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„Na Žižkov bych se 
vrátil okamžitě,“

říká fotograf Karel Cudlín str. 13

Rozpočet Prahy 3 ušetří 
na běžných výdajích, 
investice zůstávají stejné
Praha 3 bude letos hospodařit s 948 miliony korun, na 
provozu ušetří téměř 40 milionů. Vyplývá to ze zastupitel-
stvem schváleného rozpočtu městské části na rok 2015.

Úsporný rozpočet počítá se sníže-
ním běžných výdajů o 7,5 procen-
ta oproti loňskému roku, což činí 
téměř 40 milionů korun. Všechny 
činnosti zajišťované úřadem měst-
ské části však zůstanou zachovány. 
Stejná jako loni bude také výše in-
vestičních výdajů do rozvoje měst-
ské části.

Podle Jana Materny, zástupce 
starostky odpovědného za oblast 
rozpočtu, chce radnice v trendu 

úspor provozních výdajů pokračo-
vat i v dalších letech. Cílem je, aby 
v roce 2018 byly běžné výdaje finan-
covány jen z běžných příjmů a aby 
chod úřadu byl financován bez pří-
jmů z privatizace bytových jednotek. 

Schválený rozpočet na rok 2015 
počítá s příjmy 866,2 mil. Kč a výda-
ji 947,7 mil. Kč. Rozdíl je vyrovnán 
zapojením vlastních zdrojů městské 
části ve výši 81,5 mil. Kč, které Pra-
ha 3 nemohla čerpat v minulém roce.

Schválených úspor by mělo být 
dosaženo optimalizací činnosti 
úřadu se zachováním jeho funkcí, 
díky veřejným soutěžím na dodáv-
ky oprav panelových domů, energie 
a úklid městské části. Městská část 
Praha 3 chce také získávat ještě více 
peněz než dosud ze zahraničních 
i domácích dotačních zdrojů. n

-sak-

 Ì Více k tématu na str. 5

Úsporný 
rozpočet 
schválen
Vážení spoluobčané, hlavním téma
tem březnového zastupitelstva MČ byl 
rozpočet. Jedním ze zásadních, před
volebních slibů TOP 09 bylo snižování 
běžných nákladů na provoz úřadu MČ 
optimalizací všech jeho činností. To se 
také stalo prioritou mnou předlože
ného a zastupitelstvem schváleného 
rozpočtu.  Na jeho základě již v tomto 
roce dojde k úspoře řádově 40 mil. na 
výdajích za chod úřadu při současném 
zachování všech činností ve stávají
cím rozsahu.  V dalších třech letech by 
mělo postupně dojít k úsporám o dal
ších 90 mil. tak, abychom dokáza
li pokrýt náklady na provoz úřadu i po 
ukončení privatizace. Naopak v  ob
lasti investic dojde v příštích dvou le
tech k navýšení, aby bylo možné zre
alizovat opravy panelových domů a co 
nejdříve dokončit privatizaci. Do bu
doucna předpokládám v  maximální 
možné míře využití všech evropských 
i domácích dotačních možností.

Další kompetence, které se věnu
ji, je privatizace bytového fondu. Zde 
bych chtěl veřejnost především ujis
tit, že záměr MČ zprivatizovat všech
ny domy, které byly v minulosti zařa
zeny do harmonogramu privatizace, 
nadále trvá. Bohužel díky tomu, že 
původní harmonogram nezohledňo
val časovou náročnost oprav panelo
vých domů, dojde ve většině případů 
k  určitému zpoždění oproti původ
nímu harmonogramu, který byl již 
aktualizován.

Mojí třetí důležitou kompetencí je 
životní prostředí. Zde považuji za je
den ze svých  hlavních úkolů zlepše
ní úklidu ulic a veřejných prostranství. 
Současná situace je velmi vzdálena 
ideálnímu stavu. Mezi mé další priori
ty patří pokračování v rekonstrukcích 
náměstí na Praze 3 a plánování smy
sluplných investic do veřejného pro
storu s aktivním zapojením veřejnosti.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, 
neváhejte se na mne obrátit.

