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Seifert 
ází 
tem,“

sloupek

Zelený pás Vítkov – Pražačka – Bal-

kán, který tvoří severní hranici Prahy 3 

svoji velikostí, zabírá přes deset pro-

cent rozlohy městské části. Tato krás-

ná zelená plocha v centru města vybízí 

k tomu, aby zde především obyvatelé 

Prahy 3 trávili svůj volný čas.

Vrch Vítkov a související park, který 

je ve správě magistrátu, si musí v zá-

padní části u  památníku zachovávat 

charakter pietního místa, ale ostatní 

plocha může být využívána k odpočin-

ku a sportu. Jsem velice ráda, že se 

nám konečně podařilo začít realizovat 

vstupy na Vítkov, a to z ulic Lukášova, 

Pod Vítkovem a Jeronýmova.

Směrem na  východ je hojně vyu-

žíván soubor hracích prvků pro děti 

a  i cyklostezka má své příznivce. Do-

časně fungující zahradní restaurace 

na Ohradě se nachází na soukromých 

pozemcích, ale ty jsou v územním plá-

nu určeny k zástavbě.

Sportovní a rekreační areál na Pra-

žačce otevírá v  listopadu nový bazén 

pro nejmenší děti a  v  příštích letech 

nabídne rozšířená a  zmodernizovaná 

sportoviště široké veřejnosti.

Příjemný den se dá také strávit 

v Domě dětí a mládeže Ulita, který při-

pravuje mnoho rozmanitých akcí pro 

děti, včetně zapojení rodičů. 

V minulém volebním období se rad-

nici Prahy 3 podařilo získat od magist-

rátu převážnou část pozemků na Bal-

káně, kde je umístěno téměř 450  za-

hrádek, a zahrádkové osady mají s rad-

nicí uzavřenu smlouvu až do roku 2050.

Dále bych uvítala, kdyby se poda-

řilo vyřešit situaci Na Balkáně při ulici 

Spojovací. Neutěšené pozemky, které 

prozatím spravuje stát, by v budouc-

nosti měli v  souladu s  územním plá-

nem sloužit sportu.

Našim cílem je, aby všechny věko-

vé kategorie obyvatel Prahy 3 vnímaly 

zelený pás Vítkov – Pražačka – Balkán 

jako místo své relaxace, kde budou 

všichni rádi trávit svůj volný čas.

Vladislava Hujová
starostka městské části

Sportovně 
relaxační 
zóna Prahy 3

Rozvoj parku Parukářka
Parukářka patří a vždy patřila k nejvýznamnějším 
a nejvíce navštěvovaným zeleným plochám Prahy 3. 
Pro zlepšení potenciálu parku byla zpracována koncepce 
rozvoje Parukářky, která má několik etap obnovy. 
Kromě obnovy vegetace např. přibydou dvě grilovací 
místa, místo pro pétangue a psí hřiště s agility parkurem. 

Městská část Praha 3 má 
zájem pečovat o své 
parky, a to jak z hledis-
ka přírodní hodnoty, 

tak z hlediska kvality vybavení a na-
bídky krátkodobé rekreace. Proto 
vedení radnice rozhodlo o zpraco-
vání koncepce budoucího rozvoje 
Parukářky, která člení park do něko-
lika částí odlišného charakteru a vy-
užitelnosti pro různé cílové skupiny 
uživatelů. Jedná se např. o stinné 
partie s dominancí stromového pa-
tra, které fungují jako klidová část, 
přechodové partie jsou určeny pro 

kombinované využití, slunná mís-
ta jsou pak plochami pro různé 
aktivity. 

Jako u každého parku má i zde 
na kvalitu prostředí vliv stav vege-
tačních prvků. Vzhledem ke stáří 
některých stromů a značnému po-
dílu invazních trnovníků akátů je 
pochopitelné, že porosty vyžadují 
obnovu. Ta spočívá v probírkách 
a dosadbách. Obnova již byla měst-
skou částí Praha 3 zahájena a probí-
há po etapách. 

Podle zástupce starostky pro ži-
votní prostředí Jana Materny počítá 

koncepce rozvoje Parukářky mimo 
jiné se změnou složení porostů dře-
vin. Dosadí se sem druhy tvořící pří-
rodě blízká společenstva, a to ze-
jména na prudkých svazích parku. 
Počítá se i s vytvořením trvalých by-
linných porostů na některých svaži-
tých místech a výsadbou jarních ci-
bulnatých a hlíznatých rostlin. Tyto 
zásahy povedou k výraznému zlepše-
ní stanovištních podmínek pro živo-
čichy, kteří tu mají domov. Jedná se 
především o ptactvo, hmyz a plazy.

Na Jarově se otevře 
knihovna a kulturní 
centrum
Nová pobočka městské knihov-

ny a  kulturní centrum se slavnost-

ně otevřou v  pondělí 30. listopadu 

v  přízemí a  suterénu domu v  ulici 

Za Žižkovskou vozovnou 18. 

Více na str. 3

Zdraví na Trojce
Poslední dva říjnové týdny se na ná-

městí Jiřího z Poděbrad a infocentru 

Prahy 3 konala akce Zdraví na Troj-

ce, která přinesla zajímavé pořady, 

přednášky a  happeningy s  cílem 

poradit, jak předcházet nepříznivým 

faktorům ovlivňující zdraví.

Více na str. 15

Záchrana 
chátrajících hrobů
Už přes dva roky funguje v  metro-

poli projekt adopce hrobů, který 

má za  cíl zprostředkovat záchranu 

a  údržbu významných hrobových 

míst. Program nově rozšířila veřej-

ná sbírka na záchranu těch význam-

ných hrobů, které ani po  dvou le-

tech nenašly adopčního nájemce.   

Více na str. 6

Pohled z Parukářky – ilustrační foto

 Pokračování na str. 8

říká herečka Jana Šulcová  str. 13
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Kompletní seznam a znění usne-

sení RMČ a ZMČ jsou pro obča-

ny Prahy 3 k nahlédnutí na Odboru 

občansko správním, oddělení rady a za-

stupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na

www.praha3.cz.

Senioři oslavili svůj den sportem, 
tancem a řadou dalších akcí 
Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Praze 3 skončily úspěchem. Z pestrého 
programu akcí, které v týdnu od 29. září do 2. října pro seniory připravila 
městská část Praha 3, byl velký zájem například o sportovní den na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, swingovou tančírnu v hotelu Olšanka či slavnostní setkání 
seniorů v Komunitním centru Armády spásy. Součástí oslav byly i přednášky, 
promítání fi lmů pro pamětníky či koncert ve výstavní síni Atrium.

Úvodní akce – sportov-
ní den na náměstí Jiřího 
z Poděbrad s šesti soutěž-
ními disciplínami – doká-

zala v úterý 29. 9. přitáhnout velké 
množství lidí. Senioři si na místě moh-
li vyzkoušet pétanque, kroket a Nor-
dic Walking. U stánku, kde si mohli 
příchozí nechat změřit cukr, choleste-
rol a tuk, se dokonce tvořily i fronty.

„Nejvíce mě lákaly sportovní disciplí-

ny, byl jsem již loni, letos mám ale zraně-

nou ruku, takže nevím, jak dopadnu,“ vy-
světlil svou účast na sportovním dni 
73letý Karel Woska hned poté, co prá-
vě dokončil pátou disciplínu – kroket. 
„A teď si jdu zacvičit,“ stačil ještě dodat 
a zařadil se mezi skupinu lidí, kterým 
trenér předcvičoval stabilizační cviky.

Kromě kroketu si na místě moh-
li lidé také zaházet na cíl koulemi 
na pétanque, gumovými raketami 
a trefovat se do košů gumovými talíři. 

Soutěžní disciplíny si vyzkoušel 
spolu s účastníky akce také zástup-
ce starostky David Gregor, který se 
na přípravě Oslav Mezinárodního  
dne seniorů podílel a má oblast se-
niorů na starosti. Podle jeho slov mu 

nejlépe šel kroket, který hrál poprvé 
a vyzkoušel si i pétanque. Nejdůleži-
tější však pro něj bylo vidět seniory, 
jak sportují a jsou aktivní. 

Swingová tančírna zaplnila 

Kongresový sál  

Podobně velký zájem byl i o swingo-
vou tančírnu v hotelu Olšanka. Za-
plněný Kongresový sál hotelu byl 
ve středu 30. 9. svědkem taneční-
ho odpoledne, kdy přítomným hrál 
k poslechu i k tanci Golden Big Band 
Prague Petra Soviče.

Swingové šlágry se střídaly v rych-
lém tempu a na přání tančících se mu-
zikanti pustili i do rokenrolové série. 

Senioři na parketu se tohoto tance 
rozhodně nezalekli a zvládli ho s ob-
divuhodnou vitalitou. Součástí akce 
byl také swingový workshop, při kte-
rém se účastníci tanečního odpoledne, 
včetně přítomného zástupce starostky 
Gregora, pustili přes počáteční váhání 
s vervou do nácviku charlestonu.   

Slavnost Armády spásy připomněla 

význam aktivního stáří  

Společný zpěv, vystoupení dětí z MŠ 
Jeseniova a přednáška na téma Krá-
sa stáří vykouzlily úsměvy na tvářích 
seniorů při slavnostním setkání v Ko-
munitním centru Armády spásy v Bis-
kupcově ulici. Akce, která se konala 

ve čtvrtek 1. října, vyzdvihla především 
důležitost pozitivního přístupu k živo-
tu a aktivitu lidí i ve vyšším věku.

V úvodu setkání v komunitním 
centru, ve kterém se mohou senioři 
již od roku 1990 věnovat sborovému 
zpěvu, tréninku paměti při výuce an-
gličtiny či ručním pracím, vystoupi-
la s přednáškou „Krása stáří“ Dani-
ela Klementová. Vitální žena, kte-
rá ve zdejším centru pracovala dva-
cet let, vyzdvihla důležitost stárnutí 
s úsměvem, a také to, že i stáří se svý-
mi omezeními může být užitečné, po-
kud si senioři dokážou najít své místo 
a svůj úkol. „Humor je sůl země a kdo je 

jím dobře prosolen, uchová se dlouho čer-

stvý,“ ocitovala v této souvislosti svůj 
oblíbený citát od Karla Čapka.

Po skončení přednášky si zapl-
něná místnost komunitního centra 
s chutí zanotovala píseň „Když jsem 
já šel tou putimskou branou“. Poté 
už závěr slavnosti patřil vystoupení 
dětí z mateřské školy Jeseniova 204, 
které svým zpěvem, a především 
úžasnou mazurkou, uchvátily účast-
níky setkání. 

Stanislav Kněnický

Představujeme výbory a komise

„Naším cílem je, aby se lidem v městské části dobře žilo,“ 

říká Tomáš Kalivoda, předseda komise pro životní prostředí

Můžete představit náplň činnosti 

komise, jíž předsedáte?

Komise životního prostředí je pře-
devším poradním orgánem rady, 
a tak posuzuje vše, na co si rada vy-
žádá odborné stanovisko. Především 
se jedná o oblasti související s údrž-
bou čistoty a pořádku na veřejných 
prostranstvích, výsadbu stromořa-
dí, projednávání koncepcí a záměrů 
při kultivaci veřejného prostranství, 

převážně zeleně. Přesný výčet oblas-
tí je popsán na webových stránkách.

Kolik má komise členů a  kdo v  ní 

zasedá?

Komise má 8 členů a jsou v ní zá-
stupci napříč politickým spektrem, 
tedy jak koalice, tak opozice.

Jak často se komise pro životní 

prostředí schází a  jak probíhá její 

jednání?

Komise se schází v průměru jednou 
měsíčně. Termíny nadcházejících 
jednání jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách Prahy 3, stejně jako 
zápisy proběhlých jednání. V přípa-
dě potřeby se ale scházíme i častě-
ji. Naopak v období letních měsíců 
to bývá méně často. Jednání větši-
nou trvá kolem dvou hodin čistého 
času a probíhá dle programu, který 
je schválen na začátku jednání. Sa-
mozřejmě, že všichni členové komise 
dostávají návrh programu s dostateč-
ným předstihem i s podklady, aby se 
tak na jednání mohli dobře připra-
vit. Jednání komise řídím já osobně 

z titulu předsedy komise a odborná 
stanoviska k projednávaným bodům 
nám vždy dává buď příslušný host, 
nebo tajemnice komise.

Jaké dopady má komise na běžný 

život lidí v Praze 3?

Naším cílem je, aby se lidem v měst-
ské části dobře žilo. Aby všichni měli 
příjemné prostředí k životu. To zna-
mená dostatek zeleně, čisté ulice, 
čisté ovzduší. Samozřejmě vnímáme 
i odlišné potřeby občanů jako napří-
klad dopravní obslužnost, a právě 
s dopravní infrastrukturou může být 
z pohledu životního prostředí občas 
problém. My se ale snažíme všech-
ny tyto protichůdné oblasti přizpů-
sobit, aby spolu byly v harmonii. 
Aby, když už se rekonstruuje křižo-
vatka, tak aby byla rekonstruována 
i přilehlá zeleň, nebo aby alespoň 
nebyla poničena. Nejde ale jen o ze-
leň, patří do toho i občanská vyba-
venost například městským mobiliá-
řem. Proto navrhujeme nové lavičky, 
odpadkové koše, posuzujeme dětská 
hřiště a podobně.

Čím by se komise měla zabývat 

v nejbližších měsících? 

Na přelomu roku se budeme zabývat 
rozdělením dotací, o které mají nyní 
možnost občané a různé organizace 
požádat. Každoročním bodem jedná-
ní je také obnova stromořadí. Na jed-
nání se ale dostanou i další body, kte-
ré nyní ani nemusíme vědět. Záleží, 
co nám rada MČ zadá k projednání. 
S podněty na jednání navíc může při-
jít jakýkoliv zastupitel a samozřejmě 
vítáme i iniciativu od občanů. Pokud 
má někdo jakýkoliv podnět, může 
se na mě kdykoliv obrátit na e-mail: 
kalivoda.tomas@praha3.cz. 

Stanislav Kněnický

Rada MČ Praha 3

7. 10. 2015

Vánoční koncert 
sborového studia Zvoneček
RMČ Praha 3 schválila poskytnutí zá-

štity starostky Vladislavy Hujové nad 

tradičním Vánočním koncertem Sbo-

rového studia Zvoneček Praha se síd-

lem Komenského nám. 9, Praha  3. 

Koncert se bude konat 26. prosin-

ce 2015 v  Dvořákově síni pražského 

Rudolfi na.

Regionfest na náměstí 
Jiřího z Poděbrad
RMČ Praha 3 schválila konání festivalu 

Regionfest na nám. Jiřího z Poděbrad 

ve dnech 20. a 21. 11. 2015. Jedná 

se o  dvoudenní prezentaci výrobců 

oceněných národní značkou Regio-

nální potravina. Festival pořádá Státní 

zemědělský intervenční fond.

Rada MČ Praha 3

21. 10. 2015

Studie pro využití bývalých 
žižkovských lázní
Radou MČ Praha 3 bylo schváleno za-

dání vypracování „Variantní studie využi-

tí budovy bývalých lázní v objektu Husit-

ská 7/400, Praha 3“. Budova bývalých 

žižkovských lázní by po  rekonstrukci 

měla umožnit provoz studií, fi rem, kan-

celáří s vybavením a konferenčními sá-

ly a  zároveň i  občerstvení či kavárny 

v podlaží souvisejícím s cyklostezkou.

Sochy na Vítkově
RMČ Praha  3 schválila dodatek 

smlouvy, kterým se prodlužuje vysta-

vení soch na  Vítkově do  roku 2016. 

Sochy zde byly instalovány v r. 2014. 

Architektonická studie 
pro Husitskou a Koněvovu
RMČ Praha  3 schválila zakázku pro 

vypracování architektonického návrhu 

veřejného prostoru ulic Husitská a Ko-

něvova v  rámci připravované rekon-

strukce. MČ Praha 3 zajistí zpracování 

studie do konce r. 2015, hlavní měs-

to Praha by mělo realizaci akce zařadit 

do rozpočtu na rok 2016. 

O pohár starostky Prahy 3 
budou soutěžit nevidomí 
a zrakově postižení
RMČ Praha  3 schválila záštitu sta-

rostky Vladislavy Hujové nad sportov-

ní akcí pro nevidomé a  těžce zrako-

vě postižené sportovce. Třetí ročník 

otevřených turnajů O pohár starostky 

Prahy  3 pořádá TJ Zora a  uskuteční 

se 7. listopadu 2015 v prostorách ZŠ 

a MŠ Chelčického 43. 

Rada MČ Praha 3

27. 10. 2015

Rada nesouhlasí s návrhem 
rozdělování fi nancí z hlavního 
města
Rada městské části nesouhlasí s ná-

vrhem Magistrátu hl. města Prahy 

na rozdělení fi nancí městské části. Ná-

vrh MHMP pro MČ Praha 3 je 2600 Kč 

na občana. Praha 3 požaduje 2900 Kč 

v  souladu s  návrhem starostů měst-

ských částí 1–57.

Velký zájem byl 

o sportovní den 

na náměstí Jiřího 

z Poděbrad

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ

předseda: Tomáš Kalivoda

místopředseda: Pavel Štros

členové: Roman Vondra, Lukáš 

Ulrych, Zdeněk Švec, Jan Freidinger, 

Lukáš Haupt, Pavel Ambrož

tajemník: Jana Caldrová

tel.: 222 116 390
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Přípravné práce k revitalizaci 

dalších panelových domů fi nišují

Po prvních třech blocích panelá-

ků v Jeseniově ulici, kde byla již 

zahájena zadávací řízení na výběr 

stavebních fi rem, pokročily pří-

pravné práce také u dalších šesti 

bloků panelových domů na dolním 

Žižkově. 

U objektu Roháčova 46, 48, Ostro-
mečská 7, 9 bylo uplynulý měsíc vy-
dáno stavební povolení, vydáno již 
bylo také u bloku panelových domů 
Rokycanova 18, Sabinova 8, 10, 
Českobratrská 7, 9, 11. U obou ob-
jektů se počítá se začátkem staveb-
ních prací v průběhu příštího roku.

Podle zástupce starostky pro in-
vestice Ivana Holečka, který má re-
vitalizaci panelových domů na sta-
rosti, zkvalitní plánované úpravy 

panelových domů prostředí nejen 
obyvatelům Prahy 3, ale také ná-
vštěvníkům této městské části.  

U panelových domů Blahoslavo-
va 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30, kde 
probíhá projektová činnost a zajiš-
ťování stanovisek potřebných pro 
vydání stavebního povolení, se jeho 
vydání předpokládá do konce letoš-
ního roku.

Ve stejné fázi přípravných prací 
jsou i úpravy objektů Roháčova 34, 
36, 38, 40, 42, 44. Zde se však očeká-
vá zpoždění při zajišťování podkla-
dů pro stavební povolení na úpravu 
okolních komunikací kvůli dlou-
hým vyjadřovacím lhůtám správce 
komunikací. Vydání stavebního po-
volení se proto očekává na přelomu 
února a března 2016.

Chystají se také úpravy vnitrobloku 

mezi ulicemi Jeseniova a Roháčova

V případě objektu Táboritská 22–26 
pokračují projekční práce, u staveb-
ních úprav objektu Ondříčkova 31–37 
je schválena studie a k podpisu je při-
pravena smlouva s projekčním ateli-
érem, který by měl vypracovat kom-
pletní projektovou dokumentaci 
a zajistit inženýrské činnosti. Studie 
je také zpracována u objektu Kubelí-
kova 60, 62, 64, 66.

Pracuje se i na stavebních úpravách 
vnitrobloku mezi ulicemi Jeseniova 
a Roháčova, kde projektant dokončil 
stavební průzkum podloží, probíhají 
konzultace s oddělením správy zeleně 
a v těchto dnech by měla být předlo-
žena studie úprav vnitrobloku. 

Stanislav Kněnický

Na Jarově začne sloužit občanům 
nová knihovna a kulturní centrum
Nová pobočka městské knihovny a kulturní centrum se slavnostně otevřou v pondělí 30. listopadu 
v přízemí a suterénu domu v ulici Za Žižkovskou vozovnou 18. Prostor, který bude sloužit kultuře, 
rozvoji vzdělanosti, ale i prostě jen relaxaci čtenářů v příjemném prostředí, vybudovala městská 
část Praha 3 v prostorách bývalé prodejny potravin. 

Městská knihovna v Pra-
ze zde bude v proná-
jmu na 10 let a kro-
mě pobočky knihovny, 

kterou si místní obyvatelé přá-
li zachránit, bude sloužit veřejnos-
ti v suterénu budovy kulturní cent-
rum. Zástupce starostky pro kulturu 
Alexander Bellu se těší, že se jeho 
multifunkční prostory stanou mís-
tem konání nejrůznějších akcí, ať již 
to budou rozmanité kulturní aktivity, 
přednášky či výstavy. 

Do knihovny budou lákat samotní 

čtenáři

V přízemí objektu je umístěn hlav-
ní vstup do knihovny se zádveřím. 
Na něj navazuje prostor volného vý-
běru knih s výpůjčním místem a inte-
riérovými prvky. Kromě regálů knih 
v bílé barvě to jsou kulatý stůl se se-
zením pro čtenáře, čtyři kóje s počí-
tači s připojením k internetu a dětský 
koutek. Nejen mladší čtenáře zau-
jme u vchodu knihovní regál v po-
době medvěda a lustry vznášející se 
u stropu jako různobarevné pouťové 
balónky. Zajímavým prvkem je také 
pohovka pro čtenáře hned za sklem 
uliční fasády, která umožňuje čtená-
řům vychutnat si v pohodlí svou oblí-
benou knížku a zároveň funguje jako 
„výkladní skříní“ knihovny, lákající 
lidi venku k její návštěvě. 

Komorní představení ve foyer, 

přednášky v klubovně

V suterénu na schodiště navazuje ote-
vřený komunikační prostor, kde mo-
hou probíhat kulturní aktivity vhod-
né pro komorní prostředí centra, a to 
díky hledišti vedle schodů. U tohoto 

foyeru je návštěvníkům k dispozici 
také sál a malá klubovna, které mo-
hou být propojeny do jedné místnos-
ti s kapacitou až 100 míst, konat se 

tak zde mohou nejrůznější přednášky 
či třeba schůze SVJ. Všechny tři pro-
story jsou přitom odhlučněné, takže 
při jejich uzavření a oddělení se mo-

hou v kulturním centru pořádat až tři 
akce najednou.

Kulturní centrum je vybaveno kva-
litní audiovizuální technikou. V pro-
storu hlediště před schodištěm upou-
tají pozornost dvě velké plazmové 
obrazovky, na kterých primárně po-
běží rozdílné televizní programy, 
bude však na ně možné zobrazit pro-
jekci ze dvou přípojných míst a z PC 
umístěného ve skladu knih. Součás-
tí obou přípojných míst budou také 
audio konektory pro možnost připo-
jit zvukový doprovod a pro připojení 
drátového mikrofonu. Podobně jako 
v kójích o patro výš v knihovně bude 
i v kulturním centru možné posezení 
s připojením k internetu.

Promítání, tentokrát na projekční 
plátno šíře 2,4 metru, umožní ve ve-
dlejším sále dataprojektor umístě-
ný na stropním držáku. Projektor je 
bezlampový s technologií laser-LED 
pro snížení provozních nákladů, 
elektrické plátno je v maximálním 
rozměru s ohledem na výšku sálu. 
Pro ozvučení místnosti je navržena 
soustava čtyř reproduktorů na strop-
ních držácích.  

Návštěvníkům kulturního centra 
bude sloužit i občerstvení, které pří-
ležitostně nabídne malý bar a výhle-
dově i nápojový automat v prostoru 
klubu. Toalety v centru jsou bezba-
riérové a nechybí ani místo s přeba-
lovacím pultem. V suterénu, kam 
vede přístup také z anglického dvora 
v Koněvově ulice, je dále prostor pro 
kancelář knihovníků, šatnu, sprchu, 
WC s úklidovou komorou, a také dal-
ší dvě místnosti využitelné jako sklad 
knih. 

