovský.

16.00–18.30 nám. J. z Poděbrad
DVANÁCT DO TUCTU
Vystoupí Petr Salava, Michal Ne-
svadba, Jolana Smyčková, Iva-
na Jirešová, Stanislav Hložek, Mi-
roslav Žbirka a skupina George 
& Beatovens s Karlem Kahovcem 
a Viktorem Sodomou. �

Pietní akt 
na Pražačce
U příležitosti 65. výročí osvobo-
zení Československa a ukon-
čení II. světové války proběhne 
5. května 2010 od 11 hodin pi-
etní akt na nádvoří ZŠ Pražačka. 
Místa prosíme zaujměte do 10.45 
hodin. Shromáždění se koná za 
každého počasí. �

Vizualizace: MS Architekti

Jeden z konceptů, jak by propojení parků mohlo vypadat.

V Praze 3 byly 
vysázeny nové 

stromy i květiny
strana 4

ŽIŽKOV SOBĚ 2010
3. ročník festivalu 
oživí ulice i parky

strana 11

MILENA
KOZUMPLÍKOVÁ,
starostka

stavba barikády a ukázky bojů o Pražačku (150 účastníků) dobová vojenská
technika moderní technika, výzbroj a výstroj Policie České republiky, Městské
policie a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy diskuse s pamětníky
povstání a historiky výstava fotografií z období Pražského povstání historický
vojenský tábor upomínkové předměty, fotografie a tematická literatura
dobové soutěže občerstvení VSTUP ZDARMA www.praha3.cz

Největší oslavy 65. výročí konce II. světové války v Praze 

7. května 2010, 9:00 – 19:00

Základní škola Pražačka – Praha 3

Pod záštitou Ing. Davida Vodrážky, starosty Prahy 13

Tramvajové spojení: zastávka Vápenka (tramvaje č. 1, 9 a 16)

program: 7:00 – 11:00 stavba barikády � 13:00 – 14:00 boj o Pražačku
16:00 – 18:00 klíčové okamžiky Pražského povstání

Článek o záměru 
propojení Parukář-
ky s Vítkovem v mi-
nulém čísle RN vyvo-
lal mimořádný ohlas. 
Objevila se řada lo-
gických otazníků, kte-
ré vedou k podrob-
nějšímu vysvětlení 
projektu jedné z nej-
větších vycházkových 
tras v Praze. Nejde to-
tiž jen o spojení dvou 
dominant Žižko-
va „visutou lávkou“, 
což navíc není úplně 
přesná formulace. 

PAVEL HURDA,
radní
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RADA MČ PRAHA 3
Praha 3 pro život
� Radní souhlasili s konáním akce 
Zdravotnické záchranné služby hlav-
ního města Prahy na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad. Celodenní program 
s názvem Praha 3 pro život nabídne 
hry pro děti, představí zdravotnickou 
techniku, ale také naučí malé i vel-
ké návštěvníky, jak poskytovat prv-
ní pomoc. Akce proběhne v sobotu 
22. května od 9 do 20 hodin.

Atrium na Žižkově 
změní tvář

� Vstupní prostor do výstavní 
a koncertní síně Atrium na Žižkově 
změní svou tvář. Architektonic-
ké a zahradní úpravy by měly 
odstranit současný nevyhovující 
stav u vstupu z Čajkovského ulice 
a vytvořit řešení, které bude vhod-
ně doplňovat historickou budovu. 
Bude zde také instalován výsuvný 
sloupek, který zamezí nepovolené-
mu parkování před vstupem.

Strategický plán 
schválen
� Zastupitelstvo městské části při-
jalo Strategický plán rozvoje měst-
ské části do roku 2015. Materiál, 
který vychází z podrobných prů-
zkumů a analýz, stanovuje priority 
rozvoje městské části, ve všech 
podstatných oblastech života.

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí 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 30 a 222 116 387.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 24. května
Koněvova/V Jezerách 24. května
Soběslavská/Hollarovo nám. 24. května
Tachovské nám. (u tunelu) 24. května
Na vrcholu/V domově 17. května
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 17. května
Náměstí Barikád 17. května
Kostnické nám./Blahníkova 17. května
Buková/Pod Lipami 54 2. května a 31. května
Jeseniova 143 2. května a 31. května
Přemyslovská/Orlická 2. května a 31. května
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 2. května a 31. května
Křivá 15 10. května a 6. června
Přemyslovská/Sudoměřská 10. května a 6. června
U Rajské zahrady/Vlkova 10. května a 6. června
V zahrádkách/Květinková 10. května a 6. června

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Cyklická deratizace v Praze 3

Pošta v Olšanské rozšiřuje otevírací hodiny
Česká pošta oznamuje, že její pobočka v Praze 3 rozšířila své 
otevírací hodiny pro veřejnost a její pracoviště v Olšanské ulici č. 9 je 
otevřeno i v sobotu od 9 do 13 hodin. �

RADEK FIALA, Česká pošta, a. s.

Změny adres lékařských ordinací:
Od 3. května 2010 se stěhuje
MUDr. E. Kalinová, praktická lékařka, do nových prostor na adrese 
Loudova 8, vchod z Koněvovy ulice – na Vápence 
Od 1. června 2010 se stěhují 
MUDr. T. Veselý, praktický lékař, tel. 284 860 244
MUDr. D. Jeníčková, oční ordinace, tel. 284 860 249, 736 158 119
MUDr. M. Procházka, rehabilitační odd., tel: 284 862 162, 603 522 094
do nových prostor na adrese Jeseniova 1226, v těsné blízkosti 
vozovny Žižkov. �

Osm mateřských škol zřizovaných třetí městskou částí bude posky-
tovat své služby rodičům také o letních prázdninách. Jejich provozní 
doba přitom vychází z dohody vedení školek s rodiči dětí, které dané 
zařízení navštěvují.

Nejvíce školek bude mít otevřeno od čtvrtka 1. do pátku 16. červen-
ce. Budou mezi nimi mateřské školy Jeseniova 4, 6, Jeseniova 204, 
nám. Jiřího z Lobkovic, Milíčův dům a Perunova. MŠ Buková a MŠ Vo-
zová přivítá předškoláky od 16. do 27. srpna, mateřinka v Libické 4 
otevře od 1. do 9. července a poté v týdnu od 23 srpna. Školka v Su-
doměřské ulici pak bude v provozu od 1. do 9. července a předposled-
ní prázninový týden (16.–20. srpna). V ostatních školkách neprojevili ro-
diče o provoz zájem nebo v nich bude probíhat rekonstrukce. �

MARCELA POLÁKOVÁ, Odbor školství

Provoz mateřských škol o prázdninách

Hlavní město Praha 
v souladu s usta-
novením § 57 záko-
na č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejné-
ho zdraví, zajišťu-
je i v letošním roce 
cyklickou deratiza-
ci v objektech a na 
plochách, jejichž je 
majitelem, a dále 
v přilehlých prosto-
rách a v kanalizační síti.
Dodržování správného postupu při výkonu de-
ratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hy-
gienická stanice hlavního města Prahy (jednotli-
vé pobočky oddělení DDD HS HMP), na kterou se 
můžete obracet s Vašimi případnými dotazy k té-
to problematice.

1. – 14. dubna
Jana Želivského a okolí nákladového nádraží, 
Ohrada - park, Nad Ohradou, Pražačka, Krejcá-
rek, Koněvova, K Lučinám, U Kněžské louky, Luč-
ní, Pod Lipami, Buková, Květinková, V Jezerách, 
Pod Jarovem, Jeseniova, Biskupcova, Na Vápen-
ce, Viklefova, Buchovcova, Rečkova, Ambrožova

15. – 30. dubna
Koněvova, Hájkova, Domažlická, Kališnická, Ta-
chovské náměstí, Prokopova, U Božích bojovní-
ků, Jeronýmova, Husitská, U Památníku
1. – 14. května
Jana Želivského, Basilejské náměstí, Malešická, 
Olšanská, Olšanské náměstí, Parukářka, Na Pa-
rukářce, U Zásobní zahrady, Jeseniova, náměs-
tí Barikád, Roháčova, Komenského náměstí, Hav-
líčkovo náměstí, Sladkovského náměstí
15. –  31. května
Vinohradská, náměstí Jiřího z Lobkovic, okolí Olšan-
ských hřbitovů, Flora, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Baranova, Radhošťská, Křišťanova, Žižkovo náměstí
1. – 14. června
Soběslavská, Kouřimská, Korunní, Slezská, Jagel-
lonská, Ondříčkova, Kubelíkova, Škroupovo náměstí
15. – 30. června
náměstí W. Churchilla, Seifertova, Táboritská, Krá-
sova, Husinecká, Kostnické náměstí, Orebická, 
Dalimilova, Štítného, Blahníkova, Bořivojova

Od 1. 9. do 30. 10. proběhne opakovaná deratizace 
v oblastech s vyšším výskytem hlodavců. �

Odbor sociální péče a zdravotnictví 
Magistrátu hl. m. Prahy 

Zubní lékaři přijímají nové pacienty
MDDr. Vladislav Barna a MDDr. Jiří Kubáč otevřeli své ordinace ve 
Stomatologickém centru na Jarově, Koněvova 198 a přijímají nové 
pacienty. Objednávky jsou možné na telefonu 728 956 553 Vladislav 
Barna a 607 720 267 Jiří Kubáč nebo na recepci  224 900 660. �

PATRICIE HNÁTKOVÁ, oddělení zdravotnictví

Městská část Praha 3 uspěla na 
přelomu roku se svým projek-
tem Návrat do práce, který byl 
podpořen z prostředků Evrop-
ské unie a hlavního města Prahy 
v rámci Operačního programu 
Praha – Adaptabilita v celkové 
výši téměř 6 milionů korun. 

Projekt se zaměřuje na podporu 
občanů Prahy 3, kteří jsou z růz-

ných důvodů znevýhodněni na 
trhu práce a jsou ohroženi dlou-
hodobou nezaměstnaností. Pro-
jekt zahrnuje například pracovní 
poradenství, vzdělávání v komu-
nikačních a sociálních dovednos-
tech, sociální rehabilitaci, moti-
vační semináře, rekvalifikace šité 
na míru či právní pomoc v pra-
covní oblasti. Smyslem těchto ak-

tivit je především zlepšení celko-
vých pracovních předpokladů, 
zvýšení jejich kvalifikace a pomoc 
při utváření pracovních návyků. 

Na projektu městská část part-
nersky spolupracuje s o. s. Ježek 
a čížek a Romským občanským 
sdružením Velká Ohrada, což 
jsou organizace, které se dlouho-
době věnují práci se znevýhod-

něnými osobami a mohou vý-
razně přispět k jejich úspěšnému 
začlenění na pracovní trh. �

VLADIMÍR BERAN, 
odbor sociálních věcí

Městská část bojuje proti nezaměstnanosti

Úřad práce hlavního města Prahy 
rozhodl, že se z úsporných důvo-
dů nebudou od 1. října 2010, resp. 
1. 9. 2010 rozesílat formuláře pro 
řízení o ročních dávkách SSP pří-
davek na dítě a pěstounské dávky 
(včetně potvrzení o studiu). K to-
muto kroku přistoupil Úřad prá-
ce hl. m. Prahy zejména proto, že 
tyto formuláře jsou dobře dostup-
né v úředních hodinách na kte-
rémkoliv pracovišti SSP. Formu-
láře lze také získat na webových 
stránkách Ministerstva práce a so-
ciálních věcí http://www.mpsv.cz, 
odrážka Státní sociální podpora, 
Elektronické formuláře. 

Pražská pracoviště občanům 
již při osobním doručení pod-
kladů pro výplatu čtvrtletních 
dávek, případně změn a podá-
ní dalších dávek, poskytnou po-
třebné formuláře pro nadcháze-
jící období. Tím bude zaručena 
dostatečně dlouhá doba pro je-
jich vyplnění a potvrzení.

Věříme, že tento úsporný krok 
Úřadu práce hl. m. Prahy bude 
přijat s pochopením a neovlivní 
tak negativně komfort poskyto-
vaných služeb. �

JINDŘICH KUDA,
náměstek ředitele pro oblast SSP

Změny v distribuci 
formulářů sociálních dávek

Praha 3 má novou radní
Novou členkou Rady městské čás-
ti byla na dubnovém zasedání za-
stupitelstva zvolena Martina Šan-
dová. Třiačtyřicetiletá politička je 
od října 2006 zastupitelkou tře-
tí městské části  i hlavního měs-
ta Prahy, kde mimo jiné zasedá 
ve výboru pro výchovu a vzdělání 
a výboru pro kulturu a volný čas. 
Ve funkci nahradila Ondřeje Pe-
chu, který se stal radním hlavního 
města Prahy pro kulturu. �

-red-
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Lávka nad Žižkovem nepochází z říše fantazie

(dokončení ze strany 1)
Samotné stavbě lávky bude 
předcházet evropská soutěž o je-
jí nejlepší architektonické a kon-
strukční řešení. Ale ještě předtím 
bude na místě vyhlásit referen-
dum o tom, zda si vůbec bude-
te přát spojení obou žižkovských 

vrchů. V tomto konkrétním pří-
padě musí mít radnice i magis-
trát váš souhlas, neboť bez něj by 
se stavba mohla ke škodě všech 
minout účinkem.