Jan Materna
zástupce starostky

Přehled 

termínů čištění 

komunikací

str. 10

Praha 3 si 
v rámci akce 

Barikáda 
připomene 70 

let od konce 
2. světové války

str. 4

Nejvíce investičních prostředků z rozpočtu pro letošní rok, 
233 mil. Kč, půjde do oprav žižkovských 

panelových domů

V roce 2014 klesl 
počet trestných činů 
v Praze 3

Ze zprávy o bezpečnostní situaci zpra
cované Obvodním ředitelstvím policie 
Prahy III vyplývá, že ubylo trestných 
činů o 14,7 %. Podle vyjádření radni
ce tomu napomohlo rušení loterijních 
terminálů nebo instalace kamerového 
systému na území třetí městské části. 

Více na str. 2

Radnice přidělila granty 

Přidělení finančních prostředků kultur
ním, sociálním i sportovním organiza
cím a spolkům schválilo na svém břez
novém jednání zastupitelstvo městské 
části.

Více na str. 5 a 6

Praha 3 pomáhá 
„Restartu“ na trhu 
práce

Projekt Restart, který realizuje měst
ská část ve spolupráci se sdruženími 
RMosty a Naděje, pomáhá od úno
ra  letošního roku osobám znevýhod
něným na trhu práce získat a udržet si 
pracovní místo.

Více na str. 6

vizualizace: Ateliér Plicka, Bartošek
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Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na Odboru občansko správním, od-
dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 
nám. 9 nebo na: www.praha3.cz.

Rada MČ Praha 3
2. 3. 2015

Rada MČ Praha 3
25. 3. 2015

V roce 2014 klesl počet trestných činů na území Prahy 3
Ze zprávy o bezpečnostní situaci 
ve správním obvodu Prahy 3 zpra-
cované Obvodním ředitelstvím po-
licie Prahy III vyplývá, že v loňském 
roce ubylo trestných činů o 14,7 %. 

V roce 2014 bylo na Praze 3 zjiště-
no 3358 trestných činů, z toho bylo 
objasněno celkem 1210 případů. 
Objasněnost tak činí 36 %. Celko-
vě způsobená škoda přesáhla částku 
732 814 000 Kč. Při porovnání nápa-
du trestné činnosti vyplývá, že vyšší 
trestná činnost je na území Místního 

oddělení Policie Žižkov (61 %) než 
na Místním oddělení Policie Jarov 
(39 %). Do statistiky je zahrnuta ma-
jetková trestná činnost, které bylo 
v loňském roce nejvíce, následu-
jí krádeže vloupáním, hospodářské 
kriminalita, násilná trestná činnost 
a ostatní kriminální činy jako výtrž-
nictví, sprejerství, opilství. Nejnižší 
počet trestných činů je zaznamenán 
na úseku mravnostní trestné činnos-
ti. Na výsledcích objasněnosti se vel-
kou měrou podílí kriminální služ-
ba, jejíž podíl činí 61 %. V současné 

době je na MOP Jarov zařazeno 45 
policistů a na MOP Žižkov 54 poli-
cistů pořádkové služby.

Přestože místní oddělení policie 
Žižkov patří k nejzatíženějším útva-
rům Krajského ředitelství Policie 
hl. m. Prahy, ze statistik vyplývá, že 
trestné činnosti na území Prahy 3 je 
méně než v předchozích letech. Pod-
le vyjádření starostky Vladislavy Hu-
jové tomu napomohlo i rušení vý-
herních loterijních terminálů, jichž 
od roku 2010 ubylo téměř o 75 %. 
K objasněnosti řady případů trestné 

