
KVĚTEN 2016

5Literární obraz 

Žižkova

 str. 18

135. výročí povýšení 
Žižkova na město 

str. 19

sloupek

vzhledem k častým dotazům týkají-
cím se dalšího průběhu privatizace 
bych využil této příležitosti k podá-
ní aktuálních informací. V tuto chví-
li se dokončuje privatizace několika 
posledních „cihlových“ domů, kte-
rou se v minulosti nepodařilo z růz-
ných, většinou právních důvodů, 
realizovat. Následovat budou „pa-
nelové“ domy včetně domů v  Bu-
kové ulici v souladu s předběžným 
harmonogramem privatizace byto-
vých domů. Oddělení privatizace již 
v tuto chvíli připravuje veškeré pod-
klady pro realizaci tohoto kroku. 
Konkrétní termíny privatizace jsou 
však stále ještě závislé především 
na dokončení naplánovaných oprav 
jednotlivých domů. Protože měst-
ská část musí postupovat v soula-
du se zákonem o veřejných zakáz-
kách, probíhá v tuto chvíli u všech 
domů, u kterých je naplánován za-
čátek privatizace v tomto roce, vý-
běrové řízení na  zhotovitele. Tato 
výběrová řízení jsou poměrně ná-
ročná, protože se do  nich hlásí 
v  některých případech i  přes tři-
cet zájemců, a je proto velmi obtíž-
né předem odhadovat jejich délku. 
Nicméně se očekává jejich ukon-
čení v průběhu měsíce května. Ná-
sledně pak již bude možné upřesnit 
konkrétní termíny dokončení oprav 
a  zahájení privatizace. Závěrem 
bych chtěl ujistit jak všechny stáva-
jící nájemce – potenciální zájemce 
o privatizaci, tak i všechny obyvate-
le Žižkova, že komplikace spojené 
s opravou domů jistě vyváží výsled-
ná přidaná hodnota, kterou získa-
jí nejen budoucí vlastníci privatizo-
vaných bytů a  nájemci bytů, kteří 
privatizovat nebudou, ale i  všichni 
obyvatelé městské části z důvodu 
kultivace celé oblasti. 

Jan Materna
zástupce starostky MČ Praha 3

Rozklikávací rozpočet
nabízí detailní přehled
hospodaření radnice
Hospodaření Prahy 3 může nyní sledovat širší veřejnost 
do nejmenších podrobností. Radnice spustila na webu 
„rozklikávací rozpočet“, který umožní každému průběžně 
sledovat plnění plánovaných příjmů i výdajů a také 
významně usnadní orientaci v jejím hospodaření.

„R adnice k zavedení té-
to formy kontroly ze 
strany veřejnosti při-
stoupila v zájmu po-

sílení transparentnosti. Rozklikávací 
rozpočet je obecně považován za jeden 
ze základních nástrojů veřejné kontroly 
hospodaření,“ okomentoval novinku 
na webových stránkách Prahy 3 zá-
stupce starostky Jan Materna, mimo 
jiné zodpovědný i za fi nance měst-
ské části. Občané mají při prohlíže-
ní rozpočtu přístup k úplně stejným 
datům jako pracovníci úřadu a mo-
hou se „prokliknout“ až na konkrét-
ní paragraf či položku. Mají pře-
hled o celkovém přehledu výdajů, 

příjmů a fi nancování. Sledovat mo-
hou měsíční plnění či meziroční vý-
voj hospodaření obce. K dispozi-
ci je tu i grafi cké znázornění těchto 
dat. „Aplikace je řešena tak, že lze jedno-
duchou formou získat informaci o tom, 
jak se vyvíjí rozpočet a plnění u kteréko-
liv položky výdajů či příjmů. Jedná se 
o transparentní, přehlednou a srozumi-
telnou formu prezentace ekonomických 
dat ze systému GINIS, která umožňuje 
sledovat hospodaření organizace z růz-
ných úhlů pohledů, zejména v oblasti 
rozpočtu a účetnictví,“ dodal místosta-
rosta Materna.

Rozklikávací rozpočet slouží dí-
ky interaktivním, grafi cky srozumi-

telným výstupům uživatelům, mana-
gementu i veřejnosti. Jednoduchou 
formou zobrazuje stav a vývoj roz-
počtu, čerpání výdajů a plnění pří-
jmů. Občané můžou sledovat onli-
ne výdaje, rozdělené na sekce bez-
pečnost a veřejný  pořádek, bydlení, 
doprava, komunální služby, kultura, 
sociální služby, školství, tělovýcho-
va a zájmová činnost, veřejná sprá-
va, zdravotnictví, životní prostředí, 
a příjmy, rozdělené na daňové, neda-
ňové, kapitálové a přijaté transfery, 
které jsou ještě podrobněji rozepsa-
né v hlavní nabídce.  -red-

Rozklikávací rozpočet najdete na:

Obyvatelé Trojky 
se cítí bezpečně
Analýza pocitu bezpečí, kterou loni 
zpracoval pražský magistrát, zjisti-
la, jak se během posledních pěti let 
změnily postoje obyvatel metropole 
a jejích návštěvníků v oblasti krimina-
lity a bezpečí. Při dotazování se zno-
vu zaměřila jak na  obyvatele Prahy, 
tak na  její návštěvníky. Nejvýrazněj-
ší zlepšení zaznamenal výzkum mezi 
obyvateli Prahy 3. 

Více na str. 6

Jaký bude 
prázdninový provoz 
školek na Praze 3
Radnice Prahy 3 zajišťuje také prázdni-
nový provoz mateřských škol. Rodiče 
se již nyní mohou seznámit s prázdnino-
vým harmonogramem mateřských škol 
a  lépe si tak naplánovat své dovolené 
a prázdninové aktivity pro děti.

Více na str. 2

Úpravy přechodů 
míří na bezpečnost
Ulice před školkami a  školami jsou 
mnohdy dopravně vytížené, děti jsou 
nepozorné a může tak dojít k nehodě. 
Cílem Prahy 3 je zajistit bezpečnost dě-
tí, a  proto je naplánováno několik sta-
vebních úprav přechodů na  příjezdo-
vých cestách. Úpravy by v  tomto roce 
měly být realizovány v ulicích Jeseniova 
a Pod Lipami.

Více na str. 3

říká Václav Hudeček   str. 9

„Osobně preferuji 
hrát skladby tak, 
jak byly starými 
mistry napsány,“ 

Vážení 
spoluobčané,
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zpravodajství

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE

„V rámci kontrolního výboru řešíme aktuální kauzy, které se bezprostředně 
dotýkají městské části,“ říká jeho předsedkyně Lucia Zachariášová.

Co je úkolem kontrolního výboru?
Kontrolní výbor musí být v každé 
městské části zřízen ze zákona. Jeho 
úkolem je kontrola plnění usnesení 
zastupitelstva a rady městské části, 
ale také kontrola dodržování práv-
ních předpisů ostatními výbory a sa-
motným úřadem. Jeho vedení se 
zpravidla svěřuje nejsilnější opoziční 
straně, tedy straně, která se v daném 
období nepodílí na bezprostředním 

vedení městské části. V mém případě 
je to tedy Žižkov (nejen) sobě. 

Kolik členů má komise? Můžete je 
představit? 
Kontrolní výbor má celkem sedm 
členek a členů. Až na jednu výjim-
ku se jedná o členky a členy zastu-
pitelstva napříč zvolenými politický-
mi subjekty. Je složen tak, aby v něm 
měla opozice většinu, protože je jas-
né, že zástupci stran vládnoucí koa-
lice jen neradi hlasují pro usnesení, 
která vytýkají nesprávný postup je-
jich stranickým kolegům a kolegy-
ním. A i tak není činnost kontrolního 
výboru jednoduchá, protože někteří 
opoziční politici často, a podle mě 
nezaslouženě, straní koalici. 

Jak často se výbor schází? Jaký je 
obvyklý průběh jednání?
Kontrolní výbor se schází zhruba 
v podobném cyklu jako zastupitel-
stvo městské části, tedy každé tři 
měsíce, v případě potřeby častěji. 
Pravidelně je zařazován bod ke kont-
role usnesení ze zastupitelstva a rady, 
do kterého přinášejí jednotlivé členky 

a členové své podněty. Nejčastěji jsem 
to ale já, kdo tyto podněty vznáší. Za-
býváme se také podněty, které přichá-
zejí od ostatních zastupitelek a zastu-
pitelů či od lidí z Prahy 3. 

Ovlivňuje výbor přímo běh měst-
ské části a jejích obyvatel? Jakým 
způsobem?
V rámci kontrolního výboru řešíme 
aktuální kauzy, které se bezprostřed-
ně dotýkají městské části. Zmíním se 
například o kauze školky v Bukové, 
kterou jsme na kontrolním výboru 
opakovaně řešili pro nehospodár-
nost nakládání s majetkem. Kon-
trolní výbor, a to i některými hlasy 
opozice, žádný kontrolní nález na-
konec neschválil, byť jsem jej opa-
kovaně předkládala. Tahle kauza mě 
mrzí o to víc, že školka již nestojí, 
a jaký bude další postup, doteď ne-
víme. Je třeba taky dodat, že kont-
rolní výbor má těžkou pozici, proto-
že se leckdy musí spolehnout na to, 
co je úřad a jeho vedení ochotno po-
skytnout za podklady. Pátráme pro-
to i samostatně, ale to je samozřejmě 
složitější. 

Jaký je program jednání výboru 
v nejbližší době?
Na program příštího jednání kon-
trolního výboru, které plánujeme 
na květen, bude zařazen podnět ko-
legy Ondřeje Ruta k neoprávněné-
mu rozdělování veřejných zakázek 
městskou částí. Ráda bych se také 
zabývala prostředky, které měst-
ská část vydala na soutěž Česká 
miss, a to v celkové výši 100 000 Kč 
na propagaci. Není ale vůbec jasné, 
co vše si za tuto dosti vysokou část-
ku nakoupila. To bych ráda od paní 
starostky a radních zjistila. 

Miroslav Štochl

VÝBOR KONTROLNÍ

předsedkyně: Lucia Zachariášová
členové: Simeon Popov, Miroslav 
Rubáš, Mojmír Mikuláš, Alena 
Hronová, Radek Hlaváček, Tomáš 
Sunegha
tajemník: Sněžana Pellarová
tel.: 222 116 304
e-mail: snezanap@praha3.cz

Rada MČ Praha 3
9. 4. 2016

Analýza stravovacích služeb 
v příspěvkových organizacích
RMČ Praha 3 schválila provedení ana-
lýzy stravovacích služeb v  příspěvko-
vých organizacích městské části. Důvo-
dem zadání studie je zmapování stáva-
jících služeb v oblasti  s možností jeho 
využití při vybudování Domu sociálních 
služeb Praha 3. Současně analýza při-
nese i možnost změny stávající koncep-
ce stravování.

Schodiště a chodník 
z ulice Pod Vítkovem 
RMČ Praha 3 schválila výstavbu scho-
diště a chodníku na cyklostezku z ulice 
Pod Vítkovem. Chodník umožní nástup 
na cyklostezku handicapovaným obča-
nům, cyklistům a lidem s kočárky.

Zařazení domu Prokopovo 
nám. 8 do privatizace
RMČ revokovala své usnesení č. 85 
ze dne 17. 2. 2016, „Výkon komplex-
ní přípravy a realizace převodů nemo-
vitostí včetně souvisejících činností pro 
653  bytových jednotek v  roce 2016“ 
proto, aby schválila, že dodatečně, 
před samotným vyhlášením zadávací-
ho řízení, bude do privatizace začleně-
no ještě 10 jednotek z domu čp. 220, 
Prokopovo náměstí 8.

Pátý ročník Žižkovského 
pivobraní
RMČ Praha 3 schválila konání 5. roční-
ku Žižkovského pivobraní 2016 na Pa-
rukářce ve dnech 3. a 4. června jako 
výjimku z  Manuálu pro pořádání akcí 
v parku Parukářka, dle kterého nelze-
akce s hudební produkcí pořádat dva 
dny po sobě.

Rada MČ Praha 3
27. 4. 2016

Úprava chodníku podél hřiště 
Habrová
RMČ schválila uzavření smlouvy na reali-
zaci úpravy chodníku podél hřiště Habro-
vá s Technickou správou komunikací hl. 
m. Prahy, která je správcem pozemku. 
TSK nemá ve  svém plánu investic pro 
rok 2016 zahrnuty fi nance na opravu té-
to komunikace. Protože při opravě oplo-
cení hřiště došlo k částečnému odstra-
nění asfaltu z chodníku, má MČ Praha 3 
zájem o jeho uvedení do řádného stavu. 

Oprava polikliniky Vinohradská
RMČ schválila zadání veřejné zakázky 
na  stavební práce oprav 5. a  6.  nad-
zemního podlaží polikliniky Vinohrad-
ská 176/1513. Jedná se zejména o vý-
měnu oken, opravy rozvodů elektroin-
stalace nebo výměnu vzduchotechni-
ky. Opravy budou probíhat za provozu 
polikliniky. 

Rekonstrukce objektu 
Lipanská 7
RMČ schválila doporučení hodnotící 
komise o  výběru nejvhodnější nabídky 
na stavební práce za nejnižší nabídko-
vou cenu při splnění všech zadavate-
lem stanovených požadavků. Jde o ve-
řejnou zakázku komplexní rekonstrukce 
budovy Lipanská 7. Zadání veřejné za-
kázky bylo schváleno RMČ usnesením 
č. 580 ze dne 26. 8. 2015. Budova bu-
de využita pro potřeby radnice. 

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na odboru občansko správním, od-
dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

 Jaký bude prázdninový provoz 
 školek na Praze 3
Radnice Prahy 3 zajišťuje také prázdninový provoz mateřských škol. Rodiče 
se již nyní mohou seznámit s prázdninovým harmonogramem mateřských škol 
a lépe si tak naplánovat své dovolené a prázdninové aktivity pro děti.

„Harmonogram fungo-
vání mateřských škol 
v letních měsících 
vznikal přesně podle 

představ rodičů. Každá školka oslovila 
své rodiče, kteří si určili, v jakém termínu 
během prázdnin by rádi své děti umístili 
do školek,“ říká radní Jaroslava Suko-
vá, do jejíž kompetence patří i školství 
a volný čas dětí a mládeže. Svůj názor 

tedy vyjádřili rodiče více než dvou ti-
síc dětí, které chodí do mateřských 
škol na Praze 3. Po vyhodnocení zá-
jmu se ukázalo, že nejfrekventovaněj-
ší budou první dva týdny v červenci, 
kdy pro pokrytí poptávky ze strany 
rodičů bude fungovat pět mateřských 
škol. Stejně velký zájem byl o posled-
ní dva týdny v srpnu. Naopak téměř 
nulová poptávka byla po druhé polo-

vině července a prvním týdnu v srpnu. 
Proto v tomto týdnu předškolní kapa-
city otevřené nebudou.

V březnu radnice navíc připravila 
pro rodiče a děti nabídku letních po-
bytových a příměstských táborů, vý-
letů, dílen a workshopů. Na veletrhu 
Prázdniny na Trojce mohli rodiče své 
děti na vybrané aktivity rovnou při-
hlásit a mnozí tuto nabídku také vy-

užili. „Veletrh tohoto typu jsme pořádali 
pro rodiče s dětmi poprvé a podle ohlasů 
rodičů byla nabídka pestrá a bylo si z če-
ho vybrat. Víme, že rodiče musí často pro-
gram pro děti na léto plánovat dopředu, 
stejně tak i své dovolené. To byl hlavní 
důvod organizování veletrhu volnočaso-
vých aktivit už v březnu,“ dodává radní 
Suková. 

Saša Kroucký

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. 7.–8. 7. 11. 7.–15. 7. 18. 7.–22. 7. 25. 7.–29. 7. 1. 8.–5. 8. 8. 8. –12. 8. 15. 8.–19. 8. 22. 8.–26. 8. 29. 8.–31. 8.

MŠ Na Balkáně

MŠ Jeseniova 98

MŠ Jeseniova 204

MŠ Libická

MŠ Milíčův dům

MŠ Na Vrcholu

MŠ Sudoměřská

MŠ U Zásobní zahrady

Waldorfská MŠ

MŠ Pražačka

ZŠ a MŠ Chmelnice

ZŠ a MŠ J. Seiferta
(budova Přibyslavská)

ZŠ a MŠ Chelčického

 MŠ v provozu  zavřeno  rekonstrukce. V MŠ neuvedených v přehledu se provádějí rekonstrukce a opravy v průběhou obou prázdninových měsíců.
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Na nebezpečné přechody upozornili také obyvatelé Prahy 3

Přechody v Seifertově ulici, na kři-
žovatce U Bulhara nebo nedaleko 
Basilejského náměstí označili na-
ši čtenáři ve snaze pomoci radni-
ci třetí městské části vytipovat ne-
bezpečná místa, kde je namístě 
zvýšená opatrnost. Požádali jsme 
je o to v březnovém čísle Radnič-
ních novin.

Podle pana Plamínka patří mezi ri-
zikové přechod na rozhraní ulic Sei-
fertova a Táboritská. Totéž se tý-
ká přechodu u tramvajové zastávky 
na ulici Seifertova, všech přechodů 
na křižovatce U Bulhara, na rozhra-
ní ulic Rokycanova a Sabinova, Tá-
boritská a Ondříčkova, Želivského 
a Biskupcova, Vinohradská a Řip-
ská, Korunní a Šumavská nebo Hu-
sitská a Trocnovská. Nebezpečnost 
této lokality potvrzuje i mluvčí praž-
ské policie Jan Daněk: „V roce 2015 se 
z pohledu nehod chodců dostal mezi nej-
horší úseky i úsek Husitské mezi ulicemi 
Trocnovská a Prokopova.“

Jaroslav Hanuš doporučil věno-
vat pozornost přechodu na rohu uli-
ce V Jezerách přes Koněvovu. Připo-
míná, že většina občanů bydlících 

na Jarově a kolem ulice Pod Lipami 
na tento přechod přichází právě uli-
cí V Jezerách cestou k nejbližší sta-
nici tramvaje, do obchodů a na poš-
tu, stejně tak jako i děti do školy 
na Chmelnici. Značení vybízejí-
cí ke snížení rychlosti je až za pře-
chodem, takže projíždějící vozy tu 
mnohdy vůbec nezpomalí. 

Jako nebezpečný vnímá přechod 
u restaurace U Kozla na Jana Želiv-
ského paní Petra Bukovská, která 
bydlí na Basilejském náměstí a neu-
stále je tam svědkem havárií. Na stej-
né místo upozornil také pan Zdeněk 
Bezpalec – sám je považuje za jedno 
z nejnebezpečnějších v Praze: „Vím, že 
se nedávno řešila možnost úplného zru-
šení tohoto přechodu, ale to nepovažuji 
za šťastné řešení – přechod je součástí pří-
mé spojnice mezi dvěma parky (Židovské 
pece a Parukářka). V Malešické ulici smě-
rem k Parukářce jsou také dvě mateřské 
školky, stejně tak na opačné straně Basilej-
ského náměstí je mateřská škola v přileh-

lé Ambrožově ulici. Zvýšený pohyb osob je 
tedy z důvodu přesunů z  parku i do par-
ku a školek v této oblasti logickým dů-
sledkem. Nejbližší alternativní přechod je 
u tramvajové zastávky Nákladové nádra-
ží Žižkov, který je vzdálen cca 200 metrů 
a navíc není vybaven světelnou signaliza-
cí, takže přechod přes dva souběžné jízd-
ní pruhy, dvoje tramvajové koleje a další 
dva jízdní pruhy je poměrně adrenalino-
vou záležitostí. Na druhé straně je pře-
chod u tramvajové zastávky Biskupcova, 
který je vzdálen cca 150 metrů a je vyba-
ven světelnou signalizací, nicméně využití 
tohoto přechodu vyžaduje překonání dal-
ších dvou přechodů se světelnou signaliza-
cí v ulici Jeseniova. Tato obchůzka je tedy 
vysoce nepraktická a málokdo ji v tomto 
smyslu využívá.“ K obezřetnosti v ce-
lém úseku ulice Jana Želivského na-
bádá i mluvčí pražské policie Jan Da-
něk: „Problémem je tu zvýšený provoz 
chodců a vozidel a rovněž také šířka ko-
munikace, kdy chodci jsou nuceni překo-
návat dva jízdní pruhy pro každý směr 

jízdy a tramvajový pás. To samozřejmě 
vede ke kolizním situacím. Zvýšenou ne-
hodovost zaznamenáváme již několik let 
v úseku od křižovatky Ohrada ke křižovat-
ce s ulicí Jeseniova, v místě tramvajových 
zastávek a jejich okolí. Celý úsek je z po-
hledu chodců velmi nebezpečný.“

Pan Bezpalec upozorňuje také 
na přechod u autobusové zastávky 
Basilejské náměstí ve směru do Ma-
lešic. Ten je vyznačen vodorovným 
dopravním značením na dlažebních 
kostkách, které není příliš trvanli-
vé a řidiči mají tendenci přechod 
podceňovat a přehlížet. V blízkos-
ti přechodu je umístěna mateřská 
i základní škola (Ambrožova/Jese-
niova), přechod je tedy nebezpeč-
ný dětem i jejich doprovodu. Ten-
to přechod je nutné překonat nejen 
v případě využití autobusové linky, 
ale i pro využití nedaleké tramvajové 
zastávky Nákladové nádraží Žižkov, 
dodává Zdeněk Bezpalec. 

Miroslav Štochl

Úpravy přechodů míří na bezpečnost
Ulice před školkami a školami jsou mnohdy dopravně vytížené, děti jsou nepozorné, a může 
tak dojít k nehodě. Cílem Prahy 3 je zajistit bezpečnost dětí, a proto je naplánováno několik 
stavebních úprav přechodů na příjezdových cestách. 

Plánované úpravy by v tom-
to roce měly být realizovány 
v Jeseniově ulici na křižovat-
kách s ulicemi Tovačovské-

ho a Koldínova. Další plánovaná 
úprava bude realizována na křižovat-
ce v ulici Pod Lipami. První případ 
bude dofi nancován z letošního roz-
počtu, na druhý budou použity fi -
nanční prostředky z loňského roku. 
V současné době probíhají další nové 
studie rekonstrukce přechodů v oko-
lí ZŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ nám. Ji-
řího z Poděbrad.

Statistika pomáhá nápravě
Místa byla vytipována i na základě 
nehodovosti v období 2009 až 2015. 
Nejvíce nehod se událo mezi nekole-
jovým prostředkem a chodcem a nej-
obvyklejším nehodovým místem by-
la ulice Vlkova. Na druhém místě 
ve smutné statistice dopravních ne-

hod fi guruje srážka mezi tramvají 
a chodcem. V tomto případě ale ob-
čané nesmí zapomínat, že tramvaj má 
vždy přednost. Na třetím místě v žeb-
říčku nehodovosti pak zůstává sráž-
ka se zaparkovaným nebo odstave-
ným vozidlem.

Moderní verze přechodů
Nově upravené přechody budou re-
alizovány tak, aby sloužily i nevi-
domým lidem. Prostor komunika-
ce bude ohraničen varovným pásem 
z materiálu, který je výrazně kon-
trastní. Přechod pro chodce bude 
samozřejmě označen i svislým zna-
čením, to ale nemusí být umístěno 
v křižovatce, a nepřerušovaným svět-
lem, které musí být odlišné od veřej-
ného osvětlení tak, aby ho nepřehlédl 
ani řidič. Koncept počítá s bezbarié-
rovým přístupem, který dnes bohužel 
ve většině případů chybí, konkrétně 

s varovným a signálním pásem a vo-
dicím pásem pro pohybově omeze-
né občany. „Bezpečnost chodců je pro 
nás prioritou, úpravou přechodů pro 
chodce chráníme nejen pěší, ale i řidiče, 
kteří musí vědět, že se blíží k přechodu, 
na němž chodec musí být řádně viditelný. 
Nejrizikovějšími oblastmi jsou konkrét-

ně komunikace vedoucí ke školkám a ško-
lám. Právě tato místa se snažíme upřed-
nostnit. Již nyní probíhají studie k dalším 
ulicím, kde také v budoucnu chystáme 
opravy a zohledňujeme při tom i podněty 
občanů, kteří na základě březnového čís-
la Radničních novin poslali svoje tipy, jež 
jsou pro nás velmi cenné,“ vyjadřuje se 

k projektu místostarostka Lucie Vít-
kovská. V některých oblastech bude 
muset dojít k větším úpravám celých 
křižovatek, například k takovému je-
jich zvětšení, aby přechod byl dosta-
tečně dlouhý a při odbočení měl řidič 
dostatečný rozhled. 