Lávka spojující Parukářku s Vít-
kovem musí plnit tři základ-
ní funkce: praktičnost, účel-

nost a uměřenou estetičnost. Ve 
středu lávky by z ní mělo být 
možné sestoupit (a logicky i vy-
stoupat nahoru) krytým scho-
dištěm, případně výtahem. Je-
jí výstavbě bude za příznivých 
podmínek předcházet rozsáhlá 
rekonstrukce všech parků na úze-
mí naší městské části a dokonče-
ní stezek  pro cyklisty. V horizon-
tu několika let by tak mohli mít 
občané Prahy 3, ale i ti, kteří ži-
jí v jiné městské části, svou kom-
paktní zelenou relaxační zónu 
přímo v centru, což má několik 
nesporných výhod. Pražan, který 
má například kvůli práci na od-
počinek v přírodě k dispozici jen 
přesně ohraničený časový úsek, 
nemusí sedat do auta a rychle 
odjíždět do přírody za hranice 
hlavního města. Postačí mu oby-
čejná chůze, městská hromadná 
doprava, případně kolo, aby se 
za pár chvil ocitl uprostřed zele-
ně. Šetřil by tak kromě svého ča-
su a duševních sil i životní pro-
středí a také peníze, vynaložené 
za výlety mimo metropoli. Pro-
jekt zelené vycházkové trasy vy-
chází z celoevropsky uznávané 
moderní filozofie trávení volné-
ho času ve městech. Podstatou 
této filozofie je snaha přizpůso-
bit obyvatelům město do té mí-

ry, aby v něm chtěli a mohli trá-
vit i svůj volný čas, bez ohledu 
na věkovou a příjmovou katego-
rii. Tento přístup je velmi sym-
bolický, neboť značí definitivní 
zánik socialistického způsobu 
života, v němž se v pátek hro-
madně odjíždělo z města, proto-
že metropole svým obyvatelům 
v tomto ohledu mnoho nenabí-
zela. Ostatně nejde jen o sym-
ptom éry socialismu. Zkušenos-
ti s polistopadovým boomem 
bydlení v uniformních koloni-
ích rostoucích na periferiích vel-
kých měst jsou v drtivé většině 
velmi podobné. Nadšení z byd-
lení v umělé zeleni vystřídalo vy-
střízlivění. Lidé začínají chápat, 
že jim život v osamocených ko-
loniích nepřináší ani vysněný 
klid a pohodu, ani bližší kontakt 
s přírodou. Naopak. Satelitní 
městečka se v mnoha případech 
stala moderními noclehárnami, 
přičemž je dobře patrná tenden-
ce řady obyvatel „satelitů“ k ná-
vratu do měst. Proto je naší po-
vinností město přibližovat čím 
dál tím více potřebám všech je-
ho obyvatel i návštěvníků, což je 
případ i námi zamýšleného pro-
jektu velké zelené vycházkové 
a cyklistické trasy. V souvislosti 
s výstavbou žižkovské lávky se 

kromě jiného objevily i dva vý-
znamné protiargumenty. Výstav-
ba bude příliš nákladná a celý 
projekt je projevem megaloma-
nie. Je třeba předem přiznat, že 
tato stavba celoměstského význa-
mu bude skutečně finančně vel-
mi náročná, ale neměli bychom 
přitom zapomínat na možnost 
či přesněji povinnost čerpat při 
její realizaci z fondů Evropské 
unie. Stavba lávky jako projev 
megalomanie je pro mne naopak 
protiargumentem zcela lichým. 
Pojem odkazuje na cosi velikáš-
ského, násilně vytrženého z ko-
řenů reality silou touhy po vy-
niknutí. Megalomanie je pro 
mne osobně projektování čeho-
si zbytečně velkého (ne-li úplně 
zbytečného), nesmyslně náklad-
ného a přitom nestřízlivého, kde 
kašírovaná estetičnost viditelně 
předbíhá funkčnost.  Zamýšlená 
stavba žižkovské lávky má do-
cela jiný charakter. Je odrazem 
zcela realistické snahy o zlepšo-
vání kvality života ve městě. Ne-
jen občané a návštěvníci Pra-
hy 3, ale i lidé z celého hlavního 
města si tento projekt bezesporu 
zaslouží. �

PAVEL HURDA,
radní Prahy 3 

Vizualizace: MS Architekti
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Nová pítka a mobilní sociální zařízení 
na dětských hřištích a v parcích v Praze 3
Žižkovská radnice 
zareagovala na pod-
něty občanů k vyba-
venosti parků a dět-
ských hřišť. Parky 
byly pro letošní roky 
vybaveny sedmi no-
vými pítky, na řadě 
dětských hřišť byla 
umístěna mobilní so-
ciální zařízení.
„Jak vyplynulo z průzkumu, který 
v loňském roce provedly Radniční no-
viny ve spolupráci s mateřskými cent-

ry v Praze 3, řada rodičů s dětmi, kte-
ří patří mezi nejčastější návštěvníky 
dětských hřišť a parků, by na těchto 
místech velmi uvítala zavedení tekou-
cí vody a také umístění toalet. Snažili 
jsme se podle místních možností vyjít 
veřejnosti vstříc,“ řekl zástupce sta-
rosty pro investice Jan Šmíd. 

Radnice proto instalovala no-
vá pítka na Škroupově náměstí, 
v parku na náměstí Jiřího z Lob-
kovic a na Žižkově náměstí. Dal-
ší dvě zařízení s pitnou vodou by-
la osazena na Židovských pecích 
a dvojice nových pítek se nachází 
také v lokalitě vrchu sv. Kříže. Do-
sloužilé zařízení na dětském hřiš-
ti Na Balkáně pak bylo nahraze-
no za nové. Celková investice činí 
250 tisíc korun.

Vedení třetí městské části zarea-
govalo ale též na druhé přání rodi-
čů vyjádřené v loňské anketě, které 
se týkalo možnosti vybavit dětská 
hřiště veřejnými WC. Novými zdě-
nými toaletami bylo nedávno vy-
baveno hřiště Pod Kapličkou. 

„Ne všechna dětská hřiště jsou však 
vhodná pro samostatné stavby. Proto 
jsme na vybraných, ve většině případů 
hojně navštěvovaných dětských hřiš-
tích, přistoupili alespoň k umístění mo-
bilních sociálních zařízení,“ vysvětlil 
Jan Šmíd. Nová mobilní WC jsou 
k dispozici na hřištích v Habrové, 
Na Balkáně a na Židovských pe-
cích. Pronájem a údržba buněk či-
ní na období od 1. dubna do 30. zá-
ří 2010 celkově 30 tisíc korun. �

-mot-

Také v letošním 
roce městská část 
i hlavní město ob-
novily dřeviny na 
veřejných prostran-
stvích Prahy 3. 
Desítky odumírají-
cích a nemocných 
stromů byly v zimě 
pokáceny a nahra-
zeny na jaře novou 
výsadbou. V rámci 
péče o dřeviny jsou 
také prováděny vý-
chovné či tvarovací 
řezy korun stromů.

Nejvíce se v zimě kácelo v par-
ku na náměstí Jiřího z Podě-
brad. V dubnu zde bylo vysaze-
no 18 vzrostlých lip malolistých, 

čímž byla částečně obnovena alej, 
která lemuje hlavní cestu pro pě-
ší. Další lokalitou, kde v posled-
ních letech ubylo vlivem úhynu 

původních dřevin relativně vel-
ké množství stromů, je park před 
stadionem FK Viktoria Žižkov. 
Zde byly vysazeny javory, lípy 
a okrasné třešně. Na Olšanském 
náměstí bylo pak nutné pokácet 
dva vzrostlé topoly, které vzhle-
dem ke svému zdravotnímu sta-
vu mohly být nebezpečné pro 
kolemjdoucí. Nově tu bylo vy-
sazeno pět lip malolistých. Před 
panelovými domy v Ondříčkově 
ulici byly vysazeny tři břízy, kte-
ré nahradily odumírající dřeviny 
stejného druhu.

Stromy přibyly i na sídlišti Ja-
rov. Zmizely krátkověké hybrid-
ní topoly, které představovaly 
riziko pro obyvatele. Na Jaro-
vě byly pokáceny i další suché či 
usychající stromy a naopak vy-
sazeny čtyři javory, dekorativní 
dub červený a borovice douglas-
ka tisolistá. 

Také stromořadí na náměs-
tí Jiřího z Lobkovic bylo dopl-
něno a ozdraveno. Magistrát se 
tak rozhodl po podrobném den-
drologickém průzkumu, který 
odhalil neuspokojivý stav dře-
vin. Lokalita je totiž velmi do-
pravně zatížena, stromům škodí 
parkování v bezprostřední blíz-
kosti a na mnoha místech chybí 
ochrana stromových mís a kme-
nů. Vysazeno bylo 46 kusů tr-
novníku akátu a 10 líp srdčitých, 
tedy dřevin, které jsou schop-
né snášet extrémní podmínky ve 
velkoměstě. 

Na Žižkově a Vinohradech se 
nesázely pouze stromy, ale i půdo-
pokryvné rostliny a trvalky. Dal-
ší výsadby zeleně jsou plánovány 
na podzim letošního roku. �

JIŘÍ MATUŠEK,
zástupce starosty

S jarem přibyla zeleň, vysazeny byly nové stromy i květiny

Na výstavbu no-
vých toalet chce 
radnice navázat vy-
budováním dalšího 
zařízení, které by 
zpříjemnilo pobyt 
malých návštěvníků 
a především jejich 
rodičů.
Vedení městské části se totiž roz-
hodlo přistoupit k další moder-
nizaci. Na hřišti by měl vyrůst 
moderní stánek, nabízející občer-
stvení s posezením. V současné 
době je zpracována architekto-

nická studie stánku s občerstve-
ním a provozního zázemí hřiště, 
které bude vedle prostor urče-
ných pro sklad zahrnovat i míst-
nost správce parku.

„Naším záměrem je nabídnout ná-
vštěvníkům základní občerstvení. Stá-
nek by měl být podle naší představy 

doplněn miniterasou s posezením, kde 
si maminky mohou dát kávu. Občerst-
vení by mělo nabízet základní nabíd-
ku teplých a studených nápojů a také 
jednoduchá jídla a cukrovinky,“ řekl 
k tomu zástupce starosty pro in-
vestice Jan Šmíd.

Radnice tak vyslyšela připo-
mínky a názory rodičů zazname-
nané loňskou anketou Radnič-
ních novin, která se týkala obliby 
a vybavenosti jednotlivých dět-
ských hřišť na území Žižkova 
a Vinohrad. „Ještě ale před samot-
ným zbudováním stánku tu v průbě-
hu jara necháme vyměnit staré a ne-
vyhovující lavičky za nové,” doplnil 
budoucí plány radnice místosta-
rosta Jan Šmíd. �

-mot-

Na hřišti Pod Kapličkou vyroste 
občerstvení s posezením

Nově vysazené stromy v parku před stadionem FK Viktoria Žižkov. 

Ještě na počátku roku 2007 bylo ve 
třetí městské části 191 heren s po-
volením provozovat výherní hra-
cí přístroje. Do poloviny letošního 
dubna jich více než třetina z ulic 
Žižkova a Královských Vinohrad 
zmizela. Snížení počtu provozo-
ven je především důsledkem ne-
kompromisního postupu vedení 
žižkovské radnice, který uplatňuje 
ve spolupráci s městskou policií. 

„V Praze 3 se po malých krůčcích 
snažíme snižovat počty hazardních 
podniků a umenšit tak mnohdy fa-
tální dopady patologického hráč-
ství na kvalitu života lidí závislých 
na „výherních“ automatech. Tvrdě 
eliminujeme herny, které nedodrží 
pravidla hry,” vysvětluje starost-
ka Milena Kozumplíková.

Proto se také městská část při-
pojila k petici proti snaze ome-
zit pravomoci obcí při rozhodo-
vání o umístění videoloterijních 
terminálů na jejich území v rám-
ci novely zákona o loteriích, kte-
rý projednávala v dubnu posla-
necká sněmovna. 

„K tomuto druhu hazardních her 
vydala městská část na základě roz-
hodnutí rady vždy zamítavé stano-
visko, ne vždy však svůj názor pro-
sadila proti rozhodnutí ministerstva 
financí, které má konečné slovo,“ do-
dává starostka Kozumplíková. 

Z jedenácti žádostí o zřízení 
terminálů v Praze 3 za poslední 
tři roky tak byly čtyři povoleny 
i přes nesouhlas radnice. �

-jas-

Praha 3 snížila počet 
heren o více než třetinu

Zástupce starosty Jan Šmíd u nového pítka na Škroupově náměstí.
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Box se vrací do nového
Na Havlíčkově náměstí bylo 30. března po komplexní rekonstrukci slavnostně předáno městské části Cent-
rum kontaktních sportů. Své zázemí tu nalezne boxerská škola Stanislava Tišera, vyučovat se zde bude ta-
ké kickbox a thajský box. Slavnostního otevření se zúčastnili také stříbrný medailista z olympijských her 
Rudolf Kraj a trojnásobný mistr světa v kickboxu Luboš Šuda. �

V současnosti dochází k digita-
lizaci filmové distribuce, klasic-
ké filmové kopie postupně mizí 
a jsou nahrazovány digitálními. 
Kina, která nebudou vybavena 
potřebným projektorem, budou 

s postupující digitalizací nucena 
postupně ukončit provoz, pro-
tože filmy budou k dispozici jen 
v novém formátu. 