činnosti přispělo i 30 kamer Měst-
ského kamerového systému. V ob-
lasti pokryté kamerovým systémem 
je nápad trestné činnosti mnohem 
nižší, krádeže a narušení veřejného 
pořádku lze podchytit v samém po-
čátku a zabránit v jejím dalším po-
kračování. „Na základě doporučení 
PČR a Městské policie je v plánu insta-
lovat nové kamery na Žižkově náměs-
tí a Kostnickém náměstí“ uvedl Milan 
Jančálek z Oddělení krizového říze-
ní a informační služby. n

-ham-

Rada předloží do léta studii 
výstavby zařízení pro děti do 3 let
Zastupitelstvo Prahy 3 projednalo na svém březnovém zasedání petici občanů 
Prahy 3 za zachování plného provozu MŠ Buková. Po tříhodinovém jednání 
zastupitelstvo petici vzalo na vědomí a uložilo radě městské části vypracovat 
studii výstavby zařízení pro děti do tří let na pozemcích MŠ Buková. 

Součástí studie, kterou rada 
musí předložit zastupitelstvu 
do 30. června, bude analýza 
finančních dopadů a analýza 

poptávky občanů Prahy 3 po umístě-
ní dětí do předškolních zařízení. 

Rada MČ poté schválila záměr 
transformovat příspěvkovou orga-
nizaci MŠ Buková na příspěvkovou 
organizace pro děti mladší tří let.

Vybudování nového zařízení pro 
děti do tří let je v souladu s programo-
vým prohlášením rady městské části 
na období 2014 až 2018, které stano-
vuje úkol vybudovat nové zařízení, 
jež by rozšířilo nedostačující kapacitu 
stávajících jeslí v Roháčově ulici.

Kapacita zařízení v Roháčově 
ulici pro děti mladší tří let věku je 
pouze 44 míst a poptávka rodičů po 
umístění těchto dětí výrazně stou-
pá. Vzhledem k tomu, že městská 

část Praha 3 nemá volné pozemky, 
rada schválila záměr výstavby za-
řízení pro děti do tří let na pozem-
cích MŠ Buková. Nově vybudované 
zařízení by mělo být jednopodlažní, 
modulového typu. Tato varianta je 
výrazně levnější, výstavba je rych-
leji realizovatelná a jednopodlažní 

řešení je vhodnější pro děti, které 
nedosáhly věku tří let.

Kapacita mateřských škol zřizova-
ných Prahou 3 je 2100 míst, kdy jen 
v posledních čtyřech letech radnice 
zajistila nárůst o 450 míst. Tato kapa-
cita předškolních zařízení je dostateč-
ná pro přijímání dětí od věku tří let.

Pro děti ze stávající MŠ Buko-
vá je zajištěn dostatečný počet míst 
v nedaleké, nové MŠ Jarov, případně 
mohou být děti podle přání rodičů 
umístěny do dalších mateřských škol 
provozovaných městskou částí Pra-
ha 3. Moderní MŠ Jarov je oriento-
vána i na děti s dýchacími problémy, 
což bylo součástí jejího projektové-
ho záměru, a je také schopna zabez-
pečit stravování pro děti s dietními 
požadavky.

Péči poskytovanou alergickým 
dětem v MŠ Buková mohou posky-
tovat všechny mateřské školy zříze-
né městskou částí Praha 3. Je pouze 
nutné dokoupit jednoduchá zaříze-
ní a zdravotnické pomůcky – napří-
klad inhalační přístroje – a jejich ob-
sluhu po dohodě s rodiči zabezpečí 
pedagogický personál. n
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Vybudování 
nového zařízení 
pro děti do tří 
let je v souladu 
s programovým 
prohlášením 
rady městské 
části na období 
2014 až 2018

Představujeme výbory a komise

„Zabývat se budeme především novými grantovými pravidly,“ říká Tomáš 
Kalivoda, předseda  výboru pro správu grantového a podpůrného fondu

Můžete představit náplň činnos
ti výboru, kterému předsedáte?