Stanislav Kněnický 

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO 

OTEVŘENÍ 30. 11. 2015

V  den slavnostního otevření je 

od  10  hodin připraven doprovodný 

program pro malé i velké návštěvní-

ky. Zatímco děti mohou zhlédnout 

pohádkové divadelní představení Žiž-

kovského divadla dětí, dospělí ma-

jí možnost vychutnat si swing v po-

dání Avalon Swing Trio – Jiří Hodina 

& MANTABAN v 15.30 nebo večer-

ní recitál písničkáře Vladimíra Mer-

ty, který je naplánován od 19 hodin. 

Časy jednotlivých představení budou 

upřesněny na  webových stránkách 

třetí městské části.

Na  pravidelném programu kul-

turního centra se bude podílet od-

bor kultury Prahy 3 společně s nově 

zřízenou příspěvkovou organizací 

Za Trojku. 

Připravené interiéry již čekají na zařízení

Nová knihovna a kulturní centrum sídlí na adrese Za Žižkovskou vozovnou 18

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat na

veřejnou debatu 

nad projektem revitalizace panelového domu 
Táboritská 22/15, 24/16, 26/17, která proběhne

 v přednáškovém sále hotelu Olšanka 
v úterý 24. 11. 2015 od 17.30 hod.

Debaty se zúčastní starostka MČ Praha 3 Vladislava Hujová 
a její zástupci Jan Materna a Ivan Holeček.
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První etapa opravy Polikliniky Vinohrady proměnila 

sedmé podlaží a část přízemí s rentgenem

Nová okna a vnitřní dveře, nové obklady, podlahy 

a přebudované sociální zázemí pro lékaře i veřejnost 

jsou výsledkem první etapy stavební regenerace Po-

likliniky Vinohrady. Ta proběhla letos o prázdninách 

a týkala se interiérů polikliniky v celém sedmém nad-

zemním podlaží a v části jejího přízemí, kde je umís-

těn provoz rentgenu. Během oprav byly také kom-

pletně vyměněny elektrorozvody, stavební úpravy 

řešily také vzduchotechniku a slaboproudé rozvody.

Podle zástupce starostky pro investice Ivana Holeč-
ka by zbývající etapy měly následovat v dalších letech 
po jednotlivých patrech. Úmyslem městské části je takto 

rozfázovanou regeneraci objektu provádět vždy o let-
ních prázdninách, kdy polikliniku navštěvuje nejméně 
klientů.

Projekt úprav polikliniky je zpracován po jednot-
livých podlažích. Jak bude stavebně rozsáhlý, záleží 
podle zástupce starostky hlavně na tom, jak rozsáhlé 
náhradní prostory pro lékaře bude mít městská část 
po dobu výstavby k dispozici.  

Po opravě interiéru ve všech podlažích domu přijde 
na řadu zateplení fasády objektu a celková oprava stře-
chy. V současné době probíhají jednání i o možných 
úpravách současného dvora za objektem polikliniky. 

-sak- 

Podle zástupce starostky Alexandera Bellu, 
který má na starosti oblast majetku, umož-
ní městská část vlastníkovi bytového domů 
bezplatnou výpůjčku pozemku na jeden 

rok. Po dokončení výstavby nového stanoviště 
s ním uzavře nájemní smlouvu podle stávajícího ce-
nového výměru.

Vyhláškou stanovená povinnost pro vlastní-
ka objektu – fyzické nebo právnické osoby (např. 
bytová družstva, společenství vlastníků aj.) – se 
mnohdy ukazuje jako velký problém, a to převážně 
u již dříve postavených stanovišť pro umístění kon-
tejnerů pro panelové domy, které jsou již převážně 
zprivatizovány. Tato stanoviště jsou nyní většinou 
v havarijním stavu nebo zcela nefunkční. Kontej-
nery s odpadky tak často stojí mimo vyhrazená stá-
ní – na chodníku, komunikaci či na veřejných pro-
stranstvích. Dochází často k manipulaci s obsahem 

sběrných nádob, k jejich poškozování a ke znečiš-
ťování okolí.

Zástupce starostky Alexander Bellu je přesvědčen, 
že předložená nabídka městské části podpoří aktivní 
spoluúčast obyvatel na péči o své bydliště, jeho bez-
prostřední okolí, a také o veřejné prostory a zeleň. 
Podle něj jsou podobné snahy v souladu s programo-
vými cíli RMČ pro období 2014–2018, jež kladou dů-
raz na ochranu zelených ploch, péči o ně a na zajiště-
ní čistoty a úklid veřejných prostranství.

Vlastníci bytových domů, kteří mají zájem o vý-
stavbu nového uzamykatelného stanoviště pro kon-
tejnery, by se proto měli obracet na odbor majetku 
Úřadu městské části Praha 3, paní Naděždu Břichá-
čovou – tel.: 222 116 298. Zde se dozvědí potřebné 
informace a pracovníci odboru jim pomohou se zís-
káním výpůjčky pozemku pro výstavbu. 

Stanislav Kněnický  

První nelegální herní automaty zabaveny

Policie ČR na základě červnového 

trestního oznámení zajistila počátkem 

října prvních téměř 50  nelegálních hra-

cích automatů.

V červnu a v září 2015 bylo starostkou 
Prahy 3 podáno trestní oznámení z dů-
vodu podezření ze spáchání trestného 
činu neoprávněného provozování lote-
rie a podobné sázkové hry dle ustanove-
ní § 252 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2015 pak zajis-
tili kriminalisté hospodářské kriminality 

z Obvodního ředitelství PČR Praha III 
cca 50 hracích automatů. Podnětem bylo 
právě červnové trestní oznámení na šest 
provozoven nacházejících se na územ-
ní Prahy 3, kde bylo důvodné podezře-
ní z provozování nelegálních hracích 
přístrojů. 

Starostka Vladislava Hujová by uví-
tala jako velkou pomoc při boji s ne-
legálním hazardem zapojení občanů: 
„Prosím ty, kteří v některé z restaurací 

nebo z barů uvidí hrací automat, aby ten-

to poznatek předali radnici nebo městské 

policii“. 
-ivv-

V Praze 3 byla odhalena vzpomínková lavička válečným veteránům 

V parku před Základní školou Chel-

čického se 8. října uskutečnil slav-

nostní akt odhalení vzpomínkové 

lavičky válečným veteránům, který 

měl za cíl připomenout oběti sou-

dobých válek. Zároveň s odhalením 

proběhla akce 72 hodin, v rámci níž 

byl na témže místě symbolicky za-

sazen mladý strom.

Projektu, který chce instalací vzpo-
mínkových laviček veteránů vzdát 
hold padlým vojákům a také upo-
zornit na jejich těžkou a mnohdy ne-
doceněnou práci, se Praha 3 zúčast-
nila jako jedna z prvních městských 
částí z celé metropole. 

Sázením květin do záhonu v dol-
ní části Václavského náměstí, úkli-
dem parku na Senovážném náměstí, 
odstraněním černého výlepu a vyčiš-
těním podchodu viaduktu u Bulhara 
vyvrcholila akce 72 hodin odhalením 

vzpomínkové lavičky, která má upo-
zornit veřejnost na aktuální válečné 
konfl ikty, během nichž umírají čeští 

vojáci. Přitom samotným událostem 
je přikládána mnohem menší spole-
čenská důležitost, než by si zasloužily. 

„Rozhodli jsme se touto formou upo-

zornit na těžkou práci vojáků a vzdát 

úctu novodobým veteránům, o nichž 

se domníváme, že jsou společností ne-

právem opomíjeni. Lavička tak ponese 

němé poselství, zároveň na ní může kaž-

dý odpočívat a zároveň zavzpomínat,“ 

uvedl během slavnostního zahájení 
autor projektu Aleš Sedláček.

Akce se zúčastnil také zástupce 
starostky Jan Materna, který pro-
hlásil, že se radnice Prahy 3 ztotož-
ňuje s myšlenkou projektu a jeho 
mottem „Poděkovat není slabost“: 
„Jsem pyšný, že se Praha 3 stala první 

městskou částí v hlavním městě, kde se 

instalovala lavička válečným veterá-

nům. Díky ní si připomínáme nejen tra-

gickou smrt našich čtyř vojáků v Afgha-

nistánu v červenci 2014, ale činy všech 

ostatních válečných veteránů. Tato la-

vička je symbolem, který nám je připo-

mene pokaždé, nejen při příležitosti Dne 

válečných veteránů, který připadá kaž-

doročně na 11. listopad. A to si ti, kteří 

bojují za naši svobodu, ač daleko od do-

mova, jednoznačně zaslouží.“

Odhalení lavičky je součástí 
kampaně 72 hodin, která probíhala 
od 8. do 11. října na řadě míst České 
republiky a účastní se jí okolo 23 ti-
síc dobrovolníků, kteří po tři dny 
úklidem či výsadbou zeleně zlepšu-
jí své okolí. V rámci této akce byl 
v parku před Základní školou Chel-
čického symbolicky zasazen mladý 
stromek.

„Všichni chceme pěkné prostředí pro 

život a tato akce nám říká, že pro ty, kte-

ří ji organizují, a také pro ty, kteří se za-

pojili, to nejsou jen prázdná slova,“ uza-
vřel Jan Materna.

Akce proběhla pod záštitou sta-
rostky městské části Praha 3 Vladi-
slavy Hujové. 

-ham-

zpravodajství

Městská část nabízí vlastníkům domů 
výpůjčky pozemků pro výstavbu stanovišť 
pro kontejnery 
V současnosti platí na území hlavního města Prahy obecně závazná vyhláška, která ukládá 
povinnost umístit sběrnou nádobu do domovního vybavení. Radnice Prahy 3 vyšla vstříc 
vlastníkům bytových domů, kteří tuto povinnost nesplňují, a nabídla jim pomoc – možnost 
výpůjček pozemků, na nichž by si mohli postavit nová uzamykatelná stanoviště pro kontejnery.

Lavička veteránů má připomínat oběti soudobých válek

Uzamykatelná stanoviště na kontejnery na domovní odpad v Lupáčově ulici
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zpravodajství

Nákladové nádraží Žižkov 
– pořád s otazníkem
Jak bude vypadat lokalita Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ) v budoucnosti, je pořád velkou 
a nezodpovězenou otázkou. Vzhledem k tomu, že hledání řešení by nemělo být předmětem 
politických tahanic, ale mělo by vycházet z racionální úvahy, protože zástavba na NNŽ výrazně 
ovlivní život obyvatel Prahy 3, svolala v polovině října starostka Vladislava Hujová již druhé 
společné jednání koaličních i opozičních politických představitelů.

Na tomto jednání došlo 
k jednoznačné shodě, že 
Praha 3 trvá a bude dů-
sledně prosazovat metro D 

v trase Prokopovo náměstí, Náklado-
vé nádraží Žižkov, Jarov – Chmelnice.

Další jednoznačná shoda panova-
la i na stažení žádosti o změnu územ-
ního plánu, která neumožňuje reali-
zovat přestavbu památkově chráněné 
budovy NNŽ na kulturní a vzděláva-
cí centrum, případně jiné využití, jako 
je například věda a výzkum nebo leh-
ká nerušící výroba. Praha 3 doporu-
čí, aby Institut plánování a rozvoje 
hlavního města s majitelem nádraží, 
Českými drahami vypsaly mezinárod-
ní architektonickou soutěž o budou-
cím vzhledu jižní části Nákladového 
nádraží Žižkov. V současném územ-
ním plánu je toto území vedeno pou-
ze jako pozemky pro drážní využití. 
Vítězný návrh by mohl být podkla-
dem pro Metropolitní územní plán, 
s jehož přijetím se počítá v roce 2021. 
V současnosti zástavba celého NNŽ 
není možná i kvůli vysoké dopravní 
zátěži, což je do značné míry zapří-
činěno nedokončením dopravního 
okruhu Prahy. 

Velmi složité je však řešení sever-
ní poloviny NNŽ, kde již v minulos-
ti magistrát provedl změnu územního 
plánu a v části povolil výjimku ze sta-
vební uzávěry. Tento stav je bohužel 

i přes protesty Prahy 3 platný, tak jako 
vydané územní rozhodnutí o umístě-
ní stavby. 

V září 2012, ještě před vyhlášením 
budovy NNŽ nemovitou kulturní pa-
mátkou, vydal stavební úřad městské 
části Praha 3 rozhodnutí o umístění 
stavby „Revitalizace nádraží Žižkov 
– Sever, Praha 3“. Městská část Pra-
ha 3 podala proti tomuto rozhodnu-
tí odvolání, ale magistrát v listopadu 
2013 potvrdil vydané územní roz-
hodnutí a na jeho základě se radnice 
Prahy 3 rozhodla v lednu 2014 podat 
žalobu o zrušení tohoto správního 
rozhodnutí MHMP. O této žalobě 
ale nebylo dosud rozhodnuto. Pra-
ha 3 napadá v žalobě mimo jiné pře-
devším závazné stanovisko památ-
kové péče MHMP z prosince 2009, 
které se vyjadřuje kladně k realiza-
ci záměru. Kladné stanovisko ma-
gistrátních památkářů k územnímu 
rozhodnutí však potvrdilo v břez-
nu 2015 Ministerstvo kultury. V říj-
nu 2014 podala Praha 3 ještě žádost 
MHMP o obnovu řízení o umístění 
stavby, tato žádost však byla letos 
v září zamítnuta.

Projekt „Revitalizace nádraží Žiž-
kov – sever“ se skládá ze třech samo-
statných stavebních celků. Bytové 
domy podél Malešické ulice a hotel, 
který by uzavřel Basilejské náměs-
tí, jsou pro Prahu 3 přijatelné. Názo-

ry se rozcházejí v případě obchodně-
-administrativního centra. Investor, 
který je držitelem platného územ-
ního rozhodnutí a může bez ohle-
du na podanou žalobu podat žádost 
o stavební povolení, nabídl Praze 3 
redukci obchodně-administrativního 
centra až o 11 % plochy, což předsta-

vuje snížení až o 12 000 m2 komerční 
plochy a s tím souvisejících parkova-
cích stání, tj. okolo 155 míst.

Rada městské části stojí před vel-
mi vážným rozhodnutím, protože tato 
nabídka od investora předpokládá sta-
žení správní žaloby. Investor je vlast-
níkem i dalších rozsáhlých pozemků 

v lokalitě NNŽ a je ochoten spolupra-
covat v součinnosti s městskou částí 
a s respektováním stanoviska ekologů 
na vybudování nového parku a bude 
se podílet na vybudování školy v této 
nové spádové oblasti v poměru pláno-
vané bytové výstavby na NNŽ. 

Iva Vojtková

Plavecký areál Pražačka otevře 

nový bazén pro miminka

Třetí městská část plánuje 12. listo-

padu otevřít nový bazén pro nejmenší 

děti včetně kojenců v budově plavec-

kého areálu Pražačka. Vyhřívaný ba-

zén s vodou o teplotě 31° C pro děti 

od šesti měsíců do zhruba čtyř let 

vznikl přestavbou původních, již ne-

používaných šaten krytého bazénu. 

Nový bazén o rozměrech 4,5x5 metrů 

bude přístupný pro účastníky kurzů 

plavání kojenců a dětí.  

Podle zástupce starostky pro investi-
ce Ivana Holečka se v zázemí nového 
bazénu bude nacházet nejen prostor 
pro kočárky, prostor pro odpočinek 
a aklimatizaci dětí, ale také přebalo-
vací místnost s přebalovacím pultem 
a místnost pro kojení. Samozřejmou 
součástí hygienicky odděleného ba-
zénu budou samostatné sprchy a toa-
lety, dětem má sloužit také sauna. Vy-
soké požadavky na hygienu by měla 
zajišťovat moderní úpravna vody.

Nový sektor šaten a sprch je při-
tom projektován tak, aby mohl sloužit 

i jako bezbariérový přístup do hlav-
ního bazénu pro tělesně handicapo-
vané. Křížení obou návštěvnických 
skupin bude vyloučeno provozním řá-
dem bazénu – jinou návštěvní dobou.

Nová část interiéru plaveckého 
areálu však není jedinou změnou, 
která se projeví na jeho podobě. Po-
dle zástupce starostky pro majetek 
Alexandera Bellu je součástí projek-
tu také přístavba budovy areálu, kte-
rá by měla sloužit jako nové občerst-
vení pro venkovní bazén. 

Stanislav Kněnický

Úspěšný projekt na integraci cizinců pokračuje

Městská část Praha 3 realizuje již 

čtvrtým rokem projekt na podporu 

integrace cizinců z dotace Minis-

terstva vnitra ČR. Tento projekt za-

hrnuje různorodé aktivity na pod-

poru integrace cizinců, je zaměřen 

na vzdělávání a podporu dětí i do-

spělých cizinců, na vzdělávání pe-

dagogů pracujících s dětmi cizinci, 

na zvýšení informovanosti cizin-

ců i většinové společnosti, na na-

vázání pozitivních sousedských 

vazeb a na podporu samostatné-

ho fungování cizince ve společ-

nosti. Na projekt „Praha 3 – Spo-

lečné soužití 2015“ obdržela třetí 

městská část dotaci v celkové výši 

785 645 korun. 

V rámci projektu probíhá od ledna 
letošního roku doučování češtiny pro 
děti cizince na základních školách Je-
seniova, Jaroslava Seiferta a náměs-
tí Jiřího z Lobkovic. Další projekt, 
který je zaměřen na děti cizince, se 
jmenuje „So far – so near“. Od červ-
na do prosince také probíhají v pro-
storách základní školy na náměstí 

Jiřího z Poděbrad kurzy češtiny pro 
dospělé cizince na úrovni začátečník, 
mírně pokročilý a na Karlínském ná-
městí 7 v Praze 8 nízkoprahové kurzy 
češtiny. Výuku češtiny zajišťují lekto-
ři obecně prospěšné společnosti Cen-
trum pro integraci cizinců. 

Od června 2015 také zajišťuje 
městská část Praha 3 ve spolupráci 
se Sdružením pro integraci a migra-
ci pro pracovníky úřadu a pro cizince 
komunitní tlumočníky v angličtině, 
vietnamštině, ruštině, ukrajinštině 
a španělštině, kteří poskytují asisten-
ci při jednání ve veřejných institucích. 

V neděli 6. září proběhl v rámci 
projektu čtvrtý ročník kulturně spo-
lečenské akce „Poznejme se, souse-
dé“ pro rodiny s dětmi z řad cizinců 
a majoritní společnosti. Od září pro-
bíhají v Informačním centru Praha 3 
přednášky na téma migrace a kul-
turní specifi ka nejpočetněji zastou-
pených cizinců v Praze 3 a povídání 
o jejich zemích. 

S velkým ohlasem se setkaly před-
nášky „Tradice Vietnamu – přírod-
ní krásy Vietnamu, vztahy v rodině 

a tradiční vietnamské oslavy“ nebo 
„Česko a migrace aneb kdo k nám 
přichází a kam odcházejí Češi“. 
V pondělí 9. listopadu se zde bude 
od 17 hodin konat „Večer o Ukraji-
ně“ a v pondělí 23. listopadu ve stej-
ném čase proběhne přednáška na 
téma „Integrační centrum Praha 
a práce s migrantskými komunitami 
v Praze se zaměřením na arabskou 
komunitu“.

Od srpna 2015 probíhá příprava 
aktualizace webových stránek pro 
cizince, na kterých mohou najít in-
formace o činnosti odborů Úřadu 
městské části Praha 3 nebo odkazy 
na důležité organizace a instituce.

Aktivity jsou realizovány v rám-
ci projektu městské části „Praha 3 – 
Společné soužití 2015“ na integraci 
cizinců spolufi nancovaného Minis-
terstvem vnitra ČR. 

-red-

Nákladové nádraží Žižkov – platný územní plán

 DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály  ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy  SV – všeobecně smíšené území 
 SMJ – smíšené území, smíšené městské jádro  TVO – technické vybavení, odpadové hospodářství
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Hlavní město zachraňuje 
chátrající hroby na Olšanech
Už více než dva roky funguje v hlavním městě unikátní projekt, který má za cíl zprostředkovat zá-
chranu a údržbu významných hrobových míst. Jednotlivci i skupiny osob mohou uzavřít adopční 
smlouvu, kterou se zavazují k péči o konkrétní náhrobek. Celý program byl letos rozšířen o veřejnou 
sbírku na záchranu těch významných hrobů, které ani po dvou letech nenašly adopčního nájemce.

Hodnotná socha od Václava 
Prachnera na hrobce rodi-
ny Dohalských, hrob poli-
cejního inspektora Fran ze

Dedery, který eskortoval Karla Ha-
vlíčka Borovského do exilu v tyrol-
ském Brixenu, či hrob herce Národ-
ního divadla Josefa Frankovského. 
Tyto a celou řadu dalších význam-
ných hrobů na pražských Olšanech 
se podařilo zachránit díky programu 
adopce hrobů, který probíhá pod zá-
štitou radní třetí městské části Ireny 
Ropkové. Celkem je nyní opraveno 
dvaadvacet hrobů, v deseti případech 
pak v současné chvíli opravy probíha-

jí a mnoho adopčních smluv teprve 
čeká na podpis.

Jak celý úspěšný projekt funguje? 
Na webových stránkách Správy praž-
ských hřbitovů (SPH, www.hrbitovy.
cz) si může kdokoliv vyhledat pravi-
delně aktualizovaný seznam hrobů 
zařazených do projektu a následně 
uzavřít s hřbitovní správou adopční 
smlouvu. Na základě této smlouvy ob-
drží následně certifi kát o adopci. Úče-
lem programu je zajištění rekonstruk-
ce, opravy či údržby významného 
hrobového místa na náklady adopč-
ního nájemce ve výši dle obvyklého 
nájemného za hrobové místo. Pokud 

však zájemce, který není adopčním ná-
jemcem, projeví vážný úmysl darovat 
na opravu hrobu pouze jednorázovou 
fi nanční částku ve výši minimálně tří 
čtvrtin odhadovaných nákladů, SPH 
tuto opravu realizuje mimo program 
adopce významných hrobových míst.

Některé hroby však adopčního ná-
jemce doposud nenalezly. Dva roky 
po zahájení projektu proto hlavní měs-
to ve spolupráci s SPH zahájilo veřej-
nou sbírku na záchranu významných 
hrobů. Zájemci tak mohou mimo jiné 
i dárcovskou SMS či koupí vstupen-
ky na speciální kulturní akce podpořit 
fond, jehož výtěžek bude na základě 

rozhodnutí odborné poroty určen 
na obnovu, restaurování či prostou 
údržbu těchto hrobových míst. Hlav-
ním cílem této veřejné sbírky je zabrá-
nit nevratnému poškození náhrobků 
a dalších funerálních uměleckých děl.

Celý projekt je podle radní Rop-
kové dokladem zájmu hlavního města 
Prahy o historickou paměť metropole. 
Oba projekty, tedy jak adopce hrobů, 
tak veřejná sbírka, mají za cíl zapojit 
širokou veřejnost a zájmová sdružení 
do péče o veřejný prostor a zachránit 
nesmírně cenná funerální umělecká 
díla před zkázou. 

Stanislav Kněnický

JAKÉ JSOU PODMÍNKY ZAŘAZENÍ 

HROBU DO PROJEKTU?

Pro zařazení do tohoto projektu 

musí hrob splňovat alespoň jednu 

ze skutečností uvedených v bodech 

1–3 a vždy podmínku uvedenou 

v bodě 4:

1.  V hrobě jsou uloženy ostatky oso-

by, která byla prokazatelně vý-

znamnou osobou v oblasti kultu-

ry, vědy, politiky, náboženství či 

v ostatních oblastech společen-

ského života nebo významnou 

osobou z historického hlediska. 

2.  Součástí hrobu je hrobové zaříze-

ní s vysokou uměleckou či histo-

rickou hodnotou. 

3.  Hrob byl navržen fyzickou nebo 

právnickou osobou na zařaze-

ní hrobu do projektu s jednoznač-

ným úmyslem o tento hrob pečo-

vat či hrob rekonstruovat. 

4.  Hrobové místo není v nájmu fyzic-

ké nebo právnické osoby – jedná 

se o „volný hrob“.

Zkrášlete květy svou ulici, 
zažádejte si o dotaci na truhlíky do oken
Pokud toužíte mít krásná okna plná květin 
a zatím se vám na to nedostávalo prostředků, 
nyní máte možnost svůj projekt realizovat. 
Každý, nejlépe hromadně všechny bytové jednotky 
v domě, si mohou od 15. 11. do 15. 12. 2015 zažádat 
o přidělení dotací právě k tomuto účelu. 

