praha praha 3

PONDĚLÍ 25. BŘEZNA 2013
WWW.IDNES.CZ

Bylinky, jahody
i vína. To je jarní
program tržiště

Krátce
SOUTĚŽ

Radnice soutěží
o cenu kvality
Radní přihlásili Úřad městské části
Praha 3 do soutěže o Národní
cenu kvality ve veřejné správě.
Poté, co Praha 3 loni obdržela toto
ocenění v kategorii Start Plus, letos
se uchází o cenu v modelu Excelence.
(eb)
NADACE

Nadační fond
Rychlé šípy dostane dar

Kromě farmářů se sezonní nabídkou, kteří na náměstí Jiřího
z Poděbrad jezdí každou středu, pátek a sobotu, čeká zákazníky
na jaře i speciální prodej bylinek nebo jahod.

P

řesně čtyři hodiny. Tolik
před rokem stačilo k
tomu, aby zákazníci vykoupili převážnou část
zboží, které na tržiště na „Jiřáku“
přivezli italští farmáři. Akce, která
loni vzbudila tak velký zájem zákazníků, by se měla letos zopakovat.
Není však jisté, kdy to bude.
„Termín provozovatelé tržiště s
Italy teprve domlouvají,“ zmínil
Jiří Sedláček ze sdružení Archetyp, které trhy organizuje. Než
tedy bude jasno, kdy italští zemědělci dorazí, mohou se zákazníci
těšit na další akce.
Nejbližší je připravena už na konec tohoto týdne. Jde o velikonoční trh ve staročeském duchu. Kromě surovin na velikonoční tabuli
tu návštěvníci mohou koupit třeba upečené sladké beránky a zajíce, kdo bude líný plést pomlázku
nebo nesežene vrbové proutky,
může si tu hotovou koupit. Děti,
které budou mít zájem, se mohou
naučit pomlázku samy uplést, a to
v pátek od 10 do 16 hodin.

Bylinky i rady, jak je pěstovat
Začátkem května bude jeden den
zasvěcen bylinkám. Zájemci si tu
budou moci koupit čerstvou pažitku, kudrnku, libeček, majoránku,
koriandr, mátu několika druhů, meduňku, šalvěj, ale i kopřivy, šťovík,
citronovou trávu, stévii a mnohé

Co se chystá na tržišti
Velikonoce – 29. a 30 března
Prodejci nabídnou pomlázky,
pečené beránky a zajíčky i
kraslice. Trhy budou doprovázet
řemeslné a výtvarné dílny.
Jarní bylinky – 10. května
Dorazí pěstitelé, kteří kromě
prodeje bylinek poradí s jejich
pěstováním, případně sušením.
Kromě bylinek se budou prodávat
i květináče z proutí, keramiky
i porcelánu.
Růžový máj – 18. května
Festival růžových vín, kterého se
zúčastní přes dvě desítky
vinařství. K nim se budou podávat
kozí sýry a další pochoutky od
regionálních výrobců. Festival se
ponese v duchu swingové tančírny.
Jahodobraní – 31. května a 1. června
Návštěvníci se seznámí s chutí
mnoha odrůd českých jahod,
podávat se budou jahodové
koktejly, koláče, knedlíky, džemy
i jahodová domácí zmrzlina.
další rostliny. Pro odvážnější budou připraveny menší sazeničky,
aby si mohli bylinky pěstovat po
celý rok doma. „Zajímavým hostem bude největší český soukromý
fanoušek a pěstitel hrnkových citrusů, který představí svou sbírku a nabídne citrusy i do prodeje k pěstování v bytech,“ uvedl Sedláček.

Rada městské části odsouhlasila
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Prahy 3 na rok 2013 ve výši
400 tisíc korun Nadačnímu fondu
Rychlé šípy Jaroslava Foglara.
Fond rozděluje finanční prostředky mezi dětské a mládežnické organizace.
(eb)

V průběhu května na tržiště zavítají vinaři, aby představili to nejlepší ze své produkce růžových vín.
Koho omrzí degustace, bude si
moci zatančit v rytmu jazzu nebo
swingu. Celý festival totiž bude laděn v duchu tančírny.
Na přelomu května a června
přivezou farmáři čerstvě sklizené
jahody. „Platí pravidlo, že čím
chutnější odrůda, tím křehčí a
kratší má životnost po utržení, a
proto jsou ty nejchutnější a nejsladší české odrůdy určeny pouze k rychlé spotřebě a do obchodních řetězců se ani nedostanou,
nevydržely by skladování,“ vysvětlil Sedláček důvod, proč navštívit Jahodobraní.

SVATBY

Sňatky v Rajské zahradě
budou zdarma
Snoubenci, kteří budou chtít uzavřít sňatek v parku Rajská zahrada,
nebudou muset od 14. června platit správní poplatek. Praha 3 totiž
rozhodla, že tato lokalita se stane
úředním obřadním místem, kde se
oddává zdarma.
(eb)
CHARITA

Staré oblečení
pošlete dál

Lidé se více zajímají, co jedí
Farmářské trhy jsou každým
rokem populárnější. Kromě toho,
že čerstvé potraviny jsou prostě
dobré, tak také Pražané podléhají
módnímu trendu, který diktuje zajímat se o to, jak kvalitní jídlo jíme
a z čeho vaříme. Zásluhu na tom
mají podle gourmet kritika Vladimíra Poštulky především televizní
pořady, například s šéfkuchaři
Zdeňkem Pohlreichem nebo Emanuelem Ridim.
Kromě trhu na náměstí Jiřího z
Poděbrad patří mezi největší v metropoli také trh na Náplavce pod Palackého mostem a trh na Vítězném
náměstí.
Eva Brendlová