Grantový výbor stejně jako kaž-
dý jiný má svoji náplň definovanou 
zastupitelstvem, pro které je po-
radním orgánem. Obecně se jedná  

o vytváření grantových pravidel 
a následné hodnocení a rozdělování 
grantů. My se podíváme na granty 
do hloubky a náš výsledek následně 
posvětí rada a zastupitelstvo.

Kolik má výbor členů a kdo 
v něm zasedá?

Výbor je devítičlenný. Jsou v něm 
zástupci koalice i opozice, a je tak 
zajištěno, že jsou vyslyšeny názo-
ry všech stran. Vzhledem k výsled-
kům voleb a vytvořené koalici má 
ve výboru menší převahu pravice. 
Při posuzování grantů to ale ne-
hraje zásadní roli, je to práce a my 
musíme zodpovědně vybrat nejlep-
ší projekty. I proto jsme zatím na-
prostou většinu rozhodnutí přijali 
jednomyslně.

Jaké dopady má výbor na běž
ný život městské části Praha 3? 
Jak činnost výboru ovlivňuje, co se 
v Praze 3 dnes a denně děje?

Granty Prahy 3 jsou už zaběhlým 
institutem, a mají tak veliký význam. 
Samozřejmě, že bychom si měli stá-
le klást otázku, jestli je správné, 
když jsou granty pro žádající sub-
jekty existenčně důležité. Správně 
by neměly být neziskové organiza-
ce závislé na grantech a granty by 
měly nést pouze přidanou hodnotu. 
S tím se budeme snažit pracovat, ale 
ne tak, že odstřihneme organizace 
od financí, ale spíše bližší kontrolou 
výsledků a nutnosti financování.

Čím by se měl výbor zabývat 
v nejbližších měsících?

Zabývat se budeme především 
novými grantovými pravidly, kte-
rá uvízla někde na půli cesty mezi 
kvalitou a efektivitou v posuzová-
ní grantů a nesplňují ani jedno. 
V podstatě nabrala směr á la by-
rokratické fondy Evropské unie. 
My se je budeme snažit maximál-
ně zjednodušit a přitom je udělat 
logičtějšími. 

Například dnes granty posuzu-
jí jak výbory, tak komise. Ale k vý-
sledkům z komisí nemusí být při-
hlédnuto. To je buď zbytečná, nebo 
nedoceněná práce. Stejně tak for-
mulář, přes který žadatelé podávají 
granty je nedostačující, žadatelům 
se s ním nepracuje dobře. Čeká nás 
s tím spousta práce. n

-mot-

Rada schválila pořízení projektu 
pro rekonstrukci Tachovského 
náměstí
Radní městské části schválili objed
nání kompletních projektových prací 
obnovy Tachovského náměstí od ar
chitektonického ateliéru OV architek
ti. Rada dále uložila starostce městské 
části, aby ve spolupráci s příslušnými 
zástupci a s odbory územního rozvo
je, majetku a technické správy majet
ku a investic dále koordinovala majet
kovou a projektovou přípravu záměru. 
Vybraný návrh vzešel ze tří návrhů od 
tří vyzvaných architektonických atelié
rů. Získané návrhy byly počátkem roku 
2014 samosprávou posuzovány po
stupně ve výboru pro územní rozvoj, 
v komisi životního prostředí a v pra
covní skupině programu regenerace 
památkové zóny. Dále byla ke všem 
návrhům provedena veřejná prezenta
ce s následným vyhodnocením názorů 
místních občanů.

Praha 3 se vyjádřila k Pražským 
stavebním předpisům
Rada městské části vzala na vědo
mí žádost Institutu plánování a roz
voje HMP o vyjádření k technické no
vele Pražských stavebních předpisů. 
RMČ souhlasila s odesláním vyjádře
ní jménem MČ Praha 3, ve kterém ne
doporučila přijmout předloženou čás
tečnou technickou novelu, ale nejprve 
Pražské stavební předpisy projednat 
a upravit v kompletním rozsahu a do 
té doby ponechat v platnosti předcho
zí (pražské nebo celostátní) stavebně 
technické předpisy. 