Zastupitelstvo městské části pro-
to rozhodlo, že přispěje žižkovské-
mu artovému kinu na digitaliza-
ci  částkou 960 tisíc korun, což je 
téměř třetina celkových nákladů. 
Aeru se podařilo získat dotaci i ze 
Státního fondu kinematografie, 
která pokryje polovinu nákladů, 
zbytek dají provozovatelé kina.

Kino Aero tak bude moci i na-
dále nabízet kvalitní filmy za do-
stupné ceny. Biograf, který je 
vedle řady nezávislých filmových 
projektů a festivalů znám třeba 
pravidelnými přenosy představe-
ní z londýnské Metropolitní ope-

ry, nezapomíná ve svém progra-
mu ani na zvýhodněné projekce 
pro seniory, filmy pro školy, od-
poledne pro rodiny s dětmi a no-
vě přidává dopolední promítání 
pro maminky s malými dětmi.

Kvalitou, počtem projekcí a ze-
jména návštěvností se Aero dr-
ží na české špičce jednosálových 
kin. Nyní reálně hrozil do tří let 
zánik kina. Tento dar zajistí jeho 
existenci a konkurenceschopnost 
i do budoucích let. Kino Aero 
působí v budově patřící městské 
části a nová technologie se stane 
nedílnou součástí vybavení ne-
movitosti v majetku obce. �

MARTIN BENDA,
zástupce starosty

Radnice podpoří digitalizaci kina Aero
Zastupitelé třetí 
městské části se 
rozhodli přispět 
bezmála jedním 
milionem korun 
oblíbenému žižkov-
skému kinu Aero 
na nákup moderní-
ho dataprojektoru.

Část finančních prostředků 
směřovala k organizacím, kte-
ré dlouhodobě nabízejí kvalitní 
projekty na pomezí společenské 
a sociální oblasti. Mezi ně patří 
například Remedium, Nová Troj-
ka, Dům dětí a mládeže Ulita či 

organizace Mamma Help. Vý-
znamná podpora směřuje k or-
ganizacím zabývající se volným 
časem dětí a mládeže, ať už je to 
Baletní škola Jána Nemce, So-
kol, Box klub Žižkov či atletický 
klub Jeseniova, ale i nízkopraho-

vá centra pro mládež Teen Chal-
lenge, Husita, Klub Beztíže ne-
bo R-Mosty. Peníze se dostanou 
i na zkvalitnění mimoškolních 
aktivit základních a středních 
škol v Praze 3. Granty dále po-
mohou v činnosti mysliveckému, 
rybářskému a fotoamatérskému 
spolku i ochráncům přírody. 

Podporu dostaly také projekty 
římskokatolické farnosti – nauč-
ná stezka po Olšanských hřbito-
vech a série vycházek pro seniory. 
Grantová komise radnice neza-
pomněla ani na organizace peču-
jící o nemohoucí spoluobčany,  
např. středisko křesťanské po-
moci a židovskou obec. 

Tradičně silnou podporu ob-
držely kulturní projekty. Gran-
ty tak pomohou nekomerčním 
uměleckým aktivitám, alternativ-
ní hudbě, divadlu, filmovým pře-
hlídkám, tanečním představením. 

Již v průběhu května začne v uli-
cích festival Žižkov sobě, který 
nabídne divadlo, koncerty i vý-
stavy bez bariér. Peníze z gran-
tů pro kino Aero umožní pořá-
dání projekcí pro seniory, rodiny 
s dětmi a školní mládež. Společ-
nost Přátelé Prahy 3 bude také dí-
ky podpoře městské části moci 
pokračovat v pořádání festivalu 
architektury Archifest, s finanč-
ní pomocí radnice budou vydány 
také dopisy Josipa Plečnika.

Naději nemusí ztrácet ani ti, 
kteří se svou žádostí neuspě-
li. Další projekty v oblasti práce 
s mládeží a sociální problematiky 
budou financovány z jiných zdro-
jů, takže podle mého odhadu bu-
de nakonec podpořeno až deva-
desát procent všech žádostí. �

ONDŘEJ PECHA,
předseda grantového výboru ZMČ 

Městská část rozdělila na grantech rekordní sumu
Zástupce starosty Martin Benda v promítací místnosti kina Aero.

Poznej styly romské hudby
V sobotu 10. dubna se uskutečnil v Paláci Akropolis Festival romské 
hudby s podtitulem Poznej styly romské hudby. Téměř tři stovky diváků 
nadchla teprve šestnáctiletá finalistka Československé Superstar Mo-
nika Bagárová (na snímku). Monika, která pochází ze známé brněnské 
muzikantské rodiny, koncertuje už od svých 10 let. Dávno před úspě-
chem v Superstar si ji k hostování vybrala i Ida Kellarová. Dobrou nála-
du podpořili i rokycanští Le Čhavendar. Závěr patřil známým romským 
kapelám – Kale a Therne Čhave. Akci pořádal Nadační fond pro pod-
poru a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii pod záštitou měst-
ské části Praha 3. �

Historicky nejvyšší 
sumu rozdělila letos 
žižkovská radnice na 
grantech na veřejně 
prospěšné aktivity 
v Praze 3. Zastupi-
telstvo rozhodlo, že 
mezi neziskové orga-
nizace, na kulturní 
a sociální aktivity 
i mezi organizace pe-
čující o volný čas dětí 
a mládeže poputuje 
o sedm procent větší 
částka než v loňském 
roce – celkem 15 mi-
lionů korun. 

Mezi příjemce letošních grantů patří i mateřské centrum Paleček.
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Kvůli vyřízení nej-
častějších záleži-
tostí souvisejících 
s odběrem plynu 
nemusí Pražané již 
osobně navštěvovat 
obchodní kancelá-
ře plynárenského 
podniku. Od dub-
na si většinu admi-
nistrativy spojenou 
s dodavatelskými 
službami může více 
než 400 tisíc drob-
ných zákazníků 
Pražské plynáren-
ské a.s. vyřídit na 
některé ze 106 po-
boček České pošty 
v metropoli. Pro-
to jsme se obchod-
ního ředitele Praž-
ské plynárenské 
a.s. Ing. Josefa Ha-
ise zeptali, jak služ-
ba funguje.

Od 1. dubna si mohou zákaz-
níci většinu administrativy sou-
visející s dodávkou plynu od naší 
společnosti vyřídit na nejbližší po-
bočce České pošty. Naleznou zde 
stojan s formuláři, kdy konkrétní 
formulář vyplní, podepíší a pak 
odevzdají u poštovního okénka, 
které je k tomu určené. Zde obdr-
ží potvrzenou kopii, která stvrzu-
je, že Pražská plynárenská jejich 
požadavek či objednávku přija-
la. V drtivé většině záležitostí tak 
zákazník nemusí navštěvovat na-
še obchodní kanceláře na Národ-
ní třídě nebo v Michli.

Řada především starších lidí však 
může mít problém vyplnit for-
mulář…

Formuláře jsou sestaveny vel-
mi návodně, navíc na jeho druhé 
straně jsou uvedeny podrobné 
instrukce, jak si při jeho vyplňo-
vání počínat. Před spuštěním té-
to služby jsme podobu formulá-

řů testovali průzkumem a většina 
oslovených neměla s jejich vypl-
něním výraznější potíže. Navíc 
pro odevzdání tiskopisů je vždy 
vyčleněn jeden konkrétní termi-
nál na poštovní pobočce, kde se-
dí obsluha, která byla speciálně 
proškolena, má k dispozici po-
drobný manuál a měla by umět 
zákazníkovi se vším poradit.

Pro některé zákazníky může být 
ale nepříjemné vyplňovat for-
muláře na pobočce bez asistence 
příbuzných a když si jej vezmou 
domů, nebudou mít odbornou 
asistenci obsluhy na pobočce…

Pak mohou využít služeb na-
ší Zákaznické linky na čísle 
840 555 333, kde jim s případ-
ným  problémem rádi poradíme. 
Ta zatím funguje ve všední dny 
do 19 hodin, od 1. července však 
její provoz prodloužíme až do 
desíti hodin večer. Praktické in-
formace a odpovědi na nejčastě-
ji kladené dotazy jsou k dispozi-
ci také na www.ppas.cz. 

S jakými problémy se na Vás zá-
kazníci nejčastěji obracejí?

Nejčastěji se dotazují na po-
stup, jak vyřídit konkrétní zále-
žitosti související s odběrem zem-
ního plynu (např. převod odběru 
zemního plynu). Nejčastěji vy-
řizovaným požadavkem je pak 
změna výše zálohové platby a na-
hlášení samoodečtu plynoměru. 

Jaká je nejjednodušší možnost, 
jak tenhle problém vyřídit?

Úpravu zálohy a nahlášení sa-
moodečtu lze provést jednodu-
še prostřednictvím SMS zprávy 
zaslané v určeném tvaru na číslo 
720 002 922. Tuto službu nabízí-
me již více než rok. Nejčastěji ře-
šené záležitosti lze dále vyřizovat 
prostřednictvím internetu s vyu-
žitím elektronických formulářů 
na www.ppas.cz nebo prostřed-
nictvím již uvedených poboček 
pošty.

Vezměme modelový případ: 
přestěhoval jsme se do nového 
bytu a potřebuji převést doda-
vatelskou smlouvu z bývalého 
nájemce na sebe. Jak to mám co 
nejjednodušeji udělat?

Asi nejjednodušší cesta bude 
si z našich internetových strá-
nek stáhnout a vyplnit příslušný 
formulář, který zašlete na adre-
su naší společnosti nebo elektro-
nicky na callcentrum@ppas.cz
nebo si tento formulář vyzved-
nout, vyplnit a podat na nej-
bližší pobočce České pošty. 
Naše společnost následně při-
praví související smlouvu, kte-
rou Vám zašle k podpisu. Po-
kud disponujete elektronickým 
podpisem, můžete takto po-
depsanou smlouvu zaslat zpět 
e-mailem, v ostatních případech 
pak prostřednictvím České poš-
ty. Následně zapracujeme veške-

rá data do databáze, a tím je celá 
věc vyřízena.

Evidujete v současné době hod-
ně žádostí o převod smluv?

Je jich více než v minulosti. 
Souvisí to s častějšími změnami 
nájmů, což je dáno vývojem na 
realitním trhu ovlivněném dopa-
dy globální ekonomické krize.

Jaké novinky dále připravujete?
Naším cílem je budovat se zá-

kazníky dlouhodobé vztahy, mi-
mo jiné i tím, že jim kromě spo-
lehlivé dodávky zemního plynu 
nabídneme i něco navíc. Proto 
jedna z novinek, které už vstoupi-
ly v platnost, spočívá v tom, že při 
havarijních zásazích Plynárenské 
pohotovostní služby (tel. 1239) 
jsou zdarma opravována i všech-
na případně zjištěná netěsná místa 
bytových rozvodů plynu. Možná 
přerušení dodávky plynu souvise-
jící s nahlášenou netěsností se tak 
zkrátí na nezbytné minimum. 

Počínaje 1. červnem budeme 
v  nonstop režimu zdarma prová-
dět opravy plynových kotlů na-
šich zákazníků. Podmínkou pro-
vedení bezplatné opravy je pouze 
prodloužení smlouvy týkající se 
dodávky zemního plynu s na-
ší společností nejméně o čtyři ro-
ky a zákazník nesmí mít vůči na-
ší společnosti žádné neuhrazené 
pohledávky. �

-jas-

Dodávky plynu vyřídíte již také na poště

Proč je stavba členěna na hníz-
da pro zhruba stovku obyvatel?

To je přibližně počet lidí, kteří 
jsou schopni se domlouvat ještě 
bez delegátů a pamatovat si svá 
jména. Je to horní limitní počet 
obyvatel, který má ještě sociální 

potenciál pro vytváření soused-
ských vztahů.

Neobáváte se, že jde o poněkud 
netypický model v dnešní mo-
derní metropoli? Nehledají lidé 
spíše anonymitu?

Je pravda, že lidé v posled-
ních letech hodně nevěřili tomu, 
čemu říkáme sousedské bydle-
ní. Lidé si ale potřebují vytvářet 
vztahy, firmy tyto vazby dokon-
ce dnes na pracovištích uměle 
vytvářejí. Projekt je navržen tak, 
že umožňuje tyto vazby vytvářet, 
skládá se z ryze soukromých pro-
storů, poloveřejných i veřejných 
míst. Nikomu ale rozhodně nic 
nevnucuje. Jen vytváří potenciál 
pro vznik sociálních vazeb. Je na 
každém obyvateli, jak a do jaké 
míry toho využije či nevyužije. 

Stavba je umístěna v klidné lo-
kalitě Vackova. Přemýšleli jste 
jak bude fungovat vůči okolí? 
Jak s ním bude „souznít“?

Celý projekt je navržen tak, 
aby na Vackov zapadl. Ten pro-
stor je plný zeleně, jde o území, 
které je prostupné a rozvolněné. 
Je zkrátka navrženo tak, aby fun-
govalo v kontextu tohoto místa. 
Dokonce i výška zástavby je vo-
lena tak, aby udržovala kontakt 
obyvatel s danou aglomerací. 
Čtyři patra je mezní hranice, kdy 
přestáváme vnímat kontakt s te-
rénem. Zkrátka je to navrženo 
pro lidi, kteří k tomu místu bu-
dou mít vztah. �

-jas-

První fáze výstavby rezidenč-
ního parku Na Vackově má být 
podle plánů investora nízko-
podlažní zástavbou zejména pro 
rodinné bydlení. Alfarezidenci 

bude tvořit 11 domů, které mají 
maximálně čtyři patra po dvou 
až třech bytech. Soubor domů 
nabídne celkem 124 bytů ve 
třech velikostních typech od 46 
do 120 m2. Všechny byty jsou na-
vrženy v souladu s organickým 
konceptem bydlení s členěním 
na soukromé, polosoukromé či 
poloveřejné a veřejné zóny. 