Zatím ještě zima Farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad se

konají pravidelně ve středu, v pátek a v sobotu. Na jaře se uskuteční
několik tematických akcí, Velikonoční trhy začínají v pátek.
Foto: MAFRA

Úřady by se mohly přestěhovat do Prahy 3
ŽIŽKOV (eb) Cesta na úřad by se
mohla lidem z třetí městské části
už brzy zkrátit. Radnice chce totiž
pronajmout dům v Seifertově ulici
některé ze dvou institucí, za nimiž
musí občané zatím dojíždět do Prahy 8 a 9. Jde o správu sociálního zabezpečení a finanční úřad.
V současnosti v Seifertově sídlí
některé odbory úřadu. Vedení radnice však připravuje plán na sestěhování veškeré agendy do oblasti
Havlíčkova náměstí.

Podmínkou toho, aby se mohla
ČSSZ nebo finanční úřad do Seifertovy nastěhovat, je, že radnice sežene pro tyto budovy potřebných
41 parkovacích stání. Předepisuje
jí to totiž vyhláška.

Radnice hledá parkovací místa

Budova žižkovské radnice.
Foto: MÚ Prahy 3

Každá administrativní budova
musí mít jedno místo na 30 metrů
čtverečních kancelářské plochy.
Místa by mohla poskytnout společnost Viktoria Žižkov, která chce na

B 5

pozemku vedle fotbalového hřiště
stavět byty, kanceláře a právě i parkovací místa. Radnice by je od ní
mohla koupit či si je dlouhodobě
pronajmout.
„Záměr jsme už společnosti
sdělili,“ potvrdila informaci starostka Prahy 3 Vladislava Hujová.
Doplnila, že s parkovacími místy
včetně tří míst pro handicapované by se Seifertova 51 stala plnohodnotnou kancelářskou budovou a současně se významně zvý-

ší i její majetková hodnota. Radnice teď čeká, jak firma odpoví. Rozhodující bude především cena.
I kdyby se však se společností
domluvila, rozhodující pro stěhování úředníků bude, zda nabídku
na pronájem kanceláří finanční
úřad či správa sociálního zabezpečení přijmou. Jde o instituce,
které mají vlastní správu a nepatří pod Prahu 3. Vedení radnice
nicméně věří, že by s nabídkou
souhlasily.

Na třech místech Prahy 3 bude
možné odložit staré obnošené oblečení. Radnice zakoupila tři speciální kontejnery, které dala do správy
charitativní organizaci Diakonie
Broumov. Ta poskytuje sociální
služby lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci, například dlouhodobě nezaměstnaným, mentálně
postiženým občanům nebo propuštěným vězňům. Žluté kontejnery
na textil budou umístěny na rohu
ulic Velehradská a Vinohradská, v
Koněvově 205 v blízkosti polikliniky a u domu Ondříčkova 37. (eb)
VÝSTAVA

Eva Pilarová
v Mezzoforte
Již potřetí se koná výstava v prostorách jídelny a kavárny Mezzoforte na Žižkově. Tentokrát mohou návštěvníci zhlédnout fotografie zpěvačky Evy Pilarové. Legenda československé popmusic
vystavuje do konce března svoji
tvorbu, která zdokumentovala četná pražská zákoutí, ale i země, jež
navštívila ať už soukromě, nebo v
rámci koncertních aktivit. Jde o jubilejní čtyřicátou výstavu fotografií Evy Pilarové. Ve středu 20. března vystoupí zpěvačka na koncertě
pro seniory bez nároku na honorář.
(red)

INZERCE
ATRIUM

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3, tel: 222 721 838

NA ŽIŽKOVĚ

Atrium na Žižkově
Komorní koncerty
klasika, folklor, jazz
Výstavy současných autorů
Najdete nás 100m od Žižkovské televizní věže
Tram.: 5, 9, 26 (Olšanské náměstí),
Metro: trasa A (Jiřího z Poděbrad)
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ZAPLATÍ VÁM HOLUBI
REKONSTRUKCI DOMU?
Financování rekonstrukce za vaši půdu
Je s podivem, kolik půdních prostor v Praze slouží ještě
v dnešní době k sušení prádla či k uskladnění různého
harampádí. Zejména však jako zimoviště holubů.
Jak změnit zašlou a zanedbanou půdu v bytové jednotky
a ještě na tom vydělat? Nabídněte nám svůj půdní
prostor k odkupu a my vám v rámci neﬁnančního plnění
poskytneme stavební práce, které zušlechtí váš dům
v řádech milionů Kč. Kromě nové střechy či výtahu vám
opravíme společné prostory domu, fasády či rozvody
elelektřiny, vody a plynu. Rozsah prací bude záviset
na konkrétní situaci (využitelná plocha půdy, stav
domu atp.). Už teď vám můžeme slíbit, že budete mile
překvapeni naší nabídkou.
W W W. P U D Y P R A H A . C Z
+420 602 619 253

ŽIŽKOVSKÁ
VĚŽ
V NOVÉM

NOVÁ

VYHLÍDKA
RESTAURACE
BAR
OTEVŘENO DENNĚ

08.00–24.00

WWW.TOWERPARK.CZ

Mahlerovy sady 1
130 00 Praha 3
(+420) 210 320 081