I když ráno spěcháte po ulici a myslíte 
na to, co vás dnes čeká, balkon či okno 
plné květin vás bezpečně zaujme a hned 
se šedý den stane trochu přijatelnějším. 

Asi je jen málo lidí, kteří by podobný vlastní 
kousek přírody doma nechtěli. Často se do-
konce při pohledu na balkon nebo předza-
hrádku tonoucí v záplavě barevných květů mi-
moděk vtírá pocit, že by tohle právě váš truhlík 
trumfl . V tom, proč tomu tak není, bývá ob-
vykle háček. Hodně lidí trpí nedostatkem 

času, někdo by si zase na rostliny netroufl , ale 
jsou i tací, kteří by své vypěstované kytky rádi 
ukázali světu. Bohužel i to stojí peníze, a ty se 
obvykle ve většině rodin musí použít na něco 
důležitějšího. 

Na to vše myslela městská část Praha 3. 
A protože chce vedení radnice udělat co nej-
víc pro hezké ulice, vznikl v rámci dotačního 
fondu program pro životní prostředí 2016. Zá-
stupce starostky Jan Materna, který má tuto 
oblast na starosti, je přesvědčen, že tento krok 

výrazně pomůže zlepšit vzhled ulic a dojde 
k osazení většího počtu truhlíků s květinami 
na oknech, balkonech apod.

Nezmeškejte termín pro příští rok. Ve lhů-
tě od 15. 11. do 15. 12. 2015 lze podat žádost 
o dotaci v oblasti životního prostředí – kulti-
vace území v Praze 3. Preferovány budou žá-
dosti celých domů, to proto, aby rozkvetla 

celá fasáda vašeho domu. Za poskytnutou do-
taci pak můžete pořídit nejlépe samozavlažo-
vací nebo i obyčejné truhlíky s bezpečnost-
ními zábranami, včetně zeminy, pelargonií či 
jiných vhodných květin. Podrobné informa-
ce k postupu podání žádosti o dotace najdete 
na http://goo.gl/Sa1j3S. 

-ivv-

Díky programu adopce hrobů byla zachráněna socha Václava Prachnera 

na hrobce rodiny Dohalských

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SPH 

na telefonní číslo 87 777. 

Pomozte nám zachránit
významné pražské hroby

Děkujeme vám.

Záštitu nad sbírkou převzala Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro sociální oblast a školství.

Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz
Přispět můžete i převodem na sbírkový účet 269245430/0300

www.hrbitovy-adopce.cz
www.hrbitovy.cz

KOHO KONTAKTOVAT?

koordinátorka Oldřiška Dvořáčková, 

e-mail: adopce@hrbitovy.cz

tel.: +420 272 011 121 

Korespondenční adresa:

Správa pražských hřbitovů, p. o.

Projekt adopce

P. O. box 128, 130 00 Praha 3

ilustrační foto
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Malešická se téměř po patnácti letech 
konečně dočkala oprav
Městskou částí Praha 3 dlouhodobě žádaná oprava Malešické ulice startuje. V první fázi 
se rekonstruuje úsek Na Vackově – Za Vackovem. Místní uzavírka této části začala 15. 10. 2015 
a bude trvat do 11. 11. 2015. 

Technický stav komunikace 
Malešická je dlouhodobě 
nevyhovující. To se týká 
ale i obvyklých standar-

dů, které jsou běžně vyžadovány pro 
městskou ulici. Městská část Praha 3 
se dlouhodobě snaží o to, aby se stav 
nevzhledné a občanům nevyhovující 
ulice změnil. Není to ale jednoduché, 
protože vlastníkem komunikace není 
třetí městská část, nýbrž hlavní město 
Praha, které má pro tyto účely svého 
správce. Tím je Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy (TSK). 

Ulice má v současné době extravilá-
nový charakter, přijatelný jen pro neza-
stavěné území mimo město. Postrádá 
základní prvky komunikace městské-
ho typu, jakými jsou v první řadě stan-
dardní chodníky a kvalitní osvětlení. 
Chodníky dokonce na některých mís-
tech chybí úplně, jinde nejsou výškově 
odděleny od vozovky a absentuje i ulič-
ní odvodnění. Na zastávce autobusu 

Vackov nejsou kromě jiného např. na-
plněny požadavky na bezbariérový pří-
stup a takových nedostatků lze na Ma-
lešické nalézt více. 

Proč se přes iniciativu třetí měst-
ské části a poukazování na stav uli-
ce s opravami nezačalo dříve, jedno-
značně odpovědět nelze. V průběhu 
posledních 20 let bylo vypracová-
no několik projektů na rekonstrukci 

této komunikace. Ve většině případů 
jejich vznik iniciovala MČ Praha 3.  
Žádný z nich se však nepodařilo při-
vést až k realizaci. Ve většině případů 
to bylo z důvodu složitých majetko-
vých poměrů k pozemkům podél Ma-
lešické v kombinaci s nevelkým zá-
jmem ze strany vlastníka komunikace 
o řešení vzniklých problémů (např. 
výkupy pozemků) a dále preferování 

oprav jiných komunikací ze strany hl. 
m. Prahy a tedy TSK. Úspěšný byl až 
současný projekt, který musel trochu 
ustoupit od původních velkorysých 
plánů na vybudování oboustranných 
komfortních chodníků.

Městská část Praha 3 po nesčet-
ných jednáních a snaze může nyní 
slavit úspěch. Zástupkyni starostky 
Lucii Vítkovské se podařilo urychlit 
zajištění fi nančních prostředků a tím 
Malešická dostala konečně šanci. 
Letos v říjnu byly tedy zahájeny sta-
vební práce první fáze rekonstrukce. 
Startovním opravovaným úsekem je 
část mezi ul. Na Vackově a Za Vac-
kovem. Zde také probíhá uzavírka 
a objízdné trasy jsou řešeny zkrá-
cením autobusové linky PID č. 124 
ve směru od Habrové a Želivského 
do zastávky Malešická (výstupní za-
stávka na komunikaci K Červenému 
dvoru). Ve směru Habrová je zří-
zena provizorní nástupní zastávka 

Vackov, umístěna na komunikaci 
U staré cihelny (za čerpací stani-
cí PHM). Ruší se zastávky Vackov 
na komunikaci Malešická a Habro-
vá na stejnojmenné komunikaci. 

Školní linka PID č. 567 bude v uve-
deném termínu vedena po objízdné 
trase po komunikaci Na Jarově a Ko-
něvova se zastávkami Habrová (stáva-
jící nástupní zastávka na komunikaci 
Habrová), Basilejské náměstí (dočas-
ně přemístěna na komunikaci Jana 
Želivského před křižovatku s ulicí 
Na Parukářce – za křižovatku s ulicí 
Jeseniova) a Olšanské náměstí (stáva-
jící výstupní zastávka na komunikaci 
Prokopova). Ruší se zastávka Vackov 
na komunikaci Malešická.

Celková rekonstrukce je rozděle-
na na čtyři fáze. První bude hotova le-
tos, zbývající tři jsou plánovány na rok 
2016. Poté se stane Malešická stan-
dardní komunikací městského typu. 

Iva Vojtková

Den domácích mazlíčků představil i exotické druhy zvířat

Zajímavý program a krásné počasí 

přilákalo 3. října na Parukářku ně-

kolik tisíc lidí často i se svými do-

mácími mazlíčky. Vrch sv. Kříže se 

zaplnil pestrou škálou živočichů 

jak domácích, tak zcela cizokraj-

ných. Celou akci moderoval známý 

milovník zvířat Zdeněk Srstka.

Úvod patřil agility škole Elišky Dol-
níčkové. Dvanáct svěřenců různého 
stáří a i velikostí se svými pány před-
vedlo sportovní disciplínu, ve které 
soutěží psi společně se svými majiteli. 
Cílem bylo co nejrychleji proběhnout 
dráhu s různými překážkami a sko-
ky. Již tradičně se oslavy svátku zvířat 
na trojce účastní jízdní složka městské 
policie a psovodi – velcí i malí diváci 

sledovali obdivuhodné a nevšední 
kousky koní a jezdců. Profesionální 
výcvik předvedli i policejní psi, kteří 
spolu se svými psovody ukázali, jak 
zadržet nebezpečného pachatele.

Co všechno se mohou naučit 
psi, ukázaly i trenérky z organizace 
Helppes, kde cvičí psi, kteří pomáhají 
lidem s hendikepem. Takový pomoc-
ník přinese zapadlé věci, připomene 
léky, otevře dveře, jsou i asistenční 
psi, kteří umí svým imobilním pánům 
pomoci se svlékáním a oblékáním.

Novinkou letošního programu byl 
vyhřívaný teraristický stan, kde ná-
vštěvníky okouzlili varani, strašilky, 
užovka korálkovka, agamy i želva. 
Herpetologové ochotně radili, před-
váděli, a vysvětlovali.

Fotografi ckou atrakcí byly Matilda 
a Albert, dvě domácí kozy z Integ-
račního centra Zahrada, které vzbu-
zovaly zájem malých i velkých ná-

vštěvníků. Nechyběl ani edukativní 
program – o bezpečném chování 
k cizím zvířatům poučovali děti měst-
ští strážníci.

Velkou pozornost na sebe poutala 
dvacítka dravých ptáků, kterou při-
vezli na Parukářku sokolníci ze sdru-
žení Penthea. Ve čtyřicetiminutové 
ukázce představili různé druhy ptá-
ků od sýčků po impozantního supa 
Omara. Všichni hendikepovaní ptá-
ci pocházeli ze záchranné stanice, 
ve volné přírodě by jinak nemohli 
přežít. Mnozí návštěvníci také využili 
možnosti nechat si udělat zdarma fo-
tografi i se psy nebo s originálním po-
zadím žižkovských ulic. 

„I když se třetí ročník Dne domácích 

mazlíčků přesunul z náměstí Jiřího z Podě-

brad do parku Parukářka, našlo si sem ces-

tu ještě víc milovníků zvířat,“ pochvalo-
vala si starostka Vladislava Hujová. 

-pú-

Chránila svého muže, i když ji mučili 
Helena Šidáková seděla se svým 

malým synem na samotce klatovské 

věznice, dítě usedavě plakalo, ona 

neměla tušení, zda StB dopadla i její-

ho milovaného manžela, když se ná-

hle skrz vězeňská zamřížovaná okna 

rozezněl zpěv. Příběh mladé ženy, 

která se synkem v náručí prchala 

v noci přes hranice za svým man-

želem, se po káznici rychle rozkřikl 

a vězni začali Heleně a jejímu synovi 

zpívat ukolébavku „Princi můj malič-
ký spi”. Ta se i přes bušení a křik ba-

chařů nepřestala nést vazbou.

Helena byla zadržena v roce 1949 
poté, co se její manžel Zdeněk, zá-
padní agent, pokusil svoji rodinu 
s několika dalšími ženami převést 
na Západ. Během útěku se skupina 

rozdělila, Helena s ostatními padla 
do pasti dvojitého agenta a Zdeňko-
vi se podařilo utéct do vnitrozemí, 
kde se skryl u společných známých. 
Dítě ve vězení představovalo nebez-
pečí, mohlo být impulsem ke vzpou-
ře, a tak Helenu se synkem hned 
druhý den po incidentu s ukolébav-
kou propustili. S mužem se ocitli 
v bezvýchodné situaci, nebylo úni-
ku, neměli kontakt na převaděče 
a každý den si pro ně mohla přijet 
StB. Když se o Velikonocích před 
domem přátel, kde se skrývali, obje-
vila dvě černá auta, nastal podle He-
leniných slov „hrozný tanec”. Bylo 
jasné, že Zdeněk musí utéct, šlo mu 
o život, a tak se Helena s dítětem 
v náručí postavila policajtům do ces-
ty. Estébáky se podařilo zdržet, tak 

aby Zdeněk mohl utéct zadem, He-
lenu ale odvezli rovnou k výslechu. 
Ještě z auta zahlédla manžela ukry-
tého za stromem. 

„Furt jenom: Kde je můj muž? Kde 

je? Ale já jsem opravdu nevěděla, co se 

s ním pak stalo. Tak jsem říkala, že ne-

vím, tak mě tam tak trošku ztřískali, že 

mě nahoru museli odnést, protože jsem 

nemohla na nohy,” vzpomíná Helena 
Šidáková na svůj první „ostrý“ vý-
slech. Mučení trvalo několik týd-
nů, když ji jednoho dne posadi-
li do vozu vedle muže zabaleného 
do deky. Věděla, že zabaleným je 
její manžel, a když konečně mohla 
spatřit jeho tvář, řekli jí, ať si svého 
muže prohlédne pořádně, prý je to 
před popravou možná naposledy, 
co ho vidí.

Helenu propustili právě, když její 
syn nastupoval do první třídy, Zdeněk 
se nakonec domů dostal také, ale ro-
dina na něj čekala ještě dalších 8 let.

Vzpomínky Heleny Šidákové ze 
Žižkova zdokumentovali v roce 2012 
žáci v rámci projektu „Příběhy našich 
sousedů“. Tento podzim se na zá-
kladních školách v Praze 3 opět roz-
bíhá pátrání po pamětnících války, 
holokaustu nebo totalitních režimů. 
Žáci budou pod vedením svých učite-
lů a koordinátora ze společnosti Post 
Bellum natáčet vzpomínky pamětní-
ků a zpracují jejich celoživotní příbě-
hy. V Českém rozhlase připraví audio 
reportáže nebo s pomocí profesionál-
ních dokumentaristů vytvoří video 
dokumenty. 

Kristýna Bardová, Post Bellum

Malešická ulice 

se po dlouhých 

letech konečně 

dočkala celkové 

rekonstrukce.

Helena Šidáková v r. 1948
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Zároveň bude vytvořen základ k za-
ložení nové aleje výsadbou esteticky 
hodnotných a nenáročných ambro-
ní, která vyroste u hlavní cesty v ji-
hovýchodní části. Ze stávajících sta-
rých jírovců zde budou ponechány 
všechny, u kterých je to z hlediska 
bezpečnosti možné.

K dalšímu rozvoji vegetačních 
prvků se městská část Praha 3 chystá 
ve východní části parku v roce 2016. 
Dojde k založení bylinného podros-
tu na svazích a k výsadbě nových 
dřevin domácího původu. V západ-
ní části byla v období 2014–2015 
vysazena alej hrušní a zahájena 
stabilizace jižních svahů výsadbou 
dřevin s trávníkem. Pro další sado-
vé úpravy v západní části parku se 
v roce 2016 začne zpracovávat pro-
jektová dokumentace. Na rok 2016 
je pak plánovaná obnova živičných 

povrchů cest uvnitř východní části 
parku.

Na rozvoj parku je myšleno i rozší-
řením rekreačně společenských míst. 
Z tohoto důvodu bude na podzim le-
tošního roku v severovýchodní části 
zahájena stavba příjemného prosto-
ru pro psí návštěvníky a jejich pá-
ny. Psí hřiště s agility parkurem, kte-
ré zde bude vybudováno a jeho okolí 
se stane centrálním místem pro ven-
čení psů. Tím by spontánně dochá-
zelo k minimalizaci případných stře-
tů mezi majiteli psů a těmi návštěvní-
ky, podle nichž psi do parku nepatří. 

Zástupce starostky Ivan Hole-
ček je spokojen s tím, že by ještě 
v letošním roce měla být uprave-
na plocha v okolí objektu klubu 
biatlonu Kapslovna v jižní části 
parku, kde kromě sadových úprav 
vznikne i nové hřiště pro pétanque. 
Na oploceném pozemku klubu, 
který mají biatlonisté od městské 

části v pronájmu, budou provede-
ny terénní úpravy zahrnující mimo 
jiné odstranění nekvalitní zeminy 
v místě zbourané zámečnické díl-
ny, plechový plot bude vyměněn 

za vhodnější a estetičtější. Do vy-
bavení parku přibydou rovněž dvě 
grilovací místa. Tam bude mož-
né trávit čas opékáním masa nebo 
buřtů či zeleniny.  Městská část 
také rozšíří síť pítek. Umístí je pře-
devším poblíž grilovacího místa 
a do blízkosti pétanquového hřiš-
tě. V prostorách parku pak dojde 
do budoucna i ke zřízení nového 
informačního systému.

Součástí nynější Parukářky je 
i budova občerstvení, na kterou je 
však vydán exekuční výměr. Občer-
stvení bylo postaveno v r. 1995 jako 
dočasná stavba a v r. 2012 bylo vydá-
no rozhodnutí o jeho demolici, pro-
ti kterému se nelze odvolat. Městská 
část Praha 3 je vlastníkem pozemku, 
a složité právní vztahy spolu s plat-
ným demoličním výměrem ji nedá-
vají jinou možnost, než aby nařízení 
respektovala, přestože tato situace 
nenastala z její vůle. Radnice ale 

právě při vědomí toho, že zde do-
časná stavba hospody nemůže zů-
stat, mezi tím již dva roky pracovala 
na vhodné náhradě. Architekty ne-
chala vytvořit návrh na nový objekt 
restauračního zařízení, který by měl 
vyhovovat potřebám návštěvníků, 
hodil se k prostředí a zároveň byl 
ohleduplnější k okolním obyvate-
lům. Projekt je připraven k realizaci, 
avšak započetí jeho stavby v součas-
né době blokuje Magistrát hl. města 
Prahy. Vedení radnice se ale nechce 
vzdát, proto o realizaci občerstve-
ní s magistrátem intenzivně jedná. 
Protože bude třeba respektovat de-
moliční výměr a stavba nové restau-
race díky přístupu nadřízených or-
gánů zatím nemůže mít daný termín 
výstavby, uvažuje radnice i o tom, že 
by dočasně poskytla návštěvníkům 
v parku možnost vhodného mobil-
ního občerstvení. 

Iva Vojtková 

Rozvoj parku Parukářka
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Vážené členky a členové Zastupitelstva MČ Prahy 3,

omluvte krátké vyrušení, ale s péčí řádného hospo-

dáře musím zareagovat na novou várku „informací“ 

z úst člena zastupitelstva pana Matěje Stropnického. 

V části rozpravy věnované prostoru čp. Husit-

ská 74 se pan zastupitel Stropnický z neznámých 

důvodů opětovně rozhodl zmínit a pomluvit prá-

ci naší organizace, jež dle jeho názoru „učiní mrt-

vým každý prostor na MČ“ a do jejíhož job clu-

bu na Husitské 74 „nikdo nechodí“. Taktéž „mají 

R-Mosty na MČ pronajaté absolutně všechno“.

Dovolím si začít odzadu. R-Mosty mají od roku 

2005 pronajat prostor pro nízkoprahové zařízení 

dětí a mládeže v ZŠ na Havlíčkově náměstí (nyní 

v Cimburkově). Nájemní smlouva je uzavřena se 

ZŠ, nikoliv MČ a nájem je nevysoký, nikoliv však 

symbolický. Sociální služba v něm sídlící obsluhuje 

z 95 % klientelu z MČ Prahy 3 a R-Mosty na ni z ji-

ných něž radničních zdrojů seženou každý rok cca 

1,5 milionu korun. Na této adrese je ročně obslouže-

no 219 unikátních klientů (většina z nich opakova-

ně, či dokonce každodenně, údaj za r. 2014), což lze 

snadno prokázat evidenčními záznamy validova-

nými podle zákona 108/2006 Sb. a za poslední tři 

roky prošlými pětkrát kontrolou MHMP a dvakrát 

dosti přísným auditem České asociace streetwork. 

Sídlo společnosti v Blahoslavově 4 hostí mj. 

další soc. službu (Soc. poradnu) a kontaktní mís-

to Azylového domu. Poradna měla v roce 2014 

validovaných 254 unikátních klientů, v roce le-

tošním to bude pravděpodobně více. Většina kli-

entů navštěvuje poradnu rovněž opakovaně (za r. 

2014 celkem 2121 výkonů přímé sociální práce). 

Stejně jako u NZDM slouží poradna zejména ob-

čanům Prahy 3, přičemž skoro 90% fi nancování 

získává z jiných zdrojů než z Prahy 3. 

Job club v Husitské 74 není primárně aktivitou 

R-Mostů, ale městské části Prahy 3, která je pří-

jemcem dotace OPPA. R-Mosty a Naděje jsou pou-

ze partnery v tomto projektu. Formálně je prostor 

R-Mostům pronajat pouze proto, že krátké období 

mezi přiznáním dotace a zahájením projektu para-

doxně neumožnilo administrativě městské části pro-

najmout prostor „sama sobě“.

Nevím, kteří zvědové pana zastupitele Strop-

nického prostor monitorují, ale v naší evidenci je 

od března do konce září 2015 přesně 318 podpoře-

ných klientů prostoru (projektu) a velmi pravděpo-

dobně se tak bude jednat o jeden z nejúspěšnějších 

projektů poslední výzvy OPPA. Projekt pochválila 

i nedávná magistrátní kontrola, jejíž závěr „bez ná-

lezu“ vylučuje i formální a evidenční pochybení. 

S úctou a pozdravem 

Za R-Mosty, z.s. 
Jakub Čihák, ředitel

(redakčně kráceno)

Vážená paní starostko,

dovolte, abychom Vám jménem vlastníků bytů v Jil-

mové 4 – 10 i jménem výboru společenství vlastníků 

poděkovali za realizaci obnovy západní části Židov-

ských pecí, která se přímo dotýká našeho objektu. 

Obnovou byla splněna i naše prosba o zajištění 

bezbariérového přístupy do parku, a tím i k naše-

mu objektu.

Po realizaci díla zůstaly dvě drobnosti, které by 

mohly kazit radost z provedených prací. Rádi bychom 

Vás s nimi seznámili a požádali o jejich dořešení: 

I. Žluté pruhy před kontejnery
Při realizaci nové úpravy v Malešické ulici nebyly 

po vydláždění plochy u kontejnerů obnoveny žluté 

pruhy bránící parkování aut v prostoru umožňu-

jícím vyprazdňování kontejnerů (původní pruhy 

nechalo zhotovit SVJ na vlastní náklady). 

Podobná situace je i v ulici Jilmová, kdy byly 

pruhy částečně vymazány jízdou techniky.

Prosíme o jejich obnovení.

II. Oprava opěrné zdi
Pravděpodobně z fi nančních důvodů nebyla pro-

vedena avizovaná oprava opěrné zdi. Hrubý, a ne 

zrovna pohledově příjemný beton na této zdi (pod 

dopravním hřištěm) kazí dojem z pěkně provedené 

přístupové cesty. Bude možno případnou úpravu 

ještě provést?

Předem děkuji

S úctou

Ing. Lukáš Radkovský
předseda SVJ Jilmová

Praha 29. 9. 2015

Dopisy a ohlasy

čtenářů

Jak to vidí

Veřejná psí hřiště jsou stá-

le oblíbenější a myslím si, 

že pokud na Parukářce 

také jedno bude, přispěje to 

k odlehčení jiných částí par-

ku a pomůže to snížit kon-

fl ikty mezi pejskaři a dalšími 

běžnými návštěvníky. Bo-

hužel však neznám plány 

městské části na konkrét-

ní podobu stavby, proto ne-

dovedu objektivně posou-

dit její dopad. Doufám ale, 

že dojde alespoň k odleh-

čení zátěže na současnou 

vegetaci způsobené pohy-

bem psů. Pej skaři, kteří byli 

poslední dobu z parku spí-

še vytlačováni, určitě budou 

spokojeni.

Občanské sdružení Pa-

rukářka také vítá každou 

rozumnou snahu o úpravy 

parku. Okolí biatlonového 

klubu už delší dobu připo-

míná spíše útočiště bez-

domovců než sporto viště, 

proto budeme rádi, po-

kud svým novým vhledem 

lépe do parku zapadne, tak 

jako třeba současná dětská 

hřiště. 

Spolu s rodinou urči-

tě rádi využijeme i grilova-

cí místo na Parukářce, kam 

to máme z domova velmi 

blízko. Letos jsme například 

grilovali s dětmi na Vítko-

vě a při vyjížďce na kolech 

jsme objevili také hezké pik-

nikové místo na Židovských 

pecích. Jen doufám, že ná-

vštěvníci parku budou ukáz-

nění, budou respektovat 

pravidla a nebudou lámat 

kvůli dřevu na topení větve 

stromů nebo ničit keře kvů-

li klackům na opékání buř-

tů. Radnice snad zabezpečí 

i častější úklid místa a svoz 

odpadků.