Radní schválili konání akcí 
pro sluchově postižené
Rada městské části schválila koná
ní dvou kulturních akcí v rámci projek
tů pro sluchově postižené na náměs
tí Jiřího z Poděbrad. Akce ve dnech 
31. 5. 2015 a 24. 9. 2015 bude pořá
dat Evropský institut kulturních a mí
rových studií, program bude na ná
městí Jiřího z Poděbrad od 9.00 do 
22.00 hodin.

Zastupitelé schválili prodej bytů
Zastupitelstvo schválilo prodeje prona
jatých bytových jednotek v budovách 
na Hollarově náměstí 2258/1, 2259/3, 
2260/5, 352/9, 353/7 a 351/13. Zá
měr prodeje jednotek dle zákona č. 
89/2012 Sb. byl v těchto domech 
schválen usnesením Rady městské 
části Praha 3 č. 610 ze dne 6. 8. 2014 
a byl zveřejněn na Úřední desce od 
11. 8. 2014 do 27. 8. 2014. Zastupite
lé dále schválili prodeje bytových jed
notek v domech čp. 1636 v ulici Su
doměřská 35, čp. 2219 v ulici Slezská 
130 a čp. 2339 v ulici Hradecká 22. 
Prodej byl schválen i u bytů v domě 
čp. 1517, 1518 v Baranově 28.

Zatupitelstvo MČ Praha 3
17. 3. 2015
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Na radnici proběhla veřejná prezentace projektu 
výstavby rezidenčního parku na Vackově
Veřejná prezentace, kterou pořá-
dala třetí městská část 10. března, 
představila projekt výstavby rezi-
denčního parku na Vackově, kde 
bude k dispozici 366 bytů a ob-
chodní plochy. S veřejností disku-
tovali starostka Vladislava Hujo-
vá, zástupci investora, společnosti 
Metrostav Development a. s. a ar-
chitekt Michal Šourek z kanceláře 
MS Architekti.

V letech 2017 až 2021 má být reali-
zován projekt Na Vackově v lokalitě 
ulice Olgy Havlové, který má za cíl 
na místě bývalého depa ČSAD vy-
budovat rezidenční park s 366 byty 
nebo komerčními plochami o výmě-
ře cca 820 m². Etapa A1, která byla 
představena na radnici Prahy 3, 
počítá na základě územního roz-
hodnutí z roku 2001 s vytvořením 
kontaktní zástavby pro budoucí vý-
stavbu v prostoru nákladového ná-
draží za Malešickou ulicí a uzavře 
tak západní stranu celého prostoru 
na Vackově. 

„Přínosem pro městskou část bude 
jednak vznik náměstíčka s vybaveností, 
a to obchodní a jinými komerčními plo-
chami, navázaného na budoucí vyústě-
ní páteřní ulice Olgy Havlové na Male-
šickou, dále pak i poměrně velký rozsah 
komplexní rekonstrukce Malešické. Po 

dohodě s IPR byla posunuta uliční čára 
směrem dovnitř pozemku stavebníka 
tak, aby byl umožněn vznik budoucího 
„boulevardu Malešická“ v této části,“ 
vysvětlil architekt Michal Šourek.