Tři nebo čtyři domy soustře-
děné kolem uzavřeného obyt-
ného dvora se zahradní úpra-
vou budou vytvářet tzv. hnízdo. 
V každém „hnízdě“ bude obyva-
telům k dispozici společenská 
místnost. �

-jas-

Alfarezidence nabídne 
sousedské bydlení

„Hnízda“ jsou návratem k přirozenosti

Práce na novém by-
tovém komplexu 
v lokalitě Na Vacko-
vě nedaleko parku 
Židovské pece za-
hájila v dubnu spo-
lečnost  Metrostav 
Development, a. s.

Autoři alfarezidence architekti Michal 
Kohout a David Tichý tvrdí, že koncept 
obytných „hnízd“ vychází z antropologie. 
Proto celý obytný komplex Na Vackově 
rozdělili do tří monobloků se společnou 
zahradou a klubovnou. V každém z nich 
by měla najít domov asi stovka obyvatel.
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stavba barikády a ukázky bojů o Pražačku (150 účastníků) dobová vojenská
technika moderní technika, výzbroj a výstroj Policie České republiky, Městské
policie a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy diskuse s pamětníky
povstání a historiky výstava fotografií z období Pražského povstání historický
vojenský tábor upomínkové předměty, fotografie a tematická literatura
dobové soutěže občerstvení VSTUP ZDARMA www.praha3.cz

Největší oslavy 65. výročí konce II. světové války v Praze 

7. května 2010, 9:00 – 19:00

Základní škola Pražačka – Praha 3

Pod záštitou Ing. Davida Vodrážky, starosty Prahy 13

Tramvajové spojení: zastávka Vápenka (tramvaje č. 1, 9 a 16)
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Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  7. so 18.00 Afro & Dancehall 
Dance Workshop

  8. a 15. so 9.30 Kurz arteterapie
16. ne 14.00 Polská Májovka
22. so 10.00 Rytmická dílna 
27. čt 16.00 Táborový den 
29. so 13.00 Ulitafest (tanec, 

hudba, tvořivé dílny, hry, 
happeningy a divadlo, Kaš-
párek v rohlíku)

Ulitka
  6. čt 15.00 Pohádkový les 

odpoledne se soutěžemi 
pro předškoláky a mladší 
školáky

Klub Beztíže
Každý všední den otevíráme klub, 
kam může přijít kdokoliv ve věku 
11–21 let. Najdeš tu fotbálek, hřiš-
tě, počítače, někdy zábavu, někdy 
klídek. Pořádáme freestyle-battly 
a další akce. Pokud něco řešíš, 
můžeš přijít taky.

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

PRVNÍ RODINNÝ 
PÉTANQUE TURNAJ
29. so 14.00 Pohodové odpoled-

ne v Rajské zahradě pro 
všechny věkové kategorie, 
zábavné ateliéry, dílničky 
pro děti, domácí divadlo

PRO RODIČE S DĚTMI 
• Info – Jolana tel. 603 416 724
  4. út  9.45 Homeopatie a chro-

nické nemoci, psycholožka 
a homeopatka M. Trojanová

11. út  9.45 Akutní homeopatická 
léčba, psycholožka a ho-
meopatka M. Trojanová

17.–23. 5. Světový týden re-
spektu k porodu v Nové 
Trojce, tematické aktivity 
v programech Nové Trojky

10. po 15.00 Den matek 
v Zahradě

18. út  9.45 Psychomotorický 
vývoj dětí do jednoho 
roku – beseda s fyzio-
terapeutkou 

25. út  9.45 My, děti a psi II. 
– beseda canisterapeutkou 
K. Klímkovou

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

BURZA OBLEČENÍ, OBUVI 
A SPORTOVNÍCH POTŘEB 
příjem 20. čt 16.00–18.00 
prodej 21. pá 13.00–18.00 

a 24. po 8.00–10.00

TURNAJE V HERNĚ 
  4. út 14.15 Krtčí parta
11. út 14.15 O putovní pohár 

ve stolním tenise

18. út 14.15 Sudoku
25. út 14.15 3D piškvorky

PRO DOSPĚLÉ
Pilates s hlídáním dětí i bez 

(s možností oběda)  čt 9.50 
(Na oboje nutná tel. rezervace.)
Pilates (Chvalova) 

po a čt 17.00 a 19.00 
Pilates (Lobkovicovo nám.)

út 17.00, pá 17.00
Hlídání dětí od 2 měsíců čt 9.00 

(60 Kč/hod.)

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

www.rcpalecek.cz

SEMINÁŘE PRO DOSPĚLÉ:
každou st 9.00–12.00 Mateřství 

a vnímání světa vnitřním 
zrakem ženy – besedy se 
sociální pedagožkou

19. po a 26. po 18.30 kurz o vý-
chově dětí „Respektovat 
a být respektován“

KURZY PRO DĚTI A RODIČE
Palečci (1–2 roky) po 9.00
Andělíčci (0–1 rok) po 12.00
Kutílci (3– 4 roky) po 14.00
 (2–3 roky) po 15.00
Batolátka s prvky Montessori 

(6–12 měs.) po 16.00
 (1–1,5 roku) po 17.00 
Batolátka (6–12 měs.) út 9.00 
 (1–1,5 roku) út 10.00
Palečci (2–3 roky) út 11.00
Písnička (1,5–2 roky) út 15.00
 (2–3 roky) út 16.00
Balet pro nejmenší (2–4 roky)
   út 9.00 a út 10.00
Písnička (2–3 roky) st 11.00 
Angličtina hrou pro začátečníky 

(2–4 roky) st 12.00
Angličtina hrou pokroč. bez rodičů 

(3–6 let) st 13.00
Angličtina hrou pro začátečníky 

(2–4 roky) st 14.00
Angličtina hrou (3–6 let) st 15.00 
Kutílci (2–3 roky) st 16.00
Výtvarná dílna (1,5–2 roky) čt 9.00 
 (2–3 roky) čt 10.00
Palečci (1–2 roky) čt 11.00 
  (2–4 roky) čt 12.00 
Začínáme s Montessori
 (2–3 roky) čt 14.00
 (1,5–2 roky) čt 15.00
 (2–3 roky) čt 16.00
 (1,5–3 roky) pá 15.00 

(3–5 let) pá 16.00

Přijímačky na ZŠ 
Jiřího z Poděbrad
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad po-
kračuje i ve školním roce 2010/11 
v rozšířené výuce matematiky a in-
formatiky a rozšířené výuky cizích 
jazyků od 4., resp. 6. ročníku. Přijí-
mací řízení do obou větví rozšířené 
výuky proběhne 27. května. Přihláš-
ky si lze vyzvednout v recepci školy. 
Více na www.skola-jirak.cz. �

MIROSLAV ŠOUKAL, 
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 

Bambiriáda 2010
Na Vítězném náměstí v Praze 6 se uskuteční 20. – 23. května přehlídka 
činnosti sdružení, která pracují s dětmi a mládeží, a středisek volného 
času. Letošní novinkou bude virtuální mapa, na které si rodiče a děti 
mohou najít oddíly či klubovny v okolí svého bydliště. Více informací na 
www.bambiriada.cz. �

Oddíl národní házené TJ Spoje Praha pořádá každé 
pondělí a čtvrtek od 17.00 do 18.30 nábor dětí ve 
věku 8–14 let. Tréninky 2x týdně ve sportovním are-
álu Balkán. Další informace u p. Šejtka (ml., st. žáci, 

tel: 605 956 920, e-mail: ondra.sejtka@gmail.com) 
nebo u pí Jankové (ml., st. žákyně, tel: 603 147 358, 
e-mail: ladislava-jankova@beck.cz). �

ONDŘEJ ŠEJTKA, oddíl národní házené TJ Spoje 

 „Majówka” je další akcí z cyklu 
Letem světem pořádaného Ulitou, 
který si klade za cíl představení 
různých zemí a také propaguje 
otevřenost a toleranci vůči jiným 
národům a jejich kulturám. Akce 
je pořádána ve spolupráci s Pol-
ským institutem v Praze a záštitu 
nad ní převzal velvyslanec Polské 
republiky v Praze Jan Pastwa. 

Ulita připravila na neděli 
16. května od 14.00 do 21.00 ho-
din rodinné odpoledne plné aktiv-
ní zábavy: workshopů, tanečních 
kurzů, výstav a hudebních vystou-
pen, ale i ochutnávek tradičních 
polských specialit a sladkostí. Ja-
ko host vystoupí na večerním kon-
certu skupina Yellow Sisters. �

-pú-

Polská „Majówka” aneb 
rodinný piknik na Žižkově

Mateřské cent-
rum Paleček spolu 
s městskou částí na-
bízí pomoc rodičům 
malých dětí. V rám-
ci nového projektu 
bude využívat pro 
dopolední hlídání 
předškoláků prosto-
ry školních družin.

I přes neustále narůstající počet 
míst v předškolních zařízení se 
stává, že zejména mladší děti ne-
jsou přijaty, protože školky musí 

podle zákona upřednostňovat dě-
ti šestileté před zahájením školní 
docházky. Po dohodě s městskou 
částí mateřské centrum nalezlo 

volný prostor ve školní družině 
náměstí ZŠ Jiřího z Poděbrad. 

„Chtěli jsme najít řešení pro 
rodiny, kterým se nepodařilo dě-

ti umístit do státní školky, ale na 
soukromou nemají peníze,“ říká 
ředitelka mateřského centra Mi-
roslava Vlčková. 

Školka bude otevřená čtyři 
dny v týdnu, od 7.30 do 12.00 
hodin a je určena dětem ve vě-
ku od dvou a půl do čtyř let. 
Program povede profesionální 
pedagog, kromě družiny budou 
děti využívat i hernu, střešní te-
rasu a školní tělocvičnu. Rodiče 
pro předškoláky mohou využít 
i nabídky stravování ve školní 
jídelně. 

Na chodu předškolky se bu-
dou podílet i rodiče, každý 
bude mít jeden den v měsíci 
službu, kdy bude vypomáhat 
pedagogovi. Cena za měsíc je 

3000 korun, za dva dny v týdnu 
1500 korun. 

Přednostně budou přijímány 
děti docházející na čtyři dny 
a zejména ty, které se budou 
spolupodílet na zkušebním pro-
vozu, který začne už v květnu. 
Více o projektu naleznete na 
www.rcpalecek.cz.

„Tuto snahu vítáme a podporuje-
me, jsme rádi, že jsme maminkám 
z Palečku mohli být nápomocni 
v hledání volných prostor. Navíc jde 
o další službu, která zapadá do naší 
filozofie základních škol jako živých 
rodinných center, jejichž prostory 
slouží i jiným aktivitám,“ uvedl Jiří 
Matušek, místostarosta zodpo-
vědný za oblast školství. �

-pú-

Palečkova předškolka rozjíždí zkušební provoz 

Chcete hrát národní házenou?
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Náplní setkání byla nejen analý-
za stávající bezpečnostní situace 
v Praze 3 a charakteristika krimi-
nálního jednání, s nímž jsou míst-
ní obyvatelé nejčastěji konfronto-
váni. Stabilním problémem Pra-
hy 3 je v tomto ohledu páchání 
majetkové trestné činnosti.

Dalším bodem debaty bylo vy-
mezení kompetencí republikové 

a městské policie a stručná cha-
rakteristika spolupráce obou slo-
žek s městskou částí Praha 3. „V do-
hledu nad veřejným pořádkem nebo 
šetřením přestupků se některé kom-
petence překrývají s kompetencemi 
městských či obecních policií,“ uve-
dl nadporučík Petr Touš, vedou-
cí místního oddělení Policie Čes-
ké republiky na Žižkově. „V Praze 
je k řešení přestupků příslušná i měst-
ská policie, přičemž je možno tyto udá-
losti oznámit na linku 156. Vzhledem 
k personálnímu a technickému nasa-
zení městské policie se občanovi do-
stane rychlejší a efektivnější pomoci,“ 
dodal nadporučík Touš, přičemž 
zdůraznil, že občané mají akti-
vovat linku republikové policie 
158 v případech bezprostředního 
ohrožení života, zdraví a majet-
ku, nebo při závažném narušení 
veřejného pořádku. „Prostřednic-
tvím linky tísňového volání 156 se mů-
že obrátit na městskou policii kdokoli, 
kdo je svědkem či obětí protiprávního 
jednání. Strážník je povinen prověřit 
každé oznámení a provést adekvátní 
zákrok, úkon či jiné opatření,“ sdělil 
přítomným Dušan Machoň, ředi-
tel Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 3.