Michal Stromský

 zpravodajství

Mezi nejrizikovější v celé Praze patří přechody v Husitské ulici, zejména v úseku 
mezi Trocnovskou a Prokopovou

Bezpečnost 
přechodů u 
ZŠ Lupáčova 
zkontrolovala 
zástupkyně sta-
rostky Prahy 3 
Lucie Vítkovská 
(vpravo)   

Hustý provoz vozidel i chodců komplikuje přecházení ulice Jana Želivského  
u tramvajové zastávky Biskupcova

Přecházení vozovky není jednoduché ani na Basilejském náměstí, kde často do-
chází k dopravním nehodám

foto: Radko Šťastný

foto: Radko Šťastný foto: Radko Šťastný
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Antisprejerský program v Praze 3 
by mohl začít na podzim
Radnice Prahy 3 chce po prázdninách spustit další projekt, který by měl přispět ke kultivaci 
veřejného prostoru v městské části. Tentokrát půjde o boj s ilegálním graffi  ti. Radnice do léta 
zmapuje rozsah graffi  ti na území městské části a následně zahájí čištění fasád napadených 
domů. Projekt by se měl týkat obecních i soukromých objektů. V květnu a červnu bude probíhat 
fotodokumentace fasád s graffi  ti. 

„S 
 graffi  ti jako uměním ne-
máme problém. I proto 
jsme pouličním umělcům 
umožnili realizovat svou 

tvorbu na stěnách v okolí Vrchu sv. Kří-
že, ulicích Koněvova, Prokopova nebo 
Jeronýmova. Graffi  ti jako vandalismus 
ale tolerovat nemůžeme,“ říká starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová. Třicetile-
tý Aleš B., uznávaný „graffi  ťák“ a ab-
solvent pražské umělecké průmyslov-
ky, to považuje za správnou cestu. 
„Ve městě prošpikovaném kamerami a fa-
sádami natřenými ochrannou vrstvou se 
mladí zmůžou maximálně na čmáranice. 
Dělají si spíš ostudu,“ uvažuje. Za dob-
rý nápad považuje ochranné nátěry 
na fasády. „Dnes se dá říct, že to není krok 
namířený proti umělcům, ale proti puber-
tálním adrenalinovým vandalům. Nikdo 
jiný už dnes na fasádu nejde, pokud ne-
chce, aby ho za pět minut ze zdi sundá-
valo naštvané policejní komando s vytase-
nými obušky v oparu slzného plynu. Velký 
bratr vidí i za roh,“ dodává Aleš.

Bohužel těch pubertálních adrena-
linových vandalů je stále dost. Většina 

sprejerů poškozuje jednoduchými, 
nic neříkajícími podpisy cizí maje-
tek. Jejich hlavním znakem je společ-
ná touha vyniknout nad druhé, odli-
šit se, prožít dobrodružství spojené 
s nebezpečím a potřeba zahnat nudu. 
Proto je divné, jak často jsou v souvis-
losti s touto činností skloňována slova 
malba, obraz, dílo. I rádoby umělec-
ké graffi  ti je útokem na osobní vlast-
nictví. Stále se nedaří dosáhnout ta-
kové úrovně právního vědomí, které 
respektuje osobní i cizí vlastnictví. 
Vůbec nemusíme hledat pojmenová-
ní, zda jeden protiprávní skutek se 
jmenuje malba či dílo a stejný čin má 
přívlastky podpis či čmáranice. Jejich 
odstraňování stojí miliony korun, ať 
už je motiv jejich autorů jakýkoliv.

Alešovi dává za pravdu i tzv. vzoro-
vý profi l sprejera, který vznikl na zá-
kladě analýzy přestupkových řízení. 
Jde především o mladistvé a chlapce. 
Průměrný věk je 17 let, pachatelé nad 
20 let se už téměř nevyskytují. Nej-
nižší zaznamenaná věková hranice 
byla 11 let. Dívky nespatřují v čmárání 

po fasádách nic zábavného, bylo jich 
pouhé jedno procento. Nepotvrdil se 
však mezi veřejností rozšířený názor, 
že inteligence pachatelů graffi  ti je ve-
lice nízká – „vzorový“ sprejer je stu-
dentem střední školy. Rovněž sociální 
zázemí není rozhodující; nedá se říci, 
že viníci pocházejí převážně z neúpl-
ných nebo rozvrácených rodin.

V úspěšném boji s ilegálním graf-
fi ti se dlouhodobě doma i v zahrani-
čí rýsuje pouze jediná úspěšná ces-
ta – okamžité odstraňování nátěrů. 

Někdo možná namítne, že to při-
jde draho. Vyčistit čtverečný metr 
fasády či zdi poničené sprejem to-
tiž stojí okolo jednoho tisíce korun. 
Uvést počmáranou plochu do pů-
vodního stavu tak stojí majitele tisí-
ce až statisíce korun. „Věřím, že i ten-
to fakt bude motivovat soukromé vlast-
níky k připojení se k našemu programu. 
Tagy a graffi  ti z jejich domů budou to-
tiž odstraňovány na náklady radnice. 
Účast v programu soukromníka nic stát 
nebude, pouze dává plnou moc městské 

části, aby ho zastupovala v případě za-
držení sprejera policií. Ilegální graffi  -
ti je v našem právním řádu totiž hodno-
ceno jako trestný čin,“ dodává starost-
ka Hujová. Zákon už dávno přestal 
sprejerství vnímat jako nevinnou 
dětskou zábavu. Příspěvek zákono-
dárců k této otázce (§ 257b, trestní-
ho zákona) hovoří jasně: „Kdo poško-
dí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje 
či popíše barvou nebo jinou látkou, mů-
že být podle závažnosti potrestán odně-
tím svobody až na osm let.“ Starostka se 
navíc neobává, že by radnice neměla 
na svůj smělý plán dostatek fi nanč-
ních prostředků. „Praxe totiž ukáza-
la, že náklady na odstraňování klesají 
v okamžiku, kdy neděláme pouze jedno-
rázové čisticí akce, ale systematicky graf-
fi ti odstraňujeme,“ vysvětluje Hujová 
a doplňuje: „Nejde tedy pouze o úspo-
ru peněz za čištění domů a antisprejerské 
nátěry. Důležitý je zejména fakt, že pro 
sprejery přestávají být objekty zajímavý-
mi cíli, neboť graffi  ti je ihned odstraně-
no, a to je dobře.“ 

Saša Kroucký

zpravodajství

Radnice prodloužila lhůtu pro participativní rozpočty

Díky novému termínu můžete před-
kládat návrhy na participativní roz-
počty až do 31. května 2016.

„Hlavním důvodem prodloužení lhůty je 
skutečnost, že jsme obdrželi dotaci z Magis-
trátu hl. m. Prahy ve výši jeden milion ko-
run, celkem tedy můžeme realizovat občan-

ské projekty až za tři miliony,“ vysvětluje 
vedoucí organizačního odboru Jonáš 
Merta. Vzhledem k navýšení rozpočtu 
radnice vyzývá občany, aby neváhali, 
a mají-li nápad, jak vylepšit okolí své-
ho bydliště, předložili své podněty ko-
ordinátorce projektu P. Černouškové. 
Ta upozorňuje, že se musí jednat o in-
vestice do majetku městské části, na-
příklad vylepšení veřejných prostor, 
vybavení v ulicích, výsadbu zeleně 
a další parkové úpravy. Tak se dosud 
v návrzích objevily třeba nové stoja-

ny na kola, květinové záhony, amfi teá-
tr v parku, revitalizace zeleně nebo no-
vé vybavení dětského hřiště. 

Náklady na realizaci jednoho pro-
jektu by neměly přesáhnout 300 tisíc 
korun. Nejlepší projekty pak radnice 
realizuje do konce roku. Hlasování 
o nich proběhne v září. Se svými ná-
vrhy se obraťte na Pavlu Černouško-
vou, pavlac@praha3.cz, 222 116 222.  
 red-

Praha 3 se připravuje na elektromobily

Doprava je jednou z nejdynamič-
tějších oblastí. Radnice Prahy 3 se 
proto rozhodla reagovat na rozvoj 
v této oblasti, snaží se mu přizpů-
sobit a vytěžit z toho pro své oby-
vatele maximum.

Jednou z priorit je podpora elek-
tromobility. Zní to téměř jako sci-fi , 
nicméně v dnešní době řada známých 
automobilek již vyrábí vozy, které jsou 
poháněny čistě elektřinou. Stále je to 
drahá záležitost, ale vývoj je natolik 
rychlý, že během několika let elektro-
mobil bude fi nančně mnohem dostup-
nější. Minulý měsíc představil vizionář 
Elon Musk svoji novou Teslu, která je 
mnohem levnější než předchozí mode-
ly. Ovšem bez místa, kde lze „doplnit 
šťávu“, tj. dobít elektřinu, nemá smy-
sl si takový dopravní prostředek po-
řizovat. „V současné době vytipováváme 
vhodná místa pro vybudování dobíjecích 
stanic,“ říká radní pro dopravu Lucie 

Vítkovská. Nechce přitom pouze oká-
zale dobíjecí stanice někde postavit, 
nýbrž je promyšleně umístit tak, aby 
byly opravdu hojně využívané.

Městská část přitom nezapomí-
ná ani na ostatní motoristy a chtěla 
by v budoucnu nabídnout parkovací 
senzory. Proto spustila studii nejvhod-
nějších míst, kde občany nejvíce trápí 
parkování. S pomocí těchto senzorů 
by nemuseli kroužit několikrát kolem 
domu a ušetřili by nejen čas, ale i pa-
livo. „Nadále aktivně pracujeme na kon-
ceptu chytrého města, kam dobíjecí stanice 
pro elektromobily i parkovací senzory bez-
pochyby patří,“ říká místostarosta Bel-
lu. „Kromě těchto dvou projektů aktivně 
diskutujeme o zvedení městského e-shopu,“ 
dodává. Tento internetový obchod 
by obyvatelům Trojky nabízel běž-
né služby úřadu on-line přes internet 
na webovém portálu nebo v mobilní 
aplikaci. To vše z pohodlí domova. 

Michal Stromský

Trojka na jaře rozkvétá
V současné době kvetou na kvě-
tinových záhonech na území Pra-
hy 3 dvouletky a cibuloviny. Jedná 
se o rostliny vysazené na podzim 
předchozího roku. Některé z dvou-
letek (violky) kvetou na záhonech již 
po výsadbě, tj. na podzim. Největší-
ho efektu dosahují záhony na jaře, 
kdy kromě dvouletek kvetou cibulo-
viny – tulipány a narcisy.

Narcisy, které rozkvétají zpravidla 
dříve než tulipány, jsou na záhonech 
v parcích před FC Viktoria Žižkov, 
na náměstí Jiřího z Lobkovic a na Žiž-
kově náměstí. Novinkou jsou pásy 
rozkvetlých narcisů v parku Židovské 
Pece. Tulipány jsou na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad u vchodu do kostela, 

na Basilejském náměstí, Škroupově 
náměstí, Olšanském náměstí, Hol-
larově náměstí a v parčíku vedle ZŠ 
Jeseniova. Na záhonech na sídlišti 
Chmelnice v ulici Koněvově a v par-
číku U nákladového nádraží Žižkov 
nejsou (a po dobu několika let zřej-
mě nebudou) tulipány ani narcisy 
vysazeny z důvodu výskytu houbové 
choroby cibulovin v půdě. Barevného 
jarního efektu je dosaženo kombina-
cí dvouletek (violky a Erysimum). Po-
rosty dvouletek a cibulovin vystřídají 
počátkem léta na záhonech výsadby 
letniček, tj. rostlin, které zde žijí jednu 
vegetační sezónu, zpravidla bohatě 
kvetou a na podzim odumírají. Jedná 
se např. o begonie, pelargonie, aksa-
mitníky, rudbekie, kultivary šalvěje, 

sporýše, tabáku a další výrazně kve-
toucí rostliny, které se vysazují v růz-
ných kombinacích, často s doplněním 
okrasnými travinami. 

Jana Caldrová

Radnice zakročí proti ilegálnímu graffi ti

Doprava 
na Praze 3? 
Jedině chytře!

www.participativni-rozpocet.cz/
praha3

Na konci května budou na záhonech 
ve veřejné zeleni rušeny výsadby ci-
bulovin a dvouletek, které se nahra-
dí letničkami. Cibule tulipánů budou 
poskytnuty školám a dále stejně jako 
v  loňském roce Základní organiza-
ci svazu důchodců Praha 3, Olšan-
ská  7. Zde budou k  dispozici pro 
občany, kteří si je budou moci v ur-
čeném termínu vyzvednout. Bližší in-
formace, především o  termínu dis-
tribuce cibulí, budou na  webových 
stránkách MČ Praha 3.

ilustrační foto:
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Čistá Trojka zasahuje
Je-li Čistá Trojka efektivní nástroj ke zlepšení čistoty a pořádku na naší městské části, to jsme si 
zašli ověřit přímo na dispečink Čisté 3. Na místě jsme se seznámili se zásahovým týmem, se kterým 
jsme strávili jeho dopolední výjezd. Je 20. dubna a my vyrážíme.

9.00 Máme za sebou seznámení s ve-
doucím dispečinku panem Pavlem 
Gallerem a přesouváme se k vozidlu 
výjezdového týmu, kde jeho dvou-
členná osádka zkoumá v tabletu 
denní plán.
9.15 Vyrážíme do Hájkovy ulice. 
Nepořádek zde nahlásil Martin Ž. 
19. dubna v 19.57. Během chvíle jsme 
na místě, kde nacházíme kusy staré-
ho nábytku. Pracovníci pořizují fo-
todokumentaci a následně likvidu-
jí odpad. Mezitím si všímáme, že 

na rohu sousední Roháčovy ulice 
se povalují zbytky starého kanape. 
I ty končí na korbě našeho nákla-
ďáku. Řidič ještě zásah zaznamená-
vá do stavebního deníku a pořizuje 
foto vyčištěné lokality.
10.56 Ulice Pod Krejcárkem. Tady 
nahlásil Martin H. 19. 4. v 18.00, že 
zde posbíral v místním lese několik 
pytlů odpadků od neukázněných 
spoluobčanů a je třeba je odvést. Po-
stup naší party je obdobný a v krát-
ké době je problém vyřešený.

11.45 Míříme do ulice Barano-
va. Zde Adriana C. nahlašuje 19. 4. 
v 18.43 zárodek černé skládky. I tady 
si výjezdovka Čisté Trojky zdárně 
poradí a obnovuje pořádek.

Během jednoho dopoledne jsme se 
přesvědčili, že projekt Čistá Trojka 
funguje – hlavně všem obyvatelům 
Prahy 3, kteří se do něj ochotně zapo-
jili. „Denně přijímáme kolem deseti pod-
nětů od občanů, převážně prostřednic-
tvím webu, starší občané se více ozývají 

telefonicky,“ říká Pavel Galler a dopl-
ňuje: „Provádíme také monitoring veřej-
né zeleně a mobiliáře v parcích a případné 
nedostatky oznamujeme oddělení správy 
zeleně. Závady na veřejném osvětlení řeší-
me s Eltodem, problémy na komunikacích 
zase s TSK. Důležitou, ale milou povinnos-
tí je komunikace s oznamovateli, které ne-
prodleně informujeme o řešení jejich pod-
nětu.“ Ostrý provoz, ve kterém projekt 
poběží od 1. května, jeho oblibu v tes-
tovací fázi jistě potvrdí. 

Jan Dvořák

zpravodajství

Praha 3 se připojila k akci 
Ukliďme Česko
Úklidová horečka zatočila 16. dub-
na s odpadky a nepořádkem na Pra-
ze 3. Dobrovolníci a neziskové orga-
nizace se totiž připojili k celostátní-
mu projektu Ukliďme Česko, or-
ganizovanému Spolkem Ekosmák 
a Českým svazem ochránců přírody.

„Chtěla bych všem dobrovolníkům moc 
poděkovat. Podařilo se jim odklidit zhru-
ba 60 pytlů odpadu. Je za tím obrovský 
kus práce,“ ocenila úsilí všech, kte-
ří nezůstali doma a přiložili ruku 
k dílu, starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová. Ta se dokonce k dobrovol-
níkům přidala se svým kolegou mís-
tostarostou Janem Maternou. Oblék-
li si pracovní oděv a na den se stali 
závozníky, kteří pomáhali sesbíraný 
odpad a nepořádek likvidovat a od-
vážet na skládku. „Protože platí, že víc 
očí víc vidí a víc rukou víc uklidí, ne-
mohli jsme zůstat doma. Černé skládky 
jsou problémem nejen naší městské čás-
ti, ale celé republiky. Během akce se spo-
lečně potkaly dva smysluplné projekty 

– celostátní Ukliďme Česko a radnič-
ní Čistá Trojka, jejíž auto jsme mohli 
k odvozu odpadků využít. Oba projek-
ty se snaží o zapojení široké veřejnosti 
pro zlepšení prostředí, ve kterém žijeme. 
Chceme žít ve městě, kde dobře udržova-
né plochy zeleně, parků, ulic, veřejných 
prostranství bez odpadků, nedopalků, 
psích exkrementů, přeplněných kontej-
nerů, budou samozřejmostí,“ dodala 
starostka. 

-red-

Oddělení životního prostředí 
zdvojnásobilo počet kontrol 
Jedním krokem v tažení proti pře-
plněným kontejnerům je zajištění 
včasného odvozu odpadu. Druhým, 
neméně důležitým krokem je pro-
vádění kontrol v řadách podnikate-
lů, zda se odpadu zbavují v souladu 
s právními předpisy. Podnikatelé 
totiž mohou bez obav odkládat pa-
pír, plast, sklo i nápojové kartony 
do kontejnerů za předpokladu, že 
uzavřou písemnou smlouvu s fi r-
mou, která zajišťuje jejich odvoz. 
Čas strávený s administrativou 
a roční poplatky jsou minimální. 

„Nepořádek na stanovištích separova-
ného sběru ne vždy způsobují provozov-
ny živnostníků. Živnostenský odpad lze 
totiž většinou jednoznačně identifi ko-
vat,“ upozorňuje Barbora Šenková 
z oddělení životního prostředí Pra-
hy 3, které od roku 2013 zdvojnáso-
bilo počet kontrol zaměřujících se 
na osoby oprávněné k podnikání 
na území městské části s cílem pro-
věřit dodržování předpisů v oblasti 

odpadového hospodářství. Kontro-
ly soustřeďuje právě na možné zne-
užívání veřejných kontejnerů, a to 
prioritně v lokalitách, kde jsou čas-
to přeplněné. 

        Do kontrol jsou však ope-
rativně zařazovány i jiné provo-
zy na základě znalostí místní situa-
ce. „V případě zjištění porušení některé 
z povinností jsou zahajována správní 
řízení a jsou udělovány peněžité poku-
ty dle zákona o odpadech. V roce 2015 
prověřilo naše oddělení v těchto pří-
padech 60 subjektů. S 12 z nich by-
lo zahájeno správní řízení a uloženy 
sankce v celkové výši 37 500 Kč. Od po-
čátku roku 2016 jsme zkontrolovali už 
35 podnikatelů a v sedmi případech by-
lo zahájeno správní řízení,“ upřesňuje 
Barbora Šenková. Zároveň dodává, 
že za posledních pět let odděle-
ní prokazatelně zjistilo 17 případů, 
kdy bylo odložení odpadů nelegál-
ní a bylo následně zahájeno správ-
ní řízení a živnostník uvedl své od-
padové hospodářství do souladu se 

zákonem o odpadech. Mimo jiné 
například tím, že se ofi ciálně zapo-
jil do systému separovaného odpa-
du provozovaného hl. m. Prahou. 
Díky tomu může naprosto legálně 
odkládat vytříděný odpad na nej-
bližším stanovišti kontejnerů. „Zá-
roveň se ale může stát, že pokud ho 
při této činnosti někdo zahlédne, může 
bez znalosti tohoto případu nabýt doj-
mu, že živnostník nadále porušuje zá-
kon a úřad je nečinný,“ říká Šenková. 
Opak je pravdou. V rámci osvěty 
nechalo oddělení životního prostře-
dí ve spolupráci se sociálním odbo-
rem v loňském roce přeložit stručné 
informace o tom, jak nakládat s od-
pady z vlastních provozoven, do an-
glického, ruského a vietnamské-
ho jazyka. Podnikatelům cizí státní 
příslušnosti tak vzhledem k jejich 
možné neznalosti platných práv-
ních předpisů ČR výrazně usnadni-
lo situaci. Informace jsou volně do-
stupné na webových stránkách. 

Miroslav Štochl

Investice do škol se vyplatí 
O majetek městské části je nutnost se sta-
rat s péčí řádného hospodáře. To si žádá 
rozvážné a smysluplné investice s dosta-
tečným časovým předstihem. Místostarosta 
Ivan Holeček proto osobně navštívil všech-
ny základní školy městské části Praha 3, aby 
od vedení škol zjistil, co je trápí a jaké mají 
do budoucna plány.

„Jsem spokojený, jak se ředitelé škol o majetek sta-
rají, a za to jim patří nejen můj dík. O případných 
problémech je však nezbytné vědět včas a dopředu. 
Peníze v rozpočtu budou totiž do budoucna spí-
še ubývat. Již v tuto chvíli je tak potřeba určit si 
priority, kam peníze výhledově investovat,“ uvedl 

Holeček. Jedná se zejména o opravy nad rá-
mec schválených rozpočtů, které mají ředitelé 
běžně k dispozici. Projekty zhodnotí majetek 
škol a investice je tak posunou zas o krok dál. 
Za pozornost stojí například nevyužité krás-
né půdní prostory a možné nástavby, kam by 
mohly být v budoucnu umístěny učebny nebo 
školní družiny. „I když v těchto případech hovo-
říme o rozsáhlejších investicích, jednou nás urči-
tě čeká oprava střechy. Tak proč nemít připrave-
ný projekt na adaptaci půdy, pokud má opravdu 
smysl,“ řekl Holeček. Při mapování potřeb škol 
došel také k poznatku, že většina jejich toalet-
ních zařízení neodpovídá svou úrovní 21. sto-
letí. „Když jsem po letech navštívil školu na náměstí 

Jiřího z Lobkovic, poznal jsem, že toalety jsou stejné 
jako v dobách, když jsem tam studoval. To se musí 
změnit s ohledem na standardy, které platí dnes,“ 
řekl místostarosta. 

Na druhou stranu školy průběžně prochá-
zejí postupnou rekonstrukcí, kdy dochází 
k naplánovaným výměnám oken, opravě fasád 
a podobně. Některé mají dokonce kompletní 
opravu již za sebou. Odbor technické správy 
majetku a investic aktuálně vypracovává plán 
oprav se středně a dlouhodobým horizontem, 
aby i při změně politické reprezentace bylo 
účelně a kontinuálně investováno do majetku 
městské části. 