Během diskuze se účastníci pta-
li na dostupnou občanskou vyba-
venost, případně na stavební práce, 

které v blízkosti Židovských pecí 
probíhají. Veřejnost se vůči projek-
tu kriticky nevymezovala, naopak 
ocenila snahu radnice, že umožňu-
je občanům blíže se seznámit s vý-
znamnými projekty v jejich plánova-
né podobě. n

-ham-

Akce Ukliďme Česko zve 
dobrovolníky i v Praze 3
Dobrovolnická akce s názvem Ukliď-
me Česko se inspiruje mezinárodně 
úspěšným modelem „Let’s Do It!“. 
Podobné úklidy proběhly již ve více 
než 100 zemích světa za účasti 9 mi-
lionů dobrovolníků. V České repub-
lice proběhne v sobotu 18. dubna již 
druhý ročník této akce a zapojit se 
do ní můžete i v Praze 3.

„Zájemce o úklid bych chtěla pozvat do 
své skupiny, která bude uklízet v lesopar-
ku mezi Ohradou a Pražačkou. Stej-
nou radost budu ale mít, když si zorga-
nizujete vlastní úklid nebo se připojíte 

k jiné dobrovolnické skupině,“ říká loň-
ská dobrovolnice a letošní organi-
zátorka úklidu v Praze 3 Zuzana 
Pomykalová. 

Přiložit ruku k dílu je možné 
jako dobrovolník, organizátor, také 
lze zmapovat černé skládky v okolí, 
nebo podpořit akci materiálně, fi-
nančně či mediálně. V případě, že se 
rozhodnete zapojit jako organizátor 
a uspořádat úklid v Praze 3, může-
te se obrátit na radnici třetí městské 
části a požádat o přistavení kontejne-
ru. Více na www.uklidmecesko.cz. n

-mot-

Radnice umožňuje občanům blíže se seznámit s významnými projekty v jejich 
plánované podobě

Praha 3 plánuje zamezit černým 
podnájmům a obchodování s byty
Problematika černých podnájmů 
není v Praze bohužel ničím neob-
vyklým. Také radnice třetí měst-
ské části takové případy eviduje 
a chystá se proti nim zakročit.

Městská část Praha 3 chce účinně 
vystupovat proti lidem, kteří si pro-
najmou obecní byt a dále ho neo-
právněně poskytují třetím osobám. 
Podle vyjádření zástupce starost-
ky pro oblast bytové politiky Davi-
da Gregora má žižkovská radnice v 

plánu zvýšit a zefektivnit kontrolní 
činnost v obecních bytech. 

Podrobná provádění místních 
šetření a revizí odběrů energií jsou 
způsobem, jak černý podnájem od-
halit. Řešeny jsou i případy inzerá-
tů na pronájem či prodej obecních 
bytů. Pokud se takové hrubé poru-
šení nájemní smlouvy podaří proká-
zat, bude následně odpovídajícím 
způsobem řešeno, a takovému pod-
najímateli hrozí výpověď nájemní 
smlouvy n -mot-

Nová podoba panelového domu v ulici Jeseniova

Prezentaci sledovaly desítky lidí v zaplněném sálu hotelu Olšanka

vizualizace: MS architekti

Radnice představila veřejnosti novou 
podobu panelových domů
Další ze série veřejných prezentací, které organizuje městská část Praha 3, představila občanům 
první etapu projektu revitalizace žižkovských panelových domů. Návrhy jejich budoucí podoby 
prezentovali v zcela zaplněném přednáškovém sále hotelu Olšanka zástupci tří ateliérů.

Architekti Ivan Plicka z ate-
liéru Plicka a Bartošek, 
Petr Benda z ateliéru ABV 
a Alexandr Verner ze studia 

MS architekti představili ve svých pre-
zentacích budoucí podobu exteriérů pa-
nelových domů v ulicích Roháčova, Je-
seniova, Ostromečská a Blahoslavova, 
a také blok panelových domů mezi ulice-
mi Českobratrská-Sabinova-Rokycanova.