Velmi důležitou částí disku-
se byla také oblast preventivní-
ho působení na rizikové skupiny 
obyvatel, ať už z řad potenciál-
ních obětí či naopak pachatelů 
trestné činnosti. „Městská část Pra-
ha 3 systematicky podporuje for-
mou grantů mnohá sdružení, nabí-
zející řadu volnočasových aktivit, ale 
i programů pro žáky základních škol 
z oblasti primární protidrogové pre-
vence. S naší městskou částí v oblas-
ti prevence úzce spolupracuje jak re-
publiková, tak i městská policie. Obě 
tísňové složky neustále rozvíjejí stá-
le kvalitnější preventivní programy,“ 
řekl zástupce starosty Prahy 3 Jiří 
Matušek. „Jen málo z nás doceňu-
je sílu nelhostejnosti. Ano, je tu určité 
riziko, že se sami staneme oběťmi, ale 
pokud budeme přehlížet i sebemen-
ší náznaky kriminálního jednání ve 
svém okolí, jen stěží dosáhneme po-
zitivních změn v oblasti bezpečnosti. 
Jde o zdánlivý paradox, protože i po-
licie potřebuje naši pomoc. Jestliže 
jsme lhostejní, nebo naopak naprosto 
nezodpovědní, náš mandát ke kritice 
práce bezpečnostních složek výrazně 
slábne,“ uzavřel téma prevence Ji-
ří Matušek. �

-jer-
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Bezpečnost v Praze 3

Počty vybrané trestné činnosti v Praze 3
druh trestné činnosti počet v r. 2008 počet v r. 2009
krádeže vloupáním do vozidel 910 880 
krádeže motorových vozidel 330 199
kapesní krádeže 348 362
krádeže vloupáním do bytů 171 209

Zdroj: Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha III

Přehled vybraných činností 
Městské policie Praha 3
činnost počet v r. 2009
osoby přistižené při spáchání trestného činu 36
nalezení odcizených vozidel 21
předvedení hledaných osob 22 
odhalené přestupky – rušení nočního klidu 1260
odhalené přestupky – znečišťování veř. prostranství 941
prověřování motorových vozidel * 111 000

* Počet prověřených vozidel za pomoci vyhledávacího zařízení odcizených vozidel 
RoadCon Mobile v období posledních pěti měsíců.

Zdroj: Obvodní ředitelství Městské policie Praha 3 

Veřejným setkáním 
na téma Bezpeč-
nost v Praze 3 byla 
13. dubna 2010 v půl 
šesté odpoledne za-
hájena série pravi-
delných měsíčních 
veřejných fór, kona-
ných na radnici Pra-
hy 3. Pozvání k dis-
kusi ze strany úřadu 
přijali vedoucí vy-
braných odborů, zá-
stupci vedení radnice 
a odborníci z řad Po-
licie České republi-
ky a Městské policie. 
Oddělení vnějších 
vztahů a komunika-
ce obdrželo od ob-
čanů 176 emailových 
dotazů, které byly 
rozděleny do několi-
ka samostatných te-
matických okruhů.

Linky tísňového volání
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
MĚSTSKÁ POLICIE 156
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 158
EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

Volání na všechny tísňové linky je zdarma a bez uvedení předčíslí !!!

Důležité kontakty
Policie ČR – Obvodní ředitelství policie Praha III
Místní oddělení Žižkov
Lipanská 16, 130 72 Praha 3
tel.: 974 853 715 
e-mail: p3mopziz@mvcr.cz, web: www.policie.cz

Policie ČR – Obvodní ředitelství policie Praha III
Místní oddělení Jarov
Koněvova 103, 130 00 Praha 3
tel.: 974 853 705
e-mail: p3mopjar@mvcr.cz, web: www.policie.cz

Městská policie HMP - obvodní ředitelství Praha 3 
Cimburkova 600/18, 130 00  Praha 3
tel.: 222 782 508
e-mail: operacni.p3@mppraha.cz, web: www.mppraha.cz

Na kterém čísle mohu ověřit, že za dveřmi nestojí podvodník?
Správa komunálního majetku (SKM) tel.: 284 019 820
Pražská energetika (PRE) tel.: 267 055 555
Pražské vodovody a kanalizace / Veolia voda tel.: 840 111 112
Pražská plynárenská tel.: 267 056 705
Úřad městské části Praha 3 tel.: 222 116 235–7
Exekutorská komora ČR tel.: 545 212 285

� Jsi-li doma sám, zamkni se!
� Nikdy nikomu neznámému neotvírej, ani kdyby 

tvrdil, že ho posílají rodiče, nebo že je opravář!
� S neznámým člověkem mluv pouze přes zavřené 

dveře!
� Nikdy od žádného neznámého nic nepřebírej!
� Neříkej, že jsi doma sám a zbytečně se nevybavuj!

� Zeptej se pouze na jméno a důvod návště-
vy. Rodiče to vyřídí později sami.
� Na zvědavé otázky vůbec neodpovídej!
� Najdi si výmluvu, proč neotevřeš (táta spí, 

nesmím ho budit)!
� Obtěžuje-li tě neznámý dál a dožaduje se 

stále vstupu do bytu, volej 156! 

Když jsou děti samy doma 

Emailové dotazy, které jsme od vás obdrželi, ponejvíce směřovaly k tématu zajištění vlastní fyzické bezpečnos-
ti v bytě. Více než technické zabezpečení vstupních dveří vás zajímalo, jak rozeznat falešné zaměstnance různých 
organizací, kteří vás mohou doma navštívit, od těch pravých. Obecně platí, že do bytu je rozumné vpouštět 
pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přicházejí. Důležité je, 
aby se zaměstnanec jakékoli organizace prokázal služebním a občanským průkazem (u obou dokladů mu-
sí být patrný soulad). Pokud toho není dotyčný schopen, rozhodně jej do bytu nevpouštějte! Po ruce byste mě-
li mít vždy důležitá telefonní čísla (případně uložená v mobilním telefonu), na nichž si můžete snadno ověřit, zda před 
vašimi dveřmi stojí opravdu zaměstnanec servisní či státní organizace a nikoli podvodník. Uniformovaní zaměst-
nanci tísňových složek (policie, hasiči, záchranná služba) se služebním průkazem prokazovat nemusí! 
Pokud přicházejí v civilu, což platí především pro Službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, pak jsou povinni 
průkaz a odznak předložit. Jestliže máte i přesto pochybnosti, rozhodně neváhejte kontaktovat linku 158. 

Když nevíte, kdo je za dveřmi vašeho bytu

MÁME 
OTEVŘENO!

Oddělení vnějších vztahů 
a komunikace
tel.: 725 045 372
e-mail: komunikace@praha3.cz

Veřejného setkání se zúčastnili zástupci radnice, Policie ČR i Městské policie.
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Příští veřejná debata na téma

ZELEŇ, RODIČE 
A DĚTI V PRAZE 3
proběhne 18. května 2010 
od 15.30 v parku Rajská zahrada.
V případě nepříznivého počasí akce 
proběhne v nedaleké MŠ Vozová.

RN_10_05_09_bezpeènost.indd   1RN_10_05_09_bezpeènost.indd   1 27.4.2010   19:13:5827.4.2010   19:13:58



radniradničníní  novinynoviny  � | | ��������      programyprogramy www.prahawww.praha�.cz.cz10 

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. so 18.45 Met: Live in HD 
– ARMIDA | G. Rossini

  2. ne 18.00 3 sezóny v pekle
 20.30 Pevné pouto
  3. po 18.00 Cinematerapie

20.30 Oko nad Prahou
  4. út 18.45 Met: Přidáváme! 

– THAÏS | J. Massenet 

ŠPANĚLSKÝ FILM A ROVNOST 
PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN
  5. st 18.00 Já jsem Juani (2007)
 21.00 Sedm kulečníkových 

stolů (2008)

PES FEST – FESTIVAL FILMŮ 
O PSECH A PRO PSY
  6. čt 18.00 Relax dog video I. 

+ Proč se psi smějí 
a šimpanzi pláčou

 20.30  Relax dog video II. 
+ Tanec s vlky

  7. pá 18.00 Dog Entertainment I. 
+ Občan pes

 20.30 Dog Entertainment II.
+ Znalec psí duše

 22.30 Dog Entertainment III. 
+ Wallace & Gromit

  8. so 18.00 Dog Sitter I. 
+ Návrat vlků

 20.30 Dog Sitter II. 
+ Muž a jeho pes

 22.30 Relax dog videoo I. 
+ Vlkodlak

  9. ne 18.00 Imaginárium 
Dr. Parnasse

 20.30 Bezva chlap
10. po 18.00  Protektor
 20.30 Katka
11. út 18.00  Fish Tank (FK)
 20.30 Fantastický 

pan Lišák
12. st 18.00  Bezva chlap
 20.30 Vejdi do prázdna
13. čt 18.00 Mamas & Papas

 20.30 Užívej si, co to jde
14. pá 18.00 Serge Gainsbourg
 20.30 Český mír
 22.30 Katka
15. so 18.00  Oko nad Prahou
 20.30 Bezva chlap
 22.30 Kawasakiho růže
16. ne 18.00 Pouta
 20.45 Rekviem za sen (FK)
17. po 18.00 Katka

 20.30 Fantastický 
pan Lišák

18. út 18.00 Met: přidáváme 
– LA BOHÈME | G. Puccini  

FESTIVAL SPISOVATELŮ 
19.–22. 5. 

23. ne 18.00  Bezva chlap
 20.30  Fantastický pan 

Lišák

24. po 18.00 12.ROČNÍK 
SVĚTOVÉHO ROMSKÉHO 
FESTIVALU KHAMORO 
– ROM_ID – premiéra

 20.30  Dům k pověšení (FK)

25. út 18.00 Mamas & Papas
 20.30 Užívej si, co to jde

12. ROČNÍK SVĚTOVÉHO 
ROMSKÉHO FESTIVALU 
KHAMORO
26. st 18.00 Kenedi se vrací 

domů (Srbsko, 2003)
 20.30 Kenedi se žení 

(Srbsko, 2007)

27. čt 18.45 Met: přidáváme 
– EUGEN ONEGIN | 
P. I. Čajkovskij  

28. pá 18.00 Precious
 20.30 Mamas & Papas
 22.30 Český mír 
29. so 18.00 Fantastický 

pan Lišák
 20.30 Špatnej polda
 22.30 Oko nad Prahou

30. ne 18.00 Český mír
 20.30 Vejdi do prázdna
31. po 18.45 Met: přidáváme - 

CARMEN | Georges Bizet    

FILMY PRO SENIORY
  4. út 10.00 Oko nad Prahou
11. út 10.00 Ženy v pokušení
18. út 10.00 Koncert
25. út 10.00 Český mír

BABY BIO
  6. čt 10.00 3 sezóny v pekle
13. čt 10.00 Užívej si, co to jde
20. čt 10.00 Mikulášovy patálie
27. čt 10.00 Oko nad Prahou

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  2. ne 14.00 Hnízdo
  9. ne 14.00 Psí neděle

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

* program v produkci Junior Klubu

VÝSTAVA VE FOYER:
3.– 31. 5. THEATRARIUM 

K. Žitňanská – divadelní 
fotografie

  1. so 19.30 FutureLine: 
Masterpiece + Liwid *

  2. ne 20.00 Divadlo Akropolis: 
Onehand Jack

  3. po 20.00 Divadlo Akropolis: 
Oy Jack

  4. út  18.00 Refubenefit s fast 
food orchestra 

+ The Spankers 
  5. st  19.00 Amanda Palmer 

(Of The Dresden Dolls) 
+ Jason Webley

  6. čt  19.30 Amsterdam klezmer 
band 

  7. pá  19.30 Music Infinity: 
Lou Rhodes 

  8. so 19.30 FutureLine: 
Steakhouse Orchestra 
+ Ufajr *

  9. ne 20.00 Teatr Novogo 
Fronta: Dybbuk

10. po 20.00 Milostný trojúhelník
11. út 9.00–11.00 festival 

Integrace Slunce
19.30 Konopí je lék 
– benefiční koncert*

12. st  9.00–11.00 festival 
Integrace Slunce
19.30 Mňága a Žďorp

13. čt   9.00–11.00 festival 
Integrace Slunce
19.30 Už jsme doma +
Ty Syčáci – dvojkřest CD *

14. pá 10.00 festival Integrace 
Slunce (workshop)
19.30 Waltari + Egotrip

15. so 19.30 FutureLine: 
Bellamy MOON + Jam4u *

17. po 19.30 Robert Křesťan 
& Druhá tráva *

18. út 19.30 Respect Plus: 
Tanya Tagaq 

19. st  19.30 Woven hand
20. čt  19.30 Pavement
22. so 19.30 FutureFirstLine: 

Shargoo *
23. ne a 24. po 20.00 Kabaret 

Caligula: Zkáza vesmírné 
lodi Libido

25. út 19.30 Ostrava v Praze: 
Tomáš Kočko a Orchestr 
+ Apatheia

26. st 18.00 Emergenza *
27. čt 19.30 Respect Plus: 

Oana Catalina Chitu 
& Bucharest tango 

28. pá 19.30 EuroConnections: 
Chinese Man + Larika 

29. so 19.30 FutureLine: 
Efristr + One to Three *

30. ne 20.00 Tros Sketos
31. po 20.00 Ž.D.I.P. Ženský 

Divadelní Improvizační 
Punk 

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních 

koncertů
do 21. 5. Výstava k 200. výročí 

Pražské konzervatoře
27. 5. – 30. 6. „59 a jeden obraz 

světa“ – E. Heřmanská, 
smalt

  5. st 19.30 Zemlinsky 
Quartet (J. C. Arriaga, 
A. Zemlinsky, 
R. Schumann aj.)

  7. pá 19.30 L. Kuta – housle, 
M. Rada – klavír 
(F. M. Veracini, A. Corelli, 
J. S. Bach aj.)