Daniel Filípek 

Martin H., který kontaktoval dispečink 
19. 4. v 18.00, je dobrovolným sběra-
čem odpadu. Na nepořádek v ulicích 
má svůj názor: „Přijde mi zvláštní jen 
tak lhostejně překročit pytlík od bram-
bůrek, když je na dohled odpadkový 
koš. Možná jsme na  ten nepořádek 
okolo nás tak zvyklí, že už ho ani ne-
vnímáme.“ Spolupráci s  Čistou Troj-
kou si Martin pochvaluje: „Musel jsem 
kupovat pevné pytle na  suť a  tram-
vají je vozil do  sběrného dvora. Teď 
to vždycky nachystám na jedno mís-
to a domluvím se s dispečinkem Čis-
té Trojky. Překvapilo mě, že to v obou 
případech provedli hned druhý den.“

S týmem Čisté Trojky jsme strávili celé dopoledne  foto: Radko Šťastný

Starostka Vladislava Hujová a její zá-
stupce Jan Materna při úklidu
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Kriminalita na Praze 3 dál klesá
Vyjma roku 2013 byl během po-
sledních sedmi let na území měst-
ské části Praha 3 zaznamenán poli-
cejními statistikami výrazný pokles 
trestných činů. Jestliže v roce 2008 
jich evidovaly 4 318, loni to bylo 
o 1 221 případů méně. Kriminalita 
v roce 2015 byla tak za uvedenou 
dobu druhá nejnižší. 

V roce 2015 bylo na území Obvod-
ního policejního ředitelství Praha 
III (OPŘ Praha III) zjištěno celkem 
14 371 trestných činů a z toho jich 
bylo objasněno 4 362, tedy 30,35 %. 
Nápadem trestných činů co do čet-
nosti se tak řadí na třetí místo a ob-
jasněností na první místo v rámci 
Krajského ředitelství policie hl. m. 
Prahy. V porovnání s rokem 2014 

došlo k výraznému poklesu nápadu 
trestné činnosti o 1 891 případů, to je 
o 11,63 %. Současně došlo k nárůstu 
objasněnosti těchto skutků o 2,16 %.  

Území Praha 3 představuje vel-
mi zatíženou oblast s vysokým 
nápadem kriminality – v rámci OPŘ 
Praha III je druhou nejzatíženě-
jší městskou částí. Na toto území 
připadá při součtu statistik míst-
ního oddělení policie na Žižkově 
a na Jarově 21,55 % celkové krimi-
nality evidované v rámci OPŘ Pra-
ha III, to je 3 097 trestných činů. 
V roce 2014 napadlo 3 358 případů 
a v rámci městské části Praha 3 tak 
došlo k výraznému poklesu nápa-
du o 261 skutků, tedy o 7,77 %. Na 
MOP Jarov došlo k poklesu o 110 
trestných činů, což je o 8,38 % méně, 

a na MOP Žižkov o 151 trestných 
činů, tedy o 7,38 % méně. Objasně-
no bylo 109 případů a objasněnost 
tak činila 32,58 %; útvary Prahy 3 
tím překročily celoobvodní obja-
sněnost OPŘ Praha III o 2,23 %. 
Pokud jde o jednotlivé druhy trestné 

činnosti, statistiky evidovaly 2 441 
podnětů v oblasti obecné krimi-
nality, což je 78,81 % z celkového 
nápadu na území Prahy 3, a 448 
podnětů (14,46 %) v oblasti hos-
podářské kriminality. Zbývajících 
205 skutků (6,71 %) spadá do ostatní 

trestné činnosti. Dle charakteristiky 
převládá majetková trestná činnost, 
následují krádeže a vloupání. Stati-
stické přehledy uzavírají s menším 
podílem násilné trestné činy a mrav-
nostní delikty. 

-miš-

TREND NÁPADU TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 3 OD ROKU 2008

téma

Obyvatelé Trojky se cítí bezpečně
Analýza pocitu bezpečí, kterou loni zpracoval pražský magistrát, z jistila, jak se během posledních 
pěti let změnily postoje obyvatel metropole a jejích návštěvníků v oblasti kriminality a bezpečí. 
Nejvýraznější zlepšení zaznamenal výzkum mezi obyvateli Prahy 3.

Analýza pocitu bezpečí 2015 na-
vazuje na výzkumy z let 1997, 
1999, 2001, 2004, 2007, 2009 
a 2010. Při dotazování se zno-

vu zaměřila jak na obyvatele Prahy, tak 
na její návštěvníky. Vzorek obyvatel Prahy 
zahrnoval všech 22 městských částí, vzo-
rek nerezidentů byl pak složený z mixu 
tuzemských a zahraničních turistů. 89 % 
dotázaných v rámci šetření uvedlo, že se 
v místě svého bydliště cítí bezpečně, což 
v porovnání s rokem 2010 představuje sta-
tisticky významný nárůst. Nejvýraznější 
zlepšení pocitu bezpečí bylo zaznamená-
no na Praze 3, která v poslední vlně měře-
ní patřila mezi nejhůře hodnocené měst-
ské části. 

Z výzkumu zároveň vyplývá, že v po-
rovnání s rokem 2010 je vnímání problé-
mů metropole intenzivnější, což jde ruku 
v ruce se současnou situací ve světě. Jako 
problém vnímají Pražané výrazně častě-
ji zejména drogy, vandalismus, pouliční 
kriminalitu a herny s výherními automa-
ty stejně jako bezdomovectví nebo al-
koholismus. Do výzkumného šetření se 
promítla také aktuální témata. Migranty 
považuje za problém 50 % dotázaných, te-
rorismus pak zmiňuje 41 %. Co se turistů 
týče, v Praze se cítí bezpečně 100 % dotá-
zaných návštěvníků zahraničních a 82 % 
domácích. Řada z nich nicméně považu-
je za výrazný problém metropole bezdo-
movce a drogy, nejvíce se však obávají ka-
pesních krádeží. 

Miroslav Štochl

Anketa  Je stav 45 policistů MOP Jarov a 54 policistů MOP Žižkov dostatečný pro udržení 
pořádku v lokalitě?

Určitě bych uvítala více strážníků 
v ulicích. Problém je v tom, že 
nejsou obsazena všechna tabul-
ková místa, kterých má městská 
policie 110. Proto také pomáhá-
me při náboru nových strážníků 
i zveřejňováním informací v Rad-

ničních novinách.  
Vladislava Hujová, starostka

Dlouhodobě chceme, aby se 
policisté nevěnovali pouze 
odtahům vozidel, ale přede-
vším bezpečnosti. Jsme rádi, 
že každé ráno doprovázejí děti 
do škol. Věříme, že být policis-
tou není povolání, ale poslání 

a že se tak policisté chovají.
Alexander Bellu, zástupce starostky

Jsem si vědom, že policie 
na Žižkově a Jarově patří k nej-
vytíženějším útvarům v Praze. 
Její příslušníci odvádějí vyni-
kající práci. O počtu policistů 
na jednotlivých místních oddě-
leních Policie České republiky 

nicméně nemůže městská část rozhodovat.
Ivan Holeček, zástupce starostky

Nevidím problém v počtech 
policistů, ale v náplni jejich 
služby. Není dobrý systém, 
který více motivuje k rozdává-
ní pokut špatně zaparkovaným 
autům než ke hlídání pořádku 
a bezpečnosti v ulicích.

Mojmír Mikuláš, opoziční zastupitel

DO JAKÉ MÍRY SE CÍTÍTE BEZPEČNĚ V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ?VNÍMANÝ POCIT BEZPEČÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

 Rozhodně ano  Spíše ano
Pocit bezpečí se od roku 2010 zvýšil napříč skupinami, nejvíce však na Praze 3
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fórum

Lucia Zachariášová / Žižkov (nejen) sobě Tomáš Štampach / Strana svobodných občanů

Miroslav Procházka / Volba pro městoIvan Holeček / ČSSD

Kdo má pravdu? 

Je prázdná budova důvodem, aby 50 lidí vza-
lo spravedlnost do svých rukou a ve jménu vyš-
šího dobra obsadili majetek nás všech? Posta-
čí názor 200 lidí či program nějakého sdružení? 
A co když jiných 200 lidí s tímto postupem ne-
souhlasí? Co když přijde dalších 50 aktivistů 
a budovu bude chtít pro sebe obsadit? Je ta-
to prázdná budova náš největší problém nebo 
jsou to někteří politici, kteří nedělají svoji práci 
a spíše myslí na sebe, např. při podivném čer-
pání dotací? Proč se spíše neobsadí budova 

některého ministerstva? Stát je takový, jací jsou 
jeho obyvatelé. Pravidla jsou od toho, abychom 
přežili! Pokud někdo chce „občanskou nepo-
slušnost“, tak jedině v  souladu s čl. 23 LZPS: 
„Občané mají právo postavit se na odpor pro-
ti každému, kdo by odstraňoval demokratický 
řád lidských práv a  základních svobod, zalo-
žený Listinou, jestliže činnost ústavních orgá-
nů a účinné použití zákonných prostředků jsou 
znemožněny.“ V případě Kliniky tato situace ne-
nastala! Prostě si aktéři vybrali snadnější cestu, 
mediálně přitažlivější. Každý si tedy obsadí dům 
a  bude deklarovat společensky prospěšnou 
práci jako zdůvodnění? S obsahem činnosti Kli-
nika lze asi souhlasit, ale nelze určitě souhla-
sit s formou, jakou svoji vůli prosazují, jelikož je 
nebezpečná! Ještě nebezpečnější je plánovaný 
počin RHMP, pro udržení si moci se nechají vy-
dírat a odkoupí budovu. Jde o pobídku obdob-
ným skupinám aktivistů, aby si tímto způsobem 
vymohly bezplatné bydlení. Již to není o svobo-
dě a ani o pomoci uprchlíkům, to je prospěchář-
ství za peníze nás všech! 

Ombudsman je inspirací pro ostatní

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás informovat 
o vývoji v posledních týdnech. Podařilo se nám 
splnit náš slib, vytvoření institutu ombudsma-
na pro seniory. Od  října 2015 již paní ombud-
smanka Zdeňka Hošková řešila několik desítek 
seniorů a  jejich problémů. Institut ombudsma-
na pro seniory je velmi pozitivně vnímán občany 
MČ Praha 3, ale i širší veřejností. Jsme kontak-
továni i jinými volenými zastupiteli z měst a obcí, 
kteří by rádi náš model napodobili. Poslední ta-
kovou známkou toho, že jsme vytvořili cosi po-

zitivního, je například zmínka o ombudsmanovi 
pro seniory v rámci MČ Praha 3 v časopise Re-
fl ex, kde jej chválí J. X. Doležal ve svém článku, 
který se zabývá podvody na seniorech.

Ve  zdravotní a  sociální komisi, jejímž jsem 
místopředsedou, bych velmi rád poděkoval 
všem členům této komise za věcné a politický-
mi půtkami nezatížené jednání v rámci přípravy 
podkladů pro schvalování dotací v rámci gesce 
naší komise.

Nakonec ještě něco snad také radostného: 
od  letošního roku jsem byl poctěn tím, že vy-
konávám funkci oddávajícího zastupitele. Za-
vedl jsem praxi, že pokud snoubenci souhlasí, 
setkám se s nimi zhruba týden před obřadem 
a pohovoříme si. Mé oddávací proslovy pak nej-
sou shlukem prázdných frází, ale vždy individu-
ální a – věřím – lidské a opravdové. 

Metro D na Žižkov patří

Institut plánování a rozvoje Magistrátu hlav-
ního města Prahy zjistil, že by se směřování me-
tra D na Žižkov kvůli nízkému počtu cestujících 
nevyplatilo. Jako první má být započata výstav-
ba části trasy z Depa Písnice na Pankrác. S tím, 
že se v první řadě musí prodloužit metro do Pís-
nice, samozřejmě nelze než souhlasit. Ostat-
ně tento bod měla sociální demokracie v celo-
pražské kampani jako svou prioritu. Na  rozdíl 
od magistrátních úředníků si ale myslím, že by 
Jarov a Žižkov neměly být opomíjeny. Ve své ar-

gumentaci proti výstavbě úředníci uvádějí, že by 
metro dle propočtů vozilo ze Žižkova do cent-
ra pouze asi 33 tisíc cestujících denně, zatímco 
u ostatních tras jejich počet přesahuje 100 tisíc. 
Nicméně s novými developerskými projekty po-
čet obyvatel poroste.

Kvalitní dopravu jsou prý schopny zvlád-
nout tramvaje. Proti tomu nic nenamítám, je to 
nejčistší a  nejlepší způsob dopravy ve  městě 
a patří ke koloritu Prahy. Tramvaje jsou řešením, 
ne však z  dlouhodobého hlediska. Budeme-li 
všechnu dopravu řešit jen na povrchu, logicky 
dojde ke zvýšení hlukové zátěže pro obyvatele. 
Intervaly budou čím dál kratší a tramvaje tak bu-
dou jezdit přes Trojku takřka nepřetržitě. Bydle-
ní v blízkosti tramvajové linky, která jezdí každou 
minutu, aby přepravila narůstající počet cestu-
jících, se stane nepříliš komfortním. Kupříkladu 
již nyní má tramvaj číslo 9 čtyřminutový inter-
val. Je tedy více než patrné, že doprava pod ze-
mí výhledově představuje lepší a pohodlnější al-
ternativu. 

MČ Praha 3 a veřejné zakázky

Při zadávání veřejných zakázek se Praha 3 řídí 
nejen dosud platným Zákonem o veřejných za-
kázkách, ale i  vlastní vydanou Směrnicí. Tato 
směrnice udává kompetence jednotlivých osob 
a zároveň stanovuje postup pro zadávání zaká-
zek malého rozsahu. A to je právě téma, na které 
bych dnes rád poukázal.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou ty, kte-
ré nedosáhnou částky u dodávek a služeb dvou 
milionů Kč bez DPH a u stavebních prací šest mi-
lionů Kč bez DPH. Tyto zakázky Zákon nikterak 

neupravuje a jejich zadávání se řídí vnitřními pra-
vidly jednotlivých veřejných zadavatelů. Bývá ob-
vyklé, že zadavatelé si tyto zakázky rozdělí dle 
hodnot do několika skupin a podle toho volí způ-
sob zadání – přímé zadání, omezený oslovený 
počet uchazečů či neomezený počet uchazečů. 

Praha 3 dle své Směrnice zadává v současné 
chvíli zakázky malého rozsahu přímým zadáním 
konkrétnímu dodavateli či oslovuje tři dané do-
davatele k podání nabídky. I tento druhý způsob 
může v očích veřejnosti svádět k přímému zadání 
– je osloven „vítěz“ a k němu dvě „křoví“.

Svobodní vstupovali do  voleb mj. s  mottem 
zprůhlednění veřejných zakázek. Rádi bychom, 
aby významnější veřejné zakázky malého rozsa-
hu byly dostupné na veřejném profi lu zadavate-
le a  mohl do  nich nabídku podat jakýkoliv do-
davatel, který bude splňovat stanovená kritéria. 
Výsledkem jistě bude větší transparentnost a ne-
malá fi nanční úspora. Pevně věříme, že vedení 
radnice se k tomuto kroku odhodlá v souvislosti 
s chystaným novým Zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek. 

Nadaní studenti pomohou s rozvojem 
městské části

Rada městské části Prahy 3 schválila usnese-
ní o  spolupráci s  Dopravní fakultou Českého 
vysokého učení technického. Společně s paní 
starostkou jsem za naši městskou část pode-
psala memorandum pro oblast dopravy a pro 
oblast tzv. inteligentních měst. Jako zástup-
kyně starostky jsem pověřena koordinací spo-
lečných činností navazujících na  memoran-
dum. Studenti budou mít díky spolupráci na-
ší městské části s  jejich vysokou školou mož-

nost v rámci studijních prací se aktivně zapojit 
do dopravních projektů Prahy 3 a propojit tak 
své teoretické znalosti s praxí.

Jedním z projektů, na kterém již nyní pracu-
jeme, je studie ekologicky šetrné autobusové 
dopravy, která by mohla spojovat náměstí Jiří-
ho z Poděbrad a dolní Žižkov. V ideálním přípa-
dě by mohl do ulic vyjet elektrobus, který se již 
na  několika místech Prahy osvědčil. Zavedení 
této nové autobusové linky by ulehčilo cestová-
ní zejména seniorům a méně pohyblivým lidem.

Studenti v budoucnu budou mít možnost za-
pojit se i do budování „chytrých měst“, která vy-
užívají nejmodernější technologie, a to zejména 
v oblasti dopravy. Naše městská část je jedna 
z mála, která tento moderní koncept již nyní ak-
tivně rozvíjí. Na základě odborného rozboru lze 
v budoucnu například vytvořit mobilní aplikace, 
díky nimž půjde řídit semafory na křižovatkách 
podle aktuální situace. Stejně tak bude možné 
najít aktuálně nejrychlejší cestu domů nebo zjis-
tit, kde lze ve vašem okolí zaparkovat. 

Praha 3 vs. Česká miss

V  sobotu 2. dubna byly vyhlášeny výsledky 
České miss. Zdá se vám to jako začátek zprávy, 
která do  Radničních novin nepatří? Omyl. Ta-
to nablýskaná, ale prázdná přehlídka ženských 
těl má s městskou částí Praha 3 a především 
s místostarostou Bellu mnoho společného. Ale-
xander Bellu je jediným jednatelem společnos-
ti Break in s.r.o., která v ČR distribuuje italskou 
obuv a oblečení Nero Giardini. Společnost sídlí 
v Kubelíkově 27 (Palác Akropolis) a Bellu jedna-
telství převzal v roce 2014 (od Roberta Hurdy). 

Společnost Nero Giardini je ofi ciálním dodava-
telem bot pro Českou miss. 

Až sem by na celé věci nebylo nic zvláštní-
ho, kdyby 3. února Rada městské části nepřijala 
usnesení, kterým schvaluje záštitu Alexandera 
Bellu nad soutěží Česká miss a fi nanční spolu-
účast 100 000 Kč na propagaci městské části. 
Co přesně znamená „propagace městské čás-
ti“, nebyl ani Bellu, ani nikdo z  Rady schopen 
v interpelacích na zastupitelstvu 22. března vy-
světlit. Pátrali jsme proto na vlastní pěst. Logo 
městské části Praha 3 se neobjevuje na webu 
České miss, o záštitě také ani zmínka. V medai-
lonku jedné z fi nalistek, odvysílaném v přímém 
přenosu, se objevil záběr na kostel Nejsvětější-
ho Srdce Páně a  Žižkovský vysílač. Finalistka 
(sama z Prahy 2) sem totiž chodí venčit psa. To 
vše za 100 000 Kč z veřejné pokladny. Tohle má 
být ta „nová“ ODS?

Bohužel i jednooký Žižka vidí, že vazby spo-
lečnosti Nero Giardini a městské části Praha 3 
jsou nepříjemně blízké. A nekřesťansky drahé! 

Lucie Vítkovská / ODSSimeon Popov / TOP 09
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důležité informace

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická
14. května 10.00 –14.00
31. května 15.00 –19.00

Koněvova/V Jezerách 17. května 14.00 –18.00

Soběslavská/Hollarovo nám. 17. května 15.00 –19.00

Tachovské nám. u tunelu 18. května 13.00 –17.00

Na Vrcholu/V Domově 18. května 15.00 –19.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
4. května 13.00 –17.00

19. května 15.00 –19.00

nám. Barikád u školy
4. května 15.00 –19.00

21. května  9.00 –13.00

Kostnické nám./Blahníkova
5. května 15.00 –19.00

21. května 10.00 –14.00

Buková/Pod Lipami
7. května  9.00 –13.00

24. května 14.00 –18.00

Jeseniova 143
7. května 10.00 –14.00

24. května 15.00 –19.00

Orlická/Přemyslovská
10. května 14.00 –18.00
25. května 13.00 –17.00

Sudoměřská/Křištanova
10. května 15.00 –19.00
25. května 15.00 –19.00

Křivá 15
11. května 13.00 –17.00
26. května 15.00 –19.00

Přemyslovská/Sudoměřská 
11. května 15.00 –19.00
28. května  9.00 –13.00

U Rajské zahrady/Vlkova
12. května 15.00 –19.00
28. května 10.00 –14.00

V Zahrádkách/Květinková
14. května  9.00 –13.00
31. května 14.00 –18.00

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro 
živnostníky a fi rmy! Nevhazujte stavební suť, ne-
bezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid sta-
novišť zajistí fi rma AVE CZ odpadové hospodář-
ství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, 

další informace na  tel.: 222 116 383, 222 116 300 
a 222 116 387 a na e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery 
nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Umístění kontejnerů na bioodpad 
místo datum a čas

Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 21. května 9.00 –12.00

Na Balkáně/Pod Vrcholem 21. května 13.00 –16.00

Jeseniova 143 22. května 9.00 –12.00

Jilmová/Na Vápence 22. května 13.00 –16.00

Atrium se otevírá snoubencům 
V Rajské zahradě si snoubenci mohou říci 
své „ano“ 6. a 20. května, 3. a 17. červ-
na, 1., 15. a 29. července, 12. a 26. srp-
na, naposledy pak 9. a 23. září. Obřady 
se budou konat vždy od  10.00, 11.00, 
12.00 a  13.00 hodin. Jsou osvobozeny 

od správního poplatku. Na Žižkovské věži 
je možné uzavřít manželství každý čtvrtý 
čtvrtek v měsíci od 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 a  12.00 hodin. Případní zájemci 
zaplatí poplatek za  pronájem observa-
toře. Ta bude v době konání svatby pro 

běžné návštěvníky uzavřená. Od  května 
je možné uzavřít sňatek nově v koncertní 
a výstavní síni Atrium v Čajkovského uli-
ci. Za využití koncertní síně nebude nutné 
platit. Oddávací hodiny jsou 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 a 12.00. 

Omezení provozu 
Odbor dopravy upozorňuje na  omezení provo-
zu na  komunikaci Ondříčkova v  úseku Žižkovo 
nám.–Táboritská z  důvodu opravy kanalizace 
v termínu 9. až 31. května. Objízdná trasa bude 
vedena po  komunikacích Lupáčova–Chelčické-
ho–Prokopova. Dále upozorňujeme na  pokra-
čování výkopových a  stavebních prací na  ko-
munikacích Habrová, Osiková, Pod Lipami 
a Českobrodská z důvodu celkové rekonstrukce 
hlavního kanalizačního řadu. Kvůli údržbě a čiště-
ní bude uzavřen Žižkovský tunel od 22.00 hodin 
dne 14. května do 6.00 hodin dne 15. května. 

Kočky z Parukářky vyhrály na body
Odchytová akce zaměřená na  snížení nárůstu populace volně žijících koček 
v  areálu Jeseniova 1667/36 byla plánovaná s  útulkem a  odchytovou služ-
bu Městské policie hl. města Prahy na  termín od pátku 8. dubna do neděle 
10. dubna. Dne 1. dubna byla veřejnost v blízkém okolí informována formou 
informačních letáků. Hlavní důraz byl kladen na krmičky koček – ty byly požá-
dány, aby v uvedených dnech své svěřence nekrmily a zajistily pro ně jen pit-
nou vodu. Přes veškerou snahu oddělení správy zeleně MČ Praha 3 zabránit 
nezodpovědným krmičkám koček vložit za  plot objektu krmení, se stalo, že 
v nestřežený okamžik byly kočky nakrmeny, a tím byla celá třídenní akce a ně-
kolikadenní práce zmařena. Na  tuto akci jsme čekali v pořadníku odchytové 
služby jeden dlouhý rok a teď opět musíme počkat další rok, abychom ji mohli 
zopakovat. Věříme, že tentokrát úspěšně. 

Oddělení osobních dokladů chystá novinky
V  současné době probíhá instalace 
nového pracoviště – speciální kabiny 
na příjem žádostí o cestovní pasy a ob-
čanské průkazy s  biometrickými úda-
ji, dále se bude instalovat klimatizační 

jednotka do  prostor úřadu Seifertova 
51, přízemí, kde klienti oddělení osob-
ních dokladů čekají na odbavení. Bude 
zde zřízen také hrací koutek pro nej-
menší, aby pomohl rodičům malých 

klientů přečkat dobu, než budou od-
baveni. Navíc bude poskytnuto mož-
né občerstvení chladnou pitnou vodou 
z automatu. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
NAROZENÝCH V ROCE 2015 A 2016

CO JE POTŘEBA:

Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými 

dětmi tohoto obřadu (trvalé bydliště na území městské 

části Praha 3), ozvěte se prosím na níže uvedený kontakt 

a uveďte:

 jméno a příjmení dítěte  datum narození dítěte 

 adresu trvalého bydliště dítěte  příjmení rodičů 

 telefonní kontakt 

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.