Přeji si, aby chystané 

změny přinesly do parku více 

rodinné pohody a klid, aby 

se z ní opět stala zóna rela-

xace i sportu a aby akce po-

řádané nebo spolupořádané 

městskou částí měly klidněj-

ší a komornější charakter. 

Potom zde určitě najde své 

místo i legendární hospůd-

ka, byť možná v jiné podo-

bě, o které si stále myslím, 

že by měla být postave-

na nebo zrekonstruována 

spíše soukromým subjek-

tem než z peněz daňových 

poplatníků. 

Praha 3 disponuje poměrně uni-

kátními parkovými plochami, ale-

spoň co se týče jejich rozlohy, 

přírodních podmínek, exponova-

nosti v obrazu sídla, možností vý-

hledů na město atd. Mezi takové 

unikáty patří kromě vrchu Vítko-

va, parku Židovské pece mimo 

jiné také park Parukářka. Býva-

lý Vrch sv. Kříže je pro svou oso-

bitost obzvlášť oblíbený veřejnos-

tí. Občané jsou zainteresováni tak, 

že sami iniciují otevřené diskuze 

svých představ o záměrech v úze-

mí. Svědčí o tom různé aktivity, 

např. sdružení Kauza 3 (naposledy 

besedy Jakou chceme Parukářku 

začátkem srpna 2015) atd. Toho, 

že je Parukářka v očích obyvatel 

důležitým místem jejich veřejné-

ho života, si je vedení Prahy 3 jistě 

dobře vědomo, a proto se rozhod-

lo škálu využití rozšířit. Zacílilo při-

tom jak na nově budované prvky 

(psí agility hřiště, grilovací zázemí), 

tak rekonstrukce těch stávajících 

(biatlonového a dětského hřiště). 

Záštitu nad zmiňovanými úpravami 

se zhostila společnost KVS Projekt 

servis s.r.o. Nejen díky ní už od le-

tošního podzimu započne výstav-

ba několika navržených veřejných 

prostranství. Velkou popularitu 

u návštěvníků si jistě získají grilo-

vací místa, nově budované v horní 

části parku a při vstupu do parku 

z ulice Malešická. Autorsky navr-

žený gril i posezení na betonových 

reliktech továrny Kapslovna po-

skytne zázemí pro venkovní piknik. 

Poblíž u známé graffi ti zdi vznikne 

přírodní psí hřiště, jehož předlohu 

hledejme na Letné. Nabídne oby-

vatelům Prahy další možnost, kde 

mohou zdokonalovat dovednosti 

svých čtyřnohých mazlíčků. Opět 

autorský přístup jednotlivých prv-

ků hřiště je vítanou změnou opro-

ti uniformním obdobám, jež občas 

v parcích vídáme. Uzavřený are-

ál, v současnosti pronajímaný pro 

sportovní aktivity související s bi-

atlonem, bude nově rekonstruo-

ván včetně oplocení, zeleně, teré-

nu a navazující, dnes nevyužívané 

plochy parku na východní straně 

spolu s hřištěm na pétanque. Dal-

ší etapy budou zaměřeny na spor-

tovní vybavení samotného areá-

lu. Je určitě vítané, že se s každou 

novou úpravou v parku Parukář-

ka plánuje realizace pítka. V parku 

dojde do budoucna také ke zřízení 

nového informačního systému. Vi-

děno optikou současného obsahu 

a náplně v parku Parukářka jsou 

tyto počiny jistě chvályhodné. 

Lubomír Soudek,
předseda Občanského 

sdružení Parukářka

Tereza Havránková,
v současnosti působící v ateli-

éru a05, ateliéru zahradní a kraji-

nářské architektury
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fórum

Alena Hronová / KSČM Tomáš Štampach / Strana svobodných občanů

Tomáš Sunegha / Žižkov (nejen) soběRadek Hlaváček / ČSSD

Stejná pravidla pro nájemníky

Během privatizace bytového fondu v naší měst-

ské části se někteří z nájemníků rozhodli nevy-

užít možnosti koupit si byt, ve kterém bydlí. To 

bylo samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí, 

které je třeba respektovat. Možná však někte-

ří z nich nevěděli, že nebudou nájemníky přímo 

městské části Praha  3, ale nově založené ak-

ciové společnosti. Několik desítek neprodaných 

bytů v různých domech bylo Prahou 3 totiž vlo-

ženo do akciové společnosti Správa zbytkové-

ho majetku Praha 3. A tak máme v naší městské 

části nájemníky městské a nájemníky u akciov-

ky. Nebo jinými slovy nájemníky první a  druhé 

kategorie. 

Cílem vedení Prahy 3 je převedení bytů z ak-

ciové společnosti zpět do  správy Prahy  3 tak, 

aby všichni nájemníci města měli stejné posta-

vení a platila pro ně stejná pravidla. Bohužel se 

však ukázalo, že pro minulá vedení Prahy 3 bylo 

jednoduché městský majetek do nějaké akciové 

společnosti vložit, horší je ovšem jakou správ-

nou právní cestou dostat majetek zpátky. Napří-

klad aby nebylo nutné tento jakoby nově získaný 

majetek zdanit. To byl také důvod, proč byly čty-

ři z původních pěti akciovek sloučeny do Sprá-

vy majetkového portfolia, ale Správa zbytkového 

majetku nebyla kvůli nejasnému postupu převo-

du bytů dosud zrušena. Není totiž ještě v naší 

zemi obvyklé, že akciová společnost vrací maje-

tek zpět městu. Začal tak několik měsíců se táh-

noucí proces právních analýz, jak transformací 

vlastnictví dosáhnout cíle rovnosti nájemníků. 

Demokratická diskuze v těchto novinách

Před loňským zvolením zastupitelem v MČ Pra-

ha 3 jsem si myslel, že normální stav na radnici 

je takový, že vládnoucí strany tvrdí, že pracují ku 

prospěchu obce a opoziční strany je za to kriti-

zují, neboť prospěch obce shledávají někde jin-

de. A zejména o tom, že se občan dozví právě 

z Radničních novin.

Nyní dosvědčuji, že nemalá část energie, kte-

rou strany vládnoucí v Praze 3 vynakládají v sou-

vislosti s výkonem své moci, je užita k osobním 

útokům. Mimo jiné objektem takového útoku je 

v předchozích Radničních novinách zastupitelka 

a moje kolegyně z klubu ŽnS M. Chmelová (bez-

partijní), na kterou útočí paní starostka V. Hujo-

vá (TOP 09). 

 „Věčným“ terčem je další člen klubu ŽnS Ma-

těj Stropnický (SZ). Ani jeden z nich nemá mož-

nost „díky“ opatřením radnice v přiměřené do-

bě na veřejné útoky na stejném místě reagovat. 

Prostor pro členy klubu ŽnS je diskriminačně 

omezen. Diskuze se v Radničních novinách ne-

připouští.

Musíme tedy nutně volit jiné formy komuni-

kace s  občany. Už jen proto, že osobní útoky 

a jednostranné projevy uzavřenou školku neote-

vřou, dolní Žižkov nezkrášlí a předražená školení 

pro úředníky neodůvodní.

Občan s  životní zkušeností nechť sám po-

soudí názorovou pluralitu v obecním periodiku, 

a to nejen na této stránce. 

Monstrpokrytectví ŽNS

Nedávný happening aktivistů z  hnutí ŽNS, kdy 

si u  nákladového nádraží s  maskami starostky 

a developerů ťukali šampaňským a symbolicky 

zahajovali stavbu monstrmarketu, jste nejspíše 

nezaznamenali, přesto stojí za zmínku. Legrace 

náramná, ale realita je daleko složitější. A v ŽNS 

to moc dobře vědí.

Spolu s TOP 09 a právě hnutím ŽNS jsme loni 

podali za  městskou část správní žalobu, která 

má za cíl zvrátit pravomocné územní rozhodnu-

tí o  umístění obchodního centra. Řízení probí-

há dodnes a situace Prahy 3 je v něm nelehká. 

Do vydání konečného rozhodnutí, což může tr-

vat roky, budou vynakládány veřejné prostřed-

ky za právní služby, území v severozápadní části 

areálu bude dál ostudou městské části a vše na-

konec může skončit tím, že si developer nako-

nec postaví to, co mu územní rozhodnutí umož-

ňuje. Bez ústupků, bez kompromisu. Toho jsou 

si pánové Stropnický a Rut dobře vědomi.

Jednou z  možností, jak situaci řešit, je do-

hoda s developerem. Podmínkou vlastníka po-

zemku však bude stažení správní žaloby. Měst-

ská část by výměnou mohla dosáhnout ústupků 

z původního projektu. Věc ale vyžaduje ze stra-

ny městské části a rovněž developera vůli k ta-

kovému jednání. Zhodnocení výhod a nevýhod 

možného smírného řešení musí být prosto zby-

tečných emocí a populismu. Musíme být asertiv-

ní, nikoliv však nepřátelští.

Dělat z tohoto tématu politikum je ukázkově 

pokrytecké. Spíše než pouličnímu divadlu by se 

proto hnutí ŽNS mělo věnovat odstranění černé-

ho výlepu, který i rok po volbách hyzdí Prahu 3. 

Dočkáme se? 

Střípky ze schůze Zastupitelstva

Většina z  Vás jistě netrpí „masochistickou“ zá-

bavou spočívající ve  sledování schůzí Zastupi-

telstva MČ Praha 3. Pokusím se tedy dnešním 

sloupkem přiblížit zářijovou schůzi tohoto zá-

kladního orgánu naší městské části.

Od počátku se dal očekávat zajímavý průběh 

schůze, protože vládnoucí koalici chyběli dva za-

stupitelé a tudíž koalice neměla potřebnou vět-

šinu k prohlasování svých návrhů. Asi i z tohoto 

důvodu byl na  začátku jednání stažen materiál 

týkající se nových pravidel bytové politiky, kte-

rý byl zastupitelům předložen, aniž by se o pra-

vidlech vedla řádná diskuse v příslušné komisi. 

Z „ožehavých“ témat tak zbylo na programu 

jednání zřízení Dotačního fondu. Opoziční zastu-

pitelé z řad Svobodných a Ž(n)S byli proti tomu-

to návrhu, každá z  těchto skupin pochopitelně 

z  jiných důvodů. Dotační fond tak byl schválen 

koalicí za pomoci opozičních hlasů z KSČM. Až 

tedy v  budoucnu uslyšíte z  úst „pravicových“ 

politiků ODS a TOP 09, že „s komunisty se ne-

mluví“, tak tomu nevěřte, není to pravda!

Dalším střípkem do mozaiky schůze zastupi-

telstva byl jistě bod programu „Pomoc uprchlí-

kům“. Zastupitelé Ž(n)S požadovali mj. vyčlenit 

byty pro uprchlíky a fi nanční příspěvek pro dě-

ti v detenčním táboře. Žádný z těchto bodů ne-

byl naštěstí schválen, ale míra alibismu mezi za-

stupiteli byla vysoká. Jediní, kteří svůj nesouhlas 

vyjádřili tlačítkem proti, byli Svobodní, ostatní 

„odpůrci“ migrantů se zdrželi hlasování či nehla-

sovali. I toto mějte na paměti, až budete číst je-

jich prohlášení! 

Chceme zefektivnit „elektronické šanonování“

Určitá byrokracie k  úřadu a  jeho činnosti vždy 

patří, nevyhnete se jí v dennodenní činnosti mini-

sterstva, soukromé fi rmy, ani na úřadě městské 

části. Důležité je, aby „papírování“ bylo efektiv-

ní a nikoliv samoúčelné, aby se občan nestával 

rukojmím vyplňování oběžníků a dotazníků a ne-

byla zde byrokracie pro byrokracii, ve  které se 

občas ztrácí to, k čemu to všechno papírování 

má vlastně sloužit. 

No, papírování – v dnešní elektronické době 

spíše vyplňování elektronických formulářů. Pod-

stata ale zůstává stejná. Dříve tomu bylo tak, 

že úředník místo starosti o  veřejné záležitos-

ti namnožil papír, jeden uložil do jednoho šano-

nu, druhý do  druhého a  třetí odnesl do  archí-

vu a na starost o obecní věci pak už moc času 

nezbývalo. 

Dnes, v  elektronickém věku, se „šanonuje“ 

na žižkovské radnici jen o něco efektivněji. Ob-

jem dat (údajů, informací a žádostí), se kterými 

úřad pracuje, neustále roste. A jejich zálohování, 

jež se provádí „ručně“, je procesem, který trvá 

často i 8 hodin. Tím pádem se zálohuje jen jed-

nou denně, čímž hrozí, že se nějaké to elektro-

nické „lejstro“ může ztratit. 

Chceme tyto „elektronické“ byrokratické pro-

cesy zefektivnit a optimalizovat. Nepůjde o pro-

ces, který by běžný občan přímo pocítil při sty-

ku s úřadem. Ve výsledku však zefektivní výkon 

veřejné správy a služby, které od nás veřejnost 

očekává. Místo „elektronickým šanonům,“ se 

totiž úřad bude mít čas věnovat občanům. 

Proč se zřizují komise Rady městské části 

Praha 3?

Domnívala jsem se, že jako poradní orgán RMČ, 

jako skupina členů, troufnu si říct „odborníků“, 

kteří se zabývají konkrétní problematikou, kte-

ré rozumí. Ale jako členka Komise pro bytovou 

politiku (KBP) jsem se zcela jistě mýlila. Tak dů-

ležitý dokument, jako jsou Pravidla bytové poli-

tiky městské části Praha 3, byl vytvořen a při-

praven jako materiál do  programu posledního 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha  3 bez jaké-

hokoliv projednání a připomínkování právě KBP. 

Členové KBP obdrželi e-mailem pravidla s  ter-

mínem, do kdy se mají připomínky podat. Všich-

ni se pečlivě připravili, projednali ve svých poli-

tických klubech a přišli na jednání KBP s tím, že 

se dostaví zástupce starostky pan Gregor, v je-

hož kompetenci bytová politika je. Pan Gregor 

přišel a  oznámil celé komisi, že Pravidla právě 

schválila Rada městské části Praha 3. Bez při-

pomínek  KBP. Komise zasedá pravidelně každý 

druhý týden, řeší stovky žádostí nejen o byt, ale 

výměny bytů, přisloučení bytů, nájemní smlouvy 

apod. Neřeší „jen“ přidělování bytů, to by se ne-

jmenovala KBP. A kdo jiný, než tito členové by 

měli mít přehled, znalosti a praxi, jak to s byto-

vou politikou v Praze 3 je? Předseda KBP podal 

protest proti tomuto jednání, a naštěstí to dob-

ře dopadlo. Pravidla byla z programu jednání za-

stupitelstva vyřazena a jednání budou pokračo-

vat i s KBP. Takže, až budete číst tyto RN, snad 

bude jasná koncepce a schválena Pravidla by-

tové politiky MČ Praha 3. 

Michal Papež / ODSMartin Dlouhý / TOP 09
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důležité informace/zpravodajství

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a fi rmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a odpad ze ze-

leně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpadové hospodářství 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. 

Klíněnka
Městská část Praha  3 také v  letošním 

roce zajistí distribuci a svoz pytlů s listím 

jírovce maďalu. Pytle na  listí napadené 

klíněnkou budou k  dispozici na  vrátni-

cích MČ na Havlíčkově nám. 9, v Seifer-

tově ulici 51 a v Lipanské 9 každý všední 

den 8.00–15.00 (tel.: 222 116 300).

Pytle naplněné listím z  jírovce mohou 

občané odkládat (max. 5  ks) ke sběrným 

nádobám na směsný odpad. Akce probí-

há do 30. 11. 2015. 

Inzerát z novin – příběh pana Oldřicha

Pan Oldřich je starší člověk, který má pár let do důchodu. Celý život praco-

val, ale před několika lety přišel o práci i o manželku a následkem toho také 

o bydlení. V době, kdy vyhledal služby job clubu, bydlel v azylovém domě, kde 

mu měla za pár týdnů vypršet smlouva. Pan Oldřich docházel do job clubu 

denně téměř tři týdny a vyhledával na doporučených webových portálech 

různé pracovní pozice. Se sociální pracovnicí se domluvili na sepsání živo-

topisu a na vhodném oslovování zaměstnavatelů. Sociální pracovnice našla 

jednoho dne zajímavou pracovní nabídku v novinách, předala ji panu Old-

řichovi a s jeho souhlasem zavolala do jedné bezpečnostní agentury, kde mu 

domluvila pohovor. Pan Oldřich po absolvování pohovoru uzavřel pracovní 

smlouvu na pozici ostrahy, kde zůstal i po skončení zkušební doby. 

Kurzy češtiny pro paní Sofi i 

Paní Sofi e pochází z Doněcku na Ukrajině, kde v roce 1988 vystudovala VŠ, obor 

účetnictví a fi nance. Po ukončení studia pracovala deset let jako účetní v jedné 

soukromé fi rmě. Její manžel odešel do České republiky za prací a paní Sofi e se 

za ním v roce 2008 přistěhovala. Hned od začátku našla uplatnění jako OSVČ 

v oblasti nákupu a prodeje chemických prostředků. Její podnikatelská činnost 

byla později ukončena z důvodu zániku živnostenského oprávnění a od té doby je 

nezaměstnaná. O projektu Restart se paní Sofi e dozvěděla přes své známé a vzhle-

dem k tomu, že jí chyběla hlubší znalost češtiny, oslovila ji možnost přihlásit se 

do vzdělávacích aktivit a nastoupila do kurzu českého jazyka. Zároveň se rozhod-

la rozšířit svoji kvalifi kaci a absolvovala také rekvalifi kační kurz „Základy obslu-

hy PC“. Své znalosti nyní uplatňuje v rodinné fi rmě, kde zastává pozici účetní.

Nová práce i kvalifi kace pro paní 

Markétu

Paní Markétu (55 let) přivedla do Restartu její 

dospělá dcera, které se také účastní programu 

v klubu. Markéta chtěla pracovat jako pečova-

telka, na tuto práci je ale třeba vzdělání.  Pra-

covnice klubu jí našla 150 hodinový akreditova-

ný kurz pro pracovníky v sociálních službách, 

který paní Markéta absolvovala. Během kurzu si 

jí všimli v domově pro seniory, a nabídli jí místo. 

Takže dnes má paní Markéta práci na klasickou 

pracovní smlouvu a navíc má i kvalifi kaci.

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická
7. listopadu  9.00 –13.00

20. listopadu 14.00 –18.00

Koněvova/V Jezerách
7. listopadu 10.00 –14.00

20. listopadu 15.00 –19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
10. listopadu 14.00 –18.00

21. listopadu  9.00 –13.00

Tachovské nám. u tunelu
10. listopadu 15.00 –19.00

21. listopadu 10.00 –14.00

Na Vrcholu/V Domově
11. listopadu 14.00 –18.00

24. listopadu 14.00 –18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
11. listopadu 15.00 –19.00

24. listopadu 15.00 –19.00

nám. Barikád u školy
12. listopadu 14.00 –18.00

25. listopadu 14.00 –18.00

Kostnické nám./Blahníkova
12. listopadu 15.00 –19.00

25. listopadu 15.00 –19.00

Buková/Pod Lipami

3. listopadu 14.00 –18.00

13. listopadu 14.00 –18.00

26. listopadu 14.00 –18.00

místo datum a čas

Jeseniova 143

 3. listopadu 15.00–19.00

13. listopadu 15.00–19.00

26. listopadu 15.00–19.00

Orlická/Přemyslovská

4. listopadu 14.00–18.00

14. listopadu  9.00–13.00

27. listopadu 14.00–18.00

Sudoměřská/Křištanova

4. listopadu 15.00–19.00

14. listopadu 10.00–14.00

27. listopadu 15.00–19.00

Křivá 15

5. listopadu 14.00–18.00

18. listopadu 14.00–18.00

28. listopadu  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská 

 5. listopadu 15.00–19.00

18. listopadu 15.00–19.00

28. listopadu 10.00–14.00

U Rajské zahrady/Vlkova
6. listopadu 14.00–18.00

19. listopadu 14.00–18.00

V Zahrádkách/Květinková
6. listopadu 15.00–19.00

19. listopadu 15.00–19.00

Praha 3 realizovala úspěšný projekt z evropských prostředků

„Job club našel místo i způsob, jak 
efektivně pomáhat lidem k návratu 
do práce, a z jeho výsledků je jas-
né, že jej už teď můžeme hodno-
tit jako velmi úspěšný. Samozřej-
mě bychom byli rádi, kdyby takto 
úspěšný projekt mohl pokračovat,“ 

shrnuje David Gregor, zástupce sta-

rostky Prahy 3, mezi jehož kompe-

tence patří i sociální oblast.

Cílem projektu, zaměřeného na pod-
poru osob bez přístřeší, příslušní-
ky etnických menšin a na imigranty 
a azylanty převážně ze třetích zemí, 
bylo pomoci znevýhodněným lidem 
ke znovuzískání pracovních návyků 
a s uplatněním se na trhu práce.

Zařízení sídlící v Husitské ulici 74 
nese název job club RESTART. Pro-
jekt je kompletně fi nancován z pro-
středků EU a hl. m. Prahy v rámci 
Operačního programu Praha-Adapta-
bilita. Městská část Praha 3 realizuje 
projekt s partnery projektu organiza-
cemi Naděje a R-mosty. Už měsíc před 
koncem projektu je zřejmé, že počet 
těch, kteří úspěšně prošli job clubem, 
je třikrát větší, než bylo plánováno. 

„Obrovský zájem o služby job clubu nás 

mile překvapil,“ říká Ivana Parobková, 
vedoucí oddělení prevence a metodic-
ké podpory odboru sociálních věcí, 
který realizaci projektu zajišťuje. „Vě-

děli jsme, že tento typ poradenství by mohl 

být pro lidi přínosem, vzhledem ke zku-

šenostem z projektu Návrat do práce, ale 

netušili jsme, že bude zájem téměř troj-

násobný oproti předpokladu. Je vidět, že 

lidé mají zájem zvýšit své možnosti na trhu 

práce a o zaměstnání opravdu stojí.“

Jak se o job clubu klienti dozvěděli?

Na začátku realizace projektu byly 
osloveny organizace, které pracují s cí-
lovými skupinami uvedenými v projek-
tu. Většinou tak klienti dostanou do-
poručení přímo od spolupracujících 
organizací a veřejných institucí. Velmi 
často se stává, že si lidé o službě řek-
nou mezi sebou a doporučí ji dál. Klub 
každý den navštíví kolem 20 osob, vět-
šina z nich přichází opakovaně.

Jak probíhá návštěva v job clubu?

Nejdříve pracovnice job clubu probe-
re s klientem, kde všude hledal práci, 
a zjišťuje důvody, proč se nedaří ji najít. 

Často se stane, že si klient uvědomí, že 
jeho vysněná práce pro něj není vhod-
ná. Některým klientům pomůže už to, 
že mohou využít počítač, internet, tis-
kárnu nebo telefon. Také často využí-
vají pomoc při sepsání životopisu nebo 
při přípravě na pracovní pohovor.

Je problémem nízká kvalifi kace?

Problém nízké kvalifi kace se liší pří-
pad od případu. Bez střechy nad hla-
vou se může stejně dobře ocitnout vy-
sokoškolák jako osoba se základním 
vzděláním. U cizinců je situace zase 
složitá tím, že sice mají například vy-
sokoškolské vzdělání, ale mají potíže 
s nostrifi kací, tedy s uznáním vysvěd-
čení nebo diplomu za rovnocenný, 
který je udělován v ČR. U této sku-
piny bývá hlavním problémem spíše 
než vzdělání jazyková bariéra a chy-
bí jim také často orientace na trhu 
práce, proto jsme pro ni uskutečnili 
jazykové kurzy a semináře, které se 
set kaly s velkým ohlasem. Statisticky 
nejpočetnější skupinou, která dosa-
huje nižšího vzdělání, jsou příslušníci 
romské národnostní menšiny, ale také 
zde bych byla v generalizaci opatrná. 