11. út 19.30 Musica Bohemica
12. st 19.30 Vokálně instrumen-

tální soubor Motus 
Harmonicus (Italská 
duchovní hudba 17. století)

13. čt 19.30 I. Kahánek – klavírní 
recitál (F. Chopin)

17. po 19.30 Harmonia 
Mozartiana Pragensis.jarní 
koncert soudobé hudby

18. út 19.30 M. Dlugosz 
(Polsko) – kytarový recitál 
(F. Tarrega, A. Barrios 
Mangore, S. Mroński aj.)

22. so 15.00 Trio Cantabile 
Humor v hudbě 
(J. S. Bach, J. A. Benda, 
F. Mendelssohn-Bartholdy 
aj.)

24. po 19.30 Ritornello** Fiori 
Musicali aneb Květy 
v Hudbě a Hudba 
v Květech

25. út 19.30 PiKap Quartet 
a E. Franzdóttir 
– hoboj (L. Björnsson, 
W. A. Mozart, 
H. Rúnarsdótti aj.)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  6. čt 20.00 Los Amigos
12. st 20.00 Terra Ignota
13. čt 20.00 Sedící kameny
15. so 20.00 Blues Session
20. čt 20.00 Pretty Old Sound
27. čt 20.00 Wayward Breed

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.

  3. po 20.00 Případy doktora 
Toureta (VerTeDance / 
A. Polívková)

  5. st 20.00 Kouzlo májové noci
  7. pá 20.00 DOT504: 

Holdin‘ Fast
10. po, 15. so a 17. po 20.00 

Tanec HAMU 2010 
18. út 20.00 Dance of Canis 

Lupus (VerTeDance), Tore 
(D. Hoštová)

21. pá 20.00 Miluj mě 
(Nanohach, N. Charnock)

23. ne 20.00 100 Wounded Tears 
(DOT504)

TANEC DĚTEM
www.tanecdetem.cz
24. po Dopolední dílna 

ZŠ Havlíčkovo nám
10.30 Fg = G.[(m1.
m2)/r2] / Tanec a fyzika 
(B. Látalová)

25. út Dopolední dílna 
ZŠ V Zahrádkách

 18.00 Případy doktora 
Toureta (VerTeDance / 
A. Polívková) 
– dětská verze 

26. st Dopolední dílna 
ZŠ Lyčkovo náměstí

 18.00 Veřejná prezentace 
dílen

28. pá 15.00 a 18.00 Arktický 
Robinson, aneb neuvěři-
telná putování Jana 
Eskymo Welzla (V. Švejda)

HOST 
  4. út 16.00 Kdo je na světě 

nejmocnější (I. Kulíková) 
– pro děti

6., 13., 20., 27. čt 19.30 Uvolněte 
se, prosím (J.Kraus)

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  2. ne Švestka
11. út Blaník
13. čt České nebe 
14. pá České nebe 
16. ne 16.00 a 19.00 České nebe 
18. út České nebe 
25 út České nebe 
26. st České nebe 
27. čt České nebe  
28. pá Cimrman v říši hudby
29. so Lijavec 
30. ne Dlouhý, široký a 

krátkozraký

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz
  3. po W. Shakespeare a comp.: 

Sensex 
10. po M. Bulgakov: 

Mistr a Markétka 
17. po S. Kane: Psychóza ve 4:48
24. po T. Williams: Léto a dým 

– derniéra 
31. po J. Havlíček, O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi 
sester – derniéra 

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JÁRY CIMRMANA
  4. út A. Bowell: Zmatení jazyků 

– pražská premiéra, 
Divadlo A. Dvořáka Příbram

  5. st N. Brixi, M. Macourek, 
O. Lipský: Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku, Středo-
české divadlo Kladno 

  6. čt D. Wasserman, K. Kesey: 
Přelet nad kukaččím 
hnízdem, Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

  7. pá Moliére: Lakomec, 
Geisslers Hofcomoedianten

21. pá J. Šedivý: Klavír vážně 
i nevážně, Divadlo CiB 
Plzeň

23. ne M. Kundera: Jakub a jeho 
pán, Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

7.–31. 5. Výstava u příležitosti 
65. výročí ukončení 
2. světové války

Černá vdova
Štítného 8, Praha 3

do 13. 5. M. Jansa – Darkness 
(akty) 

14. 5.–14. 6. I. Kolísková – Mrtvá 
celebrita, dobrá celebrita 
(koláže)
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všeobecná zdravotní pojišťovna
(Orlická  2)
4. 5. – 30. 6. ŽIŽKOV SOBĚ – Ester Starman a Dimír Šťastný – fotografie

náměstí jiřího z poděbrad
30. 5.  Décalages – divadlo v pohybu: TaBalada 

šapito v parku u viktorie žižkov 
  2. 6.  20.30 Studio Damúza: Camille 
  3. 6.  20.30  Teatr Novogo Fronta: Kdo se sem dívá
  4. 6. 20.30 Divadlo Continuo: Oběť
  5. 6. 14.00 Nori Sawa: Kousky | 20.30  Buchty a Loutky: Rocky IX.
  6. 6. 14.00 Nori Sawa: Kousky | 18.00  Divadlo Líšeň: Žabáci – Sny starého dědka
  7. 6. 20.30 Vosto5: Stand’artní kabaret
  8. 6. 20.30 Matapa: Žižk off!
  9. 6. 20.30  Činoherní studio Ústí nad Labem: Rudolf Höss – Byl jsem velitelem v Osvětimi
10. 6. 20.30  Dívadlo Cože?: Posnídám později
11. 6. 20.30  Divadlo Potrvá: L‘Esprit du Voyage – Österreich

parukářka
16. 6.   15.00 Ska Paradise – hudební večer Na Parukářce.
17. 6.  15.00  Planet Connections: komponovaný program zaměřený na Rakousko
  20.30 Gustav – vídeňská písničkářka Eva Jantschitsch
19. 6.  15.00 Světový den žonglování, pohádky pro nejmenší, workshop

pražačka
24. 6.  �  Turnaj pro základní a střední školy o žižkovský pohár
 �  Turnaj v nohejbalu ve společnosti známých hudebníků + exhibiční utkání 
 �  Exhibice a workshop ve Frisbee
 �  Turnaj ve stolním fotbale + exhibice
 �  Kroket – turnaj + workshop
 �  Venkovní Zumba – Aerobic 
 �  Venkovní jumping – představení a ukázkové bloky pro zájemce
 �  Exhibice a workshop ve Free style Fotbalu 

dopravní hřiště 
(Židovské pece, Jilmová)
27. 6. 10.00–18.00 Sportovně edukativní den

Tanec dětem již potřetí
Již potřetí bude prologem mezinárodního festivalu Tanec Praha 
týden dílen a představení určených dětem i dospělým s názvem 
Tanec dětem. Proběhne v pražských divadlech Ponec a Archa 
od 24. 5. do 1. 6. „Letos byla mimořádná úroda představení 
určených i dětem, což je dobrý signál pro diváky všech věko -
vých kategorií,“ říká Dana Nekardová, koordinátorka festivalu. 
Taneční skupina VerTeDance uvede v rámci festivalu hned dvě 
představení; originální „dětskou verzi“ tanečně-divadelní 
inscenace Případy doktora Toureta v režii a obsazení Anny 
Polívkové. VerTeDance představí také projekt Emigrantes, který 
nahlíží na otázku emigrace dětskýma očima. Na scénu divadla 
Ponec přemístí své iglú také Vojtěch Švejda s interaktivní 
inscenací Arktický Robinson, aneb neuvěřitelná putování Jana 
Eskymo Welzla. �

Tanya Tagaq
Nejznámější současná inuitská umělkyně, 
pocházející ze země Nunavut v Kanadě, se 
se svým originálním pojetím hrdelního zpěvu 
za doprovodu elektroniky a cella stala pře-
kvapením předloňských festivalů Respect 
a Colors of Ostrava. Tanya, která vystou-
pí 18. května v Paláci Akropolis, navazuje na 
zpěvy, jimiž si kdysi ženy krátily dlouhé po-
lární noci. V extrémních podmínkách polár-
ních krajů Kanady vzniká extrémní hudba 
a zpěv inuitských žen působí na laika spíš 
jako rytmické výkřiky vrcholné rozkoše nežli 
jako muzikální projev. Spolupracovala mimo 
jiné s Björk nebo Kronos Quartetem. �

Sdružení výtvarníků ČR
Po listopadu 1989 vznikla myšlenka vytvořit z různých výtvar-
ných spolků novou organizaci, která by umožňovala vystavovat 
všem svým členům. Sdružení zaštituje malíře, grafiky, sochaře, 
fotografy, skláře. Členy jsou jak profesionálové tak amatéři.
Hlavní činností sdružení je pořádání výstav, za dvacet let jich 
výtvarníci uspořádali na dvě stovky. Oblíbené jsou také výt-
varné salony, které nabízí každému možnost vystavit svá 
nejlepší díla dle vlastního uvážení. Na posledním, IV. salonu 
bylo v galeriích v Bílině vystaveno 250 výtvarných děl. Pro své 
členy pořádá sdružení plenérové malování a vydává zpravodaj 
„Výtvarný reportér“. Sdružení dále organizuje také výtvarné 
semináře ve svém sídle v Korunní 119, v květnu je to například 
seminář o akvarelu (13. května v 16 hodin), v červnu o monotypu 
(10. června také v 16.00 hodin). �

4. 5.–30. 6.
Už potřetí budou červnové ulice Žižkova a Vinohrad patřit 
koncertům, divadlům a sportu. Nabídka je bohatá: výstava 
fotografií z minulých ročníků festivalu, divadlo v šapitó u Vik-
torky nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad, velký koncert pro 
milovníky ska a svátek žonglování na Parukářce nebo poho-
dový den plný muziky a netradičních sportů včetně oblíbené-
ho fotbalového turnaje Na Pražačce. 
Vstup na všechny akce zdarma, do šapitó za poplatek 50 Kč.
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Ze staré peřiny nová přikrývka

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
• šití prošívaných dek a polštářů 
• velký výběr sypkoviny 
• prodej nových peřových dek a polštářů 
• čištění peří na kvalitních strojích
Provozovny: • Praha 3, Korunní 93, tel. 224 250 249 
• P5, Radlická 53, tel. 257 325 216• P6, Patočkova 89, tel. 257 315 967 

www.perinka.cz • info@perinka.cz 
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Platí do 
31. 3. 2010

„MODRÁ ŠANCE“ PROHLUBUJE KRIZI
„ORANŽOVÁ NADĚJE“ JI NEŘEŠÍ

– VOLTE SKUTEČNOU ALTERNATIVU
Volte do PS PČR kandidáty z Prahy 3:

Pavla Ambrože, Alenu Hronovou, Romana 
Janoucha, Františka Koudele a Karla Procházku

ZMĚŇME NAŠI BUDOUCNOST

OV KSČM Praha 3, Baranova 11, 130 00 Praha 3
www.praha3.kscm.cz

volte č. 

6
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na    poštách vš
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h

v Praze!Využijte novou službu Pražské plynárenské v pražských pobočkách České pošty.
Prostřednictvím našich samoobslužných bodů si můžete vyřídit tyto požadavky:

Pražská plynárenská

Jsme tam, 
kde nás potřebujete

Zároveň si můžete vyzvednout 
poukazy k čerpání slev na nákup 

plynových spotřebičů a související služby.

změnu zálohy
změnu jména/názvu 
(kdy nedochází ke změně v osobě 
odběratele, např. při provdání)
změnu adresy (kdy nedochází 
ke změně v osobě odběratele, 
např. zasílací adresa)
nahlášení samoodečtu
podání žádosti o korespondenční 
převod odběru
podání žádosti o připojení 
k distribuční soustavě
– domácnost, maloodběr
podání žádosti 
o vystavení 
Zákaznické karty

� Koupím starý vyšívaný kroj nebo 
jeho součásti a etamínový vyšívaný 
přehoz nebo záclony. 
Tel. ��� ��� ��	, �
� 
�� ���
� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. ��
 ��
 

�
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� ��� 
��

� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. ��
 ��
 

�
� Nabízím výdělek/přivýdělek 
schopným a komunikativním že-
nám. Naučím Vás, jak pracovat 
a pečovat o pleť s luxusní kosme-
tikou. Kurzy včetně vizážistic-
kých zdarma. Tel. ��� ��	 �
�, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského 
, po ��–��; út, st, čt �–��;
pá �–��. Tel. ��	 ��� ���
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �	� ���, 
��� ��
 ���
� Chcete si zahrát TENIS? Nejlé-
pe to půjde s trenérem! Termíny, 
dvorce dohodou. Tel. ��
 	�� ���, 
tenishrou@seznam.cz
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� ��� 	�

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. ��� ��� 

, ��
 		� �	�
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��� �		 ��


� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��
 ��	 ���
� RELAX Club nabízí – kadeřnictví 
– pedikúru – manikúru – kosmetiku 
a občerstvení  v příjemném prostředí 
za výhodné ceny. Tel. ��
 ��� �
�
� Projekt pomoci tělesně poškoze-
ným po úrazu (také ZTP a v inv. 
důchodu). Pomáháme získat vyšší 
náhradu škody. Tel. ��
 ��
 �
�, 
www.nahradaskody.net
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. �
� 
�� 	��
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� 	
� �	�
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek – mokrou metodou profi stro-
ji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena 
od �	 Kč/m�. Pracujeme i o víken-
dech. www.cistimekoberce.cz,
Tel.: ��� ��� ���
� Instalatérské práce po–pá ��–��, 
so–ne �–��. Tel. ��� �	� ��� Tůma
� Rekonstrukce bytů, koupelen, in-
stalatérské, obkladačské a zednic-
ké práce, broušní parket. E-mail: 
olaolda@volny.cz, tel. ��� ��
 ��� 

� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. �
� � ���
� Finanční poradce nabízí stavební 
spoření – úvěry – pojištění. Volejte 
na tel. ��� 
	� 		�, pí Adámková
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��
 	�	 ��
� Novinka kosmetika RELAX Club.
Permanentní prodlužování řas – čiš-
tění pleti ultrazvukem – pí Šustro-
vá, tel. ��� ��� ��
. Fotoepilace 
a permanentní make-up – pí Kukač-
ková, tel. ��
 ��� ���
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. ��
 

 ���, ��� 
�� ���
� Elektromechanik – opravy dom. 
rozovdů, připojení elektrických 
spotřebičů atd. Platí stále. Pra-
ha 
. Tel. �
� �		 ���
� Potřebujete zlepšit kvalitu své 
pleti? Poradit s líčením? Vyzkoušet 
účinky špičkové kosmetiky? Ob-
jednejte si Hodinu krásy a zístá-
te kosmetické poradenství tento-
krát zdarma. Obj. tel. ��� ��	 �
�, 
www.studioelegance.estranky.cz

� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 
, 
�x za 	 měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� �� ��, mobil: ��
 �� ��
,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Vym. krásný byt �	 m�, cihla, za 
malý v os. vl. + dopl. Tel. ��� 	
� �	�
� Hledám obecní cihlový byt na 
klidném místě. Do výměny. Volejte 
kdykoli. Tel. ��
 ��� ��

� �+�/L, osobní vlastnictví, P
 – Li-
buš za větší. Tel. ��� ��� ���
� Vyměním �+�, obecní, za garson-
ku, pouze Praha �. Tel. ��	 	�� ���
� Vyměním krásný a tichý obec. �+kk 
ve slušném domě u Čechova nám. za 
obecní byt před privatizací. Dopla-
tím ��� tis. Kč. Tel. ��� ��� ���
� Prodám pěkný DR 
+�/L, �� m�, 
panel, zvýš. přízemí, mříže, vyzdě-
né jádro, štuky, P-�� Strašnice, 
cena �,�	 mil. Kč. Tel. ��� �� 

� Hledáme pronájem menšího by-
tu pro � osoby v Praze � i jinde, 
nekuřáci bez zvířat, garsonka až 
�+� do �� 	�� Kč vč. poplatků. Tel. 
��	 �
	 ���, ��� ��� �
	
� Převody družstevních bytů do 
osob. vlastnictví. Tel. ��� 
�� ��
, 
consultum@seznam.cz

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

 VYKLÍZENÍ BYTŮ, PŮD, SKLEPŮ AJ.
 KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
 ÚKLID DVORKŮ
 POŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN  
 CHEMICKÝ POSTŘIK PLEVELE, TRÁVY 

Tel. 222 715 637, 721 913 619

INZ Radnicni novP3 138x165.indd 1 26.4.10 15:35

Vykupujeme:
fotoaparáty, dalekohledy, mikroskopy, hodinky, 

radiotechniku, parní strojky, staré plechové hračky 
a další kuriozity a technické zajímavosti...

VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!
Po - Pá   10 - 17,45 hod.

    MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 

PRÁCE
Lakýrnické práce lze provést i v dílně. 

Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz
tel./fax: 241 494 620
mobil: 603 485 331

Firma 

Š+ M
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www.pudypraha.cz

ŽIJTE V SRDCI PRAHY
Nové BYDLENÍ V CENTRU 
PRAHY už není výsadou 
vyvolených.

inzerce_280x179_ok.indd 1 15.3.2010 13:46:00

Pro naše zákazníky jsme připravili tyto nové služby:

        Odměníme získání nových zákazníků
Od 1. července 2010 obdrží každý zákazník Pražské plynárenské ODMĚNU za získání nového zákazníka kategorií domácnost a maloodběratel. 
Odměna bude vyplacena podle zprostředkovatelské smlouvy ve výši 5 % roční platby nového zákazníka. 

        Opravíme ZDARMA Váš plynový kotel
Opravy plynových kotlů je možné objednat u nonstop asistenční služby Pražské plynárenské POMOC 24 na telefonním čísle: 840 555 333. 
Od 1. června 2010 budou tyto opravy ZDARMA při uzavření smlouvy na 4 roky. Nabídka se týká:

� nonstop havarijních zásahů a oprav plynových kotlů (tzn. kotel je zcela nefunkční a navíc hrozí škoda na majetku, např. vinou unikající vody)
� běžných oprav plynových kotlů, kdy je kotel v provozu, ale vykazuje nesprávnou funkci (např. vypíná)
� oprav příslušenství plynových kotlů (např. zásobníků vody, regulace)

Dále jsou při využití služby POMOC 24 poskytovány slevy 10 % na veškeré opravy v oblastech voda, elektro, odpady, zámky, sklenářské a topenářské práce. 

        Odstraníme ZDARMA úniky plynu z Vašich plynových zařízení
Při havarijních zásazích Plynárenské pohotovostní služby (tel.: 1239) budou ZDARMA opravena netěsná místa bytových rozvodů plynu. Přerušení dodávky plynu související 
s předmětnou netěsností se tak zkrátí na nezbytné minimum.

        Zákaznická tipovací soutěž o osobní automobily 
V listopadu 2010 uspořádáme pro všechny zákazníky kategorií domácnost a maloodběratel zákaznickou tipovací soutěž, ve které mohou vyhrát osobní automobily s pohonem 
na zemní plyn (CNG). V rámci věrnostního programu Zákaznická karta Pražské plynárenské mohou její držitelé aktuálně využívat nabídky a slevy, například na letošní dovolenou 
u šestnácti cestovních kanceláří.

        Od 1. července 2010 bude zahájen pilotní projekt v terénu, tzv. privátní plynař. Bude se jednat o poradce, kteří zákazníkům pomohou v otázkách efektivního využití zemního 
plynu, zjistí jejich konkrétní potřeby a nabídnou individuální produkty a slevy v oblasti nákupu a servisu spotřebičů i bezpečného a komfortního provozu plynových zařízení.

        Od 1. července 2010 prodloužíme otevírací dobu obchodní kanceláře v paláci Adria v pondělí a ve středu do 20.00 hodin a provozní dobu Zákaznické linky (tel.: 840 555 333) 
každý všední den do 22.00 hodin. Od stejného data budou mít zákazníci možnost si objednat za účelem vyřízení svého požadavku návštěvu obchodního zástupce v místě odběru 
ZDARMA nejen ve všední dny jako doposud, ale i o víkendu.

Využijte novou nabídku Pražské plynárenské, a. s.

Další dobrý důvod, proč být s námi

Bližší informace:
Zákaznická linka:

840 555 333
www.ppas.cz

Plyn_PEKAR_280x179.indd 1 8.4.2010 16:40:45

RN_10_05_i.indd   2RN_10_05_i.indd   2 27.4.2010   20:10:0927.4.2010   20:10:09



Tahle hospůdka má přesně dva 
nedostatky. Jednak je to pro Žiž-
kovského gurmána ze Žižkova 
opravdu pekelná dálka a jednak 
to hrozné jméno – alespoň částeč-
nou vinu skoro jistě nese místní 
šipkařský klub, ale stejně – skoro 
jsem se bál vzít mladou paní Žiž-
kovskou gurmánovou s sebou…

Na druhou stranu je třeba čest-
ně přiznat, že kladné stránky 
hospůdky významně převažují. 
Po několika schůdcích vystoupá-
te do příjemně členitého komplet 
dřevěného interiéru s poctivými 
stoly, židlemi a lavicemi, velkým 
barem a nenápadnou profesio-
nální vinotékou na zdi. Námoř-
níky zaujme model lodi plují-
cí v moři korkových zátek nad 
vchodovými dveřmi, milovníci 
vína jistě nepřehlédnou na stě-
nách přibitá čela od beden oprav-
du velkých vín typu Chateau Lag-
range, Chateau d’Issan, Ornellaia či 
dokonce Opus One i s vypálený-
mi podpisy svých tvůrců Rober-
ta Mondaviho a Barona Philip-
pe de Roth schild. Dlužno dodat, 
že Opus One bohužel ve vinném 
lístku nenajdete a budete se mu-
set spokojit s nepříliš rozsáhlou 

nabídkou Vinných sklepů Le-
chovice, případně točenou Plz-
ní 12°, Staropramenem 10°, tma-
vým Staropramenem 11° anebo 
Stellou Artois. Přátelé ovocných 
destilátů mohou ochutnat pro-
dukty slavné italské jihotyrolské 
palírny Pircher.

Jídelní lístek obsahuje vícemé-
ně klasickou hospodskou nabíd-
ku předkrmů (utopenec, naklá-
daný hermelín, buřty na černém 
pivě, grilovaná kuřecí křídla), 

polévek, kuřecích steaků, bi�e-
ků z mladého býčka (s modrým 
sýrem a marinovanou hruškou, 
s omáčkou z brusinek, červené-
ho vína a hub) a pokrmů z masa 
vepřového (krkovice, ražniči, pa-
nenka na rozmarýnu s vlašskými 
ořechy). Specialitou šé�uchaře 
je Rumcajsův gulášek ze svíčko-
vé, vepřové panenky a kuřecích 
prsíček podávaný v domácím 
bramboráku. Nechybí populár-
ní tatarák na přání hosta, pří-

jemná je nabídka šesti rybích po-
krmů (nikoli filé ani pangasius, 
ale pstruh na bílém víně s man-
dlovými lupínky, gratinovaná al-
jašská treska, norský losos nebo 
kapr po třeboňsku s česnekem 
a čerstvou zeleninou), čtyř vel-
kých salátů a několika variant 
těstovin a bramborových nočků, 
ve všech případech za velice ro-
zumné ceny.

Velkou pochvalu zaslouží pří-
kladná péče majitele i personálu 
o blaho i zábavu hostů. Pokud 
v kuchyni právě dopekli úplně 
čerstvá marinovaná žebra nebo 
vepřové koleno na černém pivě 
podávané s pěti druhy hořčice, 
zákazník je okamžitě informo-
ván natolik sugestivním a láka-
vým způsobem, že jenom obtíž-
ně odolává. Podobně se podnik 
snaží hosty přilákat na nejrůz-
nější speciální akce, namátkou 
víkendová nabídka pizzy, kte-
rou připravuje skutečný italský 
pizzaiolo, oblíbené grilovací par-
ty anebo společné sledování nej-
různějších sportovních přeno-
sů na projekčním plátně v hlavní 
místnosti. �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Hospůdka Stará, promiň

Slavná (a na rozdíl od reprízy po 
200 letech i úspěšná) pražská de-
fenestrace byla prvním z řady zá-
sahů Jana Želivského do samo-
správy pražských měst. Nutno 
však dodat, že z úřadu i oken vy-
hození radní nebyli demokratic-
ky zvoleni, nýbrž dosazeni krá-
lem Václavem IV. na nátlak bratra 
Zikmunda pod záminkou oněch 
masových výročních demonstra-
cí 6. července. Na osiřelou rad-
nici nyní zasedli čtyři prozatímní 
hejtmani s rozsáhlými policejními 
pravomocemi (není jisté, zda byl 
Jan Želivský jedním z nich), avšak 
velmi rychle byli skutečně zvole-
ni noví konšelé, a to na svou dobu 
nejdemokratičtějším způsobem, 
totiž tzv. velkou obcí, tedy na shro-
máždění všech plnoprávných měš-
ťanů. A 2. srpna jejich volbu po-
tvrdil král! (Není tedy pravda, že 
by ho – jak se občas traduje v po-
pulární literatuře – ranila mrtvice 
ihned po defenestraci.) 

Po zbytek roku 1419 Jan opět 
hřímá k masám z kazatelny a po-
nouká je k útokům na bezbožné 
cíle. Největší kořistí se stává roz-
lehlý klášter kartuziánů Marián-
ská zahrada na dnešním Smí-
chově, téměř srovnaný se zemí 
17.–19. 8., nezapomíná si ale za-
mést i na svém dvorku, v rajónu 
obou svěřených kostelů. Hned 
20. 8. je zničen klášter karmeli-
tánů u Panny Marie Sněžné, ko-
lem sv. Štěpána sice žádné klášte-
ry nejsou, hněv lidu ale 19. srpna 
dopadá na vyhlášené nevěstince, 
nakupené v dnešní Krakovské 
ulici. Janovy sympatie patří ven-
kovským husitům, své místo ale 
vidí v Praze a Prahu proto neo-
pustí, ani když v zimě 1419/1420 
radikálové odcházejí do pěti vy-
volených měst a zakládají Tábor. 

Na jaře 1420 se ale k Praze blí-
ží zavržený dědic trůnu, král ně-
mecký a uherský Zikmund, v čele 
obrovské křížové výpravy. A byl 

to patrně Jan Želivský, kdo 3. 4. 
svolává společné shromáždění 
staroměstské a novoměstské ob-
ce, které přijímá usnesení, že spo-
lečnými silami bude hájit kalich 
proti každému. Jan zároveň vy-
užívá svých konexí mezi tábo-
ry, kteří rychle přicházejí na po-
moc. Avšak v samotném průběhu 
bojů se Jan Želivský úplně ztrácí! 
Rozhodně nebyl oním knězem, 
který v kritické fázi přivádí střel-
ce na pomoc napadeným srubům 
na Vítkově. To je jen zbožné přá-
ní některých vykladačů dějin. Ten 
kněz totiž v naprosté většině pra-
menů žádné jméno nemá (pouze 
v jedné redakci Starých letopisů 
českých mu říkají Vít Úpický, což 
je ovšem stejně osobnost abso-
lutně neznámá). A kdyby to bý-
val opravdu byl Jan Želivský, těž-
ko by si to hlavní kronikář a očitý 
svědek Vavřinec z Březové nechal 
ujít (byť byl k Janovi maximálně 
kritický). 