Vyřizuje:

Odbor kultury Úřadu městské části Praha 3

Jana Křivonosková, Lipanská 14, 130 00 Praha 3 

tel: 222 116 349, e-mail: janakr@praha3.cz

 

Sportovní a rekreační areál Pražačka v květnu a červnu zve 
SPORTOVNÍ AREÁL PRAŽAČKA
 Sezóna začíná… Otevíráme antu-

kové kurty na nohejbal, volejbal, te-
nis a kurt na beach

 29. 5. Dětský den – den plný her 
pro malé i  velké (pod záštitou rad-
ní pro školství městské části Prahy 3 
Mgr. Jaroslavy Sukové)

PLAVECKÝ AREÁL PRAŽAŽKA
 Otevírací doba pro veřejnost – vnitř-

ní bazén: po–pá 6.00 – 8.00 hod. 
a 19.30 – 21.45 hod., so 10.00 až 
18.45 hod., ne 10.00 –16.30 hod.

 Plavání pro důchodce – vnitřní ba-
zén út, st a čt 12.00–13.00 hod.

 venkovní bazén – otevření v  druhé 
polovině května (dle počasí) 

PARK RAJSKÁ ZAHRADA
 denně otevřeno od 7.30 do 20.00

 kavárna s čerstvou výběrovou kávou 
a zákusky

 dětské hřiště a  venkovní posilovna 
pro veřejnost

 multifunkční hřiště 
 pétanque v Rajské zahradě – pravi-

delná akce Nové Trojky
 st 1. 6. Dětský den ve  spolupráci 

s Lesy hl. m. Prahy – poznávání přírody
8.00 –12.00 hod. MŠ a ZŠ Prahy 3

 12.00 –16.00 hod. veřejnost
 so 25. 6. – III. ročník fotbalového 

turnaje pro hráče 15 až 25 let (bližší 
informace na 724 321 043)

 pravidelné páteční termíny pro svatby

STADION VIKTORKY ŽIŽKOV
 čt 12. 5. – 3. ročník fotbalového tur-

naje „O  pohár Františka Josefa I.“ 
Pro MŠ a ZŠ na území MČ Prahy 3

 MŠ 9.00 –11.00 hod.,
 ZŠ 13.00 –15.00 hod.
 zápasy FNL – FK Slavoj Vyšehrad
 zápasy ČFL – FK Viktoria Žižkov

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
V JILMOVÉ ULICI
 so 25. 6. 11.00 –18.00 Prázdniny za-

čínají – závody a doprovodné akce
 denně otevřeno pro veřejnost 
 po – ne, svátky 14.00 –19.00 hod.

TEENAGERSKÝ PARK 
V HABROVÉ ULICI
 multifunkční hřiště
 boulderová stěna, in-line bruslení,  

další zajímavé prvky a překážky

Praha 3 podpoří 
den orientačního běhu
V pražských lesoparcích se i  letos uskuteční pohár žactva 
v  orientačním běhu. Jedná se o  tradiční závod série Dnů 
s mapou. Tento závod je zařazen do Světového dne orien-
tačního běhu. Podporuje ho i městská část Praha 3.
Soutěžní klání je zařazeno do programu Ministerstva práce, 
školství a tělovýchovy. „Pro tento konkrétní závod to zname-
ná, že pokud škola projeví zájem, může do něj do 8. května 
přihlásit své žáky přes garanta projektu,“ uvedl ředitel závo-
du Přemysl Prášek. Pro žáky, kteří se prostřednictvím svých 
učitelů přihlásí, je celá akce zdarma. 

Závodní tratě jsou ale připraveny i  pro děti s  rodiči. Pro 
nejmenší děti je nachystána trať po fáborcích bez doprovodu 
rodičů. Jako nesoutěžní kategorie budou připraveny dvě tratě 
především pro neorieňtáky nad 15 let. „Nově letos připravuje-
me trať Elite, která bude náročná a bude určena pro zkušené 
a aktivně běhající závodníky,“ vysvětlil ředitel závodu. Letos se 
běží v prostoru Sídliště Invalidovna a především vrchu Vítkov, 
kde dosud nikdy žádný závod v orientačním běhu nebyl.

Garantem závodu se letos stala i třetí městská část. „Je to 
velmi dobrý nápad, který by mohl pomoci přilákat nejen děti ze 
základních škol k běhání. Když mě oslovili pořadatelé, neváhala 
jsem ani na chvíli. Běhání v přírodě podporuji. Navíc na Praze 3 
máme spoustu zeleně a krásné parky, které k pohybu přímo 
vybízejí,“ řekla radní Irena Ropková.  -daf-
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rozhovor

„Osobně preferuji hrát skladby tak, 
jak byly starými mistry napsány,“ 
říká Václav Hudeček
K příležitosti povýšení Žižkova na město vystoupí 16. května od 20 hodin v kostele sv. Prokopa 
houslista Václav Hudeček. Fenomenální virtuos se Radničním novinám svěřil se svou láskou 
k hudbě, starým mistrům i vlastním houslím, které dokonce trumfnou legendární stradivárky.

Na  velkých pódiích stojíte již 
od patnácti let. Jaký byl Václav Hu-
deček, když vystupoval s  Králov-
skou fi lharmonií, a jaký je dnes?
Byl mladý, nezkušený, plný očekává-
ní a zajímal se především o fotoapa-
ráty a letadla. Právě to bylo zřejmě 
jedním z důvodů, proč se na svých 
prvních koncertech v londýnské 
Royal Albert Hall, kde vás poslou-
chá 8 000 diváků, nesesypal. Sa-
mozřejmě byl jako muzikant vždy 
perfektně připravený, ale důležitost 
těch chvil na tak významném pó-
diu a s tak věhlasným orchestrem si 
vůbec neuvědomoval. Dnešní Vác-
lav Hudeček si naopak uvědomuje, 
jaké to bylo štěstí, že začínal v těch 
zázračných letech šedesátých, kdy 
Československo bylo vnímáno jako 
mimořádně kulturní země, kdy naše 
fi lmy vítězily na světových festiva-
lech, kdy se agentury praly o naše 
symfonické orchestry, výtvarníci 
a architekti dobývali svět. Tato at-
mosféra, která byla cítit v celé kul-
turní části zeměkoule, určitě sehrála 
významnou roli i v začátku meziná-
rodní kariéry chlapce z Čech.

O tom, že jste byl žákem legendár-
ního Davida Oistracha, se napsalo 
již mnoho. Přesto se zeptám: jaký 
doopravdy byl?
David Oistrach byl jedinečný člo-
věk. Přestože patřil k největším 
muzikantům 20. století, vůbec se 
nechoval jako mnoho takzvaných 
virtuosů dnešní doby. Byl pokorný, 
laskavý a neobyčejně skromný. Roz-
dával svoje umění a pomoc nezištně 
a ve srovnání s dnešními astronomic-
kými honoráři daleko méně význam-
ných umělců prakticky zadarmo. 
Neliboval si ani v luxusu, ani ve vý-
středním oblékání a asi by se dnes 
moc divil, co všechno je možné vidět 
a slyšet v koncertních sálech. 

Sám učíte v  rámci luhačovických 
kurzů. Co nejdůležitějšího předá-
váte dál svým žákům?
Luhačovická akademie je letní škola, 
která trvá 14 dnů. Je to velmi ome-
zený čas a způsob výuky se nedá 
srovnávat s řádným studiem na kon-
zervatoři nebo AMU. Nicméně pro 
mladé talentované hudebníky je se-
tkání s muzikantem, který takřka 
denně stojí na koncertním pódiu, 
zajímavé a poučné. Zkušenosti jsou 
přínosné zvláště pro ty studenty, 
kteří mají ambice stát se sólisty. Vý-
uka je velice individuální a každé-
mu se snažím pomoci. Samozřejmě 
se studenty, kteří se účastní aka-
demie, mohu opakovaně pracovat 

daleko intenzivněji. Já sám jsem ab-
solvoval asi pětkrát podobné kurzy 
v Curychu u vynikajícího houslisty 
Nathana Milsteina, který pocházel 
ze stejné školy v Oděse jako David 
Oistrach, ale jeho rodina se odstěho-
vala po revoluci do USA. 

Platíte za  skvělého virtuosa. Dává 
vám někdo zpětnou vazbu kromě 
obecenstva?
Moc rád hraji se svými letními stu-
denty, a to nejen s aktuálními vítě-
zi z Luhačovic, ale i když už dospě-
jí a jsou laureáty velkých světových 
soutěží. Je radost prožívat vzájemné 
souznění na koncertním pódiu. Na-
víc mám skvělou ženu, která má neo-
byčejně vytříbený vkus, a to nejen pro 
vnímání hudby, a která je mým nejlep-
ším rádcem, pomocníkem a „zpětnou 
vazbou“. 

Ke které skladbě nebo autorům se 
nejraději vracíte?
Z houslových koncertů asi nejčas-
těji hraji Dvořáka, Čajkovského 
a Vivaldiho.
Do  jaké míry je náročné sesta-
vit skladby tak, aby program ba-
vil nejenom vás, ale i diváky? Jsou 
stále největšími tahouny kon-
certních síní autoři jako Mozart, 
Beethoven nebo Dvořák?
Za staletí před námi bylo napsá-
no tolik nádherné hudby, že ji ani 
za jeden celý houslistický život ni-
kdo není schopen nastudovat. Pub-
likum miluje starou hudbu, baroko, 
klasicismus, romantiku. Jsou ale i ži-
jící skladatelé, zvláště pak součas-
ná mladá generace, kteří píší skvělé 
skladby. 

Měl jste zapůjčené i slavné housle 
od Stradivariho. Jsou mýty o jejich 
zvuku pravdivé, anebo se vyrovnají 
vašim nejlepším houslím?
Stradivariho nástroj, který je ve stát-
ní sbírce a na který jsem několik let 
hrál, nepatří bohužel k tomu nejlep-
šímu, co tento velký Ital postavil. 

Pro mě jej z nepochopitelných dů-
vodů Josef Suk v sedmdesátých le-
tech vyměnil za špičkový Stradiva-
riho nástroj Camposelice, na který 
hrával jeden z největších českých 
houslistů Váša Příhoda. Vzhledem 
k tomu, že moje nástroje mají zna-
telně lepší zvuk než státní stradi-
várky, záhy jsem je do sbírek ode-
vzdal, aby byly k dispozici dalším 
kolegům, a vrátil jsem se ke svým 
instrumentům. Co se mýtů týká, to 
by bylo na dlouhé povídání. Krátce 
řečeno: než špatného Stradivariho, 
raději dobrého Helmera (Carolus 
Helmer, pražský houslař a současník 
Stradivariho – pozn. red.).

Někteří špičkoví umělci si vzali 
za cíl zpopularizovat vážnou hudbu 
kombinováním různých žánrů. Jak 
se na to díváte vy?
Bohužel je v tomto snažení i veliké 
množství takových, kteří nemajíce 
vlastní nápady takzvaně „povyšu-
jí“ skladby velkých skladatelů. Ti 
však podobné „služby“ ke své pro-
pagaci opravdu nepotřebují. Stale-
tí už prokázala jejich velikost, ge-
nialitu a dokonalost. Leonarda da 
Vinci také nepřemalováváte, aby se 
stal přístupnější publiku. Samozřej-
mě existují i zdařilé úpravy a pro-
jekty, které však nemají za cíl něco 
popularizovat, nýbrž jedná se větši-
nou o úpravu pro určité nástrojové 

obsazení hrajícího ansámblu. Osob-
ně však preferuji hrát skladby tak, 
jak byly starými mistry napsány. Mo-
zart, Brahms, Vivaldi a všichni další 
opravdu nepotřebují býti populari-
zováni tím, že jsou přepisováni. 

Co plánujete na tento rok?
Je toho hodně, na podzim zahájí-
me 25. sezónu Svátků hudby v Pra-
ze a já už svoji 50. sezónu na kon-
certních pódiích! V Luhačovicích se 
koná 20. akademie a to je jen zlomek 
našich jubilejních aktivit. Kromě 
toho samozřejmě desítky koncertů 
doma i v zahraničí.

Martin Hošna

Leonarda 
da Vinci také 
nepřemalováváte, 
aby se stal 
přístupnějším 
publiku

VÁCLAV HUDEČEK (nar. 1952) 
patří ke špičkovým houslovým 
virtuosům a pro svůj nezaměni-
telný styl hraní je vyhledávaným 
interpretem. Svoji kariéru zahá-
jil již v 60. letech, kdy ve věku 
patnácti let vystoupil na koncertu 
v Londýně s Royal Philharmo-
nic Orchestra. O den později ho 
slyšel legendární David Oistrach, 
předpověděl mu velkou budouc-
nost a nabídl mu pedagogickou 
pomoc. Od svého londýnského 
debutu vystupoval po celém 
světě na nejprestižnějších podi-
ích (Carnegie Hall, Royal Festival 
Hall, Suntory Hall, Osaka Festival 
Hall, Sydney Opera) a s nejlepšími 
světovými orchestry. Jeho nahráv-
ka Vivaldiho Le Quattro Stagioni 
s dirigentem Pavlem Koganem je 
od roku 1992 stále nejúspěšnější 
produkcí v České republice. Vác-
lav Hudeček za ni obdržel zlatou 
a v roce 1997 platinovou desku.
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programy 

Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Za Trojku (Atrium a KC Vozovna) 
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
 3. út 19.30 V. Petrášek – violon-

cello, D. Pokorný – housle, 
M. Levický – klavír (L. Janá-
ček, S. Prokofjev, A. Dvořák)

 7. so 15.00 Klavírní trio Sixtyeight 
(„Doloroso“ – E. H. Grieg, 
B. Smetana, P. I. Čajkovskij)

 9. po 19.30 Dvořákův komorní or-
chestr, dirigent J. Vodňanský 
(W. A. Mozart a další)

11. st 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica (Koncert 
k poctě Karla IV.)

12. čt 19.30 Rostoucí ticho: aktuální 
hudba pro shakuhachi

16. po 18.00 Leticia Gómez-Tagle – 
klavírní recitál

18. st 19.30 Jarní koncert souboru 
Malá česká muzika Jiřího 
Pospíšila

19. čt 19.30 Setkání s hudbou 
(A. Dvořák, V. Bellini a další)

24. út 19.30 Bennewitzovo kvarteto 
J. Fišer – housle, Š. Ježek – 
housle, J. Pinkas – viola, Š. Do-
ležal – violoncello (J. Haydn, 
W. A. Mozart, A. Dvořák)

VÝSTAVY
5. 5. – 27. 5. 2016
Václav Berdych – fotografi e a koláže

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464

e-mail: infocentrum@praha3.cz
Možnost změny programu v  měsíci 
květnu! Z důvodu plánované rekonstruk-
ce. Prosím sledujte www.praha3.cz

Na  programy označené hvězdičkou * 
je třeba si vyzvednout volné vstupenky 
z důvodu omezené kapacity, jedná se 
o fi lmové projekce a vlastivědné vycház-
ky a vybrané přednášky. Vstupenky bu-
dou k dispozici na recepci Informačního 
centra Praha  3, vždy od  prvního pra-
covního dne v daném měsíci, od devíti 
hodin. Děkujeme za pochopení. 

 5. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory; 18.00 Filmová 
projekce – Příběh Marie* – 
francouzský fi lm

 9. po 17.00 Čína ve 20. století – 
přednáška Mgr. Jana Duška

10. út 10.00 Vlastivědná procház-
ka * – Žižkovské dominanty 
a památky; 18.00 Autorské 
čtení – Bára Šťastná 

11. st 17.00 Indie – přednáška 
J. Hlavničkové.

12. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory 

16. po 17.00 Duchovní systémy Asie 
– přednáška Mgr. J. Duška

18. st 10.00 Vlastivědná procházka 
* - Žižkovské dominanty a pa-
mátky; 17.00 Zdravá výživa 
– přednáška v rámci pre-
ventivního programu „Zdraví 
na Trojce“

19. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory; 18.00 Filmová 
projekce – Zkáza krásou * – 
Lída Baarová 

25. st 17.00 Civilizační choroby 
26. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 

pro seniory 
31. út 10.00 Žižkovské kočárková-

ní * – Žižkovské dominanty 
a památky

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

12. – 30. 5. Češi Mariboru s láskou

 

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796

www.zatrojku.cz/vozovna

Herna je otevřena pondělí až sobota 
od 10 do 19 hod. kromě časů progra-
mu pro dospělé. Kavárna je otevřena 
pondělí až sobota od 11 do 19 hodin, 
v době programu i déle.

 3. út 9.00 Ústav úžasu a Jakub 
Folvarčný: Vlk a hlad

 4. st 16.00 Fresh Senior Zlatá 
šedesátá – Jiří Štědroň

 5. čt 16.00 Perníková chaloupka 
+ Romance o Karlu IV. 

 6. pá 10.00 Rodičovský klub Vozov-
na – čtení a povídání pro děti 
a rodiče

 7. so 10.00 Ústav úžasu a Jakub 
Folvarčný: Cirkus prdítko 

10. út 16.00 Loutky bez hranic: 
Tři medvědi a drzá Máša; 
18.00 Karel IV. jako literát 

11. st 16.00 Fresh Senior: Tvůrčí 
dílny s Miladou Gabrielovou

12. čt 20.00 koncert Bizzare Band 
+ Herky 

13. pá 10.00 Autorské čtení pro děti 
a rodiče 

14. so 10.00 Ústav úžasu a Jakub 
Folvarčný: Karlova a Jaromí-
rova pohádka 

16. po 17.00 Z historie Prahy 3 – 
Žižkov v době vlády Karla IV. 
– přednáška 

17. út 9.00 Ústav úžasu a Jakub 
Folvarčný: Tajná pohádka 

18. st 16.00 Fresh Senior: Dekame-
ron aneb Milostný deník por-
tugalské jeptišky Marianny; 
17.00 Vyhlášení vítězů literární 
soutěže k projektu Literáti 
z naší čtvrti. 

19. čt 16.00 Šípková Růženka + 
Romance o Karlu IV.; 19.00 
Hudební informační středis-
ko – komentovaný posle-
chový večer s hostem: Pavel 
Opočenský 

20. pá 10.00 Rodičovský klub Vozov-
na – čtení a povídání pro děti 
a rodiče

23. po 17.00 Asijské dny – Info 
Dráček: přednáška 
o Vietnamu 

24. út 16.00 – 18.00 Ústav úžasu 
a Jakub Folvarčný – divadelní 
workshop pro děti 

25. st 16.00 Fresh Senior – Filmový 
klubíček Ondřeje Suchého

26. čt 18.00 Literární večer: Literáti 
o Karlu IV.; 20.00 koncert 
Cermaque Circus a Iamme 
Candlewick

27. pá 16.00 – 18.00 Tančíme v kruhu 
28. so 14.00 – 17.00 Výtvarné dílny 

pro všechny 
30. po 10.00 Autorské čtení pro děti 

a rodiče 
31. út 16.00 Divadlo Krab: Otázky 

netopýra Ušíka 18.00 zdarma 
ARTE dílny Klubu REMEDIUM 
- Vernisáž

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno 
jinak. Na zadaná představení není 

možné objednávat vstupenky.

 1. ne Per Olov Enquist: Noc 
tribádek  (3D company)

 3. út M. Gavran: Smích zakázán 
(3D company) 

 4. st K. Hanzlík, J. Verne: Vynález 
zkázy – new generation (Diva-
dlo Aqualung)

 5. čt 19.00 A. Burzyńska: Ideální 
pár (TEĎ! Divadlo)

 8. ne Akt
 9. po G. Montero: Frida K. 

(3D company)
10. út Vyšetřování ztráty třídní knihy   
11. st Němý Bobeš
12. čt Afrika
13. pá The Conquest of the North 

Pole (Cimrman English 
Theatre)

14. so Ty a já jsme tr... (Ty-já-tr)  
15. ne 19.00 České nebe
16. po W. Adler: Válka Roseových 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)  
17. út Záskok
18. st Dobytí severního pólu
19. čt Blaník
20. pá M. Gavran: Smích zakázán 

(3D company)  
22. ne Cimrman v říši hudby   
23. po M. McKeever: Hvězdné 

manýry (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)  

24. út Hospoda Na mýtince   
25. st Vražda v salónním coupé   
27. pá The Stand In 

(Cimrman English Theatre)  
28. so T. Pratchett: 

Muži ve zbrani aneb Celá 
Zeměplocha jest jevištěm!  
(Divadlo AQUALUNG)

29. ne Dlouhý, Široký a Krátkozraký  
30. po K. Čapek, O. Lážnovský: 

Válka s mloky 
(Divadlo Aqualung)  

31. út Švestka pro HELPPES  

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349

Rezervace na www.kinoaero.cz a kaž-
dý všední den po–pá 10–17 na tel. čís-
le: 608 330 088. Pro uživatele chytrých 
telefonů je zdarma ke stažení aplikace 
s aktuálním programem KINOKLUB.

Kino Aero v květnu doporučuje: 

 2. so 18.45 MET: Live in HD | 
Madama Butterfl y

 4. po 19.00 Kamčatka – poloostrov 
sopek

12. út 17.00 Příběh lesa – premiéra
16. so 18.45 MET: Live in HD | 

Roberto Devereux
18. – 20.4. Festival tibetských fi lmů
22. – 24.4. Přehlídka Kelly Reichardt
26. út 20.30 Aero Naslepo
27. st 20.20 PechaKucha Night Prague
30. so 18.45 MET: Live in HD | Elektra

Projekce pro seniory – každé úte-
rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30
 5. út 10.00 Brooklyn
 7. čt 13.30 Trabantem do poslední-

ho dechu
12. út 10.00 Mustang
14. čt 13.30 Kmotr
19. út 10.00 Ave, Caesar!
21. čt 13.30 Já, Olga Hepnarová
26. út 10.00 Příběh lesa
28. čt 13.30 Anomalisa

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 
i dospělé, více na www.aeroskola.cz.

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

VÝSTAVA VE FOYER:
2. 5. –  31. 5. 2016
FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE –
FOTO PAVEL RYDL

 1. ne 19.30 Manolito Simonet y su 
Trabuco  

 3. út 19.30 Music Infi nity: Nonkeen 
Featuring Nils Frahm + sup-
port Andrea Belfi 

 5. čt 19.30 Ed Motta  
 7. so 20.00 Travis O‘Neil and his 

cardinal sins – křest CD

22. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE
9.–13. 5.

(program na str. 11)

 9. po 18.40 Music Class – Work-
shop s The Ukulele Orchestra 
Of Great Britain; 

 19.30 Euroconnections: 
The Ukulele Orchestra 
Of Great Britain

16. po 20.00 Fekete Sereklet a Stu-
dio Damúza: Kár  – premiéra  
(dVA)

17. út 20.00 Fekete Sereklet a Stu-
dio Damúza: Kár  

19. čt a 20. pá 19.30 B. Martinů: 
Ženitba & Dvakrát Alexandr  

22. ne 19.30 SÓLSTAFIR
24. út 19.00 Planet Connection:  

Gaby Moreno + doprovodný 
program zaměřený 
na guatemalu 

25. st 19.30 Music Infi ny: Kalipo 
+ Ambassadeurs

26. čt 19.00 Vltava – Já čekám v Če-
chách tour, křest alba Čaroděj

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 3. út 20.00 Spitfi re Company: 
Aimal Exitus

 5. čt 20.00 ME-SA / Andrej Petro-
vič: L / One of the Seven

 6. pá 22.00 Radio Wave / Genot 
Centre: SILENT_NIGHT#6

 9. po 20.00 NANOHACH / 
L. Švejdová / M. Trpišovská: 
Den a noc a noc a den 

11. st 20.00 Tanec HAMU 2016
13. pá 20.00 Tanec HAMU 2016
14. so 20.00 NANOHACH / 

M. Záhora: Devoid
15. ne 16.00 H. Strejčková: 

Mezi námi
16. po 11.00 H. Strejčková: 

Mezi námi
17. út 10.00 a 20.00 Farma 

v jeskyni / V. Dočolomanský: 
Informátoři

18. st 20.00 VerTeDance / J. Havelka 
/ Clarinet Factory: Korekce

19. čt 20.00 Prague Pride & Nadar 
Rosano: Dogtown

20. pá 20.00 Barbora Látalová a kol.: 
Different?