U všech skupin platí, že pokud chce 
klient nastoupit na rekvalifi kaci, vy-
chází se z jeho konkrétní situace a po-
třeb a musí projevit opravdový zájem 
o řešení své situace a pravidelně do-
cházet na sjednané schůzky. 

Jaké využívali klienti nejčastěji re-

kvalifi kace a  co případně dalšího 

bylo možné jim nabídnout?

Oblíbenou rekvalifi kací je řidič vyso-
kozdvižného vozíku, dále pracovník 
v sociálních službách, kurzy práce 
na počítači. Zájem je i o řidičské prů-
kazy a kurzy pro práci ostrahy. Tako-
vé kurzy jsou poskytovány jen v přípa-
dě, kdy mají klienti dopředu přislíbené 
zaměstnání. Klienti také mohli využít 
pracovní stáže, kdy pracovník dojed-
nal dle dohody s klientem stáž u vy-
brané fi rmy, a náklady na pracovníka 
na stáž byly hrazeny z dotace na pro-
jekt. Takto třeba začal jeden náš klient 

pracovat v ZŠ Cimburkova a vedení 
školy s ním bylo tak spokojené, že mu 
nabídlo zaměstnání. Klienti také mohli 
nastoupit na tréninkové pracovní mís-
to s polovičním úvazkem nebo na pra-
covní rehabilitaci, kde jim byla nabíd-
nuta na stejné období práce na plný 
úvazek. Tyto aktivity jsou důležité pře-
devším pro znovuzískání pracovních 
návyků a denního režimu. 

Dá se říci, že existuje nějaký nejčas-

tější problém, který je společný kli-

entům job clubu?

Ačkoli se jedná o velmi různorodou 
skupinu lidí z hlediska jejich spole-
čenského postavení, životních pří-
běhů, vzdělanosti a zkušeností, nej-
častějším problémem je nedostatek 
fi nančních prostředků a častá je také 
zadluženost. Finanční zajištění je tak 
největší motivací pro většinu osob za-
pojených do projektu. -pú-

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 24. listopadu 2015 – trasa AVelkoobjemové kontejnery na bioodpad

místo čas

nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská 15.00 –15.20

Slezská/Perunova 15.30 –15.50

Ondříčkova (u parku Žižkovo nám.) 16.00 –16.20

Kostnické náměstí 16.30 –16.50

místo čas

náměstí Barikád/Roháčova 17.10 –17.30

Loudova/Koněvova 17.40 –18.00

Květinková/V Zahrádkách 18.10 –18.30

Na Vrcholu/V Domově 18.40 –19.00

místo čas

Na Balkáně x Pod Vrcholem 21. listopadu  9.00 –12.00

Jeseniova 143 21. listopadu 13.00 –16.00

Upozorňujeme občany, že je stále možné odkládat zdarma bioodpad ze zeleně 

na sběrném dvoře Malešická 74, Praha 3. (po–pá: 8.30–17.00, so: 8.30–15.00)

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ 
BUDOUCNOSTI

banner_s_logy_2000x500.indd   1 9.4.2015   13:48:00
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Jazzrocková legenda So�  Machine 
vystoupí na Žižkov Meets Jazz
Tradiční festival Žižkov Meets Jazz (27. a 28. listopadu) se tentokrát předvede ve velkém stylu. 
Kromě špičkových jazzových interpretů vystoupí v Paláci Akropolis také britská legenda So�  
Machine, která nedávno ohlásila po letech svůj comeback.

Kapela, která se rozpadla 
v roce 1984 a zanecha-
la za sebou albové kle-
noty jako Six, Bundles 

nebo Land of Cockayne, zahraje v pá-
tek 27. listopadu jako hlavní hvězda 
v Paláci Akropolis, kde se představí 
v sestavě John Marshall (bicí), Roy 
Babbington (baskytara), John Ethe-
ridge (kytara) a � eo Travis (saxo-
fon, fl étna, piano). 

So�  Machine (název je inspirova-
ný románem Williamem S. Burrough-
sem) slavili úspěch v 60. a 70. letech, 
kdy svou fúzí jazzu a progresivního 
rocku jsou považováni za zakladatele 

stylu jazz fusion. Průkopníci prvních 
zvukových experimentů a hudební 
psychedelie pamatují společné jamo-
vaní s Jimim Hendrixem, ovace si za-
sloužily především za skvělé album 
Six, kterou kritika považuje za učeb-
nici jazz rocku. Na aktuálním obsa-
zení So�  Machine je zvláštní fakt, 
že Elton Dean, Hugh Hopper, John 
Etheridge a John Marshall nikdy ne-
hráli spolu, ačkoliv všichni strávili 
dlouho dobu jako členové této legen-
dární skupiny.

Tentýž večer se představí také 
Petr Beneš Quartet nebo meziná-
rodní projekt MAdHAs. Komorní 

jazz, jemuž vévodí nezkrotné melo-
dické linky a překvapivé harmonic-
ké módy, slibuje exkluzivní interpre-
taci originálních jazzových skladeb 
od absolutních profesionálů. 

V sobotu 28. listopadu vystou-
pí další špičky soudobého jazzu. 
Points – Rataj Quintet předvedou 
elektro-akustickou hudbu, v níž 
nechybí barevné melodie, chytlavé 
rytmy a zvukové performerství. Di-
drig Ingsvalden Orchestra s dvojitý-
mi bicími a basy, žesťovými nástro-
ji a kytarou nabídnou s patřičným 
groove energický jazz, který uhrane 
nejen improvizační dokonalostí, ale 

i náznakem barového blues. Con-
cept Art Orchestra je mnohočlenný 
moderní big band, který se speciali-
zuje na interpretaci skladeb součas-
ných autorů. Aktuální sestava je slo-
žena z dnešní generace třicátníků, 
jež patří mezi nejvýznamnější před-
stavitele současné české a slovenské 
jazzové scény (jako Ondřej Štve-
ráček, Oskar Török, Jan Jirucha, 
Štěpánka Balcarová, Vít Křišťan 
a další).

„Letošní ročník se poprvé ve své histo-

rii rozšiřuje i do více prostor. Hlavní fes-

tivalový program zůstává v Paláci Akro-

polis, další komorní jazz-bluesový koncert 

je možné navštívit v Galerii pod radnicí, 

kde vystoupí 25. listopadu od 19 hodin 

Jan Spálený Trio,“ upřesnil zástupce 
starostky Alexander Bellu.

V Kulturním centru Vozovna pak 
od 30. 11., kdy KC Vozovna zahajuje 
svůj provoz, bude ke zhlédnutí výsta-
va WORLD JAZZ PHOTO s vítěz-
nými snímky za rok 2014. Snahou je 
propojit jazzové fotografy po celém 
světě a představovat tuto oblast foto-
grafi e širší veřejnosti v rámci jednot-
livých výstav ať už v galeriích nebo 
v rámci hudebních festivalů a akcí. 
Akce potrvá do 30. ledna 2016. 

Martin Hošna

Literární večery v Galerii pod radnicí

Od listopadu se budou konat v Galerii 

pod radnicí na Havlíčkově náměstí li-

terární večery, kde budou pestrou for-

mou provázet známé osobnosti z di-

vadelního a hudebního světa.

V době od 18 do 20 hodin se jednou 
za měsíc budou konat v radniční galerii 
veřejná čtení z děl domácích a světových 
autorů, přičemž témata budou zvolena 
tak, aby zaujala širokou veřejnost. 

Již 4. listopadu se připomene no-
sitel Nobelovy ceny za literaturu Ja-
roslav Seifert, jehož dílo Všecky krásy 

světa převyprávějí a zdramatizují hereč-
ky Jana Šulcová (rozhovor s ní nalez-
nete na straně 13), Veronika Žilková, 

František Skřípek a studenti 2. ročníku 
Mezinárodní konzervatoře Praha. Po-
zvání přijala i dcera Jaroslava Seiferta 
paní Jana Siefertová-Plichtová. K tomu 
je doprovodí na klavír Petr Surmay, 
známý z kapely Gipsy.cz, nebo Filip 
Solčány na beatbox. Program na další 
měsíce počítá s večerními čteními, kde 
se představí díla autorů jako Ludvík 
Kundera (2. 12.), Arnošt Lustig, Václav 
Havel, Géza Včelička, Jaroslav Hašek, 
Svatopluk Čech a další. 

Podle zástupce starostky Alexande-
ra Bellu je to jedinečná příležitost, jak 
prostor v Galerii pod radnicí využít za-
jímavou dramaturgií k dalším kultur-
ním účelům než dosud. -red-

Kapela 

Soft Machine 

se po letech 

opět dala 

dohromady

M stská ást Praha 3 si vás dovoluje pozvat na

literární ve er 
Jaroslav Seifert:  Všecky krásy sv ta

ú inkují: Jana Šulcová, Veronika Žilková, František Sk ípek 
a studenti 2. ro níku Mezinárodní konzervato e Praha
Pozvání p ijala paní Jana Seifertová – Plichtová (dcera Jaroslava Seiferta).

ve st edu 4. listopadu 2015 od 18 hodin
Galerie pod radnicí, Havlí kovo nám. 9, Praha 3 VSTUP ZDARMA

Signal festival rozzářil prostor před 

kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně 

Jedinečný zážitek připravili pro ná-

vštěvníky náměstí Jiřího z Poděbrad 

organizátoři letošního Signal festi-

valu za podpory městské části Pra-

ha 3. Podle zástupce starostky pro 

kulturu Alexandera Bellu, který se 

podílel na přípravě akce, to bylo po-

prvé, co se festival konal v Praze 3. 

Světelná instalace francouzského 
umělce Oliviera Ratsiho s názvem 
Onion Skin zaujala přihlížející svou 
hrou s perspektivou, prostorem 

a časem. Během projekce promítané 
na modul složený ze dvou kolmých 
stěn se odhalovaly divákům základní 
geometrické prvky – přímky, obdél-
níky a trojúhelníky, které se postupně 
zvětšovaly a „odlupovaly“ jako jed-
notlivé vrstvy samotného prostoru.

Právě tato světelná projekce 
byla jednou z 21 instalací a video-
mappingů, které letos od 15. do 18. říj-
na rozzářily noční ulice a budovy 
Prahy. 

-sak-

ZIZKOV    JAZZMEETS

Alexander Bellu, zástupce starosty MČ Praha 3 zve na festival

JAN SPÁLENÝ TRIO
 Galerie pod radnicí

(Havlíčkovo nám. 9), 19:00 hod., zdarma

Jazz World Photo - výstava
 KC Vozovna (Za Žižkovskou vozovnou 18)

SOFT MACHINE (UK)
        MAdHAs (CZ/DK/SWE)

         POINTS-RATAJ QUINTET

DIDRIK INGVALDSEN 
ORCHESTRA (CZ/NOR)
PETR BENEŠ QUARTET

CONCEPT ART ORCHESTRA
 Palác Akropolis (Kubelíkova 27), 19:00 hod.

předprodej: Ticketpro a kavárna P. Akropolis

25. 11. 2015

27. a 28. 11. 2015 

od 30. 11. 2015 

Requiem

v kostele 

Nejsvětějšího 

Srdce Páně

Na samém konci dušičkové-

ho týdne v neděli 8. listopadu 

od 19.30 hod. rozezní kostel 

Nejsvětějšího Srdce Páně 

na náměstí Jiřího z Podě-

brad smuteční tóny Requiem 

německého skladatele Hein-

richa Schütze.

Skladba z roku 1636 je sil-
nou výpovědí své doby, tedy 
doby uprostřed třicetileté vál-
ky, kdy smrt patřila ke každo-
denní zkušenosti člověka.Přes 
toto tíživé pozadí nejistoty 
nechává autor z díla tryskat 
naději a důvěru v život.

Skladba pro sóla, sbor 
a malý smyčcový ansámbl za-
zní v provedení předních čes-
kých odborníků na poli auten-
tické interpretace. 

Doba trvání je cca 70 minut, 
vstup volný. 

 -red-

Instalace Onion Skin zaujala svou hrou s perspektivou a prostorem

foto: Palác Akropolis
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kulturní programy

Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Atrium na Žižkově, Junior klub,
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

 4. st 19.30 L. Čepický – hous-
le, K. Krejčová – housle, 
M. Sekera – klavír (B. Smeta-
na, J. Suk, A. Dvořák a další)

 5. čt 19.30 Feng-yűn Song – zpěv, 
L. Navrátilová – klavír (Lidové 
písně B. Smetany, A. Dvořáka 
a dalších)

 7. so 15.00 Musica dolce vita – 10 let 
s vámi (Nejúspěšnější skladby 
z desetiletého působení)

10. út 19.30 Kinsky trio Prague 
(A. Arensky, B. Martinů, 
N. Rimskij Korsakov)

12. čt 19.30 Zagreb fl ute ensam-
ble, vedoucí Renata Penezic 
(A. Kabiljo, E. Grieg, M. Raba-
dan a další)

13. pá 19.30 Bennewitzovo kvarteto 
(Kompletní provedení kvartetů 
B. Bartóka – 1. část)

19. čt 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

20. pá 19.30 Bennewitzovo kvarteto 
(Kompletní provedení kvartetů 
B. Bartóka – 2. část)

21. so 15.00 S. Chinen – klavír, 
L. Colombo – klavír (C. Debu-
ssy, M. Ravel a další) – kon-
cert v rámci festivalu Tóny 
nad městy

24. út 19.30 J. Homola (Wohnout), 
T. Berka, S. Barek – koncert 
v rámci festivalu Kytara napříč 
žánry

26. čt 19.30 P. Maceček – housle, 
P. Voráček – klavírní reci-
tál (A. Dvořák, Jiří Matys, 
B. Smetana, B. Martinů)

29. ne 16.00 Chairé Příbram 
(Putování do Betléma)

VÝSTAVY

do 13. 11. 2015 „V pohybu“ – Zdeňka 
Marschalová – fi gurální malba 

19. 11. – 17. 12. 2015 „Hnízda a do-
movy“ – Věra Krumphanzlo-
vá – malba, grafi ka, kresba, 
fotografi e 

Junior klub,Kubelíkova 27,
Praha 3, Palác Akropolis

 6. pá Bez ladu a skladu a Para tour 
2015

 7. so Béla Fleck & Abigail 
Washburn

23. po Hugo Race & The True Spirit
27. pá Žižkov Meets Jazz: 

Soft Machine, MadHAs, Petr 
Beneš Quartet

28. so Žižkov Meets Jazz: 
Points – Rataj Quintet, 
Didrik Ingvaldsen Orchestra, 
Concept Art Orchestra

30. po Čankišou, křest CD

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

od 12. 11. – 6. 1. 2016 Betlémy, kříže 
andělé… rukama nevidomých 
sochařů 

LITERÁRNÍ VEČERY (vstup zdarma) 
 4. st 18.00 Jaroslav Seifert: Všecky 

krásy světa
 2. 12. 18.00 Ludvík Kundera: Piju čaj 

(s ukázkou přípravy čajů 
a jejich ochutnávkou zdarma)

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 Dobytí severního pólu 
 2. po O. Lážnovský: Tahle země 

bude pro starý! (Divadlo 
AQUALUNG)

 3. út J. Buchan, A. Hitchcock: 
39 stupňů (BuranTeatr Brno)

 4. st R. Dahl, J. Nvota: Příběhy ne-
čekaných konců (BuranTeatr 
Brno)

 5. čt P. Michálek: Domeček (Buran-
Teatr Brno)

 6. pá T. Pratchett: Muži ve zbrani 
aneb Celá Zeměplocha jest je-
vištěm! (Divadlo AQUALUNG)

 7. so A. P. Čechov: Višňový sad (Di-
vadlo A. Dvořáka Příbram) 

 8. ne Cimrman v říši hudby 
 9. po A. Burzyńska: Ideální pár 

(TEĎ! Divadlo)
10. út Afrika
11. st České nebe
12. čt České nebe – pro OÁZU, be-

nefi ční představení (vstupen-
ky á 960, 930 a 830 Kč)

13. pá K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky 
(Divadlo AQUALUNG)

14. so P. O. Enquist: Noc Tribádek 
(3D company)

15. ne Vražda v salónním coupé 
16. po M. McKeever: Hvězdné manýry 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
17. út Záskok 
18. st Švestka
20. pá J. Verne, K. Hanzlík: Vynález 

zkázy (Divadlo AQUALUNG)
21. so Noc divadel
22. ne Blaník
23. po N. Simon: Drobečky z perníku 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
24. út Němý Bobeš
25. st Němý Bobeš (zadáno)
26. čt Blaník (zadáno)
27. pá G. Montero: FRIDA K. 

(3D company)
28. so The Stand In (Cimrman Eng-

lish Studio)
29. ne 16.00 a 19.00 Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký 
30. po A. S. Puškin: Evžen Oněgin 

(Divadlo ANFAS)

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 listopadu doporučuje: 

 3. út 20.00 Čistá duše – fi lm & be-
nefi ční večírek

 4. st 20.30 Zatajené dopisy | Týden 
vědy a techniky

 5. čt 20.30 Fade to Winter
 9. po 19.00 Madeira – ráj v Atlantiku
10. út 19.30 Biofonie | Carnem 

& Alfred Hitchcock
13. pá a 14. so Podzimní sklizeň 

Festivalu otrlého diváka
19. čt 17.00 Banff Mountain Film 

Festival
20. pá Slavnostní vyhlášení soutěže 

Aerokraťas 2015
21. so 18.15 MET: Live in HD | Lulu
24. út 20.30 Aero naslepo
25. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 46
26. čt 19.45 Branagh Theatre Live | 

Zimní pohádka
30. po 19.30 Biofonie | Johannes 

Benz & Buster Keaton

Projekce pro seniory 

– každé úterý od 10.00

 3. Amerika
10. Marťan
17. Macbeth
24. Muž na laně

Baby Bio

Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.
Aeroškola

Filmové a animační kurzy pro děti 
i dospělé. www.aeroskola.cz

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

Výstava ve foyer
2.–30. 11. 21. FESTIVAL INTEGRACE 

SLUNCE MŮŽEŠ – fotografi e 
Jan Šilpoch

Výstava v sále 
9. – 13. 11. 21. FESTIVAL 

INTEGRACE SLUNCE 
Krajinomalba arte dílen 
Klubu Remedium

 1. ne Nordic Spirit: Orchestr Berg, 
Petr Vrábel – Utrpení panny 
Orleánské (dVA)

 3. út Nordic Spirit: 11:55 – Za pět 
minut dvanáct na sever (dVA)

 4. st Mime Fest / Nordic Spirit: Heli 
Väätäinen – Twist & Shout 
(dVA)

 5. čt Mime Fest: Radim Vizvary – 
TÝÝJÓÓ – pražská premiéra 
(dVA)

 9. po 21. festival integrace Slunce: 
Hudba jako barva (workshop), 
Divadlo z pasáže: Čekání 
na Go(do)Ta – česká premiéra

10. út 21. festival integrace Slunce: 
pestrý dopolední program, 
Laurence Juber + Barek 
& Ghali + Martina Míková

11. st 21. festival integrace Slunce: 
pestrý dopolední program, Ná-
vrat mladého prince – premiéra

12. čt 21. festival integrace Slunce: 
pestrý dopolední program, 
Divadlo Verva: KUAN-CHAN-
-ČCHING: Pavilon nad řekou 
– premiéra

13. pá 21. festival integrace Slunce: 
Studio Damúza: Deset – Dva-
cet – Sova!, Divadelní soubor 
Proměny: Pozvi mne dál… – 
předpremiéra

14. so Republic of Two
15. ne Squadra Sua – Handicops 

(dVA)
16. po Midnight Sessions: Kismos
17. út Other Music: The Necks  
19. čt On tour/Euroconnections: 

Lubomyr Melnyk
20. pá Atari Terror – křest CD 

+ Nostrromö
21. so Divadelní noc: Mime Prague – 

Prague is burning – předpre-
miéra (dVA)

22. ne Just! Impro (dVA)
26. čt Spectaculare Warm Up: Ulrich 

Schnauss + Aidan Baker 
29. ne Spitfi re Company – Krevety 

a la indigo (dVA)
20.00 Tango, vášeň, vůně, 
surrealismus a živá zpívající 
kreveta Cécile Da Costa!, Spifi -
re Company – Antiwords (dVA) 
21.30 Dvě křehké dívky, basa 
piv a Havlova Audience beze 
slov!

Nekonvenční 
žižkovský podzim

Předprodej vstupenek Trafi ka, Táborit-
ská 26, P – 3 (u tram. stanice č. 5, 9, 26)
 5. čt 19.00 Bennewitzovo kvarteto 

(Gymnázium K. Sladkovské-
ho, Sladkovského nám. 8, P3)

 7. so 18.00 Saxofony nad Žižkovem 
(Žižkovská věž – Observatoř, 
Mahlerovy sady 1, P3)

 9. po 19.00 David Melech Jisrael 
– Vzpomínka na „křišťálovou 
noc“ (Maiselova synagoga, 
Maiselova 10, P1)

12. čt 19.30 Pražská symfonie – 
závěrečný koncert festivalu 
k Státnímu svátku ČR (VŠE, 
Vencovského aula, P3)

Národní památník 

na Vítkově 

U Památníku 1900, 
Praha 3

do  31. 12. Ivan Medek. Nesmlou vavě 
přímý gentleman – panelová 
výstava k příležitosti 90. výro-
čí narození známého novináře

do 31. 3. 2016 Slavné pohřby – expozice

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 1. ne 20.00 Patricie Poráková: 
Quilombo

 3. út 9.00 a 11.00 Bára Látalová 
a kol.: Karneval zvířat (dětem), 
19.00 Bílá velryba: Muž a žena

 6. pá NANOHACH ČESKY: 
19.00 Příští přísliby – mladá 
česká krev, 20:30 Veronika 
Švábová / NANOHACH (Move 
on) – derniéra

 8. ne NANOHACH ČESKY: 
16.00 Michal Záhora / NANO-
HACH, Doptych (derniéra), 
18.00 Michal Záhora a Lenka 
Bartůňková / NANOHACH: 
Orbis Pictus

10. út NANOHACH ČESKY: 
19.00 Michal Záhora / NANO-
HACH (devoid) 20.00 Lea Šve-
jdová / NANOHACH Suna No 
Onna / Písečná žena (derniéra)

12. čt 15.00 a 20.00 Viliam Dočo-
lomanský / Farma v jeskyni: 
Informátoři

13. pá 20.00 Lenka Vagnerová 
& Company: Mah Hunt

14. so 17.00 Lenka Vagnerová 
& Company: La Loba, 
22.00 Radio Wave / Genot 
Centre / Cosmic Sans collecti-
ve: Silent night #3, Machinefa-
briek & Lee Chapman

16. po 20.00 Paul Blackman 
a Christine Gouzelis / DOT504: 
PHYSICAL JERKS

18. st 20.00 Peter Šavel (SK) / BOD.Y: 
BAKKHEIA

19. čt 20.00 Spitfi re company: 
Animal exitus

20. pá 20.00 Lenka Vagnerová 
& Company: La Loba, 
21.30 Koncert Jany Vébrové 
(vstup volný)

21. so 18.00 Noc divadel
23. po 20.00 Spitfi re Company: 

Sniper’s lake
24. út 20.00 Tereza Ondrová & Peter 

Šavel: As Long As Holding 
Hands

25. st 20.00 Jiří Havelka / VerTeDance 
/ Clarinet Factory: KOREKCE

27. pá 20.00 Jozef Fruček a Linda Ka-
petanea / DOT504: Collective 
Loss of Memory

28. so 20.00 Jozef Fruček a Linda 
Kapetanea / DOT504 Collective 
Loss of Memory

Sdružení 

výtvarníků ČR

Korunní 119

12. po 17.00 výstava Milana Křeneka 

Festival Spectaculare

představí 26. listopadu 

od  19.30 německé-

ho hudebníka Ulricha 

Schnausse (na  sním-

ku) a  torontského ky-

taristu Aidana Bake-

ra. Jejich společným 

jmenovatelem je hyp-

notická experimen-

tální hudba, plná 

něžného písničkář-

ství a ambientu.
foto: Palác Akropolis
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rozhovor

„Jaroslav Seifert mě provází celým 
životem,“ říká herečka Jana Šulcová
Herečka Jana Šulcová zahájí sérii literárních večerů v Galerii pod radnicí, kde 4. listopadu 
bude předčítat z knížky Všecky krásy světa od Jaroslava Seiferta. Kromě toho i učí na žižkovské 
konzervatoři v Olšanské ulici. Naskytla se tak jedinečná příležitost, proč vyzpovídat naši legendu 
divadelní a televizní scény.