Jan se znovu objevuje těsně 
před odchodem táboritů (22. 8.), 
když zorganizuje další radniční 
převrat, tentokrát na Starém Měs-
tě. Tamní městská rada byla sice 
bezesporu zvolená demokraticky, 
avšak v Janových očích měla zá-
sadní chybu – nesouhlasila s tá-
bory. Jak píše Vavřinec: „Proto 18. 
dne srpna, tj. v neděli po Nanebe-
vzetí Panny Marie, kněží na kaza-
telnách oznámili na naléhání ně-
kterých z obce, aby se sešli téhož 
dne po obědě na radnici k pro-
jednání důležitých věcí, o kterých 
však nebylo starším obce nic zná-
mo. A když se tak stalo, vzal pan 
Jan, kazatel na Písku, s vůlí nave-
dené obce konšelům pečeť Staré-
ho Města a odevzdal ji novému 
purkmistrovi a konšelům a od ně-
ho a obce zvoleným.“ �

pokračování příště

 JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jana Želivského (pokračování)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit 
pro seniory

Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz, www.vstupujte.cz
  6. čt 14.00 Společenské písnič-

kové odpoledne 
každý čtvrtek od 15.30 Klubové 

čtvrtky – promítání, bese-
dy, přednášky

V rámci nového projektu Plus 
Minus 50 kurzy – Souřadnice 
mého života, termín konání 
14. až 15. května a Počítačový 
kurz pro pokročilé začátečníky 
od 26. dubna do 7. června vždy 
v pondělí od 17 do 19 hodin. 
Bližší informace získáte na 
e-mailu vzdelavani@remedium.cz  
nebo na tel.: 272 743 360.

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 222 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
11. út 15.30–17.00 seminář 

Hrozí mi exekuce aneb 
Co s tím? Přihlášky 
e-mailem nebo telefonicky.

SBOR BRATRSKÉ 
JEDNOTY BAPTISTŮ
Vinohradská 68
www.baptist.cz/praha3
23. ne   9.30 vystoupení pěvec-

kého sboru Southern 
Nazarene University 
Chorale

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
  4. út 16.30 setkání u příležitosti 

40. výročí založení KPŽ
18. út 16.30 Svět očima 

Žižkováka, přednáška 
A. Uhnáka

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
10. po 13.30 vycházka Cibulka, 

sraz zast. tram Poštovka
14. pá 16.00 Albatros: Májové 

odpoledne. Dům s pečo-
vatelskou službou, Rohá-
čova 26

31. po 13.30 vycházka Šárka, 
sraz zast. tram Divoká 
Šárka

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 
Zdence Ryšánkové, Haně Dole-
žalové, Květě Havelkové, Jaro-
slavě Linhartové, Věře Kubašto-
vé, Bohumile Šrámkové, Zdence 
Arnoštové, Jiřímu Mathesovi, 
Blaženě Rachové, Jarmile For-
manové, Marii Benešové a Blan-
ce Rudolfové. �

Svaz důchodců Praha 3
kontakt: Viktor Pelzel, 

tel.: 222 727 256 
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Den Země na náměstí Jiřího z Poděbrad 
Oslavy Dne země nabídnou v sobotu 15. května na náměstí Jiřího 
z Poděbrad od 10 do 18 hodin informační stánky, ve kterých se příchozí 
mohou seznámit s problematikou tříděného odpadu, dozvědět se 
o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit jako je papír, sklo, 
plasty, bioodpad a nápojové kartony, poučit se, jak správně nakládat 
s nebezpečnými odpady nebo kde je v Praze jaké chráněné území. 
Připraveny budou i zajímavé soutěže pro děti či vzdělávací programy 
k tématům „Obaly a odpady a domácí ekologie“. �

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Nová poradna 
pro rodiče
Český helsinský výbor nabízí po-
radnu pro rodiče v tíživé život-
ní situaci. Konzultace jsou mož-
né v pondělí, úterý a čtvrtek 
vždy od 13 do 17 hodin na tel. 
220 515 223 nebo na adrese 
Štefánikova 21, Praha 5. �
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Velký posezonní servis kotle 
do 30 kW zahrnuje:

vizuální kontrolu
kontrolu a nastavení všech funkcí
demontáž a vyčištění trysek, 
hořáku a primárního výměníku 
mokrou metodou (pomocí vody)
celkové vyčištění
kontrolu tlaku expanzní nádoby
kontrolu těsnosti plynu detektorem
úniku plynu
měření spalin analyzátorem

Zaplatíte jen 1 567 Kč včetně dopravy a DPH.

Nezapomeňte 
na svůj 
plynový 
 kotel!

Další dobrý důvod, proč být s námi

Bližší informace:
221 092 174, 221 092 202 
monika.canova@ppas.cz

helena.halasova@ppas.cz
 www.ppas.cz

Služba 
je poskytována 

ve spolupráci 
se společností 

servis 
plynových kotlů 

Zaslouží si velký 
posezonní servis

Nabídka platí 
do 31. srpna 2010 

a je určena pro zákazníky 
Pražské plynárenské, a. s.

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Dvouletky ���/��
Praha ��-Strašnice
PO–PÁ �.��–�	.��
v sezoně SO 	.��–��.��
TRAM �� a �, zastávka Nové Strašnice
BUS ���, ���, ���, zastávka Limuzská 

stromy, okrasné keře, trvalky, 
ovocné stromy, sadba zeleniny, 

letničky, sezonní zboží, 
substráty, hnojiva, postřiky, 

květináče, dárky
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Úspěch ve službě měli strážníci z Prahy 3. Během necelých čtyř týd-
nů se jim totiž podařilo zadržet čtyři celostátně hledané. Prvního po-
dezřelého zadržela na základě popisu z databáze hlídka 18. března 
v areálu Nákladového nádraží Žižkov. Stejně tak neunikl 27. března 
ani muž, který se pohyboval krátce před půl dvanáctou večer v ulici 
Na Ohradě. Jen o dva dny později hlídka chytila v jednu hodinu rá-
no podle popisu třetího hledaného na křižovatce ulic Jana Želivského 
a Vinohradské. Ve stejný den, o dvě hodiny později se u Spojovací uli-
ce podařilo zadržet městským policistům čtvrtého muže. „Jeden z ob-
čanů oslovil městské policisty u tramvajové zastávky, že si povšiml člověka, 
který se snaží vniknout do zaparkovaného nákladního automobilu. Hlídka se 
okamžitě vydala na místo a uviděla odcházet podezřelého od vozu bílé barvy 
značky Iveco. Jeho totožnost potvrdil i svědek,“ informoval obvodní ředi-
tel Městské policie v Praze 3 Dušan Machoň. Lustrací navíc strážníci 
zjistili, že se muž nachází v seznamu hledaných. Ve chvíli, kdy ale zjis-
til, že poputuje na policejní stanici, začal se bránit. Nakonec po krátké 
potyčce skončil v poutech. Vše se obešlo bez zranění přítomných. �

-teg-

KDO MĚ CHCE
1) 0746/2010 roční pes, šedý kříže-

nec bišonka a pudla, milý a hod-
ný. Je třeba pečovat o jeho jem-
nou a kudrnatou srst. Nalezen na 
rozhraní Prahy 3 a 8.

2) 0329/2010 desetiměsíční velký 
pes, kříženec kavkazského ov-
čáka tmavě pískové barvy. Je 
vhodný pouze pro zkušeného 
chovatele. Není vhodný k dě-
tem, ani ho nelze doporučit k ji-
ným zvířatům. Nalezen 14. února na Žižkově.

3) 0666/2010 třináctiletá fenka střední velikosti, kříženec s delší černo-
šedou srstí. Její zdravotní stav odpovídá věku – má srdeční šelest, na 
svůj věk je však stále vitální a snášenlivá.

4) 2594/2010 desetiletý menší pes, kříženec pískové barvy s krátkou srs-
tí byl odebrán původnímu majiteli, který ho týral. Zpočátku byl bázlivý, 
ale už si zvykl na lidskou společnost. Je hodný a vděčný za každé 
pohlazení. Vhodný i do bytu. Slyší na jméno Charlie.

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

�

Hledaný skončil
po potyčce v poutech

2
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Ekokonference na Základní škole Chmelnice
Co dělá školu nefalšovanou ekoškolou? To názorně a leckdy vtipně před-
vedly děti ze Základní školy na Chmelnici na ekokonferenci, která se konala 
v úterý 30. března v tělocvičně školy. Jednotlivé žákovské týmy předvedly 
multimediální prezentace svých celoročních projektů, informovaly o výle-
tech a dalších akcích s ekologickou tematikou, kterých se zúčastnily nebo 
které samy zorganizovaly. Děti také předvedly, jak se ekologický způsob ži-
vota dodržuje přímo na jejich škole. Na konferenci se spolužákům předsta-
vila také redakce školního časopisu Chmelníček a divácký zážitek obstara-
lo taneční vystoupení dívek z tanečního kroužku školní družiny.  �

Pekelné Jawy burácely Žižkovem
Tomu, kdo měl v sobotu 10. dubna dopoledne cestu přes náměstí Bari-
kád, se naskytla neobvyklá podívaná. Od půl desáté ráno se sem začali 
sjíždět motorkáři, kteří vzbudili své stroje ze zimního spánku a otevřeli no-
vou sezónu zahajovací jízdou, kterou zorganizoval žižkovský Jawa klub 
Praha. Úderem desáté hodiny motorkáři vytvořili ukázkovou formaci a na 
nadupaných mašinách vyjeli Žerotínovou ulicí do Koněvovy a dále do cíle 
za Prahou – do Mozolova. Více informací o Jawa klubu Praha, který příští 
rok oslaví 50 let od svého založení, najdete na www.jawaklub.cz. �

S nastupujícím jarem, kdy tep-
lejší počasí začíná do parků lá-
kat malé i velké návštěvníky, hle-
dají strážníci Městské policie na 
dětských hřištích a pískovištích 

nebezpečné zbytky po narkoma-
nech – injekční jehly a stříkačky, 
případně další předměty, které by 
mohly dětem způsobit zranění.

Ve čtvrtek 8. dubna od ran-

ních hodin pokračovali na území 
městské části Praha 3 strážníci-
-okrskáři v kontrolování dětských 
hřišť a pískovišť v rámci Akce jeh-
la. „Strážníci jsou odborně vyškoleni 
a vybaveni speciálními rukavicemi, 
pinzetami a kontejnerky,“ popsal 
obvodní ředitel Městské policie 
v Praze 3 Dušan Machoň. „Inten-
zivní kontroly jsme naplánovali na 
konec března a začátek dubna. Je sa-
mozřejmé, že dohled budeme prová-
dět i po zbytek celého roku,“ dodal 
Machoň.

Pokud občané použitou stří-
kačku či jehlu najdou, neměli by 
ji nechat ležet na zemi. Mohou 
zavolat na linku 156 nebo přímo 
na telefon obvodního ředitelství 
222 782 508. Strážníci přijedou 
se speciálními kontejnerky a v ru-
kavicích tento zdraví nebezpečný 
odpad odstraní. �

-mot-

Den vzdělanosti si ve středu 
7. dubna žáci Základní školy Ja-
roslava Seiferta ve Vlkově ulici 
připomněli stylově. Školu totiž 
ovládlo soutěžní klání ve vědo-
mostech, ve kterém mohly vě-
kově smíšené týmy otestovat své 
znalosti na stanovištích v deseti 
oborech souvisejících s vyučo-
vacími předměty. Děti si lámaly 
hlavu nad otázkami z historie, ze-
měpisu nebo přírodovědy. Proká-
zat musely také svoje počítačové 
dovednosti a jazykové schopnos-
ti a nakonec nechyběl ani turnaj 
v piškvorkách. � 

-mot-

Žáci oslavili Den vzdělanosti 
vědomostním desetibojem

Policejní akce Jehla na dětských hřištích

Zemřel hrdina 
protikomunis tického 
odboje
Generálmajor Miroslav Kácha 
se narodil 21. září 1923 a už ja-
ko mladík se zapojil do proti-
nacistického odporu. Za účast 
v protikomunistickém odbo-
ji byl v roce 1949 zat čen. Za 
vyzvědačství a velezradu byl  
odsouzen k trestu smrti, který 
byl později změněn na doži-
votí. Amnestie se dočkal v ro-
ce 1960. V 90. letech se podílel 
na obnově Konfederace poli-
tických vězňů a Václav Havel 
mu propůjčil Řád bílého lva. 
Zemřel 6. dubna a 15. 4. byl 
po smutečním obřadu v kos-
tele Nejsvětějšího srdce Páně 
uložen do rodinné hrobky na 
Olšanech. �

-red-

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
2. května (ne) 10.15 hod. 
s MFK OKD Karviná
9. května (ne) 10.15 hod. 
s FK Ústí nad Labem
23. května (ne) 10.15 hod. 
s AC Sparta Praha B

Foto: © Langhans
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