21. so 17.00 L. Vagnerová 
& Company: Mah Hunt 
(veřejná zkouška)

22. ne 20.00 L. Vagnerová 
& Company: Mah Hunt

23. po a 24. út 18.00 TANEC PRAHA 
DĚTEM; 19.30 Debata k fi lmu 
PS DANCE! a TPV

25. st 16.00 TANEC PRAHA DĚTEM: 
Otevřená hodina dětského 
studia

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 5. čt 20.00 OTK + Nesbitts
12. čt 20.00 Koonda Holaá
19. čt 20.00 Hynkovy zámky
26. čt 20.00 Annima

Sdružení 
výtvarníků ČR
Korunní 119

12. čt 17.00 Vernisáž výstavy Pře-
mysla Jindry

Národní památník 
na Vítkově 
U Památníku 1900, 
Praha 3

do 12. 6. Uhasit hořící svět. 
Pacifi smus a české země 
v 1. polovině 20. století 
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kultura

Festival integrace Slunce zve na hudbu, 
tanec a divadlo bez bariér 
Festival integrace Slunce nabídne letos v termínu 9.–13. května už po dvaadvacáté prostor 
na pódiu i pod ním všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního stavu, kteří se chtějí 
zapojit do kulturního dění. 

V průběhu pětidenního fes-
tivalu se představí divadel-
ní soubory i kroužky ze zá-
kladních a středních škol, 

ale například i z Jedličkova ústavu. 
Závěr bude pak patřit workshopu 
Hele lidi pod vedením lidí z občan-
ského sdružení Slepíši, které se spe-
cializuje na zprostředkovávání ži-
votních zkušeností lidí se zrakovým 
postižením.

Na Festival integrace Slunce se ce-
lá řada vystupujících vrací již několik 
let. Cení si hlavně otevřené atmosféry 
a možnosti vystoupení před příznivě 
naladěným publikem. Na diváky če-
ká přehlídka pohádek, tanečních, pě-

veckých i hudebních vystoupení sou-
borů nejen z Prahy. Již poněkolikáté 
se představí i slovenské taneční diva-
dlo neslyšícího tanečníka Dallo.

Dojde k opakování loňské výstavy 
fotografi í Jana Šilpocha, fotorepor-
téra měsíčníku Můžeš. Výstava bu-
de k vidění v průběhu května mimo 
Palác Akropolis v prostorách Husova 
sboru v pražských Vršovicích. Foto-
grafi e ukazují lidi, kteří potřebují po-
moci s obranou svého světa.

„Sice zmizelo mnoho bariér fyzických, 
přibylo však míst, kam mohou postižení 
i senioři. Tisíce mentálně postižených lidí 
nalezly a nalézají svá místa i v našem svě-
tě. Ale ústrky, ponižování, bariéry byro-

kratické i právní zdaleka všechny nezmi-
zely,“ uvedla ředitelka festivalu Vlasta 
Rydlová.

Festival integrace Slunce si klade 
za cíl včlenit do většinové společnos-
ti znevýhodněné spoluobčany tím, že 
jim nabízí možnost prezentace v bez-
bariérovém prostoru Paláce Akropo-
lis. Koná se dvakrát do roka, v květnu 
a v listopadu. Vždy v dopoledních ho-
dinách patří jeviště amatérským sou-
borům z celé republiky: prostor tak 
dostane celá řada divadelních i hu-
debních spolků z ústavů sociální pé-
če, mateřských, základních a střed-
ních škol, a to i těch speciálních. 

-red-

Informační centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad 
zve na autorské čtení, procházky i fi lmové projekce
V květnu se koná v Informačním 
centru Praha 3 opět zajímavý pro-
gram, který nabídne služby om-
budsmana pro seniory, ale také 
procházky Prahou 3, fi lmové pro-
jekce, anebo autorské čtení Báry 
Šťastné. V průběhu měsíce červ-
na bude Informační centrum Pra-
ha 3 z důvodu rekonstrukce sute-
rénních prostor zavřené. Aktuální 
informace o provozu najdete 
na www.praha3.cz.

Ombudsman pro seniory, který bude 
k dispozici v infomačním centru 5., 
12., 19. a 26. května od 10 do 14 ho-
din, poskytne seniorům poradenství 
v oblasti bydlení, důchodů, sociál-
ních a zdravotnických služeb a vol-
nočasových aktivit. Filmová pro-
jekce Příběh Marie vypráví o cestě 
z vnitřní izolace, do které se dostane 

hlavní hrdinka ve své hluchoslepo-
tě. O velkolepé Číně se můžete více 
dozvědět z přednášky Jana Duška 
9. května od 17 hodin. Z autorského 
čtení Báry Šťastné jste se mohli těšit 
již v minulosti, kdy v informačním 
centru představila svoji deníkovou 
prózu Šťastný život. Na volné pokra-
čování Jak jsem sebrala odvahu naváže 
novinářka a spisovatelka 10. května 
od 18 hodin

O exotické Indii více prozradí 
ve své přednášce Jarmila Hlavníč-
ková 11. května od 17 hodin, do Asie 
a jejích duchovních systému zasvě-
tí 16. května od 17 hodin Jan Du-
šek. Za žižkovskými dominantami 
a památkami zavedou vlastivědné 
procházky a žižkovské kočárková-
ní 10., 18. a 31. května od 10 hodin. 
Trasa procházky povede přes Ma-
hlerovy sady, televizní věž, židovský 

hřbitov, koncertní síň Atrium, kos-
tel sv. Rocha, nejstarší  část Olšan-
ských hřbitovů, hotel Olšanka, kostel 
sv. Prokopa, žižkovskou radnici, ne-
zapomene se ani na sochu K. H. Bo-
rovského na Havlíčkově náměstí. 
Místo srazu: Mahlerovy sady  (z uli-
ce Ondříčkova).

O zdravé výživě a záludných civi-
lizačních chorobách se více dozvíte 
v přednáškách 18. května a 25. květ-
na od 17 hodin v rámci preventivní-
ho programu „Zdraví na Trojce“. 

Filmová projekce 19. května od 
18 hodin Zkáza krásou vypráví o he-
rečce Lídě Baarové, která se zapsala 
do fi lmových dějin nejen svými role-
mi, ale také faktem, že byla milenkou 
ministra říšské propagandy Josepha 
Goebbelse. Kvůli plánované rekon-
strukci je možná změna programu. 

-red-

22. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE: PESTRÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM

 9. po  9.00 MRAZÍK – pohádkový 
muzikál Zámeček Střelice, 
příspěvková organizace, Tet-
čická 311/69, Střelice; 
9.30 SLUNÍČKA ZŠ, Ružinov-
ská 2017/20, P4; 

 9.40 POHÁDKA NEPOHÁDKA 
Centrum integrace dětí a mlá-
deže, z. s., Peckova 277/7, P8; 
10.00 PRAŽSKÉ JEZULÁTKO 
Domov soc. služeb, 
Vlašská 25, P1; 
10.30 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
Škola pro sluchově postižené, 
Výmolava 169, P5; 
11.00 DIVADLO PSYCHECHE: 
HOUSTONE, MÁME PRO-
BLÉM! Pujmanové 8, P4; 

10. út 9.00 NO TO JE CIRKUS! 
Gymnázium, SOŠ, ZŠ, MŠ 
pro sluchově postižené, 
Ječná 27, P2;

 9.30 VOLNÝ ČAS NA MODRÉ 
Kupeckého 576, P4; 
10.00 PRINCEZNA SE ZLA-
TOU HVĚZDOU NA ČELE 
ANEB MYŠÍ KOŽÍŠEK POHO-
DA, Janského 2437, P5; 
10.30 SNĚHURKA A 7 
TRPASLÍKŮ Domov Sedlec 
SPHP o.p.s., Roztocká 33/13, 
P6 – Sedlec; 
11.00 – HUDEBNÍ VYSTOU-
PENÍ KROUŽKU REV!VAL ZŠ 
a PŠ, Arkadie, o.p.s. U No-
vých lázní 1286/9, Teplice

11. st 9.00 ÓDIVADLO: HOLUBINA 
Dobrá divadelní dílna, pavilon 
19, Psychiatrická nemocnice 
Bohnice, Ústavní 91/7, P8; 

9.30 PÁSMO PÍSNÍ ZŠ Jeseni-
ova 96, P3; 
10.00 – TANEČNÍ SOUBOR 
BALÓNKY ZŠS Rooseveltova 
169/8, P6; 
10.30 ČERNÝ DEN NA TOL-
ŠTEJNĚ ANEB VESELÉ 
KRVEPROLÍVÁNÍ TAMTÉŽ  
Gymnázium pro zrakově 
postižené a Střední odborná 
škola pro zrakově postižené, 
Radlická 115, P5; 
11.00 POHÁDKA O CHYT-
RÉM HONZOVI MŠ a ZŠ 
Sadová 530, Želešice

12. čt 9.00 ŠKOLA HROU ANEB 
ZLOMOVÉ OKAMŽIKY 
V ŽIVOTĚ J. A. KOMENSKÉ-
HO Kolektiv žáků 6. a 9. třídy 
U ZŠ Jedličkova ústavu a škol, 
V Pevnosti 4, P2; 
9.40 O VELIKÉ ŘEPĚ ZŠ Jed-
ličkův ústav a školy, V Pevnos-
ti 4, P2; 
10.00 SŮL NAD ZLATO 
Dětské centrum Paprsek, 
Šestajovická 580/19, P9 – 
Hloubětín; 
10.30 TANEČNÍ VYSTOUPE-
NÍ SOUBORU BÁRTLOVKA 
+ PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ 
SOUBORU BÁRTLOVKA 
MŠS, ZŠP a ZŠS, P9, Bártlova 
83; 
11.00 KÁVA & CUKRÍK – 
TANEČNÍ DIVADLO Z RETRO 
OBDOBÍ 50. LET, KTERÉ VÁS 
ROZVESELÍ Dalibor Gajdoš 
„Dallo“, Stupava, Slovensko

13. pá 10.00 Workshop HELE LIDI

V Galerii pod radnicí proběhne 
výstava „Češi Mariboru s láskou“
Ve spolupráci s Kulturním spolkem 
Slovinsko a Slovinským spolkem Jo-
sipa Plečnika se od 12. do 30. května 
koná výstava, která připomene život 
české menšiny v Mariboru.

Málokdo ví, že Češi byli na přelo-
mu 19. a 20. století v Mariboru, dru-
hém největším městě bývalého Štýr-
ska, dnešní Republiky Slovinsko, co 
do počtu obyvatel, na třetím místě 
po Slovincích a Němcích, a zanechali 
po sobě nesmazatelné stopy. Badatel-
ské práce mariborských studentů, kte-
ré výstava nabízí podrobněji ke zhléd-
nutí, byly vytvořeny pod mentorstvím 
ing. Evy Dvořákové a staly se i námě-
tem Šumných stop Maribor, Radova-
na Lipuse a Davida Vávry.

Výstava bude tematicky rozdě-
lena na tři celky. První z nich bude 
věnován továrníkovi Josefu Lange-

rovi, který nechal vybudovat park 
okolo své letní rezidence. Ve své po-
slední vůli si vlastník sklárny v Josip-
dolu na Pohorju přál zachovat park 
pro veřejnost, nicméně po jeho smr-
ti byl areál rozparcelován sportovním 
družstvům a posléze se z něho stal 
fotbalový stadion. Postupná devasta-
ce parku byla pečlivě zdokumentová-
na. Dalším tematickým celkem bude 
práce zamlčeného architekta Maxe 
Czeikeho, občana německé a česko-
slovenské národnosti, jehož maje-
tek byl po válce zkonfi skován a sám 
Czeike popraven. Přestože jeho jmé-
no bylo úmyslně zatajováno, archi-
tekt je autorem mnoha cenných ur-
banistických řešení městských čtvrtí. 
Součástí výstavy je také dokumenta-
ce dalších architektonických pamá-
tek občanů české národnosti. 

-ham-

foto: ilustrační foto
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MEZINÁRODNÍ

PRAHA

International conservatory Prague

pozvánky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PIETNÍ AKT

U PŘÍLEŽITOSTI 71. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY, 
KTERÝ PROBĚHNE 5. KVĚTNA 2016 V 11 HODIN.

NÁDVOŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA PRAŽAČCE

NAD OHRADOU 25/1770, PRAHA 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÁS ZVE NA

pátek 6. 5. 
od 15 hod. do 20 hod.

dřevosochání 

dřevařská show Eurojack

moderuje Standa Berkovec

sobota 7. 5. 
od 10 hod. do 20 hod.

dřevařská show Eurojack – 6 náročných 

disciplín, umělecké dřevosochání

Doprovodný program: 
soutěže pro dospělé (řezání velkou ruční pilou, zatloukání hřebíků) i pro děti 

(kutálení kotoučů), poznávací soutěže v oboru myslivosti, výtvarné práce se dřevem, 

hudební program Real American Country Revival (14.00, 16.00 a 18.00), občerstvení

VSTUP ZDARMA

www.praha3.cz /// facebook.com/praha3.cz

VRCH PARUKÁŘKA

6. a 7. 5. 2016

UMĚNÍ 

HRY SE DŘEVEM

       DEN
KARLA  IV.
21.      5.
------  2016
OD 14 HODIN
NA NÁMĚSTÍ 
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

Alexander Bellu, 
zástupce starostky MČ Praha 3, 

zve na

PO CELÉ ODPOLEDNE BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:

PARTNEŘI:

PŘEDSTAVÍ SE: ÚČINKUJÍ: 
KAREL IV. A JEHO DRUŽINA, 

ŽIVOT NA CÍSAŘSKÉM DVOŘE I V PODHRADÍ

RICHARD TESAŘÍK

UKÁZKY STŘEDOVĚKÉ HUDBY A TANCE 

MARCELA BŘEZINOVÁ

STŘEDOVĚKÁ DÍVČÍ VÁLKA

HRY A SOUTĚŽE NEJEN PRO DĚTI 

STŘEDOVĚKÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ

ŘEMESLA A OBČERSTVENÍ

PAVLA FOREST

 POHÁDKOVÉ VYSTOUPENÍ MINIKONÍKŮ PRO NEJMENŠÍ 

KEJKLÍŘ RUDY HARDEN

STŘEDOVĚKÁ HUDBA REBULE 

DIVADLO V PYTLI

ZNÁMÉ MELODIE Z OBLÍBENÉHO MUZIKÁLU 

NOC NA KARLŠTEJNĚ V SCÉNICKÉM PROVEDENÍ 

MEZINÁRODNÍ KONZERVATOŘE PRAHA

FRANTIŠEK SKŘÍPEK 

ROCKBAND RICHARDA SCHEUFLERA

16. 5. od 17.00 hodin

Žižkov v době Karla IV. – přednáška
10. 5. od 18.00 hodin

Karel IV. jako literát

NA VŠE VSTUP ZDARMA

26. 5. od 18.00 hodin

Literáti o Karlu IV. 

VSTUP ZDARMA

věnováno 700. výročí 
narození Karla IV. 

a jeho zakladatelské 
činnosti

-

-

-



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2016

MŠ Žerotínova – školka plná radosti a pohody
Pokud někdo hledá mateřskou 
školu s téměř domáckou atmosfé-
rou, usměvavými paní učitelkami, 
veselými dětmi a spokojenými ro-
diči, pak je určitě správně na naší 
adrese v Žerotínově ulici. Jsme 
součástí ZŠ Chelčického a již šes-
tým rokem se snažíme předškol-
ním dětem předávat naše znalosti 
a zkušenosti nejlépe, jak umíme. 

Ve školce si především hrajeme, ale 
také se každý den učíme spoustu 
důležitých věcí. Náš školní vzdělá-
vací program „Svět je jako dome-
ček složený z barevných kostiček“ 
je sestaven tak, aby se děti nenásil-
nou a pro jejich věk přijatelnou for-
mou seznamovaly se vším, co je pro 
život a každodenní činnosti důle-
žité. A pozadu určitě nezůstáváme 
ani s kulturou a různými zábavně-

-vzdělávacími akcemi. Od podzi-
mu s dětmi pravidelně docházíme 
do nově vzniklého divadélka v KC 
Vozovna, abychom společně sledo-
vali osudy Kvítka Vítka a jeho ka-
marádů. V březnu nás pak ve školce 
navštívili čeští i zahraniční studenti 
z VŠE a v rámci mezinárodního pro-
gramu Erasmus připravili pro dě-
ti zajímavý velikonoční workshop. 
Příchod jara děti oslavily vynesením 
Morany do lesoparku na Parukářce 
a počátkem dubna se příjemně bá-
ly ve sférickém kině u sledování pří-
běhu o dvou rybičkách a záchraně 
jejich domova – korálového útesu. 
Klaun Pepíno všechny děti roze-
smál a roztancoval, v květnu nás po-
hádkoví skřítkové poučí o zdravé 
výživě a červen bude časem louče-
ní s budoucími prvňáčky. Ti si nej-
prve užijí přespání ve školce s pyža-

movým večírkem a dobrodružným 
hledáním pokladu skřítka Pořádníč-
ka a potom spolu se všemi ostatní-
mi dětmi pojedou na celodenní vý-
let do zahrad a Centra řemesel fi r-

my Botanicus v Ostré. V úplném 
závěru školního roku se pak spo-
lečně se všemi dětmi a jejich rodi-
či sejdeme na již tradiční Dvorečko-
vé párty. Budeme slavnostně šerpo-

vat školáčky, bavit se u představení 
hudebního divadélka LaLa, grilo-
vat špekáčky, vychutnávat si spous-
tu dalších dobrot…   prostě si užívat 
společnou radost a zábavu. Již teď 
se těšíme!  

Pavla Ladrová 
vedoucí učitelka MŠ Žerotínova

Představujeme školní jídelny ZŠ a MŠ Pražačka: Je libo nášup?
ZŠ a MŠ Pražačka nabízejí dětem pr-
votřídní podmínky pro výuku a škol-
ní jídelna, zrekonstruovaná před 
osmi lety, nezůstává pozadu. Jak 
ve vlastní jídelně, tak i v zázemí ku-
chyně vládne vzorný pořádek a čis-
tota. A k tomu všemu vůně právě při-
pravených jídel.

Po krátkém seznámení s ředitelem 
školy jsme se odebrali přímo do jí-
delny, kde nás již očekávala vedou-
cí, paní Naděžda Verešová, kte-
rá nám ukázala „zákulisí“ kuchyně 
a v plném proudu jsme viděli pří-
pravy na výdej obědů. „Já se svými 
osmi spolupracovnicemi máme denně 
na starosti stravování žáků ZŠ, gymná-
zia a v době rekonstrukce ještě naše nej-
menší z MŠ na Jarově. To je celkem 480 
dětských strávníků a k nim je třeba při-
počíst ještě asi 70 dospělých pracovníků 
školy,“ říká paní Verešová. Ne všich-

ni přihlášení se denně dostaví, ale 
průměrný počet porcí činí asi 420. 
Tím ovšem výčet nekončí, ve zdejší 
jídelně se chystá i několik porcí di-
etních, včetně diety bezlepkové. Pa-
ní vedoucí k tomu poznamenává, že 
vše probíhá pod dohledem nutriční-

ho terapeuta a za součinnosti s ro-
diči dětí se zdravotními problémy. 
Zaujala nás rovněž pestrost jídelníč-
ku, který obsahuje i vlastní receptu-
ry. „Klademe důraz na čerstvé a kvalit-
ní suroviny od osvědčených dodavatelů.
Z těchto surovin připravujeme denně 

dvě jídla, přičemž jedno je vždy bezma-
sé. Preferujeme dostatek rybích pokrmů, 
dvakrát až třikrát týdně nabízíme oblíbe-
né salátové bary, kde si děti mnou namí-
chat salát podle své chuti. A to a to vše je 
doplněno ovocem a třemi druhy nápojů,“ 
doplňuje Naděžda Verešová, sama 
též vyučená kuchařka a absolvent-
ka hotelové školy. Zároveň dodává, 
že velcí jedlíci si mohou přijít i pro 
nášup. Jídelníček je v několikatýden-
ním předstihu zveřejňován na inter-
netu a žáci si jednotlivé obědy regis-
trují přes počítač pomocí čipu.

Zajímavostí této školní jídelny je 
i fakt, že zajišťuje pitný režim pro je-
den z nejstarších vytrvalostních bě-
žeckých závodů Běchovice–Praha. 
A nutno dodat, že pracovnice té-
to jídelny si svými výkony na poli 
gastronomickém rozhodně nezadají 
s výkony sportovními. 

Jan Dvořák

Zápis do předškolních 
zařízení pro školní rok 
2016/17
Kapacita mateřských škol je dostatečná pro umístění 
všech dětí z Prahy 3 od tří do šesti let věku, které se dosta-
vily k zápisu. Lze konstatovat, že do mateřských škol zři-
zovaných Prahou 3 bude přijato každé dítě, které do srp-
na 2016 dovrší tří let. Těchto dětí přišlo letos k zápisu 418. 
Dětí pod tři roky věku přišlo k zápisu do MŠ 142 a bylo 
z nich umístěno pouze 67 dětí. 

Městská část Praha 3 
má dále kapacitu 44 
míst v jeslích v Rohá-
čově ulici. Do toho-

to zařízení přišlo  letos k zápisu 50 
dětí, ale může být přijato pouze 25 

dětí. Neumístěné děti budou vedeny 
jako náhradníci a budou umisťovány 
v případě uvolnění místa v průběhu 
školního roku. Je zjevné, že stoupá 
poptávka rodičů po umísťování dětí 
mladších tří let věku, a proto radnice 

připravuje výstavbu dalšího před-
školního zařízení v ulici Buková s ka 
pacitou minimálně 96 míst a v roce 
2017 bude otevřena nová mateřská 
škola Třebešín s kapacitou 80 dětí. 

 -red-

RÝŽOVÁ KAŠE S OVOCEM

SUROVINY NA ČTYŘI PORCE:
 1 l mléka
 0,3 kg rýže
 sůl
 0,2 kg cukru
 vanilkový cukr

  ½ kg mraže-
ných jahod

  kelímek 
šlehačky

POSTUP:
Uvaříme kaši v mléce, ochutíme cuk-
rem a solí. Jahody rozšleháme s cuk-
rem, přidáme šlehačku. Porci kaše 
na  talíři přelijeme rozšlehanými jaho-
dami a ozdobíme kouskem ovoce.

Kantorský ples roztančil všechny 
návštěvníky

Nejen tanec, ale i další zajímavý 
program přilákal prvního dubna 
dvě stovky návštěvníků 1. Kantor-
ského plesu, který zorganizovali ře-
ditelé škol zřizovaných MČ Praha 3 
ve spolupráci s odborem školství 
a pod patronátem radní pro škol-
ství Jaroslavy Sukové. Program 
v kongresovém sále hotelu Olšan-
ka zahájily starostka Vladislava 
Hujová a ředitelka ZŠ a MŠ nám. 
J. z Lobkovic Naděžda Hrebíková. 

Tanec, vystoupení zpěváka Martina 
Maxy a dvojnásobných účastníků 
semifi nále soutěže Česko-Slovensko 
má talent skupiny Pyroterra včetně 
světelné show si přítomní užívali. 
„Moc se nám tu líbí, odnášíme si dárek 

ze soutěže obrázků a jsme spokojené, že 
se s námi vyfotil Martin Maxa,“ svěřila 
se před půlnocí Martina Svatošová, 
která se o plesu dozvěděla od své ka-
marádky učitelky.