Začala jste pedagogicky půso-

bit na Mezinárodní konzervato-

ři Praha. Byla to pro vás výzva 

přijmout takovou nabídku?

Určitě. Dlouho jsem to zvažova-
la. Víte, ovládat své řemeslo je 
jedna věc, a naučit ho studenty 
druhá. Ale nakonec jsem si řek-
la, že za těch 50 let už snad něco 
vím a to jim předám. Jsem šťast-
ná, že jsem se tak rozhodla.

Co konkrétně učíte svoje stu-

denty? I školu života?

Učím obor umělecký přednes. 
Učím je mluvit, dýchat a spous-
tu technických věcí. Dodnes se 
mi vybavuje, jak jsme se to učili 
my na DAMU. Učím je, jak na-
stoupit před diváka, první do-
jem dělá moc, tak jako v životě. 
Ano, předávám jim i své životní 
zkušenosti.

Když si vzpomenete na vlastní 

studium, vidíte u dnešní herec-

ké generace jiný přístup k této 

profesi?

Samozřejmě, a velký. Ale to je 
dané touto dobou. Nechci teď 
říkat, že lepší či horší. Doba se 
mění a nám nezbývá nic jiného, 
než se ji přizpůsobit. Ale snažím 
se jim předat to, co mě učili ta-
koví velikáni, jako byli Vlasta 
Fabiánová, Miloš Nedbal, Bo-
houš Záhorský, Dana Medřická 
a další.

Spolu se studenty konzervato-

ře a  s  Veronikou Žilkovou vy-

stoupíte během komponované-

ho večera v Galerii pod radnicí, 

kde proběhne čtení z  díla Ja-

roslava Seiferta – Všecky krá-

sy světa. Máte k této básnické 

próze anebo k  jejímu autorovi 

nějaký bližší vztah?

Jaroslav Seifert je můj nejoblíbe-
nější básník. Provází mě celým 
životem, a proto jsem šťastná, 
že právě s jeho básněmi může-
me pracovat. Je to ale zároveň 
veliká odpovědnost, ale moc se 
těším.

Máte pověst skvělého vypravě-

če. Nenapadlo vás, jako to dě-

lají jiní vaši herečtí kolegové, 

natočit audio knihu svého ob-

líbeného autora?

Zrovna jsem dostala nabídku 
na audio knihu, tak se těším.

Co pro vás stále znamená di-

vadlo a  samotné účinkování 

na jevišti?

Divadlo miluju. Nedovedu si 
představit, že bych nehrála. Je 
to celý můj život.

Funguje na vás divadelní profe-

se, zvlášť když jste v minulos-

ti procházela tíživým obdobím, 

jako jistá terapie?

Ano, na jevišti zapomenete 
na všechno a divákův smích je 
největší lék.

Spolu se svoji dcerou jste zalo-

žily rodinnou divadelní společ-

nost. Co si na ní vážíte nejvíc?

Máme s dcerami velice úzký 
vztah a teď i pracovní, což nás 
všechny těší. Tvoříme něco, 
co se lidem líbí, a to je krásné. 
Představení Velký holky nepláčou 

si vždy moc užívám, hrajeme tu 
s kamarády (Veronika Jeníková, 
Dana Batulková, Marcel Vašin-
ka a další), což je moc příjemné. 
Ve Lhářích zase hraji s Vaškem 
Koptou, a to si na zájezdech 
vždy užijeme velkou legraci. Je 
to krásná práce a už se moc tě-
ším na jaro, kdy začneme zkou-
šet novou hru.

Také jste hrála v divadle Anto-

nína Dvořáka v Příbrami, které 

stále hostuje v Žižkovském di-

vadle Járy Cimrmana. Co vás 

motivovalo přijmout takovou 

nabídku?

V divadle v Příbrami jsem ne-
byla v angažmá, pouze jsem 
tam hostovala ve dvou předsta-
veních – Dům u Doni Bernardy 

a v představení Červený a černý. 
Práci mi nabídl Milan Schejbal 
(umělecký šéf), se kterým se už 
známe léta a navíc spoustu lidí, 
kteří pracují v Příbrami znám 
dlouho, takže jsem neváhala. 
Sešla se opět prima parta včetně 
moc šikovného mladého režisé-
ra Martina Vokouna. Čím jsem 
starší, tím víc mi záleží na tom, 
s kým dělám. To bývá hlavní kri-
térium při výběru práce.

Na  kontě máte stovky televiz-

ních a  divadelních inscenací 

včetně dnes legendárních se-

riálů. Jak se na ně díváte nyní 

s odstupem času?

Že to byla krásná poctivá prá-
ce. Počínaje skvělým scénářem, 
mistrovským herectvím a doko-
nalou fi lmařskou prací. Na ty 
seriály se každý rád podívá zno-
vu a znovu. Dnes jsou seriá-
ly na jedno použití. Proběhne, 
a nikdo se k tomu již nevrátí. 

Jsou spotřební jako celá dneš-
ní doba. Ale na druhou stranu 
jsem ráda, že herci mají práci 
a nepřebírají se třeba jihoame-
rické telenovely.

Sledujete současné seriály? 

Jak se vám líbí?

Nějaké se mi líbí, jiné ne. Hlav-
ně mi scházejí dobré scénáře, 
většina jich je opravdu o ničem.

Dodnes fascinuje další a  další 

generace diváků fi lm Spalovač 

mrtvol, kde jste měla malou 

roli. Máte na tento kultovní sní-

mek nějaké vzpomínky?

Ano, velké. Hlavně na režisé-
ra Juraje Herze a své kolegy 
Rudolfa Hrušínského, Vlastu 
Chramostovou a hlavně Vladi-
míra Menšíka. Ten dělal na pla-
ce vždy dobrou náladu, nás 
mladé rozesmíval, často jsme 
kvůli němu byli režisérem kárá-
ni. Nebyli jsme schopni tak jako 
on se rychle uklidnit a soustře-
dit se na práci. Moc mi chybí, 
ráda na něj dodnes vzpomínám. 
I proto je Vladimír Menšík jed-
ním z mých témat k vyprávě-
ní v besedním pořadu Náplast 
na všechny bolesti světa, kde 
vyprávím historky s těmito ve-

likými herci, krásně mě dopl-
ňuje moje kolegyně z konzer-
vatoře Renata Drössler se svými 
šansony.

Kterého fi lmu nebo inscena-

ce, v které jste hrála, si ceníte 

nejvíc?

Seriál Byl jednou jeden dům nebo 
Tajemství proutěného košíku. Film 
jednoznačně S tebou mě baví svět 

a inscenace Kotva u přívozu. Ale 
bylo jich mnohem víc, třeba ne-
byly tak známé. Vyjmenovat 
je všechny nemohu. Natočila 
jsem 50 fi lmů a přes 200 insce-
nací nebo seriálů, to už je pěkná 
řádka. 

Martin Hošna

JANA ŠULCOVÁ (nar. 1947) Vystudo-
vala gymnázium a po absolutoriu DAMU 
byla dlouholetou členkou hereckého 
souboru Městských divadel pražských 
(1969–1992). Od roku 1998 vystupuje 
s divadelním souborem Háta a hostuje 
v Divadle Bez zábradlí. Se svým bývalým 
manželem hercem Oldřichem Víznerem 
má dvě dcery (Tereza a Rozálie), s nimiž 
se nyní potkává i na jevišti ve vlastním 
rodinném divadle. Diváky v 70. a 80. 
letech uhranula především svým šarmem 
a půvabem, který mohli obdivovat v te-
levizních snímcích a seriálech jako Byl 
jednou jeden dům, Nejmladší z rodu Ha-
mrů, Oldřich a Božena, My všichni školou 
povinní, Kotva u přívozu nebo S tebou 
mě baví svět. Od nového školního roku 
učí umělecký přednes na Mezinárodní 
konzervatoři Praha.

Seriály jsou 
spotřební jako 
celá dnešní 
doba, hlavně 
scházejí dobré 
scénáře foto: Lenka Hatašová
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Dny otevřených dveří
pro rodiče a zájemce o studium na Gymnáziu, 

Praha 9, Litoměřická 726 se konají: 

9. 12. 2015 a 13. 1. 2016
vždy od 17.00 do 19.00 hod.

Pro rok 2016/2017 přijímáme celkem 3 třídy,
z toho 1 třídu 4letého studia a 2 třídy 8letého studia.

Přijímací zkoušky proběhnou formou centrálně 
zadávaných testů od společnosti CERMAT. Termíny: 

4leté studium: 15. 4. 2016
8leté studium: 18. 4. 2016 

Zkoušky nanečisto pro osmileté a čtyřleté studium:
24. 2. 2016 od 14.30 hod. 

a 23. 3. 2016 od 14.00 hod.
Od 20. 1. 2016 jsou připraveny přípravné kurzy

z matematiky a českého jazyka pro oba typy studia.

Bližší informace na www.gymlit.cz.

inzerce

 Hájek zedník živnostník. Provádím veš-
keré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a bourací práce s odvozem 
suti. Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. pro-
stor. Praha 3, 2 a okolí. Tel.: 777 670 326.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, od-
vezu. Tel.: 286 891 400.

 Malířské a  lakýr. práce+úklid, levně 

kvalitně, p. Sus, tel.: 603 505 927.

 V O D A  –  P L Y N  –  T O P E N Í 

montáž a oprava rozvodů plynu, vody, 

kanalizace a topení. Vladimír Tymeš, tel.: 

603 937 032, www.voda-plyn-tymes.cz.

 Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. 
Menší 1–2+1 a větší 3–4+1. Platba hoto-
vě. Na nastěhování nespěchám (možnost 
na dožití). Vyplatím dluhy i exekuce, lze 
i před privatizací. Tel.: 608 661 664.

 HODINOVÝ MANŽEL – profe sionál ní 

pomocník pro opravy, montáže, údrž-
bu a další pomoc ve vaší domácnosti, 
na zahradě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 
736 140 942.

 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, 

šití záclon, markýzy, čalounění dveří, shr-
novací dveře, renovace oken, silikon. těs-
nění – 30% úspora tepla, malování, Pe-
tříček. Tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

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

 !! Odvoz starého nábytku na skládku. 

Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Naložíme a odvezeme cokoliv. Stěho-

vání všeho druhu. Tel.: 773 484 056.

 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji v domácnos-
tech i fi rmách. Ručně čistíme kožený ná-
bytek, myjeme okna. Zbavíme Vás špíny, 
prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

 Koupím byt v Praze 3, přímo od majite-
le, tel.: 604 617 788.

 Koupím péřový vánoční stromek, bet-
lém, ozdoby aj. Tel.: 274 814 448.

 RETRO BAZÁREK U  NATALI

Jagellonská 15 – Vykupujeme starožitné 
předměty, nábytek, obrazy, porcelán, hu-
dební nástroje a mnoho jiného. Přijedeme 
a vykoupíme. Likvidujeme i celé pozůsta-
losti. Tel.: 608 884 148.

 K VA L I T N Í  O P R AV Y  S T Ř E C H ,

K L E M P Í Ř I ,  P O K R Ý V A Č I

Tel.: 605 350 665 www.strechyjarnov.cz

 S T Ě H O V Á N Í  –  V Y K L Í Z E N Í

stěhujeme, vyklízíme, likvidujeme pozůs-
talosti za velmi příznivé ceny, i o víkedech 
a svátcích. Volejte: 775 520 155. 

 A N G L I C K Y  naučí kvalifi ko-

vaná zkušená učitelka. I fi remní výuka.

1aj@email.cz, www.1aj.wz.cz.

 Vyklízení, zedníci, rekonstrukce sklepů, 
koupelen atd. Tel.: 776 470 601.

 Koupím loutky, hračky do r. 1970, betlé-
my, pohlednice. Tel.: 274 814 448.

 Staré věci, známky, dopisy, šperky vy-
koupíme. Tel.: 776 470 601.

 Od 1. 10. pronajmu garáž Chelčického 
ul., 1600 Kč/měs. Tel.: 377 912 465.

 NĚMČINA/DEUTSCH – Překlady 

(i ověřené), výuka. Tel.: 775 935 773.

 TSCHECHISCH FÜR AUSLÄNDER,

Professionell. Tel.: 775 935 773.

 Centrum za zeleň – vyměním obecní 

2+1 s balkonem, I. kat., 30 min od Pra-

hy směr Poděbrady, za stejný nebo 

větší v Praze. Tel.: 775 522 185.

 Pronajmu prostorné garážové stá-

ní, Štítného 35, cena dohodou. Tel.: 

777 208 996, donovalova@centrum.cz.

 Dlouhodobě pronajmu 1+1, komo-

ra, balkon, 50 m2, Koněvova ul, stanice 

tram. Ohrada. Tel.: 271 733 401 večer.

 Hledám zdravotní sestru i na částeč-
ný úvazek se zájmem pracovat na plicní 
ambulanci v Praze 3. Tel. 777 055 024.

 VYKLÍZENÍ–KONTEJNERY–ÚKLID

odvoz odpadů a sutí, bourání, dovoz pís-

ků, štěrků, betonů… Tel.: 775  565  353, 

www.profi parta.cz, profi service@email.cz.

Objednávky inzerce do Radničních novin 
zasílejte do 15. 11. 2015 

na e-mail: RN.inzerce@praha3.cz.

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR

vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544
www.astor-servis.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha3.cz

Malířské, lakýrnické, podlahářské a truhlářské
práce, štukování stěn, lakování v dílně
těsnění do oken
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.malirlakyrnik-praha.cz

Začněte s námi! 
Hledáme posily do našeho 
obchodního týmu

roh Jičínské a Slezské
tel.: 267 313 195, 776 103 254

www.pizzadali.cz

Základní škola s rozší enou výukou jazyk , 
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK,  
Praha 2, Kladská 1 

všechny t ídy s rozší enou výukou jazyk , 
od 1. ro níku povinný n mecký jazyk  
mezinárodní jazyková zkouška z n m iny  DSD 1  v 9. ro níku 
moderní po íta ové u ebny, ve t ídách po íta e s internetem 
vysoká úsp šnost p i p ijímacím ízení na gymnázia a SŠ 
školní družina pro 1. - 4. ro ník 6:30 - 18:00 hodin 
široká zahrani ní spolupráce; 5 partnerských škol v EU 
pravidelné vým nné pobyty žák  do n mecky a anglicky 
mluvících zemí, dle zájmu každoro n  lyža ské kurzy od  
2. do 8. ro níku, sportovní pobyty, cyklistické kurzy 
široká nabídka volno asových aktivit, školní kapela  

 
Motto školy: „Nikdy nebudeme moci vychovávat a vzd lávat  
své dít  nebo d ti znovu. Nikdy. Máme jen jedinou možnost,  
a to neopakovatelnou...“ 

Tel.: 222 520 079, email: skola@kladska.cz   www.kladska.cz 

P ihlášení k zápisu p es internet od 9. 11. 2015 

18. a 19. ledna 2016 od 12:30 do 17:00 hodin 18. a 19. ledna 2016 o

STÁTNÍ TAJEMNÍK PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

TOMÁŠ PROUZA
5. 11. 2015 OD 18:00

ZASTUPITELSKÝ SÁL RADNICE
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 9, PRAHA 3

POJĎTE DO

TOHO S NÁMI!

MÁTE ZÁJEM O ČLENSTVÍ V ČSSD?
Kontaktujte nás na emailu ovv.praha3@cssd.cz

POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU

MIROSLAV POCHE
VÁS ZVE NA VEŘEJNOU DEBATU

POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU

MIROSLAV POCHE
VÁS ZVE NA VEŘEJNOU DEBATU

NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE
Přijímáme nové pacienty!
Krátké objednací lhůty!
Objednávky na tel. 775 675 777 | www.mistrdent.cz

PRACUJ
PRO METROPOLI

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

W
W
W
.M
PP
RA
H
A.
CZ
/N
AB
O
R

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRPRAA

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:

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

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

POLEDNÍ  MENU
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Součástí akce Zdraví na Trojce bylo i měření cukru, tuku a krevního tlaku 

(na snímku radní Jaroslava Suková)

Akce Zdraví na Trojce ukázala, 
jak lze zlepšit svůj zdravotní styl
Zajímavé pořady, přednášky, ale i praktické ukázky jak předejít nepříznivým faktorům 
ovlivňující zdraví, byly součástí říjnové akce Zdraví na Trojce, kterou na náměstí Jiřího 
z Poděbrad ve spolupráci s lékaři připravila radní Jaroslava Suková.

Již v neděli 18. října se náměs-
tí Jiřího z Poděbrad proměni-
lo v jazzovou Tančírnu, která 
měla za cíl ukázat, jak před-

cházet osteoporóze. Do swingového 
rytmu uvedli návštěvníky Vlastimil 
Harapes spolu se starostkou Vladi-
slavou Hujovou, radní Jaroslavou 
Sukovou a MUDr. Barborou Hany-
chovou. Nebylo pochyb, že nejen 
tanec, ale i jakýkoli jiný sport a po-
hyb pozitivně ovlivňují naše zdra-
ví, fi guru i společenský život a mo-
hou předcházet právě i osteoporóze. 
Nedělní program pak zakončilo po-
vídání s Vlastimilem Harapesem, 
kdy baletní legenda zábavnou for-
mou zavzpomínala na svoje největ-
ší úspěchy, a to nejen taneční, ale 
i herecké. O osteoporóze proběhla 
též přednáška v infocentru 21. října. 
MUDr. Barbora Hanychová, pri-
mářka oddělení motolské nemocni-
ce MUDr. Jana Čepová a Ing. Eva 
Mašatová diskutovali o tomto závaž-
ném onemocnění.

O zdravém životním stylu měl 
každý možnost se poučit v rámci 

zábavné přednášky „Zdravá výživa 
hrou“. Srdečním chorobám, diabe-
tes a dalším civilizačním chorobám 
lze předejít, pokud se bude dodr-
žovat správná životospráva ve spo-
jení s pohybem a svěží psychikou. 
Zájemci si mohli zdarma nechat pre-
ventivně změřit tlak, cukr nebo tuk.

Dalším tématem, kterému se věno-
vala akce Zdraví na Trojce, byly pre-
ventivní přednášky o rakovině prsu. 
Už 19. října pořádalo sdružení Mam-
ma Help setkání, na němž informo-
valo o tom, jak předejít nebo včas od-
halit toto onemocnění, kterým trpí 
každoročně okolo 7 000 žen. 

Prevenci rakoviny prsu se pak ce-
lý týden (23.–29. října) věnovala kam-
paň „Ostře sledovaná prsa“ Aliance 
žen s rakovinou prsu. Ve dvou desig-
nových modulech se neotřelou for-
mou mohl každý blíže seznámit s pre-
vencí nemoci nebo shlédnout prezen-
tace pacientských organizací. Součás-

tí bylo i samovyšetření prsů. Kampaň 
doprovázela i fotografi cká výstava, 
návštevníci měli možnost podpořit 
nemocné zakoupením „Prsního hrn-
ku“, probíhalo i vytváření odlitků ňa-
der, které budou umístěny ve foyer 
Nové scény Národního divadla. 

 Martin Hošna

Během rozsvěcení 

vánočního stromu 

proběhne křest knížky 

Žižkovské pavlače

Před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně opět zazáří vá-

noční strom. Slavnostní rozsvěcení proběhne 27. listopa-

du od 16.30 hodin.

Celou akci bude doprovázet kulturní program, v němž ne-
bude chybět pěvecké vystoupení anebo pohádkový příběh. 
Během slavnostního rozsvěcení proběhne také křest kníž-
ky Žižkovské pavlače, která mapuje charizmatické pavlače 
a zákoutí žižkovských činžáků. Knížku bude možné zakou-
pit přímo na místě, anebo také v Informačním centru Pra-
ha 3 v Milešovské ulici.  -red-

Žižkovský betlém oživí další fi gurky

Během adventu a vánočních svátků 

bude v Informačním centru Praha 3 

opět vystavený Žižkovský betlém, 

který se rozrostl o další fi gurky. Prá-

ci studentů ocenila také starostka 

Prahy 3 Vladislava Hujová.

Švejk, Jára Cimrman, Žižkovský 
Pepík, Žižkovská fi fl ena a strážmis-
tr přibyly do Žižkovského betléma 
vedle Rychlých šípů, Františka Jo-
sefa I., Karla Hartiga, T. G. Ma-
saryka a „svaté žižkovské rodin-
ky“. Na nových fi gurkách pracovali 
studenti 4. ročníku SUPŠ, kteří je 
musí ještě barevně vylepšit, přičemž 
v záloze mají ještě neodlitou fi gur-
ku létajícího Jana Tleskače, jenž 

bude instalován pravděpodobně až 
napřesrok.

„Vyrobit jednu fi gurku trvá přibližně tý-

den až čtrnáct dní, pak se ale musí ještě od-

lít a dostat nátěr. Rádi bychom také betlém 

elektrifi kovali, popřípadě i ozvučeli,“ vy-
světlil vyučující Richard Pešek, který 
vedl studenty během výroby.

Podle starostky Vladislavy Hu-
jové se bude Žižkovský betlém prů-
běžně rozšiřovat o další prostranství 
nebo charizmatické postavy. V úvahu 
přichází např. žižkovský rodák Jaro-
slav Seifert, ale také fi gurky, které by 
zobrazovaly typické prvorepubliko-
vé profese. Žižkovský betlém bude 
k vidění v infocentru od 1. 12. 2015 
do konce ledna 2016. -ham-

Součástí 

Žižkovského 

betléma jsou 

i starosta 

Karel Hartig, 

císař František 

Josef I. 

a prezident 

T. G. Masaryk

Městská část Praha 3 zve na vánoční koncert v kostele Nejsvětější-

ho Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. V pondělí 7. prosince 

od 19.30 zde vystoupí Collegium 1704 a na programu budou kan-

táty J. S. Bacha. Vstup volný.

Poslední týden v říjnu se na Jiřáku konala kampaň „Ostře sledovaná prsa“
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Ředitelé škol jednali se starostkou 
a radní pro školství
Pod patronací radní pro školství Jaroslavy Sukové se v polovině října sešli ředitelé všech 
mateřských a základních škol zřízených Prahou 3 na třídenní poradě, která se uskutečnila 
v Mariánských Lázních. Diskutovalo se nejen na témata provozu škol.

Radní Jaroslava Suková 
sdělila, že hlavním cílem 
výjezdního setkání byly 
připomínky a stanoviska 

ředitelů k připravované Koncepci 
rozvoje školství v Praze 3 pro násle-
dující období. Ředitelé návrh Kon-
cepce obdrželi koncem srpna a nyní 
sdělili svá stanoviska a doporučení. 
Jejich připomínky budou zpracová-
ny do poloviny prosince.

Ze všech stran se na školy do-
slova valí požadavky na zvyšová-
ní kvality výuky. Aby školy mohly 
na pomyslném žebříčku úspěšnos-
ti postupovat, musí identifi kovat 
a pojmenovat svoje nedostatky 
a následně přijímat opatření na od-
stranění. Musí znát svoje přednosti 
i příležitosti. Jednou z možností jak 
se zlepšovat, je výběr vhodného se-
behodnotícího nástroje. Ředitelům 

proto bylo připomenuto několik 
evaluačních metod, od dotazníko-
vého šetření, přes SWOT analýzu, 
Ishikawův diagram, model CAF, 
nebo systém ISO. 

Jednání ředitelů se zúčastnili sta-
rostka Prahy 3 Vladislava Hujová 
a tajemník Petr Fišer. Oba se shodli, 
že podobná setkání přinášejí nejen 
možnost diskutovat o různých pro-
blémech a nalézat řešení, ale jsou 

nezanedbatelnou příležitostí k vý-
měně zkušeností. 