Aby si návštěvníci mohli odnést 
dárek, museli si koupit kupón a dát 
hlas jednomu ze tří obrázků, které 
namalovaly děti ze tří našich základ-
ních škol. Autorkou obrázku, kte-
rý získal nejvíce bodů a tím i nárok 
na odměnu, je Barbora Martínková 
ze ZŠ Pražačka. Druhé až třetí místo 
obsadily Klára Fialková ze ZŠ a MŠ 
Chmelnice a Jana Kapets ze ZŠ 
a MŠ J. Seiferta. Podle příznivých 
ohlasů se zdá, že by se pořádání kan-
torského plesu mohlo stát příjem-
nou tradicí.  -red-

školství

ZŠ CHELČICKÉHO PODPOŘILA 
KLOKÁNEK
Škola uspořádala za  pomoci rodi-
čů sbírku pro Klokánek  ze Štěrbo-
hol. Díky tomu bylo možné předat 
tolik potřebné dětské pleny, vlhčené 
ubrousky, toaletní a hygienické po-
třeby, prášky na praní a aviváže. Ne-
chybělo ani dětské oblečení a hrač-
ky. Poděkování patří všem, kdo se 
sbírky účastnili a komu není lhostej-
ná tíživá fi nanční situace Klokánků.

foto: Radko Šťastný

fo
to

: R
ad

ko
 Š

ťa
st

ný



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2016

hledáme
LIDI

SPRÁVNÉ

Mestská policie hl. m. Prahy provádí nábor nových uchazeců na pozici strázníkaˇ ˇ ˇ

Petr BohPetr BohPetr BPetr BohBohPetr BohBohBohPeetetrPetr BohPetr BohPetr BohBoBoBohBP áček, 24áček, 24áček, 24áček, 2áček, 24áček, 24áček, 24áček, 2áček,áček  let u M let u M let u M let u Mlet u M let u Mu  PPPPPP VeronikaVeronikaeroni  KostřKosKosKostKostKos KostřástřábřábKosKoossKo oová, 10 ová, ová,áová,ová, 10 ováová, á,á, let u MPlet u MPu MPMP Jiří Kříž, 1 rok u MP KarolínaKarorolínaKarolínaroro LiškovLiškLišková, 12 letleetetetletetletetleetlee u Mu MMPMPMP

POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / 

bezúhonnost a spolehlivost

www.mppraha.cz

e-mail: nabor@mppraha.cz

tel: 222 02 5018

adresa: Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10

KONTAKTY:

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
NABÍZÍME BENEFITY: NÁSTUPNÍ  PLAT

28 000   30 000 Kč
Hrubý plat po absolvování pětiměsíčního nástupního 
kurzu a přiznání všech nabízených benefitů

*

*

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
STRAVENKY − 100 KČ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

inzerce/pozvánky

  Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400.

  VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a  opra-
va rozvodů plynu, vody, kanalizace a topení. 
Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz, 
tel.: 603 937 032.

  Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití zá-
clon, markýzy, čalounění dveří, shrnovací dve-
ře, renovace oken, silikon. těsnění – 30% úspo-
ra tepla, malování, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339, www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

  Malířské a lakýr. práce+úklid, levně kvalit-
ně, p. Sus, tel.: 603 505 927.

  HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ.Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské, pod-
lahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu, domu, nebytových prosto-
ru. Mobil 777 670 326.

  Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. 
Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, roztočů, alergenu 
a skvrn různých původů. Rychle, kvalitně a lev-
ně. Doprava Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

  Stropní sušák prádla – prádlo se snad-
no vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž 
na míru. Tel.: 602 273 584.

  HODINOVÝ MANŽEL – profe sionál ní po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

  Koupím lidový kroj, tel.: 603 410 736.
  Koupím vánoční ozdoby, betlém, osvětlení aj. 

tel.: 603 410 736.
  Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 

Tel. 604 617 788.
  Jazyk. lektor nabízí výuku AJ + douč. základ. 

NJ a FJ. Tel.: 728 547 591.

  Koupím byt. Tel. 733 676 230.
  Prodám pravý český med od  bratra vče-

laře, cena 150 Kč/kg. Při odbšru 3 a více ks 
cena 139 Kč/kg. Volejte: 607 811 636.

  Trénujeme s Kung-Fu Pandou! Příměstský 
tábor s výukou Kung-Fu, Tai-Ti a sanda. Cimbur-
kova 19, P3. Termíny 1. – 8. 7. a 25. – 31. 8. (lze 
i jednotlivé dny). Finančně podpořeno  městskou 
částí Praha 3. Podrobnosti na tel. 606 582 848 
nebo na webmaster@kungfu-praha.com.

  Byt, sklep či nebytový prostor koupím. 
Seriózně! Tel.: 603 177 793

  Zprivatizovali jste byt a máte vysoké splát-
ky? Přímý zájemce od vás odkoupí byt v Praze 
na investici pro své děti a seniorům nabízím, že 
je nechám v bytě dožít za menší nájemné. Tel.: 
608 661 665.

  Přímý zájemce koupí dva byty v Praze 3 
a okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší byt 
pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na stěhování ne-
spěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy 
nebo exekuce. Tel. 608 661 664.

  Vyklidím Váš byt a jiné prostory za velmi přízni-
vé ceny. Tel.: 608 884 148.

  Vyklízím a likviduji pozůstalosti – rychle, kva-
litně a levně. Předám vám čistý byt. Roman, 
tel.: 775 520 155.

  KVALITNÍ OPRAVY STŘECH – KLEMPÍŘI
– POKRÝVAČI – NÁTĚRY. Tel. 605  350  665 
www.strechyjarnov.cz.

  Pronejmu levně sklad 30 m2 v suterénu s vý-
tahem v P3. Tel. 604 725 657.

  Jiu-Jitsu na Balkáně 812, P3, po–st 19.00 až 
20.30 hod. Tel. 604 725 657

  Koupím byt 80 m2 a více, Praha 3. Tel.: 
604 806 085, ok@centrum.cz.

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

Koněvova 205, Praha 3, tel.: 604 887 365
www.diabetologiepraha3.cz

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

POZOR NA NĚ!

V případě výskytu: 158

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

ŠMÁTRALKA TLAČENICOVÁ
Smatrus grupus

!
Místo výskytu

Způsob obživy

Prevence

Již 15 let 
na realitním trhu

Hledáme pro naše klienty byty v Praze 3 ke koupi 
i pronájmu, zejména 2+1/kk nebo 3+1/kk.

Volejte: +420 732 903 030
Petr Dvořák, realitní makléř pro lokalitu Praha 3

PARK PARUKÁŘKA
3. a 4. června 2016

SOBOTA
12.00�–�21.00 hod.

14.00 KAPRIOLA
 16.00 STRAHOV

18.00 ŽÁDNEJ STRES
20.00

 JABLKOŇ

PÁTEK
14.00�–�21.00 hod.

18.00 HROMOSVOD
20.00

PSH

STAROSTKA MČ PRAHA 3 VLADISLAVA HUJOVÁ 
VÁS ZVE NA PÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU

MODERUJE KAREL ZIMA

DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽE / SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PIVOVAR ŽIŽKOVSKÉHO PIVOBRANÍ 
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI 14–19 HOD.: 

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ / NAFUKOVACÍ ATRAKCE …

DEGUSTACE PIV 30 MINIPIVOVARŮ
WWW.PRAHA3.CZ               

 /PRAHA3.CZ

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

VSTUP ZDARMA

OD 10 DO 16 HODIN

PRO MALÉ I VELKÉ

 

Partner akce:

29. 5. 2
0

1
6

www.praha3.cz
Najdete nás na facebooku
facebook.com/praha3.cz
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ze života Prahy 


Praha 3 vydala přehled dětských hřišť
Na území třetí městské části se nalézá přes čtyřicet veřejně přístupných hřišť s nejrůznějším 
vybavením, s nimiž se můžete detailně seznámit v publikaci Dětská hřiště městské části Praha 3.

Kam vyrazit s dětmi na 
skluzavku, prolézačku, 
pískoviště, tobogán ne-
bo houpačku, vám pora-

dí nový přehled hřišť, který každou 
lokalitu zdokumentoval na fotogra-
fi ích a doplnil strukturovaným po-
pisem. Součástí přehledu jsou kro-
mě 41 hřišť spravovaných městskou 
částí a Sportovním a rekreačním 
areálem Pražačka tři hřiště na Vít-
kově ve správě Magistrátu hl. měs-
ta Prahy. Každé hřiště nabízí spe-
cifi cké vyžití nejenom pro děti, ale 

i pro dospělé. Ve vybavení jsou 
na některých místech zahrnuty po-
silovací lavičky, pingpongové stoly, 
hřiště na míčové hry nebo běžecká 
dráha. Zcela ojedinělou zábavu na-
bízí diskgolfové hřiště Krejcárek, 
na němž si zájemci mohou procvičit 
svoje dovednosti s létajícím talířem. 
V přehledu nechybí ani Dopravní 
hřiště Jilmová, kde si děti mohou 
vyzkoušet, jak se správně chovat při 
jízdě na kole, tříkolce, bruslích a ko-
loběžce v dopravní špičce. Pro lehké 
zorientování slouží čtenáři i úvodní 

mapa, kde jsou vyznačena všechna 
hřiště na Praze 3. „Je naším přáním, 
aby publikace, která se Vám nyní dostá-
vá do ruky, se stala Vaším průvodcem 
a poskytla Vám o hřištích ucelené a uži-
tečné informace. Pokud Vám bude po-
mocí při volbě tras a cílů Vašich vychá-
zek a aktivit, bude možno říci, že splnila 
svůj účel,“ uvedla starostka Vladisla-
va Hujová.

Publikace Dětská hřiště měst-
ské části Praha 3 vyšla v nákladu 
1000 kusů, z něhož 400 kusů bylo 
distribuováno do všech základních 

a mateřských škol na Praze 3 k vol-
nému využití. Školská zařízení tak 
získala pomocníka, který bude děti 
motivovat k aktivnímu trávení vol-
ného času na čerstvém vzduchu. 
Knížka je zdarma k dostání v Infor-
mačním centru Praha 3 (Milešov-
ská 1), v Kulturním centru Vozovna 
(Za Žižkovskou vozovnou 18) nebo 
po telefonické domluvě na odděle-
ní správy zeleně OTSMI (Olšanská 
7, vchod z Pitterovy ulice). 

-ham-

Žáci z Trojky podpořili dobročinné Kuře 
V úterý 5. dubna se konal charita-
tivní závod Aprílový běh s kuřetem 
Nadace rozvoje občanské společ-
nosti a České televize. Běh, který 
se letos uskutečnil už po dvaadva-
cáté, odstartoval zástupce starost-
ky Alexander Bellu. 

Charitativní akce tradičně proběh-
la ve spolupráci se Základní ško-
lou Jeseninova a jejím Sportovním 
klubem, který dobročinnou sbírku 
uspořádal již podesáté. Každoročně 
projekt podporuje nejen hlavní měs-
to Praha, ale i městská část Praha 3. 

Letos se jí zúčastnilo 473 žáků ve vě-
ku mezi sedmi a deseti lety. Běh se 
uskutečnil v rámci dlouhodobého 
projektu Pomozte dětem, který trvá 
již od roku 1988. Jeho hlavním cílem 
je pomoc ohroženým a znevýhodně-
ným dětem do osmnácti let v České 
republice, a to především jedincům 
se zdravotním a sociálním znevý-
hodněním. Nadaci mohou požádat 
o podporu všechny projekty, kte-
ré realizují pomoc pro skupinu dě-
tí, ale i konkrétního člověka. Nadace 
následně z přihlášených projektů vy-
bere ty, které podpoří. Za dobu trvá-

ní celého projektu se tak již podařilo 
rozdělit úctyhodných 204 milionů 
korun. Aktivity SK ZŠ Jeseniova při-
spěly za posledních deset let do po-
myslné dobročinné kasičky již více 
než 165 tisíci korun. 

Kromě charitativního cíle mě-
lo ale běžecké dopoledne také svůj 
sportovní smysl. Účastníci měli to-
tiž také šanci představit své nadá-
ní v jednotlivých atletických disci-
plínách. V rámci závodu probíhal 
i nábor do sportovních klubů, takže 
se celou akci podařilo využít i k při-
lákání dalších dětí k aktivnímu po-

hybu, který je při dnešním převláda-
jícím životnímu stylu velmi důležitý 
pro udržení zdraví nejen mladé ge-
nerace. „Jsem velice rád, že městská část 
Praha 3 podporuje charitativní akci to-
hoto typu, kdy děti pomáhají dětem. Ne 
pro každého je dnes pohyb samozřejmos-
tí. Velmi mne potěšilo, že v letošním ro-
ce se podařilo vybrat přes 21 000 Kč. Vý-
těžek poputuje přímo k dětem, které ho 
potřebují. Již nyní se těším na další roč-
ník,“ komentoval projekt zástupce 
starostky a hlavně letošní „startér“ 
běhu Alexander Bellu. 

Michal Stromský

AntiFETfest opět s žižkovskou účastí
Finále soutěžního festivalu amatér-
ských fi lmů AntiFETfest 2016 aneb 
jde to i jinak! se ani letos neobejde 
bez dvou projektů žáků a studen-
tů z Prahy 3. Filmová projekce pro-
běhne v kině Světozor.

Festival je určený pro žáky základ-
ních a středních škol a nízkopraho-
vé kluby pro děti a mládež s temati-
kou rizikového chování. Do soutěže 
byly přihlášeny obrazové snímky 
pojednávající například o drogové 
závislosti, kriminalitě, šikaně, rasis-
mu, gamblerství či domácím násilí. 
Před samotným celopražským fi nále 

probíhá v městských částech lokální 
kolo. Toho žižkovského se zúčastni-
lo pět snímků. „Teď se podávaly fi lmy. 
Přihlásily se čtyři fi lmy ze základní a je-
den ze střední školy. Je to velmi dobrá 
účast,“ okomentoval soutěž zástup-
ce starostky David Gregor. Všech-
ny se budou promítat v kině Aero 
na Žižkově. „Bude to pro děti zážitek, 
vidět svůj výtvor ve velkém kině,“ dodal 
Gregor. Porota následně vybere dva 
snímky, které postoupí do fi nále. Fi-
nálového promítacího odpoledne se 
zúčastní maximálně čtyřicet fi lmů. 
Z každé městské části postupuje je-
den fi lm v dané věkové kategorii. Ne 

všude se ale děti do soutěže přihlá-
sí. Celý projekt je hlavně o prevenci 
před rizikovými jevy: „Vítězné snímky 
samozřejmě dostanou ocenění. Hlavním 
cílem projektu je především preventivní 
účinek a předcházení negativním spole-
čenským jevům. Lehce si to zapamatu-
jí jak tvůrci, tak i dětští diváci, kteří se 
půjdou na snímek svých spolužáků podí-
vat,“ uvedl místostarosta. Finále v ki-
ně Světozor proběhne 14. června. 

Daniel Filípek

Žižkovanka zahraje seniorům

V úterý 10. května od 14 hodin se 
koná v kongresovém sálu hotelu 
Olšanka taneční odpoledne pro se-
niory Prahy 3, které již tradičně 

připravuje dechový orchestr Žižko-
vanka ve spolupráci s radnicí Pra-
hy 3. Vstup je zdarma. 

 -red-

Fotosoutěž má první vítěze
Praha 3 ocenila nejúspěšnější 
účastníky fotosoutěže v katego-
rii ZIMA za skvělé snímky na webu 
městské části. Od 15. 4. může kaž-
dý hlasovat o nejlepší fotografi e 
z období JARO.

Pavel Vojtěch, Jindřich Stehlík 
a Bohuslav Hlavsa si odnesli výhry 
za poutavé fotografi e zimní atmosfé-
ry, kterou zachytili svým objektivem 
v ulicích, parcích a prostranstvích 
třetí městské části. Dříve sněhem po-
krytá Parukářka, zledovatělé náměs-
tí Jiřího z Poděbrad nebo zádumčivá 
Rajská zahrada se nyní obalují zele-
ní a květy, jež můžete zvěčnit svým 
fotoaparátem a podělit se o svůj vý-
sledek na stránkách www.praha3.cz/
fotosoutez/, kde probíhá celoroč-

ní hlasování. K datu vytištění toho-
to čísla Radničních novin je tu již 
28 fotografi í z období JARO, celá jar-
ní fotosoutěž bude ukončena ke dni 
20. července. Spuštění letní fotosou-
těže je naplánováno na 21. června, 
skončí posledního dne v září.

Zároveň došlo k drobné úpra-
vě pravidel, přibyly administrativní 

statistiky průběhu hlasování u jed-
notlivých fotek z důvodu vyšší kon-
troly, aby uživatel nemohl hlasovat 
pro více než jeden snímek za den. 

 -ham-

Těšme se na rozšířené farmářské trhy
Farmářské trhy se už staly důleži-
tou součástí koloritu Trojky a zdejší 
občané si tuto akci velmi oblíbili. Už 
teď se můžou těšit na řadu novinek.

Praha 3 se stává stále vyhledávaněj-
ším místem pro život rodin a právě 
farmářské trhy jí v současné době 
dodávají i v tomto ohledu určitou 
exkluzivitu. I proto se úřad městské 
části rozhodl tuto oblíbenou aktivi-
tu do budoucna významně rozšířit 
a na nový koncept se můžeme těšit 
už od příštího roku. Trhy se totiž bu-
dou konat hned na několik dalších 
místech, která navrhli sami občané 

ve veřejné diskuzi a v následné anke-
tě. V současné době se všechny ná-
vrhy vyhodnocují a probíhá výběr 
dvou až tří nejvhodnějších lokalit. 
Mezi horké favority patří například 
Tržiště pod Krejcárkem nebo Tržiš-
tě na Chmelnici. Vedení městské čás-
ti si přeje plynulý a bezproblémový 
přechod na rozšířený systém trhů. 
Z toho důvodu byla ještě pro tento 
rok prodloužena stávající smlouva 
s fi rmou, která trhy dosud pořádá. 
Od roku 2017 se však už můžeme tě-
šit na pokračování oblíbených far-
mářských trhů na více místech. 

-mis-

www.praha3.cz/fotosoutez
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Linka pomoci obětem násilí pracuje nonstop
Na telefonní linku 116 006 se může ob-
rátit každý, kdo se cítí být obětí trest-
ného činu, a to bez ohledu na to, zda 
trestný čin byl nebo nebyl oznámen. 
Volat mohou oběti různých forem ná-
silí včetně násilí domácího. Pomoc 
na lince je určena i obětem nedbalost-
ních trestných činů, např. dopravních 

nehod. Linka poskytuje okamžitou po-
moc, rady a informace ženám, mužům 
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém 
podezření, že jsou obětí některé z  fo-
rem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociál-
ního, stalkingu, nebezpečných výhrů-
žek a podobného trestného jednání. 

Na  linku 116 006 mohou volat po-
zůstalí po obětech úmyslných i nedba-
lostních trestných činů, kterým  zpro-
středkuje rychlou a  nadstandardní 
pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nej-
blíže situované kvalitní služby. Linka po-
skytuje pomoc také svědkům trestných 
činů, kteří byli událostí traumatizováni, 

potřebují psychickou podporu a  infor-
mace o svých právech a ochraně nebo 
se odůvodněně obávají, že se mohou 
stát obětí trestného činu a svou situaci 
potřebují konzultovat.

Linka pomoci obětem násilí pracuje 
nonstop, je bezplatná a poskytuje dis-
krétně odborné rady. Vznik a  provoz 

této nové služby je realizován díky fi -
nanční podpoře Nadace Open Socie-
ty Fund Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je fi nancován z Nor-
ských fondů.  -red-

Veletrojka startuje už potřetí 
Již třetí ročník veletrhu poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb pod ná-
zvem Veletrojka se uskuteční 9. červ-
na na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Návštěvníci budou mít možnost sezná-
mit se s nabídkou jednotlivých organiza-
cí, vyzkoušet si zajímavé činnosti a  hry, 
ochutnat nebo si odnést některý z výrob-
ků, ale připraven bude také doprovodný 
program s  řadou hudebních a  tanečních 
vystoupení. 

Přehlídku služeb, na  níž se předsta-
ví široké spektrum organizací, pořádá 
ve  spolupráci s  poskytovateli sociálních 
a  návazných služeb třetí městská část. 
Na třetím ročníku veletrhu podle vyjádře-
ní zástupce starostky pro sociální záleži-
tosti Davida Gregora najdou zájemci opět 
pestrou nabídku organizací, jejichž služby 
mohou lidé ocenit v jakékoli životní etapě. 

Rodiče s dětmi mohou načerpat řadu in-
spirací a zábavy u stánků rodinných cen-
ter, jako jsou Nová Trojka, Paleček nebo 
Dům dětí a  mládeže Ulita nebo také 
u 147. pionýrské skupiny Galaxie. Svoje 
stánky zde bude mít i řada pacientských 
organizací – například společnost ERGO 
Aktiv, která pomáhá lidem po  mozkové 
příhodě, nebo sdružení pacientek s  ná-
dorovým onemocněním prsu Mamma 
HELP. Možnosti, jak trávit volný čas, ale 
i poradenství v sociální oblasti nabídnou 
seniorům pracovníci sdružení Remedium 
a svoje služby představí i zástupci komu-
nitního centra Armády spásy na Praze 3, 
Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřova-
telský domov Praha  3, Centrum Martin, 
Tichý svět nebo Život 90. Chybět nebu-
dou ani organizace na podporu integrace 
cizinců nebo lidí bez domova. 

-red-

Bezplatné kurzy češtiny pro cizince
Městská část Praha 3 otevírá od června 
do listopadu 2016 bezplatné kurzy češ-
tiny pro cizince ze třetích zemí dlouho-
době pobývající v ČR. Jednotlivé lekce 
budou tematicky zaměřeny na  běžné 
životní situace, jako jednání na úřadech, 
pracovní pohovor, a také na seznámení 
s legislativním rámcem různých oblastí 
života (podnikatelská činnost, pobyt ci-
zince na území ČR apod.). Kurzy budou 
probíhat ve  dvou úrovních, pro začá-

tečníky a pokročilé, a ve dvou na sebe 
navazujících tříměsíčních cyklech. Zá-
jemci se mohou informovat na telefon-
ním čísle 222 116 460 nebo na e-mai-
lu viktord@praha3.cz. Kapacita kurzů je 
omezená na 15 osob. Výuka bude za-
jištěna lektory Centra pro integraci ci-
zinců, o. p. s., v rámci projektu Praha 3 
– Integrace cizinců 2016 městské části 
Praha  3 spolufi nancovaného Minister-
stvem vnitra ČR. 

Rodinný klub Ulitka
My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26

Otevřený klub pro rodiče s malými dět-
mi a těhotné ženy.

19. čt 16.00 Pohádkový les – lesem 
plném soutěží vás provedou 
pohádkové bytosti v parku 
Krejcárek

14. so 11.00 – 16.00 Férová snídaně 
KZ Krejcárek   

čtvrtek 10.00 – 11.00 Cvičení s kočárky  

Ulita
Dům dětí a mládeže
Na Balkáně 2866/17a
tel.: 271 771 025–26,
606 611 920
www.ulita.cz

7. so – 8. ne 10.00 –17.00 Tábor 
nanečisto  

10. út 17.00  Japonské košíčky 
z pedigu  

24. út 17.00 Drátované větrohry  
28. so 14.00  –  22.00 Ulitafest 2016  

Beztíže
nízkoprahový klub
Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz

Může přijít kdokoliv ve věku 11– 21 let, 
každý všední den od  14.00 do
19.00 hodin, a  to i ve většině svátků 
a prázdnin. Nabízíme zábavu (PC, fot-
bálek, hřiště), podporu a pomoc (po-
kud máš nějaké problémy nebo něco 
řešíš) a  také pohodu. Vstup zdarma, 
každý může kdykoliv přijít (a odejít).

Nízkoprahový klub Husita
Nám. Barikád 1
npkhusita.husitskecentrum.cz

 3. út GirlsInDaClub - dívčí odpoled-
ne na klubu

 6. pá Čarodějnická přespávačka
 9. po English competition
11. st Bezpečná láska – otevřená 

diskuze
17. út Ukaž, co je v tobě! – improvizace
18. st Toulky přírodou
24. út Laser game

Nová Trojka
Jeseniova 19
tel.: 777 650 759,
222 589 404
www.nova-trojka.cz

 6. pá 18.00 a 7. so 9.30 Pyžámkový 
večírek aneb Užijte si večer, 
o vaše děti se postaráme my

13. pá 15.00–20.00 Výprodej 
dětského outletu – 
TOTAL SALE 50 %

14. so 9.00–18.00 Den pro děti z pěs-
tounských a sociálně znevý-
hodněných rodin.

15. ne 14.00 Pétanque v Rajské 
zahradě

16. po 10.00 Komunikace v rodině 
aneb Tchyně mi nerozumí

17. út 15.30 Jarní koncert hudebních 
kurzů Nové Trojky

20. pá 16.00 Sekty a riziko jejich vlivu 
na děti; 15.30 Odlehčovací 
pátek pro pěstounské rodiny.

22. ne 9.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy; 20.00 Třicátá pátá 
Procházka fi lmem – Nanuk – 
člověk primitivní (1922)

26. čt 14.00 Škola a jak v ní přežít 
aneb Vysvědčení se blíží 

Individuální poradenství a mediace
10. út 16.00 Dvojčata v rodině
12. čt 10.00 Rodina v krizi
16. po 9.00 Poradna v oblasti osob-

nostního rozvoje
20. pá 9.30 Psychomotorický vývoj; 

18.00 Dobrý táta
21. so 11.00 Výživová poradna 

pro děti i rodiče 
25. st 12.00 Nemocné dítě v rodině
26. čt 15.30 Jak na poruchy učení 

a chování 
27. pá 9.30 Laktační poradna 

RC Paleček
Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100
www.rcpalecek.cz

 3. út 12.30 Podpůrná skupina v po-
čátcích mateřství; 
17.00 Šikana ve školce 

 4. st 10.00 Beseda s Veronikou 
Posar: Jak podpořit v dětech 

samostatnost, 11.15 – 12:15 
Chvála, 11.30 – 12:30 Jak 
pokárat, ale netrestat, 18.30 – 
20.00 Jsem máma a mám své 
limity – podpůrná skupinka

 5. čt 18.30 Chytře na reality
 7. so 10.00 Víkendová předporodní 

příprava pro nastávající rodiče
 8. ne 10.00 Víkendová předporodní 

příprava pro nastávající rodiče
10. út 12.30 Porod jinak – podpůrná 

skupinka; 17.00 Bachovy kvě-
tové esence; 18.30 Empatická 
komunikace

11. st 18.30 Cestami vědomého 
rodičovství – Přijetí a propojení

19. čt 18.30 Okolnosti vzniku dluhu
24. út 17.00 Mýty o Montessori aneb 

Jak je to ve skutečnosti
25. st 28.30 Chytře na reality
26. čt 18.30 Partnerské a rodinné 

konfl ikty
28. so 10.00 – 16.00 Projekty v ma-

teřské škole

Centrum pro integraci cizinců mění adresu
Aktuální migrační vlna se České republice spíše vyhýbá. Tématem veřejných diskusí je pak namísto otázek 
spojených s kvalitou služeb pro imigranty, kteří tu již jsou či kteří teprve přijdou, spíše odchod pár desítek 
přesídlenců do Německa. I přesto je v Centru pro integraci cizinců (CIC), sídlícímu v Kubelíkově ulici na Žiž-
kově, stále živo. Cizinců, kteří se chtějí poradit, získat informace a vědomosti či se naučit česky, ale i českých 
občanů, kteří se chtějí zapojit a sdílet svůj volný i profesní čas s nově příchozími, je stále dost. Ba přibývají.

CIC je zaměřeno na pomoc a podporu cizinců zejména s dlou-
hodobým pobytem, trvalým pobytem, mezinárodní či doplňko-
vou ochranou, ale i na práci s českou veřejností. Formou dob-
rovolnických aktivit v  rámci tak zvaného mentoringu či klubů 
pro otevřené lidi, formou vzdělávání a osvěty: CIC je mj. auto-
rem známé kampaně Češi a cizinci – mluvme spolu. 

CIC se v poslední době vedle běžných služeb typu po-
radenství a výuky češtiny zaměřuje na rozvoj nových služeb: 
podporu obětí neférového zacházení ze strany zaměstnava-
telů a na mediaci kontaktu mezi rodinou a školou. Od loň-
ského roku CIC také provozuje novou službu s  názvem 
Perspektiva – příležitost pro nezaměstnané. CIC jako autor 
tak zvané otevřené/nízkoprahové metody výuky češtiny pro 

cizince, za niž v roce 2009 obdrželo Evropskou jazykovou 
cenu Label, dále rozvíjí nabídku kurzů češtiny. Aktuálním hi-
tem jsou tak zvané rodinné a  rodičovské kurzy zaměřené 
na komunikaci se školou. 

Základnou vzdělávacích a společenských aktivit CIC je 
prostor Nová půda na Karlínském náměstí. A právě blíže jim 
CIC během května a června přesune svou základnu: 
do  Pernerovy ulice 10/32. I  když změní lokalitu, nadále 
bude ale na Praze 3 poskytovat své vzdělávací a klubové 
aktivity, respektive bude pokračovat ve své dlouholeté úzké 
spolupráci s městskou částí. Proto se budou všichni v CIC 
i nadále cítit jako ta stará „žižkovská nevládka“.

Vladislav Günter, ředitel CIC

Gratulujeme jubilantům

V  dubnu oslavili významné výročí – platinovou svatbu, 
znamenající 70 let trvání manželského svazku – manže-
lé Paulina a Václav Vostatkovi (na snímku vlevo), kamen-
nou svatbu, tj. 65 let bok po boku, Karel a Alena Ungro-
vi, Jaroslav a  Blanka Rudolfovi. Diamantovou svatbu, 
tedy 60 společných let, oslavili Jiří a Olga Havelkovi, Ji-
ří a Vlasta Wagnerovi, Miloslav a Eva Kaprovi, František 
a Jaroslava Růžkovi, Vlasta a Miloslav Krůfovi, Zdeněk 

a Vlasta Hrdličkovi. 55 let trvající vztah oslavili smarag-
dovou svatbou Josef a Alena Balounovi, Karel a Jarmila 
Šulcovi. Zlatou svatbou si společných 50 let připomně-
li Eva a Zdeněk Mádlovi, Karel a Marta Macháčkovi, Jo-
sef a Lidmila Weiselovi, Jiří a Zdenka Václavíkovi, Václav 
a Alena Nesnídalovi, Alois a Jaroslava Holečkovi, Milena 
a Pavel Halterovi. 

-red-

Přijďte fandit házené
Klub národní házené Spoje Praha pořádá za podpory městské části Praha 3 Po-
hár České republiky v národní házené v kategorii dorostenek, který se bude konat 
ve dnech 24. až 26. června na hřišti ve sportovním areálu Balkán. Všichni příznivci 
házené jsou srdečně zváni. 

www.linka-pomoci.cz
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Jaké to je pečovat o postižené dítě
Alfa centrum pořádá 17. 5. od 14.00 hodin ve svém sídle na adrese Na Vrcholu 25 
setkání rodin s dětmi se zdravotním postižením u příležitosti Mezinárodního dne 
rodiny pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. Cí-
lem akce je upozornit na  problematiku pomoci pečujícím, především rodičům, 
kteří se starají o své zdravotně postižené děti, ale i osobám, které dlouhodobě 
pečují o své nemocné blízké. Průvodcem celé akce bude herec Petr Vacek, který 
si vyzkouší, jaké to je pečovat o zdravotně postižené dítě. Na místě budou děti, 
rodiče, ale i odborní asistenti a personál Alfa centra. Těšíme se na vás! 

Slovo z církví

Co je svátek letnic
V nedávném televizním pořadu Prostře-
no se ptala cizinka muslimka ostatních 
českých účastníků, co to jsou Velikono-
ce. K  jejímu údivu jim ona jako vyzna-
vač jiného náboženství musela objasnit 
křesťanský obsah tohoto nejvýznam-
nějšího svátku. Obávám se, že na otáz-
ku, co to jsou letnice, bychom se dočkali 
prazvláštních odpovědí. Letnice struč-
ně řečeno jsou Hospodinem přikázaný 
svátek pro Židy a jsou to vlastně dožín-
ky. Slaví se sedm týdnů po Velikonocích.

Je to takový zamaskovaný svátek, 
protože křesťané neslaví dožínky, ale 
seslání Ducha Svatého, které se sta-
lo na  svátek letnic. A  právě sesláním 
Božího Ducha vznikla církev ve smys-
lu společenství věřících v  Ježíše jako 
Pána a Zachránce od odplaty za naše 
hříchy. Křesťan, tedy kristovec, je ten, 
kdo věří v  Ježíše Krista, dostává Du-
cha Svatého a následuje ho svým živo-

tem. Skutečná církev 
není klubem k uspo-
kojení náboženských 
potřeb, ale je to spo-
lečenství, kde si kristovci slouží navzá-
jem, ale i ostatním a mají být podřízeni 
jedině Ježíši Kristu jako Pánu.

Mnoho českých lidí hledá duchov-
no všude možně a zavrhuje víru v Me-
siáše Ježíše ještě před tím, než si 
přečetla Bibli a  pokusila se o  vztah 
s Hospodinem skrze Ježíše. Chci nás 
u příležitosti nadcházejících letnic po-
vzbudit k hledání Boha, k víře v Ježíše 
Mesiáše a k naslouchání hlasu Ducha 
Svatého. Následovat Ježíše rozhodně 
není nuda. Budu rád, když se, milý čte-
náři, zamyslíš, proč v něj nevěříš. 

Mgr. Erik Poloha
kazatel Sboru Bratrské jednoty 

Baptistů v Praze 3

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3
http://zizkov-kpz.webnode.cz

 3. út  16.30 P. Kallista – Güttlingův 
dvůr – Olšanský dvorec a rod 
Drozdů – přednáška o obci 
Olšany a jejím osídlení

17. út  16.30 P. Fojtík: Doprava v Pra-
ze – tramvaje a autobusy. Před-
náška o historii veřejné dopravy

KLUB REMEDIUM 
Centrum aktivit pro seniory, 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.vstupujte.cz
Otevřeno po–čt 9–18, pá 8–16

25. st  13.00 setkání s evangelickým 
farářem Jaromírem Strádalem 
na téma: „Jsme v ohrožení?“

Klub nabízí osamělým seniorům skupi-
nové aktivity, v  nepříznivé životní situ-
aci vám pracovnice věnují čas v  indivi-
duálních konzultacích. Můžete se také 
zúčastnit psychoterapeutické skupiny – 
informace o časech konání v Klubu. 

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3
tel.: 272 743 666, 605 284 737
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Pravidelné sociální poradenství – bez-
platné, nezávislé, důvěrné a  nestran-
né – v následujících časech: po, út a čt 
od 8.30 do 11.30 pro osobní konzulta-
ce (bez objednání), po, út a čt od 12.30 
do 15.30 pro telefonické dotazy. 

Dne 14. 6. 2016 pořádá Svaz Dů-
chodců výlet parníkem po  Vltavě 
od 14.00 do 16.00 pouze pro dospě-
lé osoby. Cena pro členy 150 Kč, ne-
členy 200 Kč. Vybírat se bude od 2. 5. 
v Klubu Olšanská.

SVAZ DIABETIKŮ ČR
územní organizace Praha 3

 3. út 15.00 Výborová schůze
22. ne 8.35 Stará Boleslav – Brandýs 
nad Labem, sraz Černý Most (návrat 
v odpoledních hodinách)
20. pá 16.00 posezení s harmonikou
31. út 15.00 Výborová schůze

ZÁJMOVÝ KLUB SENIORŮ
Hořanská 1514/2, Praha 3
otevřeno po a čt 14–19 hod.
(každý čtvrtek živá hudba)
www.zajmovyklubhoranska.wbs.cz

 2. po  15.30 beseda s herečkou 
Annou Ferencovou 

16. po  15.30 beseda se sólistkou ND 
v Brně Zdenkou Kareninovou

26. čt  15.30 beseda s hercem Zdeň-
kem Srstkou

Každé pondělí od 14 hod. kurz ang-
ličtiny pro začátečníky, každé pondělí 
a čtvrtek od 15.30 živá hudba

SENIOR FITNES
www.seniorfi tnes.cz

každou st 15.30–16.30 v tělocvičně 
SŠ, Učňovská 1 
každou st 17.00–18.00 v bazénu pod 
vedením cvičitelky J. Šebkové (tamtéž)
každé po 14.00–15.00 v bazénu 
Olšanka, Táboritská 23, 
každou st 10.30–11.30 (tamtéž)
každou st 9.00–10.00 v tělocvičně 
s H. Borčevskou 
každý čt 10.00–11.00 zdravotní cvi-
čení s V. Mornštejnem v TJ Sokol Žiž-
kov II, Na Balkáně 812 
každé po a st 19.00–20.30 výuka 
k sebeobraně a jiu-jitsu v TJ Sokol Žiž-
kov II, Na Balkáně 812

Klub, kde setkání léčí 
 Klub Remedium je místo, které na-
bízí prostor k seberealizaci a přede-
vším blízkost druhých lidí, ať již vrs-
tevníků nebo sociálních pracovníků. 
Senioři se tak v bezpečném a chá-
pajícím prostředí mohou na osobní 
schůzce svěřit se svými problémy 
a říct si o pomoc a podporu.  

„Po  úmrtí mé manželky jsem zůstal 
úplně sám. Dceru a vnuky vídávám jen 
zřídka, protože bydlí daleko mimo Pra-
hu.“  Tak začíná pan M. K. své vyprá-
vění o  tom, jak se ocitl v  nelehké ži-
votní situaci. Pocity samoty a smutku 
dnes zažívá hodně seniorů a často ne-
ví, jak se s nimi vyrovnat. Pan M. K. na-
štěstí včas objevil pomoc. „Díky infor-
mačnímu centru na  Praze  3 jsem se 
dozvěděl o Klubu REMEDIUM. Na ho-
dinách angličtiny jsem se tu zdokona-
lil v jazyce, ale především jsem se do-
stal do  kolektivu lidí, se kterými mi je 
dobře,“ popisuje pan M. K., jak v Klubu 
Remedium tráví svůj volný čas.

Stejnou zkušenost a podobný život-
ní příběh vypráví i další pravidelná klu-
bová návštěvnice paní J. N.: „Do Reme-
dia jsem přišla na doporučení kolegyně, 
která vycítila, že po skonu mého man-
žela potřebuji psychickou i  fyzickou 
podporu a náplň života. Z mnoha mož-
ností, které Klub nabízí, jsem nejprve 
zvolila cvičení na židlích. Paní lektorka 
nás nejen jemně vedla ve  cvičení, ale 

hlavně z nás vytvořila přátelskou skupi-
nu. V Klubu je také možnost navštěvo-
vat různé přednášky a besedy. Jednou 
týdně docházím na  mozkový jogging, 
kde s  paní Gábinkou píšeme povídky 
na různá témata, skládáme básně ne-
bo řešíme hádanky.“  

Mezi další aktivity Klubu Remedium 
patří výlety, činnost dvou divadelních 
souborů (loutkářský a činoherní) či pra-
videlná vánoční setkání. Vznikají zde no-
vá přátelství. Klub je místo, které nabízí 
prostor k seberealizaci a především blíz-
kost druhých lidí, ať již vrstevníků nebo 
sociálních pracovníků. Ti v  Klubu kro-
mě organizování různých volnočaso-
vých aktivit vedou také psychoterapeu-
tickou skupinu a poskytují poradenství. 
Senioři se tak v bezpečném a chápají-
cím prostředí mohou na osobní schůzce 
svěřit se svými problémy a říct si o po-
moc a podporu. Tato služba je bezplat-
ná a schůzku si lze domluvit na telefo-
nu 222 712 940. Více informací najdete 
na www.vstupujte.cz. 

-red-

Senior fi tnes hledá 
dobrovolníky na akce 
pro seniory
Každý měsíc je obohacována nabídka sportovních a kulturně 
zájmových aktivit, které se mohou dařit i díky vaší obětavosti. 
Senior fi tnes je zájmovou organizací, ve které uplatníte zkuše-
nosti z předchozí praxe, nebo nové zkušenosti získáte a součas-
ně pomůžete jiným lidem. Příkladem může být pan ing. Jiří Ko-
vařík z Prahy 2, který se pravidelně podílí na přípravách Dne pro 
zdraví, dvakrát ročně pořádané nejen pro seniory z celé Prahy.

Přihlášku k této výzvě zašlete na e-mailovou adresu  seniorfi tnes@se-
znam.cz nebo ji můžete předat cvičitelům při začátcích nebo konci cvi-
čení pro zdraví na adresách: Hance Borčevské v bazénu Olšanka, Tábo-
ritská 23, pravidelně v pondělí od 14 do 15 hodin a ve středu od 10.30 
do 11.30, tamtéž v pondělí od 13 do 14 hodin a ve středu od 9 do 10 ho-
din v tělocvičně nebo při cvičení s Václavem Mornštejnem  každý čtvr-
tek v TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812 od 10 do 11 hodin, tamtéž při 
výuce k sebeobraně a jiu-jitsu v pondělí a ve středu od 19 do 20.30 ho-
din. Každou středu od 15.30 do 16.30 v tělocvičně a od 17 do 18 hodin 
v bazénu SŠ v Učňovské ul. 1 cvičitelce Jitce Šebkové, nebo při cviče-
ní pro zdraví cvičitelce Táně Dutkevičové  ve Studiu Rožumberská jóga 
ve středu od 15 do 16 hodin v Lukášově ul. 188/2 na Žižkově. Přehled 
o dalších aktivitách naleznete na webových stránkách. 

Ateliér Kroužek vítá děti i dospělé
Ateliér Kroužek je tu pro všechny, kte-
ří chtějí trávit volný čas kreativně. Po-
řádáme výtvarné kroužky pro děti 
od 4 do 15 let, kurz Základy malby pro do-
spělé, Hlídání dětí s výtvarkou, worksho-
py a příměstské tábory. 

Výuka pro děti je v našem ateliéru zaměřena 
především na kresbu a malbu, ale zahrnuje 
i grafi cké techniky a modelování. Podporu-
jeme u dětí samostatné výtvarné uvažování 

a sebevědomí. Děti se učí kreslit a malovat 
podle skutečnosti (zátiší, portrét) nebo tvoří 
podle vlastní fantazie, kdy dáváme možnost 
dětem vlastní iniciativy jak v námětech, tak 
v jejich zpracování. Malujeme také v plené-
ru na  zahrádce či v  parku. Ve  skupině je 
malý počet dětí, který zajišťuje individuál-
ní přístup lektorky ke každému. Nový kurz 
pro dospělé Základy malby je určen pro za-
čátečníky. Obsahuje lekce malby různými 
malířskými technikami, jako jsou například 
akvarel, olejomalba nebo vaječná tempera. 
Kurz probíhá od 25. 4. do 30. 6. 2016, ale 
je možné se připojit kdykoliv.

Vedle toho právě probíhá zápis na letní Pří-
měsťák! Na našem výtvarném příměstském 
táboře si kreslíme a  malujeme, navštěvuje-
me galerie, ale také si hrajeme a procházíme 
v okolních parcích (Parukářka, Vítkov, Židov-
ské pece). Letos můžete vybírat ze tří termí-
nů (11.-15. 7., 1.-5. 8. a 22.-26. 8. 2016), pro-
gram probíhá každý den od 8:00 do 16:00. 
Přihlásit můžete děti ve věku 6 až 12 let, a to 
do 30. 6. 2016. Více informací a kontakty na-
jdete na www.atelierkrouzek.cz. 

Barbora Kamínková

Duhové klubíčko láká na sport i vzdělávání
Duhové klubíčko zajišťuje pro děti 
výtvarné, vzdělávací a sportovní 
kroužky, například fl orbal, míčové 
hry a karate. Vedle toho ale organi-
zuje i turistické výlety nebo dobro-
činné burzy.

Mezi aktivity, jež Duhové klubíčko or-
ganizuje, patří vedle sportu například 
výtvarné dílny, kterých se účastní i do-
spělí. Turistický kroužek vyráží do oko-
lí Prahy  1x měsíčně vždy v  sobotu. 
V zimním období pořádáme jednoden-
ní výlety za  lyžováním pro děti i  rodi-
če. Dětem bez doprovodu rodičů po-
skytujeme i instruktory. Výlet si oblíbili 

i běžkaři a snowboarďáci. Své zájemce 
si našly i výlety autobusem např. do Ji-
čína na dětský festival, do Vídně nebo 
Moritzburku za  památkami. Dvakrát 
ročně pořádáme dobročinnou burzu 
ošacení, obuvi a sportovních potřeb.

O  prázdninách (letních, podzim-
ních, velikonočních) zajišťujeme rodi-
čům péči o jejich děti. Vyrážíme na ce-
lodenní výlety do  okolí Prahy, např. 
do  Mníšku pod Brdy, na  Konopiště, 
na Okoř nebo do Milovic do Mirákula. 
V  létě, pokud je pěkné počasí, plave-
me v bazénu na Pražačce nebo obdi-
vujeme krásy staré Prahy. Výlety při-
způsobujeme složení a věkové skupině 

dětí, přibližně od  5 let věku. Duhové 
klubíčko sídlí v ZŠ na nám. Jiřího z Po-
děbrad, se kterou úzce spolupracuje. 
Například tam zajišťuje i hlídání dětí při 
třídních schůzkách. Na kroužky ale do-
cházejí i děti z jiných škol v okolí. Dal-
ších aktivit využívají občané z celé Pra-
hy 3. Od založení v roce 2007 udržuje 
stejné ceny kroužků, a to hlavně díky fi -
nanční pomoci Městské části Prahy 3. 

Své aktivity pravidelně uveřejňuje 
v  Radničních novinách, na  www.sko-
la-jirak.cz a ve vitríně školy. Pro více in-
formací  kontaktujte duhoveklubicko@
seznam.cz. 

Jana Vosická, předsedkyně z.s.

www.seniorfi tnes.cz
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Žít na Žižkově 
– to není úděl, 
to je životní postoj 

ze života Prahy 


Literární obraz Žižkova 
Žižkov fascinoval a dodnes fascinuje autory epických, postmoderních, ale i básnických knih, kte-
ří tuto čtvrť zvěčnili na svých stránkách svým charismatickým a nehynoucím způsobem. Pojďme 
po stopách těch známých i méně známých próz a básnických sbírek, jež patří ke klenotům klasické 
a krásné literatury a v nichž Žižkov hraje ústřední roli.

Začněme pěkně od začátku. 
Žižkov vděčí – spíše náho-
dou nežli jakýmkoli vlast-
ním spojením – za svůj ná-

zev slavnému vojevůdci Janu Žižkovi 
z Trocnova. Ten se zapsal do historie 
svojí vítěznou bitvou na Vítkově, čímž 
započaly husitské války, které otřásly 
celou Evropou. Historickou událost 
doširoka a detailně rozepsal Alois Ji-
rásek ve svém díle Proti všem, kterým 
začal svou volnou epopej o husitském 
povstání. „Došlo na rovné zbraně. Útoč-
níci však zapomněli na ostrve a žebříky. 
Těch s sebou nepřinesli. Nicméně se vrhali 
do příkopů, aby přilnuli ke zdi, k opevně-
ní ne nejtvrdšímu. Se zdi, s podsebití sru-
bu, s viničné věže sypaly se na ně šípy i ka-
meny. Míšňané padali v příkopě, ranění 
nebo povalení ve zmatku a tlačenici. Přes 
padlé drali se noví a noví, na horu, ven 
z příkopu, ke zdi. Odtud do nich bodali 
oštěpy, sudlicemi, bili do nich kovanými 
cepy bratří Táborští i tři sestry, všichni 
v divé udatnosti, rozzuření. Hrozný křik 
rozléhal se v příkopě, u zdi, kolem sru-
bu. Trouby ječely, jezdci v brnění pobíze-
li útočníky, mávali mečem k opevnění,“ 
píše se v klasickém díle.