Irena Meisnerová, ředitelka ZŠ 
Cimburkova, konstatovala, že vý-
jezdní porada se konala po třech le-
tech a že až na místě si uvědomila dů-
ležitost takové akce. Upozornila, že 
nejde pouze o obsah běžných porad, 
ale především o možnost neformál-
ních vzájemných kontaktů mezi ko-
legy. Za velmi významné, inspirativní 

a povzbuzující nejen ona považu-
je přítomnost starostky, radní pro 
školství a tajemníka, kteří s řediteli 
debatovali o rozličných činnostech 
škol, kam nepatří pouze výchova 
a vzdělávání. Členové vedení radni-
ce reagovali na hospodaření, investi-
ce, doplňkovou činnost, ale i zájmo-
vé vzdělávání a další oblasti, které 
ke školství neodmyslitelně patří. 

 -red-

Termín mimořádného zápisu 

do MŠ v Přibyslavské ulici

Zápis do jedné třídy mateřské školy ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta se bude 

konat dne 10. listopadu 2015 od 13 do 17 hodin.

Rodiče si mohou od 26. října 2015 vyzvednout žádost o přijetí přímo 
v budově MŠ Přibyslavská 1/800, nebo si ji mohou vytisknout spolu 
s evidenčním listem na webových stránkách školy: www.skolaseiferta.cz, 
podkategorie Mateřská škola/dokumenty. Nástup docházky dětí přija-
tých v mimořádném zápise je stanoven na 4. ledna 2016. -red-

Děti z MŠ Jarov oslavily podzim soutěžemi 

a vysazením kyslíkového stromu

Zahrada mateřské školy Jarov zaplně-

ná dětmi a jejich rodiči byla ve čtvrtek 

22. 10. svědkem prvního ročníku Pod-

zimní slavnosti. Akce, kterou zorgani-

zovala zdejší mateřská škola, se konala 

proto, aby se spolu mohli setkat všichni 

rodiče a příbuzní dětí, které zdejší škol-

ku navštěvují. 

„Podzimní slavnost se letos koná poprvé. Byla 

bych ráda, aby se z ní stala tradice a aby se 

tady rodiny dětí setkávaly vždy 22. října,“ 
řekla v úvodu slavnosti ředitelka mateř-
ské školy Hana Hlaváčková.

Poté již rodiče mohli sledovat pěvecké 
vystoupení dětí ze třídy Hadů, po kterém 
následovalo slavnostní vysazení stromu 

Oxytree – kyslíkového stromu, známého 
jako čínský císařský strom. Rychle ros-
toucí dřevina původem z jihovýchodní 
Číny dokáže za rok vyrůst až o tři met-
ry a ve svých listech umí vyrobit velké 
množství kyslíku.

O strom, druhovým jménem pavlov-
nie plstnatá, se budou starat děti navště-
vující školku, které jeho růst budou mít 
na očích i poté, co přejdou na zdejší zá-
kladní školu.

Součástí vydařené Podzimní slavnosti 
byly i soutěžní disciplíny, při kterých se 
děti báječně bavily, ať již to bylo skákání 
v pytli, závody na chůdách, nošení vajíč-
ka na lžíci či malování draka. 

-sak- 

Konference k 70. výročí školních jídelen

Ve dnech 12. a 13. 10. 2015 pro-

běhla v Praze 3 mezinárodní 

konference k 70. výročí školní-

ho stravování v ČR. Akce se ko-

nala v hotelu Olšanka za účas-

ti mezinárodního zastoupení 

včetně českého a slovenského 

odborového svazu pracovníků 

školství.   

Náměstek ministryně školství 
Stanislav Štech v úvodu konfe-
rence řekl, že propracovaným 
systémem školního stravování 
může být Česká republika pro 
mnohé země, které službu škol-
ního stravování nenabízí buď 
vůbec, případně pouze v někte-
rých regionech, vzorem.

Zahraniční účastníci konfe-
rence projevili zájem o školní 
jídelny v České republice a Pra-
ha 3 byla požádána o zajištění 
exkurze. Vybrána byla školní jí-
delna Základní a mateřské školy 
Chelčického. 

Tato školní jídelna je mo-
dernizována, vybavená vyspě-
lou gastronomickou technologií 
a denně uvaří zhruba 500 obědů 
pro žáky ZŠ, MŠ, dospělé i cizí 
strávníky.

Zahraniční hosté, kteří jídel-
nu navštívili, měli zájem o všech-
ny detaily školního stravování 
a byli velmi spokojeni, když do-
stali uspokojivé odpovědi na své 
otázky.

A kdo školní jídelnu ZŠ a MŠ 
Chelčického navštívil?

  Stefan Storcksdieck – zástup-
ce Evropské komise a Institutu 
pro zdraví a ochranu spotřebi-
tele (Itálie)

Anna-Karin Quetel – zástup-
kyně Národní stravovací agen-
tury v Upsale (Švédsko)

Hiroko Nakazava – zástup-
kyně Univerzity Nagano, po-
radkyně vlády v oblasti výživy 
a zdravé stravy (Japonsko)

Juraj Stodolovský – vedou-
cí úřadu Odborového svazu 
pracovníků školství a vědy, 
spoluorganizátor konference 
(Slovensko). 

-red-

Projekt Děti jako my 2015 ukázal, že zapojování žáků 

bez rozdílu handicapu funguje

ZŠ Lupáčova a speciální škola Ko-
rálek pro žáky s mentálním a zdra-
votním handicapem vstoupily již 
do pátého roku společného projek-
tu Děti jako my. V loňském roce ten-
to projekt získal prestižní Evrop-
skou jazykovou cenu a v letošním 
roce nominaci na cenu Gratias Tibi 

– pro nejlepší dobrovolnický projekt 
s charitativním přesahem.

Na počátku října se děti z obou 
škol sešly v zoologické zahradě, spo-
lupráce Korálků s prvňáky a sedmá-
ky z Lupáčovky fungovala opět jen se 
vzdáleným dohledem učitelů z obou 
škol. Ukázalo se, že tento způsob 

inkluze – zapojování žáků bez roz-
dílu handicapu může v oblasti zážit-
kové pedagogiky fungovat naprosto 
skvěle. A na sedmácích z Lupáčov-
ky teď bude, aby v listopadu,  při 
studijní cestě do Evropského parla-
mentu, dokázali svůj projekt náležitě 
představit.  -red-

Z našich škol

„Děti, které jsou přijaté u zápisu, mohou v rámci adaptace navštěvovat naši školku s rodiči 

každou středu od tří hodin do půl páté,“ říká ředitelka MŠ Sudoměřská Vladimíra Vaněčková

Čím se vaše mateřská škola liší 

od  jiných školských zařízení 

v Praze 3?

Naše školka má například jako jed-
na z posledních otevírací dobu 
od 6.30 do 17.30 hodin. Děti, kte-
ré jsou přijaté u zápisu, nás mohou 
v rámci adaptace navštěvovat s rodi-
či každou středu od tří hodin do půl 
páté. Jedná se o tříměsíční obdo-
bí, než opravdu nastoupí do škol-
ky. Máme rovněž pravidelně aktua-
lizované webové stránky a naši žáci 
se zúčastňují slavnostního vítání ob-
čánků, kde zpívají a recitují.

Jaké kroužky nabízíte dětem?

Dětem nabízíme kroužky výtvar-
né výchovy, keramiky, sportovních 
her a aerobiku – tyto kroužky ve-
dou naše paní učitelky. Výuku an-
glického jazyka zajišťuje agentura 
Kroužky.

Jaké konkrétní akce čekají v letoš-

ním školním roce na děti navštěvu-

jící MŠ Sudoměřská?

Děti v letošním školním roce čeka-
jí pravidelné akce: mikulášská a vá-
noční nadílka, karneval, besídka 
a každý měsíc divadelní představení. 

Kromě těchto akcí pořádá Klub ro-
dičů při MŠ Sudoměřská ve spolu-
práci s turistickým oddílem TOM 
STAN podzimní Zamykání zahra-
dy a jarní slavnost. Tento oddíl nám 
také letos v říjnu v rámci akce „72 ho-
din – Ruku na to!“ pomohl s pod-
zimním úklidem školní zahrady.

Jaké novinky v  areálu školky mo-

hou děti využívat?

Děti využívají zahradu vybavenou 
novými houpadly, malé dopravní 
hřiště, keramickou dílnu vybave-
nou dvěma pecemi a keramickým 

kruhem a také interaktivní koberec 
Magic Box. Chtěla bych také zdů-
raznit, že naše mateřská škola má 
vlastní kuchyni. 

Stanislav Kněnický

MŠ Sudoměřská

Sudoměřská 54/1137

130 00 Praha 3

tel.: 222 728 705

fax: 222 728 705

mobil: 724 971 160

www.ms-sudomerska.cz

e-mail: skolka@ms-sudomerska.cz 
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Závodu Běchovice-Praha se letos zúčastnilo téměř tři tisíce běžců

Již po stodevatenácté se za znač-

ného zájmu veřejnosti konal tra-

diční běh Běchovice-Praha. Na trať 

závodu, který byl současně mistrov-

stvím ČR v silničním běhu na 10 km, 

vyběhlo v neděli 27. září před poled-

nem 2 974 běžců. V kategorii mužů 

zvítězil časem 30:51 Jakub Zema-

ník, pro mistrovský titul v katego-

rii žen si doběhla v čase 33:34 Eva 

Vrabcová. Medaile vítězům předá-

val v prostoru cíle, který byl letos 

nově v areálu ZŠ Pražačka, zástup-

ce starostky Jan Materna.

Běhání má čím dál větší vý-

znam, běhá stále více lidí. 

Podobné závody jako Běcho-

vice – Praha podporují všech-

ny amatérské běžce,“ uvedl zástupce 
starostky.  

Účastníci závodu, jehož partnery 
jsou také městská část Praha 3 a hl. m. 
Praha, startovali od legendárního 

patníku číslo 13 na ulici Českobrod-
ská v Běchovicích, cíl desetikilomet-
rového běhu byl jako tradičně na Žiž-
kově na křižovatce ulic Koněvova 
a Za Žižkovskou vozovnou.

„Běželo se výborně, čekala jsem, že 

to bude v tom závěrečném stoupání hor-

ší,“ zhodnotila svůj výkon po do-
běhu radní pro sport třetí městské 
části Irena Ropková. Jak uvedla, 

závod Běchovice–Praha  běžela le-
tos poprvé.

Spolu s ní se závodu zúčastnila 
také zástupkyně starostky Lucie Vít-
kovská, které se však běželo podstatně 

hůře. „Bojovala jsem s nachlazením, 

na trati to bylo znát, ale závod jsem doběh-

la,“ vysvětlila zástupkyně starostky. 
Stanislav Kněnický  

ze života Prahy 	

Oddíl Tomíků vyráží každý měsíc na výpravu

Turistický oddíl TOM 210 01 

S.T.A.N., který sídlí v Domově 22 

v Praze 3, učí kluky a holky tábornic-

ké dovednosti a každý měsíc pořádá 

výlet nebo výpravu mimo Prahu. 

„Historie našeho oddílu je poměrně 

dlouhá. Zhruba před 30 lety fungoval 

oddíl jako pionýrská skupina na ZŠ 

Jeseniova v Praze 3. Parta vedoucích 

pořádala oddílovky, výlety, tábor. Po-

stupem času jsme se přeměnili na Ob-

čanské sdružení S.T.A.N., v roce 2007 

jsme se pak uchýlili pod hlavičku Asoci-

ace turistických oddílů mládeže ČR, kde 

působíme dodnes. Právní formy i názvy 

oddílu se různě měnily, ale naše pest-

ré aktivity stále přetrvávají až dodnes. 

Např. na tábor se jezdí již téměř 30 let 

nedaleko Blatné do Bělčic,“ vysvětlila 

historii oddílu jeho vedoucí Kateři-
na Šejtková.

Zkratka S.T.A.N. znamená „Sdru-
žení táborníků a (jiných) nadšenců“, 
svému názvu je oddíl věrný po celou 
dobu svoji existence. Tomíci si za-
kládají hlavně na tom, že jsou parta 
skvělých kamarádů, každé úterý se 
schází v klubovně, tráví spolu vět-
šinu školních prázdnin a podnikají 
pravidelně výlety mimo Prahu. 

„Na víkendy vyjíždíme i do vzdáleněj-

ších míst, např. do Jizerských hor, na Šu-

mavu, ale jezdíme také třeba na jednu ze 

základen tomíků do Beskyd. Zahraniční 

akce jsme v minulých pěti letech pořá-

dali celkem dvě, a to putovní tábor v ru-

munském Banátu a výpravu na sloven-

sko-polské pomezí do Bukovských vrchů,“ 
pokračuje Kateřina Šejtková. 

Oddíl se ale věnuje i jiným čin-
nostem, než jen turistice a táboře-
ní. Během roku např. pomáhá MŠ 

Sudoměřská, kde se pravidelně podílí 
na dobrovolnickém projektu „72 ho-
din“, a spolupracuje také se ZŠ Jeseni-
ova. Na Židovských pecích oddíl za-
sadil již dva stromy – v roce 2011 lípu 
srdčitou, kdy se zúčastnil akce Stro-
my Anežky České, a v polovině října 
tohoto roku pak javor mléč v rámci 
dobrovolnické akce „72 hodin“. Jako 
největší oddílové úspěchy lze označit 
vítězství v mezioddílovém víceboji 
v roce 2014 a druhé místo na akci „Je-
denadvacítka“, která je soutěží všech 
oddílů v Asociaci TOM.

A co plánuje do budoucna? „Není 

to tak dlouho, co se rozeběhl oddílový 

rok, a dorazilo k nám 10 nováčků. Věnu-

jeme se tedy především jim, abychom je 

naučili základní tábornické dovednosti. 

Kalendář akcí máme však naplánovaný 

až do jara příštího roku – nyní nás tedy 

čekají společné podzimní prázdni-

ny v Kravařích u České Lípy, dále pak 

dobrodružná hra Vyzvědači v temných 

uličkách, vánoční besídka a zdobení 

stromečku pro zvěř, fl orbalový turnaj, 

pololetní prázdniny ve Sloupu v Če-

chách, Velikonoce v Janově nad Nisou 

a mezi tím vším příprava letního tábora 

2016,“ uzavřela Šejtková.
Oddíl přijímá členy po celý rok, 

zájemci mohou dorazit na oddílo-
vou schůzku každé úterý od 17 ho-
din do klubovny oddílu, nebo kon-
taktovat vedoucí oddílu Kateřinu 
Šejtkovou. 

Kontakty a další informace o od-
díle lze nalézt na webových strán-
kách oddílu www.tomstan.cz. 

Martin Hošna

Medaile předával vítězům zástupce starostky třetí městské části Jan Materna 

Sborové studio Zvoneček skllízí úspěchy doma i v zahraničí

Kalendář akcí mají Tomíci naplánovaný 

až do jara příštího roku

Radní pro sport Irena Ropková běžela 

závod Běchovice-Praha poprvé.

Závodu se zúčastnily i zástupkyně 

starostky Lucie Vítkovská (vlevo) a její 

asistentka Michaela Jůzová.

Sbor Zvoneček začíná dvacátou sezónu
Kulatou dvacátou sezonu startuje sborové studio Zvoneček, které si pod taktovkou Jarmily 
Novenkové vydobylo za léta svojí existence významné místo mezi špičkovými tuzemskými sbory.  

Ne každé hudební těleso se 
může pochlubit takovými 
úspěchy jako Zvoneček. 
Vynikající výsledky povět-

šině korunují ceny z prestižních mezi-
národních soutěží – na soutěži World 
Choir Championships a Grand Prix 
v rakouském Grazu v červenci 2011 
získaly sbory tři zlaté medaile, v kon-
kurenci pěti tisíc zpěváků a tanečníků 
z pěti desítek zemí v Llangollen Eis-
teddfod v roce 2014 se vrátil Zvoneček 
se zlatou a stříbrnou medailí, letos se 
sbory zúčastnily mezinárodní soutěže 
Grand Prix of Nations v Magdebur-
gu a přivezly tři zlaté medaile. Jaký je 
recept na úspěch? 

„Motivací jsou nejen úspěchy v za-

hraničí, ale především kamarádské kli-

ma a radost ze samotného zpívání. Tím, 

že Zvoneček tu je již dvacátým rokem, se 

z nás stala opravdu skvělá parta – nej-

starší, co již studují na vysoké škole, do-

stanou na starost nově příchozí zpěváky, 

aby jim pomáhali zvládnout všechna 

úskalí vícehlasého zpěvu. Někdy je o ně 

až neskutečný boj, kdo se koho ujme 

jako první,“ vysvětluje sbormistryně 
Jarmila Novenková. 

Sborové studio Zvoneček se sklá-
dá ze čtyř sborů. Do přípravných od-
dělení (Zvonítka, Zvonečky) chodí 
děti od čtyř do dvanácti let, z nichž 
ty nejlepší se mohou ucházet o místo 
v koncertním sboru Zvonky. Dalším 
sborem je Abbellimento, který tvoří 
nejstarší dívky a na programu mají 
většinou složitější hudební repertoár, 
vícehlasá díla starých mistrů i součas-
ných autorů. Sbory doprovází nástro-
je jako klavír, varhany, fl étna, housle, 
violoncello nebo klarinet.

„Už od útlého věku dětí zpíváme 

skladby vynikajících autorů, např. Ilji 

Hurníka nebo Petra Ebena, což jsou 

harmonické skvosty a děti samy poznají, 

jaká je to krása. Upřednostňujeme hlav-

ně české autory, díla Antonína Dvořáka 

nebo Leoše Janáčka,“ prozradila Jar-
mila Novenková.

Studio dosud vydalo osm nosi-
čů, brzy se ale chystá natočit v Ru-
dolfi nu další, se kterým má Zvone-
ček ještě vyšší ambice. „Naším snem je 

účast na mezinárodním festivalu v Ja-

ponsku, kde je konkurence opravdu veli-

ká. Uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřela 
Novenková.

Po organizační stránce je studio 
podporováno občanským sdružením 

Zvoneček – Praha, na jeho provozu 
se významně podílí i městská část 
Praha 3, která přispívá na jeho kon-
certní i výukovou činnost. 

Martin Hošna



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LISTOPAD 2015

ze života Prahy 	

Lego v kostele?

Kostel a Lego – jde to vůbec 

dohromady? Populární dět-

ská stavebnice má mnoho 

příznivců ve všech genera-

cích. Všimli si toho ve Sboru 

Církve bratrské na Žižkově, 

kde už dvakrát stavěli velké 

Lego-město z více než 600 ti-

síc kostek. Stavěli ho mla-

dí i starší, stavěli čtyři dny, 

a všem se to moc líbilo. 

Ze společného nadšení vznikl 
nápad na založení klubu, kde 
by si děti s Legem mohly hrát 
pravidelně. Stačilo dát dohro-
mady několik setů, hromadu 
kostek a každý měsíc společ-
ně stavět. Rodiče a prarodiče 
mohou posedět u kávy nebo 
se do tvoření zapojit. Děti už 
s Legem putovaly do vesmíru, 
cestovaly do mořských hlubin 

nebo stavěly železniční stav-
by. Pokaždé však jejich dílo 
vyvolává údiv, jak úžasné ná-
pady mají. 

Chcete se přesvědčit? Klub 
funguje každou druhou ne-
děli v měsíci v Koněvově uli-
ci č. 24 (naproti Sokolovně) 

od 15 hodin. Na prosinco-
vé setkání se chystá speciál-
ní program, v únoru 2016 se 
bude zase stavět velké Lego-
-město ze 600 tisíc kostek.

Další informace na gplus.
to/legoklub. 

-red-

V infocentru bude k dostání 

kalendář s kresbami Martina Velíška
Kalendář s unikátním grafi ckým zpracováním Martina Velíška bude 

k dostání od 11. listopadu, kdy se v rámci Svatomartinských slavnos-

tí uskuteční v Informačním centru Praha 3 slavnostní křest.

Autorský rukopis Martina Velíška, který proslul např. ilustracemi kníž-
ky Babička od Boženy Němcové, ozdobí nový kalendář vydaný třetí 
městskou částí na rok 2016. Martin Velíšek se zaměřil na osobnosti, 
po kterých se jmenují naše ulice a na významné stavby v naší městské 
části. Cena kalendáře je 100 Kč. -red-

Klub Teen Challenge oslavil svoje třetí narozeniny

Děti a pracovníci klubu Teen Cha-

llenge oslavili třetí rok svoji exi-

stence na nové adrese ve vnit-

robloku na Havlíčkově náměstí 11. 

Na nové adrese sídlí Centrum dětí 
a mládeže Teen Challenge od roku 
2012 a od té doby si našlo cestu 
na Havlíčkovo náměstí desítky 
dětí a adolescentů, kteří zde nejen 
tráví smysluplně svůj volný čas, 
ale mají zde také zázemí, kde mo-
hou najít pomoc před sociopato-
genními jevy, především drogami, 
kriminalitou, šikanou, alkoholem, 
záškoláctvím, rodinným násilím 
a dalšími.

„Sedm let trvala rekonstrukce to-

hoto domu, která stála okolo 7 milio-

nu korun, a bez podpory třetí městské 

části bychom zde nemohli provozo-

vat svoji činnost,“ pronesla během 

narozeninové oslavy vedoucí klu-
bu Anna Tichá.

Teen Challenge sídlilo v Chlu-
mově ulici, na Havlíčkovo náměs-

tí se přestěhovalo v r. 2012, kdy 
zde byla úspěšně dokončena re-
konstrukce domu, který má cen-
trum od žižkovské radnice v pro-

nájmu.„Začínali jsme zprvu přímo 

na ulicích, kde jsme nabízeli svoji 

pomoc. Nyní díky našemu novému 

„domovu“ můžeme provozovat naši 

činnost v bezpečí a komfortu, o kte-

rém se nám dříve ani nesnilo,“ uza-
vřela Tichá.

Narozeninové party se zúčast-
nili též radní Jaroslava Suková 
a zástupce starostky David Gre-
gor, kteří poblahopřáli ke třetím 
narozeninám a ocenili práci pra-
covníků Teen Challenge. 

Teen Challenge je mezinárod-
ní křesťanská organizace založe-
na Davidem Wilkersonem v roce 
1958 v New Yorku. Její hlavní čin-
ností a posláním je pomoci stát se 
psychicky zdravými, citově vyvá-
ženými, sociálně zabezpečenými, 
fyzicky zdatnými lidmi. 

-ham-

Slovo z církví

Pohádka o pokoře a vděčnosti

Co je lepší: plný nebo prázdný žaludek, plná 

nebo prázdná lednička, plné nebo prázdné re-

gály v obchodech? Určitě je lepší, když je vše-

ho dost. Většina z nás neví, co je prázdný žalu-

dek, má doma plnou ledničku a prázdné regály 

v obchodech si už sotva kdo dokáže představit. 

Zvykli jsme si na  dostatek všeho. Zprávy o  vli-

vu suchého počasí na úrodu bereme na  vědo-

mí se stoickým klidem. Víme, že když se u nás 

urodí méně, dovezeme potraviny odjinud. Žije-

me ve vyspělé zemi s průmyslem, zemědělstvím 

i obchodem a zpíváme o ní „zemský ráj to na po-

hled“. Stačí to tak? Není zde na  místě pokora 

a vděčnost? Většina z nás už dávno ví, že „větru 

a dešti neporučíme“. Víme taky, že i když pilně 

pracujeme, neznamená to, že při sklizni bude-

me mít tolik, kolik čekáme. Odkud to tedy je, že 

máme všeho dost? Není nad naším světem pře-

ce jen NĚKDO větší a  mocnější než jsme my? 

Nepatří k  našemu lidství rozpoznání, že je zde 

Bůh, bez kterého „je marné lidské namáhání“? 

Právě vztah k Bohu dává lidskému životu speci-

fi cký rozměr, bez kterého může být náš život tak 

snadno jen živočišný. Když připustíme, že nemá-

me všechno ve svých rukou, a přesto se máme 

dobře, sluší se poděkovat. Ať jsme věřící nebo 

nevěřící, žijeme z  Boží dobroty. Ve  vděčnosti 

Bohu za život a dostatek se rodí správný vztah 

k darům přírody a hodnotám, které máme. Díky, 

Bože, že dáváš naší práci zdar a můžeme sklízet 

její ovoce. Díky, Bože, že se máme dobře. 