U autora, jako je Alois Jirásek, 
lze směle tvrdit, že pro něj vrchol 
českých dějin bylo husitství – z jeho 
rozsáhlé tvorby se jedná o nejpropra-
covanější období. Z dnešního pohle-
du archaické vyprávění kdysi platilo 
za bestseller, tisklo se v desetitisíco-
vých nákladech a pronikalo do kaž-
dé tehdejší domácnosti. Proplétající 
se osudy několika postav na pozadí 
dějinných událostí vrcholí dramatic-
kým zakončením, kdy fanatická sek-
ta Adamitů upaluje hlavní hrdiny ro-
mánu Zdenu z Hvozdna a kněze Jana 
Bydlinského. Přestože Jiráskovo dílo 
bylo už ve své době kritizováno pro 

svoji uměleckou nepřesnost a malou 
uměleckost, kde převažují větší mě-
rou vlastenecké tendence (hodní hu-
sité vs. zlí Němci), Proti všem si v tom-
to ohledu zachovalo slušnou úroveň, 
byť sám autor k tomu poznamenal: 
„Proti všem pochválili za historickou 
přesnost, což je malá útěcha při práci, 
která měla umělecké aspirace.“

A u husitů ještě zůstaneme. Kro-
mě toho, že Svatopluk Čech o Ada-
mitech napsal mimo jiné epickou 
báseň, jeho Nový epochální výlet pana 
Broučka, tentokráte do XV. století, se 
odehrává jak ve středověku, tak 
v 19. století. Humoristické vyprávění 
sice zavede čtenáře do hradčanských 
hospůdek, nicméně samotné opilec-
ké snění pana Broučka je zakončeno 
opět bojem o Vítkov, kde je hlavní hr-
dina podrobený kritice pro svoji bo-
jácnost a maloměšťáctví, protože pr-
chá z bojiště strachy celý nesvůj.

Budováním Žižkova se zabývá 
pentalogie Vladimíra Neff a Sňatky 
z rozumu. Vyprávění o rodině Bornů 

a Nedobylů, jež má přímou souvis-
lost s autorovým rodokmenem, před-
stavuje kombinaci historického romá-
nu, v němž se prolíná rodinná kronika 
spolu se sociálními a politickými ná-
měty. A zde se objevuje poprvé obraz 
Žižkova jako chudé dělnické čtvrti, 
kde se spekulantsky vykupují pozem-
ky a stavějí laciné domy, konají dělnic-
ké schůze a demonstrace. 

Jako předobraz proletářské čtvr-
ti posloužil Žižkov v díle Ivana Ol-
brachta Anna proletářka. Do jisté míry 
propagandistické dílo si komunisté 
přivlastnili a o Žižkovu mluvili poté 
jako o „rudé“ čtvrti. Na pozadí lás-
ky Anny a Toníka se odehrává pří-
běh, v němž je zachycený rozkol mezi 

zapřisáhlými komunisty na jedné stra-
ně a pravým křídlem přiklánějícím se 
k podpoře buržoazní politiky na stra-
ně druhé. V knížce se objeví i postava 
bohéma Franty Sauera, který mladé-
mu páru čekajícímu dítě sežene byt.

„Proletářský“ duch ve zcela od-
lišném provedení v sobě ukrývá jed-
na z prvotin Jaroslava Seiferta Město 
v slzách. Básnická sbírka plná poetis-
mu, vyznání, naivní lásky a přesvěd-
čení ale není žádným „komunistic-
kým veršováním“, ale spíše zpovědí 
mladého autora, který s úctou vypo-
vídá o světě z pohledu obyčejného 
člověka. Jako na chudou proletář-
skou periferii vzpomíná Jaroslav Sei-
fert také v básnické próze Všecky krásy 
světa. Pod jeho autorským rukopisem 
se Žižkov a celá Praha přes svoje jiné 
nedostatky proměnily na harmonic-
ké a stylizované místo, kde spisova-
tel prožil nejenom dětství a mládí, ale 
i útrapy okupace.

Zapomenutým dílem je realis-
ticko-poetický popis Karla Čapka 

O Vrchu sv. Kříže, který kdysi vyšel 
v Lidových novinách. Autor popisu-
je Parukářku jako bohem zapome-
nutou krajinu, která už tenkrát měla 
svoje kouzlo a nezpochybnitelnou 
atmosféru: „Spíše se na něj doptáte pod 
profánním jménem Židovských pecí; ale 
nejsou tam ani pece, ani kříž, ba ani židé; 
je tam jen nevalná tráva, vykotlané a ro-
zežrané svahy a hlavně žižkovský lid. Je to 
nahý, sedraný a příkrý hřbítek, tak trochu 
lomy, trochu dětské hřiště a v pozdních 
hodinách ledacos jiného…“

O fotbalovém týmu Viktoria Žiž-
kov se obšírně rozepsal Čapkův přítel 
spisovatel Karel Poláček ve svém ro-
mánu Muži v off sidu. Prostředí fotbalu 
podléhá spisovatelovu specifi ckému 
humoru, ať už se to týká fanouškovství 
a sportovní mluvy, milostné zápletky, 
ale i detailního rozboru samotné spor-
tovní disciplíny. Přinesl ale také něco 
nového: patriotismus a hrdost míst-
ních obyvatel na úspěchy své čtvrti.

Autorů, kteří se vyznali k lás-
ce k Žižkovu, bychom našli daleko 
víc, nicméně náš prostor je omezený 
a na jiné slavné prózy již nedojde. 
Zakončeme nyní toto vyprávění žijí-
cím hrdinou, který si zamiloval tuto 
čtvrť natolik, že jeho pseudonym 
nese jméno Viktor Žižkov a který si 
vzal za cíl stát se „prorokem, kroniká-
řem, kritikem i obětí Žižkova“. Ve své 
tvorbě se podle vlastních slov „motá 
ulicemi mezi opilci, bezďáky, policajty 
a gamblery od Rajské zahrady po Ži-
dovskou pec“. Lyricky promlouvá 
o místní fauně, občas s prvky sar-
kasmu a ironie zamíří do hospů-
dek a idealizovaných míst Prahy 3. 
Z jeho veršů si čtenář musí odnést 
jediné: „Žít na Žižkově – to není úděl, 
to je životní postoj.“

Martin Hošna

V KC Vozovna proběhne 
vyhlášení vítězů literární soutěže
V prostorách Kulturního centra Vo-
zovna zakončí 18. května od 17 ho-
din druhý ročník festivalu Literáti 
z naší čtvrti vyhlášením vítězů, kte-
rým předá ceny zástupce starostky 
Alexander Bellu.

Festival si vzal za cíl zmapovat literár-
ní autory napříč stoletím a nabídnul 
přednáškový cyklus věnovaný spisova-
telům, kteří na Žižkově žili nebo tvoři-
li svá díla. V prostorách KC Vozovna 
proběhly večery o Seifertovi, Nezva-
lovi, Fuksovi, Neumannovi, Otčenáš-
kovi, žižkovské avantgardě, nebo Jiří-
mu Foglarovi. Nechybělo ani putování 
po místech, jež jsou spjata přímo s au-
tory, a to pod odborným výkladem To-
máše Vučky nebo Josefa Vomáčky.

Součástí festivalu je také literární 
soutěž. Kdo se chtěl zúčastnit, dostal 
za úkol vypracovat črtu maximálně 

na dvě normostrany na téma „Svobo-
da jako dokonalost člověka“. Tři ví-
těze vybere odborná komise a po zá-
sluze je odmění dne 18. května v KC 
Vozovna.  -ham-

Olbram Zoubek oslavil devadesátiny

Přední český sochař a žižkovský ro-
dák Olbram Zoubek oslavil 21. dub-
na devadesátiny. Do širšího pově-
domí se zapsal poté, co v roce 1969 
odlil posmrtnou masku Jana Palacha 

a vytvořil i jeho náhrobek. Postup-
ně se stal uznávaným výtvarníkem, 
jehož dílo zdobí například i úpatí 
Petřína na Újezdě. Olbram Zoubek 
oslaví své jubileum sérií výstav. 

www.literatiznasictvrti.cz
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ze života Prahy 


Žižkov: republika v srdci metropole
Žižkov platí od svého vzniku za jednu z nejosobitějších částí Prahy, která je díky své atmosféře 
vděčnou kulisou fi lmařů, autorů literárních děl i fotografi ckých monografi í. Žižkované byli 
na svoji čtvrť vždycky hrdí a mnozí ji dodnes považují nejen za své město, ale dokonce za svou 
republiku – a sami sebe nikoliv za Pražany, ale Žižkovany. 135. výročí povýšení na město si Žižkov 
už tradičně připomene sérií slavností. 

Území Žižkova bylo pů-
vodně součástí obce Ho-
ry Viničné, jejíž historie 
sahá do roku 1788. Obec 

byla od dob Karla IV. místem vyzna-
čujícím se množstvím zemědělských 
usedlostí a vinic, podle nichž také ne-
se svůj název. Ještě na počátku 19. sto-
letí existovala možnost, že správa roz-
dělí území mezi sousední obce. Místo 
toho bylo ale v roce 1849 sloučeno 
guberniálním nařízením v jednu ka-
tastrální obec Vinohrady. V roce 1867 
navštívil Prahu císař František Josef I. 
a při té příležitosti povýšil její status 
na Královské Vinohrady. Výstavba, 
která tou dobou v prostoru mezi Vít-
kovem a vrchem sv. Kříže sílila, s se-
bou přinesla zásadní rozvoj nejen 
hospodářský, ale i společenský. Jestli-
že v roce 1843 měla část nynějšího Žiž-
kova 83 usedlíků, v osmdesátých le-
tech je už velkým městem s celkovým 
počtem 21 212 obyvatel. Sčítání v roce 
1890 pak evidovalo 42 000 osob žijí-
cích ve více než 750 domech.

Pokračující expanze obce vyvr-
cholila v roce 1875 rozdělením Krá-
lovské Vinohradské obce na dvě čás-
ti. Tak vznikly Královské Vinohrady 
I., které se 7. srpna 1877 na základě 
ministerského výnosu přejmenovaly 
na Žižkov. 15. května 1881 do osudů 
Žižkova znovu zasáhl císař, když byl 
jeho privilegiem povýšen na město. 
1. ledna 1922 byl pak Žižkov začle-
něn do nově vzniklé Velké Prahy. 
Zpočátku spolu s Hrdlořezy a Ma-
lešicemi spadal pod Prahu XI., 
od roku 1949 se pak označení změ-
nilo na Prahu 11. V roce 1960 se vět-
ší část Žižkova začlenila do městské-
ho obvodu Praha 3, který je od roku 
1990 i územím městské části Praha 3.

V novodobé historii Žižkov defi -
nitivně pozbyl pověsti zašlé chudin-
ské čtvrti, kam není radno zavítat 
po setmění. Místo toho se stal tou 
reprezentativní součástí metropole, 
která je díky svým poetickým zákou-
tím nejen neutuchající inspirací uměl-
ců, ale i místem vyhledávaným kvůli 

kvalitnímu rezidenčnímu bydlení. 
Díky pestré skladbě hospod, kavá-
ren, barů a klubů pak coby pražský 
Montmartre láká návštěvníky z blíz-
kého okolí i daleké ciziny. 135. výročí 
povýšení na město oslaví Žižkov sérií 
slavností, na něž jste srdečně zváni. 

Miroslav Štochl

Cyklostezka pod Vítkovem
Vítkovskou trať, která spojovala 
nádraží Praha-Libeň a Praha hlav-
ní nádraží, nahradila po ukončení 
provozu v roce 2008 cyklostezka. 
Stavitel a majitel pozemku ale ne-
řešili majetkové vztahy, což se pro-
mítlo do neutěšeného stavu její-
ho okolí. Teprve na podnět vedení 
městské části Praha 3 se situace 
začala měnit k lepšímu.

Po ukončení železničního provozu 
na jižní straně Vítkova po tak zvané 
Vítkovské trati v důsledku dokonče-
ného Nového spojení a odstranění 
kolejového svršku byla vybudová-
na cyklostezka. Co všechno tomu 
předcházelo?

Trať byla postavena v roce 1872 
pro c. k. Turnovsko-kralupskou drá-
hu, která vedla z Neratovic do Pra-
hy. Zmíněná dráha měla své vlastní 
nádraží, které se nacházelo poblíž 
nynější křižovatky ulic Seifertova–
Italská. Pro potřeby této trati byl 
proražen tři sta třicet metrů dlou-
hý tunel. V pozdější době spojova-

la trať nádraží Praha-Libeň a Praha 
hlavní nádraží. Po ukončení provo-
zu po ní poslední vlak projel 1. září 
2008. Cyklostezku na jejím mís-
tě vybudovala Správa železniční do-
pravní cesty (SŽDC). Stavitel a ma-
jitel pozemku ale neřešili majetkové 
vztahy, což se promítlo do neutěše-
ného stavu stezky a jejího okolí. Te-

prve na podnět vedení Prahy 3 se si-
tuace začala měnit k lepšímu. V roce 
2011 byla stezka zkolaudována a bylo 
vyřešeno i spojení mezi křižovatkou 
U Bulhara a Ohradou. Stezka začíná 
u Příběnické ulice a poskytuje uživa-
telům pohled na zadní strany domů 
v ulicích Příběnická, Husitská a Ko-
něvova. Zajímavý je pohled do ulice 

Husitské z viaduktu, tedy z tak zva-
né Vysoké Hrabovky, a směrem opač-
ným, do centra, kde stávala tak zvaná 
Nízká Hrabovka. V přilehlých re-
stauračních provozovnách je možné 
se občerstvit a v klidu posedět. 

Problémem stavby byl její obtíž-
ný přístup, nejen v oblasti křižovat-
ky U Bulhara, ale i na jejím konci 

na Ohradě. Toto vše by mělo být co 
nejdříve vyřešeno: z iniciativy vede-
ní městské části Prahy 3 se budují 
další vstupy, a to z ulic Pod Vítko-
vem, Jeronýmova a Lukášova, které 
přilákají další cyklisty. 

Jan Schütz
Klub přátel Žižkova

Hvízdání blížícího se vlaku… … už pod Vítkovem nezazní

Žižkov patří od počátků k nejosobitějším pražským čtvrtím – Olšanské náměstí a křižovatka Ohrada

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová 

si vás dovoluje pozvat na

koncert pořádaný k příležitosti 

135. výročí povýšení Žižkova na město

VÁCLAV 

HUDE EK
&
MUSICA LUCIS 
PRAGA 

POND LÍ 16. KV TNA 
OD 20.00 HODIN

KOSTEL SV. PROKOPA 
SLADKOVSKÉHO 
NÁM STÍ

VSTUP ZDARMA

Prosíme návštěvníky, 

aby zaujali svá místa 

včas, vstup do kostela 

bude umožněn pouze 

do 19.50 hod.

www.praha3.cz

facebook.com/praha3.cz

135 . VÝROČÍ POVÝŠENÍ 
ŽIŽKOVA NA MĚSTO
Koncert pondělí 16. 5. 20.00, kostel 
sv. Prokopa na  Sladkovského nám. 
Válclav Hudeček a  Musica Lucis 
Praga, program: J.  P.  Vejvanovský, 
J. G. Benda, W. A. Mozart, A. Vival-
di, J. Zach 

FOTBALOVÝ TURNAJ DĚTÍ 
MŠ a ZŠ Prahy 3
12. 5. od 9.00 do 16.00, stadion Vik-
torie Žižkov

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
RADNICE, Havlíčkovo nám 9
Pondělí 16.  5., prohlídky v  10.00, 
15.00 a 16.30 hod. 

foto: Radko Šťastný
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Kulinářské dny nabídly exotické lahůdky 
Během víkendu 8. a 9. dubna se na náměstí Jiřího z Poděbrad konaly kulinářské dny exkluzivních 
gastroprovozoven a fast foodů. Na akci dorazilo v pátek a v sobotu několik tisícovek lidí, kteří si 
vychutnávali delikatesy zahraniční i české kuchyně.

A ni chladné jarní počasí neodradilo 
návštěvníky, aby zavítali na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, kde se servírova-
ly pochoutky středomořské, italské, 

budapešťské nebo francouzské kuchyně. Roz-
manitá nabídka zahrnovala i tuzemské recepty, 
jež byly prezentovány například husí pečínkou 
a specialitami z husích jater. Vedle toho nechy-
běly grilované burgery z Pljescavicy, chutné ka-
lamáry, vynikající sendviče, saláty, mořské plody, 
pokrmy z masa nebo domácí kremrole. Na místě 

byla i pekárna, která zavedla návštěvníky do pro-
cesu výroby pečiva, bylo možné ochutnat sýrové 
lahůdky, připravené na různý způsob, nebo spe-
ciality z pasty. Bohatou nabídku jídel mohli za-
píjet gurmáni vybraným sortimentem exkluziv-
ních vín. Součástí akce byly i trhy se zeleninou 
a ovocem, na místě byla moštárna, stánky lákaly 
také na různé druhy koření a pečiva. Nezapo-
mnělo se ani na děti, pro které bylo připravené 
dětské pískoviště včetně kuchyňky. 

-red-

Žižkovské pivobraní zve popáté na Parukářku

Letošní degustace piva proběhne v pátek 
a v sobotu 3. a 4. června a představí 30 mini-
pivovarů. Návštěvníci se můžou těšit na pes-
trý doprovodný program.

„Věřím, že si každý milovník piva najde svoji oblí-
benou značku v bohaté nabídce minipivovarů, kte-
rou pro vás připravila městská část,“ zve na ak-
ci starostka Vladislava Hujová. K dostání bu-
dou ležáky, portery, speciální bylinná piva, 
pšeničná, výčepní i kvasnicová. Z minipivova-
rů se představí například Berounský medvěd, 

Kout na Šumavě, Pivovar kozlíček, Minipivo-
var Ujkovice – Slepý krtek, Biskupický pivo-
var Gajdoš. Součástí pivobraní bude degustač-
ní soutěž nebo divácké hlasování o nejlepší 
pivovar. 

Návštěvníci se můžou těšit také na zajímavý 
doprovodný program. V pátek vystoupí bigbí-
tová kapela Hromosvod, která do svých textů 
ráda zařazuje odkazy na Žižkov a svým písnič-
kářským folk rockem umí roztančit každého di-
váka. Další hudební zážitek slibuje hiphopová 
formace Peneři Strýčka Homeboye, která patří 
k tuzemským ikonám svého žánru a svými dra-
vými a nabroušenými slovními hříčkami platí 
za vyhledávanou senzaci. Sobota bude patřit 
„babské“ kapele Kapriola na pomezí metalu 
a gotiky, dále uskupení Strahov, hrajícímu zná-
mé pecky slavných interpretů, formaci Žádnej 
stres a stálici alternativní & world music scény 
Jablkoň. 

Jako obvykle nebudou chybět stánky s občer-
stvením, nabízející pochutiny vhodné ke chme-
lovému moku. Kdo bude chtít vyrazit na akci se 
svými ratolestmi, ocení dětský koutek s pískoviš-
těm, kuchyňkou a jinými hracími prvky. 

-ham-

Seniory nadchl hudební pořad Přijďte večer k nám
Několik set posluchačů přilákal 
5. dubna do hotelu Olšanka hu-
debně-zábavný pořad Přijďte večer 
k nám, který se konal za podpo-
ry místostarosty Davida Gregora. 
Z pódia zazněly největší hity čes-
koslovenské populární hudby.

Na pódiu se během programu vy-
střídaly populární osobnosti jako 
Eva Pilarová, Milan Drobný, Yvetta 
Simonová, Karel Štědrý, Pavlína Fi-
lipovská či Jiří Štědroň. Všichni v sá-
le zavzpomínali na nesmrtelné hity 
Mám malý stan, Děti z Pirea, Ó baby, 
baby a další. Doprovázel je Golden 
Big Band Prague Petra Soviče. Hu-
dební pořad, který natáčela TV Noe, 
spolupořádal sociální obor Prahy 3. 
„Vstupenky byly pro obyvatele Žižkova 
zdarma. Distribuovány byly prostřed-
nictvím informačního centra, svazu dů-
chodců a dalších míst,“ uvedl zástup-

ce starostky David Gregor, který má 
na starosti sociální služby a zdra-
votnictví. Pořad, jehož součástí bu-
de i natočený medailonek o Praze 3, 
odvysílá televizní stanice TV Noe 
29. května. A počítá i s pokračová-
ním. „Podle ohlasu a pochvalných reak-
cí chceme s tvůrci pořadu i nadále spo-
lupracovat,“ řekl Gregor.

Poslechový večer ale není jedi-
nou aktivitou městské části pro se-
niory. Tou další jsou například 
taneční odpoledne. Proběhnou v ho-
telu Olšanka 10. května a 14. června 
od 15 do 17 hodin. Na výlet pak mo-
hou senioři vyrazit 12. května do špi-
tálu Kuks a 24. května za svatou 
Zdislavou.   -daf-

Festival zdravého jídla na Vítkově
Pořádání akce s názvem Fresh festival má 
již v celostátním měřítku relativně dlouhou 
tradici. Občané přicházejí na to, že pokud se 
chceme dobře cítit a vypadat, je právě dobré 
a zdravé jídlo to, co nám k tomu významně 
napomůže. 

Letošní ročník Fresh festivalu se bude konat 
právě u nás, na Praze 3, a to 25. a 26. května. 
„Jsem rád, že jsem osobně mohl tomuto festivalu 
udělit záštitu,“ říká zástupce starostky Alexan-
der Bellu, který dodává: „Je dobře, že se takové 
akce konají, protože to, jak jíme, ovlivňuje urči-
tým způsobem celý náš život.“ Praha 3 se dlou-
hodobě snaží podporovat kulturní život a ak-
tivní životní styl svých obyvatel. Nezapomíná 
ale ani na zdravou výživu, která bývá v tomto 
ohledu často přehlíženou složkou.

I letošní ročník festivalu přinese zajímavé 
akce. Návštěvníci se můžou těšit na známé-
ho televizního kuchaře Zdeňka Pohlreicha, 
zakladatele Kulinářského institutu a odbor-
níka na českou i světovou gastronomii Ro-
mana Vaňka a další mistry svého oboru. Pů-
jde zkrátka o přehlídku nejlepších restaurací, 
mezi kterými nebudou chybět ani restaurace 

z naší městské části. Soutěžit se bude rovněž 
o titul Restaurace roku. Těšit se samozřejmě 
můžeme i na bohatý doprovodný program, 
který proběhne na několika podiích, a jeli-
kož je tématem festivalu jídlo, půjde hlavně 
o kuchařskou show známých osobností a nej-
lepších českých šé� uchařů. „Vedle dobrého jíd-
la jsem zvědavý také na přehlídku vín. V rámci 
festivalu by se mělo představit deset dobrých vi-
nařství, takže se milovníci vína mají na co těšit,“ 
prozradil nám zástupce starostky Alexander 
Bellu. Zapomínat ale samozřejmě nemůže-
me ani na prezentaci nových gastronomic-
kých trendů. Návštěvníci se seznámí s nej-
modernějšími postupy ve vaření a budou 
moci ochutnat i různé netradiční pokrmy ze 
všech koutů světa. Jako jeden z příkladů mů-
žeme uvést ochutnávku pokrmu z pravého 
medvědího masa. Návštěvníky by mohla za-
ujmout rovněž prezentace cocktail barů. „Pů-
jde opravdu o zajímavou akci, kam bych rád po-
zval všechny naše občany, protože kvalitní jídlo 
a dobré pití je to, co nás také všechny spojuje,“ 
uzavírá svou pozvánku s úsměvem Alexan-
der Bellu. 

Michal Stromský

ze života Prahy 
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Informační centrum uvede 
program Čisté zuby bez kazů

Odbor školství a zdravotnictví při-
pravil pod záštitou radní Jarosla-
vy Sukové v rámci dlouhodobé-
ho preventivního projektu Zdraví 
na Trojce pro děti základních škol 
program Čisté zuby bez kazů. Za-
hrnuje cyklus čtyř přednášek spoje-
ných s nácvikem čištění zubů, které 
postupně ukážou správné stravovací 

návyky, vhodný kartáček a meto-
du čištění zubů, ale také zubní kaz, 
zánět dásní nebo indikátor plaku. 
Odborným garantem je Mgr. Pet-
ra Křížová, DiS., ze 3. LF UK Pra-
ha a Soukromá vyšší odborná škola 
zdravotnická pro dentální hygienist-
ky. Program podporuje společnost 
Colgate. 