Bronislav Kaleta

ThDr. Bronislav Kaleta

kazatel Církve bratrské 

na Žižkově

Příznivci stavebnice LEGO se najdou ve všech věkových kategoriích

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3

10. út 16.30 Přednáška Jarmily Hlavničkové: Žiž-

kovák ve světě – Mongolsko (vyprávění z cest, 

doprovázené fotoreportáží)

24. út 16.30 Přednáška Ing. arch. Amáty Wen-

zelové: Architektura na Žižkově jinak (architektura 

Žižkova očima ženy – architektky)

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

Klub je poskytovatel sociální služby určené lidem 

v důchodovém věku, kteří se ocitli v nepříznivé život-

ní s ituaci. Řekněte si o pomoc! 

Do podzimních jazykových, pohybových a počíta-

čových kurzů je možné vstupovat během celého 

semestru. Srdečně zveme na cyklus přednášek 

„Měsíc péče o duši“, přednášky jsou zdarma. 

 4. st 10.30 Jsou soběstačnost, nezávislost 

a individualismus skutečně prospěšné a žádoucí?

10. út 17.00 Sebedůvěra a životní stabilita

11. st 10.30 Péče o duši v psychoterapii

12. čt 12.00 Seriál Ulice, tvorba a působení 

na diváka

18. st 12.30 O pokoře, požehnání, 

pokoji a spokojenosti

26. čt 14.30 Zimní zahrada

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15,

tel.: 272 743 666, 605 284 737

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

po, út a čt 8.30–11.30 pro osobní konzultace 

(bez objednání)

po, út a čt 12.30–15.30 pro telefonické dotazy

SVAZ DIABETIKŮ ČR
územní organizace Praha 3, akce se konají v Domě 

s pečovatelskou službou, Roháčova 26, P3

 3. út 15.00 výborová schůze

13. pá 15.00 členská schůze

20. pá 16.00 –18.00 zábavný pátek s harmonikou

23. po procházka „Vycházkou do zahradnictví“, 

sraz ve 14 hodin na stanici tramvaje č. 1 „Vojen-

ská nemocnice“

Výlet pro seniory do Drážďan

V úterý 8. prosince připravila třetí městská část adventní výlet pro seni-

ory do Drážďan. Na programu bude prohlídka centra města s průvodcem + 

osobní volno na nejstarší vánoční trhy v Německu. Odjezd v 7.30 hod. ze Žižko-

va, návrat okolo 20.00 hod. Přihlásit se lze až 20. listopadu u paní Ireny Kobe-

rové, Seifertova 51, kanc. č. 210, tel: 222 116 438, e-mail: irenak@praha3.cz. 

Přesné místo odjezdu sdělí paní Koberová konkrétně při přihlašování. 

Narozeniny Teen Challenge se slavily v příjemném duchu

Městská část Praha 3 přeje k významné-

mu životnímu jubileu paní Marie Myškové, 

paní Růženě Křepelkové a paní Margaretě 

Kurfürstové, které v září oslavily úctyhod-

ných 100 let. 

V  sobotu 3. října se na  Parukářce uskutečnil již 5. ročník Pochodu pro 

Mamma HELP. Akce se konala pod záštitou starostky MČ Praha 3 Vladislavy 

Hujové, podpořit pochod přišel zástupce starostky David Gregor

ilustrační foto
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Praha 3 včera a dnes

Kostnické náměstí – řešení výškových rozdílů, jejichž výsledkem je park

V osmdesátých letech 19. století se 
na území zemědělské usedlosti Sme-
tánka začalo s budováním nájem-
ních domů. Po skončení výstavby 
v roce 1889 dostalo tam nově vznik-
lé náměstí název Kostnické. Náměs-
tí vzniklo na souběhu dvou ulic, 
Husinecké a Orebitské. Důvodem 
vzniku náměstí byl zřejmě výškový 
rozdíl ulic. Rozdíl byl vyřešen mo-
hutnou opěrnou zdí, zakončenou 
typickým litinovým zábradlím. Toto 

řešení pak umožnilo vznik nejmenší-
ho sadu na Žižkově, a jak píší ve své 
knize „Město Žižkov“ z roku 1910 
její autoři Srb a Houba a také do-
svědčují dobové pohlednice, jednalo 
se o park velmi pěkný a udržovaný.

Zvláštností náměstí jsou schody 
v jeho západní části, které tvoří spoj-
ku mezi ulicemi Husineckou a Ore-
bitskou. V domě, který se schody sou-
sedí, se nacházel proslulý hostinec 
„U kulaté báby“. Zde se scházeli lidé 

všech charakterů k vypití své sklenice, 
a to s vědomím, že jim zde prominou 
i případné přestupky proti dobrým 
mravům. Vždyť zeť paní hostinské byl 
synem místního policejního komisa-
ře. Ještě jeden dům na náměstí stojí 
za pozornost. Jedná se o dům s číslem 
orientačním 5 na rohu náměstí a uli-
ce Štítného. Exteriér domu byl pou-
žit ve fi lmu „Spalovač mrtvol“ z roku 
1968, režiséra Juraje Herze. Hlavní 
hrdina tohoto trochu morbidního 

fi lmu, ředitel krematoria pan Kopfr-
kingl, bydlel v tomto domě. Ve stej-
ném roce, kdy měl fi lm premiéru, tj. 
v roce 1968, skončil v tomto domě 
svůj mladý život nadaný grafi k Vla-
dimír Boudník (1924–1968). Pátého 
prosince, den po zahájení své posled-
ní výstavy, byl nalezen mrtev, oběše-
ný ve svém bytě. Důvod sebevraždy 
se nepodařilo zjistit.

Budoucnost náměstí je v probí-
hající revitalizaci veřejných prostor 

na území Prahy 3, v jejímž rámci by 
mělo dojít i na „Kostničák“.

Nakonec i trocha fantazie. V sou-
časné době probíhá debata o po-
kračování trasy metra D z náměstí 
Míru. Jedna z možností, o které se 
vážně hovoří, je prodloužení trasy 
až na Žižkov. Dost možná, že i Kost-
nické náměstí by mohlo být jednou 
ze stanic trasy. 

Jan Schütz, 

Klub přátel Žižkova

Tajemství ukrytá v temnotách

Záhada francouzských vojáků

V příslušné literatuře z 19. století je 
několikrát uváděna zpráva o „heka-
tombě šesti tisíc Francouzů, v roce 
1741 dílem pobitých, dílem morem 
zemřelých, pochovaných v jámách 
na hřbitově u sv. Kříže.“

Bližší záznamy, či dokonce plán-
ky masových šachet ale nejsou k dis-
pozici! Otázky však ano! Jak mohli 
vojáci v roce 1741 zemřít, i když jen 
zčásti na mor, když poslední epide-
mie černé smrti měla skončit již bez-
mála před třiceti roky? Jak mohli 
být Francouzi pobiti a pohřbeni již 
v roce 1741, když vše se událo až poz-
ději? Jak vůbec?

Koncem listopadu 1741, aniž do-
šlo k významným bojům, dora-
zila nepřátelská vojska francouz-
ská, bavorská a saská k pražským 
šancím a k Nové bráně. Francouzi 

se zmocnili žebříků na blízkém 
Šibeničním vrchu (kóta č. 236) 
a vylezli na hradby. Zneškodni-
li rakouské stráže, otevřeli brá-
nu a do pražských ulic vpustili 
dobyvatele.

Následovala třináctiměsíční oku-
pace města. Zatímco Sasové okupo-
vali Malou Stranu a Hradčany, a Ba-
voři zaujali pozice na bělohorské 
pláni v okolí Hvězdy, Francouzi se 
zmocnili Vyšehradu, obsadili vrch 
Vítkov, a Staré a Nové Město.

Protože však vojska Marie Te-
rezie v polovině roku 1742 obklíči-
la zvnějšku Prahu, ocitli se vnitř-
ní dobyvatelé v roli potenciálních 
rukojmích. Během července až zá-
ří vypukl v městě hlad! Do útrob 
uchvatitelů i civilního obyvatel-
stva padlo přes sedmnáct tisíc koní 

a téměř všechno domácí zvířectvo. 
Navíc neuspokojivé ubytovací pod-
mínky pro přibližně třicet tisíc fran-
couzských vojáků, množící se pří-
pady dyzentérie a skvrnitého tyfu 
a nedostatek armádních lékařů mě-
ly katastrofální dopad.

Jen v improvizovaných lazare-
tech v církevních objektech Na Slo-
vanech ležely stovky vojáků vyčer-
paných hladem, zraněními, a po pří-
chodu zimního období i chladem. 
Denně odešlo na věčnost čtyřicet až 
šedesát mužů.

Vrchní velitel spojenecké bavor-
sko-francouzské armády, maršálek, 
vévoda Charles L. de Belle-Isle, se 
několikrát pokusil prorazit rakous-
kou blokádu. Ve druhé polovině 
prosince 1742 dal pokyn k odcho-
du pěchoty z Prahy a k odtáhnutí 

třiceti děl a tří set nákladních vozů. 
V mrazivém dnu 2. ledna 1743 ode-
jel směrem na Cheb se štábem a při-
bližně s deseti tisíci muži a jízdou 
sám Belle-Isle. Za cenu, že musel 
na místě ponechat téměř 2900 raně-
ných a nemocných, a dalších dva ti-
síce mužů pro jejich ochranu.

Tudíž zdá se, že zvěsti o šesti ti-
sících Francouzů, zemřelých v bojo-
vých akcích a na nemoci, a uložených 
do hromadných hrobů na novoměst-
ském hřbitově na dnešním Žižkově, 
nejsou přehnané.

Problémem však zůstává, kde 
přesně se šachty měly nacházet. 
Nemáme totiž k dispozici žád-
ný podrobný záznam či nákres je-
jich lokality. Ani výsledky sondáží 
z výstavby vozovky před více jak 
sto lety, ba ani z hloubení základů 

výše uvedených pozdějších pěti čin-
žovních domů. Protože nikde není 
zmínka, že na jámy s Francouzi už 
někdo někdy narazil, zbývá jen ná-
hoda a naděje.

Z pohledu této perspektivy může-
me doufat, že jednou se objeví novo-
dobý „český Heinrich Schliemann“ 
a odhalí pozůstatky synů Francie. 
Ale kdo ví – možná zjistí i něco 
navíc! Například najde sebemenší 
hmatatelnou známku o osadě Šešo-
vice, jež stávala někde v okolí poz-
dějších Židovských pecí, a která 
vyvrácena, vypálena a zcela zpus-
tošena, zmizela bez nejmenší stopy 
ve víru třicetileté války.

Teprve poté budeme moci říci, že 
všechna tajemství už konečně pře-
stanou být tajemstvími. 

Miroslav Čvančara

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

Husitům se nyní otevřelo celé Dol-
ní Slezsko, velké kláštery v Třebnici 
a Lubici (polsky Lubiaž) byly vypá-
leny, město Olešnici raději zapáli-
li sami obyvatelé. Slezanům nezby-
lo než jednat o příměří a přistoupit 
na doposud nepřijatelné podmínky 
husitů. Dvouletou mírovou smlouvu 
podepsali knížata Bernard Opolský, 
bratranci Konrád Kastner a Konrád 
Bílý Olešničtí, Ludvík Lubinský 
a Olavský, města Vratislav, Svídnice, 
Středa, Namyslov a Javor, vratislav-
ský biskup Konrád a řada dalších. 
Stranou zůstal jen Ludvík Lehnický. 
Přesné podmínky dnes již neznáme, 

víme jen že, že Slezané museli vypla-
tit 1600 kop grošů, husité jim pak 
v září ještě blahosklonně nabídli 
za 10 000 kop Otmuchov, Krucburk 
a Němčí (s nímž, jak již víme, byly 
neustálé potíže), ovšem potřebnou 
částku se nakonec nepodařilo dát 
dohromady. 

Slezské příměří se stalo signá-
lem dalším sousedům. Podobnou 
smlouvu uzavřel jménem veškeré 
lužické šlechty Albrecht z Koldic 
a přitom sebekriticky přiznal, že 
za všechny válečné nesnáze si mo-
hou Lužičané sami (a kdyby nesou-
hlasili, pak jim Prokop vzkázal, že 

jim způsobí takové strasti, že je to 
bude nadosmrti mrzet). 23. srpna 
podepsali dvouleté příměří i vévoda 
saský Zikmund a markrabě míšeň-
ský Bedřich. Nejvýznamnější jedná-
ní ale proběhlo s Poláky. Král Vla-
dislav, zle tísněný ze severu Řádem 
německých rytířů, z východu litev-
ským knížetem Svidrigallem a z jihu 
z Uher císařem Zikmundem, tento-
krát návrhy husitů ochotně přijal. 
Došlo ovšem k trapnému incidentu 
– krakovský biskup Zbyhněv Oleš-
nický se rozhodl oponovat králov-
ské vůli a husitskou delegaci urazil 
a tak se jednání přesunula z Krakova 

do blízkých Pabianic, ovšem již bez 
Prokopa, který je na protest opus-
til. Pabianickou smlouvu nakonec 
podepsali Otík z Lozy za tábory 
a Jan Čapek ze Sán za sirotky, Vla-
dislav o tom 19. srpna zaslal radost-
né oznámení císaři Zikmundovi 
do uherského Budína. 28. 10. 1432 
bylo přátelská dohoda znovu po-
depsána v Litomyšli, tentokrát již 
samotným Prokopem. V Uhrách se 
ale 24. června sirotci lstivě, v pře-
strojení za kupce, zmocnili Trnavy 
(budou jí držet až do roku 1435). 
Naopak na Moravě byl zradou jed-
noho z mnichů vydán husitům silně 

opevněný klášter Hradisko u Olo-
mouce. Albrecht Rakouský se jej 
sice vzápětí pokusil dobýt zpět, hu-
sitská posádka, narychlo posílená 
sirotky i tábory z Čech, ho sice na-
konec ubránila, z kdysi nádherného 
kláštera ovšem nezůstal téměř ani 
kámen na kameni. 

Plody letní diplomatické ofenzí-
vy byly téměř jednohlasně odsouhla-
seny na sněmu v Kutné Hoře v září 
1432, zde bylo i schváleno poselstvo 
na basilejský koncil. Ale ten nyní 
přeskočíme a vrátíme se k němu až 
u Basilejského náměstí. 

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Dříve se Kostnické náměstí mohlo pyšnit rozkvetlou zelení… … nyní čeká prostor na revitalizaci
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Informační centrum Praha 3 zve na výstavu Martina Velíška

Kromě tradičních fi lmových projek-

cí, vlastivědných přednášek nebo 

autorskéko čtení připravilo info-

centrum výstavu Martina Velíška, 

poradenství v oblasti sociálních 

služeb a také debatu k příležitosti 

výročí Žižkovské věže.

Vlastivědné procházky 3., 24. listo-
padu i Žižkovské kočárkování 10. 
listopadu zavede na jedno z nej-
starších dochovaných míst Olšan-
ských hřbitovů. Výklad se zaměří 
na významné osobnosti pochova-
né na Olšanech a na výtvarnou vý-
zdobu náhrobků, jejich symboliku 
a téma Dušiček. Sraz bude u koste-
la sv. Rocha na Olšanském náměs-
tí v 10 hodin. Vstupenky si můžete 
vyzvednout od 2. listopadu v infor-
mačním centru. Rezervaci na tuto 
akci můžete provést i telefonicky 
na tel: 222 232 464.

Debatou k 30. výročí začátku stav-
by Žižkovské věže dne 3. listopadu 
od 18 hodin za účasti Ing. Arch. Au-
lického, Ing. Rovného, Ing. Pavlíčka, 
Ing. Kašpárka a dalších bude prová-
zet Olga Strusková, autorka doku-
mentárního fi lmu o Žižkovské věži. 

Ombudsman pro seniory bude 
k dispozici v infocentru 5., 12., 19. 
a 26. listopadu od 10 do 14 hodin. 
Poskytne seniorům Prahy 3 pora-
denství v oblasti bydlení, důchodů, 

sociálních a zdravotnických služeb, 
volnočasových aktivit, zajišťuje bez-
platné právní poradenství, dopro-
vod při úředních jednáních a pomoc 
v tíživých životních situacích.

Přednáška o integraci a mig-
raci Olgy Vencovské 9. listopadu 
od 17.00 se bude věnovat tentokrát 
Ukrajině.

Autorské čtení básnířky Olgy 
Stehlíkové, autorky básnické sbír-
ky Týdny a teoretických článků a re-
cenzí o současné české literatuře, se 
koná 10. listopadu od 18.00. 

Martin Velíšek je absolventem 
ateliéru sklářského výtvarnictví 
na Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové v Praze. Svoji volnou tvorbu 
skleněných plastik, obrazů a kreseb 
prezentoval na četných tuzemských 
i zahraničních výstavách – Českou 
republiku svou tvorbou reprezento-
val na Světové výstavě Expo 2005 
v Japonsku. Stal se dvorním výtvar-
níkem alternativní kapely Už  jsme 
doma. Velíšek je známý také jako 
autor fi lmové animace – (Fimfárum) 
a ilustrátor knih (Babička B. Němco-
vé, Farma zvířat G. Orwella, A uzřela 

oslice anděla N. Cavea). Výstavu jeho 
prací můžete zhlédnout od 11. listo-
padu, kdy proběhne v tentýž den 
slavnostní zahájení v 11 hodin.

Filmové představení Co jsme komu 

udělali 12. listopadu od 18 hodin je 

novodobá francouzská komedie. 
Claude a Marie Verneuilovi jsou pro-
vinční milovníci staré dobré Francie, 
silně věřící katolíci a ve svém okolí 
patří mezi vážené občany, mají čty-
ři dcery, při jejichž výchově se jim 
snažili vštípit „ty správné hodno-
ty“. Dnešní doba ale Verneuilovy 
konfrontuje s mnoha věcmi, které 
rozhodně nejsou podle jejich gusta, 
a tak také museli postupně spolk-
nout tři svatby, které rozhodně ne-
byly podle jejich ideálních představ.

Přednáška „Zajímavý svět in-
ternetových domén aneb Kde se 
vzaly .CZ nebo .COM?“ 18. listo-
padu od 17 hodin přinese nové in-
formace o nových doménách a je-
jich fungování. 

O integraci a migraci arabské 
komunity přednese svůj příspěvek 
Blanka Veselá dne 23. listopadu 
od 17 hodin.

Za krásami Mongolska se mů-
žete vydat společně 25. listopadu 
od 17 hodin s cestovatelkou Jarmi-
lou Hlavničkovou.

Filmová projekce Teorie všeho 

26. listopadu od 18:00 vypráví výji-
mečný a neuvěřitelný životní příběh 
Stephena Hawkinga, který na svém 
velmi nemocném těle nosí jednu 
z nejchytřejších hlav, jakou kdy lid-
stvo poznalo. 

 -red-

Svatomartinské slavnosti lákají na husu 
s knedlíky a se zelím a na mladé víno
Ve středu 11. listopadu zahájí na náměstí Jiřího z Poděbrad další 
ročník Svatomartinských slavností starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová a nový farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Jan Houkal 
– pohovoří o legendě, která se váže k pečené svatomartinské huse.

Tradiční Svatomartinské slav-
nosti lákají na dozlatova pro-
pečenou husu s knedlíky a se 
zelím, které nechala městská 

část připravit 2000 porcí, a samozřejmě 
i na mladé svatomartinské víno, které 
představí více než 20 českých a morav-
ských vinařství. Od 15 do 20 hodin se 
můžete těšit na bohatý doprovodný pro-
gram, především na cimbálovou muziku 
Michala Horsáka. 

Ani jedno nemůže chybět při oslavě 
svátku svatého Martina, který by nám 
podle pranostiky měl přivézt sníh na bí-
lém koni. Zajímalo nás, kde má tato tra-
dice kořeny.

Svatý Martin z Tours se narodil roku 
316 n. l. Jeho otec byl pohanským řím-
ským důstojníkem v římské provincii 
Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už 
v patnácti letech donutil Martina stát se 
vojákem. Legenda vypráví, že jedné mra-
zivé noci se Martin vracel do vojenského 

tábora a u brány ho po-
žádal polonahý žebrák 
o almužnu. Martin neměl 
peníze ani jídlo, a protože 
chtěl žebráka alespoň ochrá-
nit před chladem, rozetnul svůj 
vojenský plášť na dvě poloviny a jednu 
promrzlému žebráku daroval. Následují-
cí noc se Martinovi zjevil Ježíš oblečený 
právě do této poloviny pláště. Vlivem to-
hoto zjevení přijal Martin na Velkou noc 
roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj 

život Bohu. Na opuštění vojska si ale mu-
sel počkat dalších zhruba 15 let, než dosá-

hl důstojnické hodnosti. V roce 372 
přijal biskupský stolec v Tours, 

ale i přes své jmenování bis-
kupem žil dále jako mnich 

v chatrči poblíž řeky Lo-
iry, kde později vzniklo 
opatství Marmoutier. 
Svatý Martin zemřel 
11. listopadu roku 397 
v 81 letech v Candes 

u Tours. Je patronem 
vojáků, koní, jezdců, hus 

a vinařů a nejčastěji bývá 
zobrazován na koni s půlkou 

pláště a žebrákem.
Svátek svatého Martina patří k jedno-

mu z nejoblíbenějších v roce. Tento den 
je spojován nejen s příchodem prvního 
sněhu, ale také s pravým posvícením se 
vším, co k němu patří. 

Eva Slezáková

na Ji áku

STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 VLADISLAVA HUJOVÁ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA AKCI

svatomartinské

v´ino&husa

11. 11. 2015
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
LETOŠNÍHO SVATOMARTINSKÉHO VÍNA
v 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin

 VÍCE NEŽ 20 ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VINAŘSTVÍ

 SVATOMARTINSKÁ HUSA

 LAHŮDKY K VÍNU

program od 15 do 20 hodin
CIMBÁLOVÁ MUZIKA MICHALA HORSÁKA

VSTUP ZDARMA  více na www.praha3.cz a facebook.com/praha3.cz

PROGRAM INFORMA NÍHO CENTRA PRAHA 3 

 listopad
 3. listopadu 10.00 hod. |  Vlastiv dná vycházka * 

Duši ky – Olšanské h bitovy, sraz v 10 hod. u kostela sv. Rocha na Olšanském nám.

 3. listopadu 18.00 hod. |  Debata k 30. výro í za átku stavby Žižkovské v že *
s tv rci Ing. arch. V. Aulickým, Ing. Rovným, Ing. Pavlí kem, Ing. Kašpárkem… 

 5. listopadu 10–14 hod. |  Ombudsman pro seniory 
poradenství senior m Prahy 3 v oblasti bydlení, d chod , sociálních a zdravotnických 
služeb, volno asových aktivit, zpros edkování bezplatného právního poradenství, 
doprovod p i ú edních jednání a pomoc v tíživých životních situacích.

 9. listopadu 17.00 hod. | Integrace – Ve er v novaný Ukrajin  – p ednáška

10. listopadu 10.00 hod. |  Žižkovské ko árkování * 
Duši ky – Olšanské h bitovy, sraz v 10 hod. u kostela sv. Rocha na Olšanském nám.

10. listopadu 18.00 hod. |  Autorské tení – básní ka Olga Stehlíková

11. listopadu 14.00 hod. | Zahájení výstavy Martina Velíška

12. listopadu 10–14 hod. |  Ombudsman pro seniory 

12. listopadu 18.00 hod. | Co jsme komu ud lali –   lmová projekce*

18. listopadu 17.00 hod. |  Zajímavý sv t internetových domén aneb Kde se vzaly 
.CZ nebo .COM? – p ednáška

19. listopadu  10–14 hod. |   Ombudsman pro seniory 

23. listopadu 17.00 hod. |  Integra ní centrum Praha a práce s migrantskými 
komunitami v Praze se zam ením na arabskou 
komunitu – p ednáška

24. listopadu  10.00 hod. |  Vlastiv dná vycházka * 
Duši ky – Olšanské h bitovy, sraz v 10 hod. u kostela sv. Rocha na Olšanském nám.

25. listopadu  17.00 hod. |   Za krásami Mongolska – p ednáška

26. listopadu  10–14 hod. | Ombudsman pro seniory 

26. listopadu  18.00 hod. | Teorie všeho –   lmová projekce*

Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se 
o fi lmové projekce a vlastivědné vycházky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy 
od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení. 
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2000 
porcí pečené husy

se zelím a knedlíkem 

nechá připravit 

městská část