Ještě před zahájením diskuze informo-
val veřejnost zástupce starostky pro pri-
vatizaci Jan Materna o aktualizovaném 
harmonogramu privatizace bytových jed-
notek v těchto panelových domech. Posun 
termínů prodeje bytů v revitalizovaných 
domech vysvětlil záměrem radnice priva-
tizovat až opravené domy. Podle jeho slov 
se také nikdo z obyvatel těchto domů ne-
musí obávat, že by byty v nich nebyly za-
řazeny do privatizace. Ceny bytů pro pri-
vatizaci v revitalizovaných domech budou 
stanoveny podle vyhlášky a platných pri-
vatizačních pravidel.

Podle zástupce starostky pro inves-
tice Ivana Holečka se předpokládá, že 
by stavební práce na fasádách mohly za-
čít v průběhu letošního roku. Na veřej-
né prezentaci přitom uvedl, že obyva-
telé revitalizovaných domů najdou od 

května v Radničních novinách pravidel-
nou rubriku, ve které budou informová-
ni o aktuálních informacích souvisejících 
s revitalizací.

V diskusní části prezentace padaly do-
tazy na cenu celé investiční akce. Podle 
starostky Vladislavy Hujové počítá schvá-
lený rozpočet na letošní rok s investicemi  

pro zahájení oprav exteriérů panelových 
domů ve výši 233 milionů korun. Cel-
kový odborný odhad revitalizace 48 pa-
nelových domů, která řeší neblahé ar-
chitektonické dědictví minulosti a má 
zkultivovat prostředí Žižkova, činí 560 
milionů korun. n

-sak-

Vnitroblok domů mezi ulicemi Jeseniova, Rokycanova, Sabinova a Českobratrská

vizualizace: ateliér ABV
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Barikáda 2015: Praha 3 si připomene 
70 let od konce 2. světové války
Letos v květnu si celý svět připomene 70. výročí konce druhé světové války, která si podle odhadů 
vyžádala více než 60 milionů obětí na životech. Třetí městská část Praha 3 při té příležitosti uve-
de ve spolupráci s klubem vojenské historie Gardekorps Praha a Vojenským historickým ústavem 
ukázku bojů z Pražského povstání, jež se vedly na Žižkově. 

Omezení v dopravě v rámci akce 
Barikáda 2015 ve dnech 7.–9. 5.
Čtvrtek 7. května
18.00 příjezd prvních účastníků, 
kamion s technikou – vykládka na 
ul. Prokopova, přesun na výstavní 
prostor (obrněné auto, 2 kanóny + 
lehká technika), omezení dopravy 
v ulici Prokopova během vykládky 
jinak průjezd všech ulic neomezen, 
prostor Havlíčkova náměstí spolu 
s ulicemi Prokopova a Sabinova 
musí být vyklizen od parkování ci-
vilních automobilů.

Pátek 8. května
7.00–12.00 navážení a příjezd tech-
niky, včetně těžké, vykládka v uli-
ci Prokopova. Technika umístěna 
v obou bočních komunikacích na 
náměstí, průjezd kolem ní zacho-
ván pro vozidla ZS a civilní vozidla 
účastníků. 
Omezení: V tuto dobu uzavření 
ulice Prokopova i náměstí. Po vy-
kládce techniky je možno Proko-
povu otevřít pro provoz, náměs-
tí zůstane již uzavřeno z důvodu 
umístění výstav.
7.00–24.00 příjezd účastníků akce 
civilními auty, vykládka věcí u ško-
ly a odvoz aut na odstavné parko-
viště. Umisťování výstav a expozic 
výstroje apod. na chodníky na hor-
ní straně náměstí.
Omezení: kromě záboru chodníků 
výstavami žádné, pouze průjezd 
vozidel účastníků přes již pro ve-
řejnost uzavřené výstavní prostory.

Sobota 9. května
6.00 oficiální otevření expo-
zic, přípravy na bojovou ukázku 

(stěhování materiálu na barikádu 
na chodníky do ulice Prokopova, 
příprava scény – instalace cedulí).
Omezení: uzavření celého vyzna-
čeného prostoru včetně ulic Pro-
kopova a Sabinova až do doby 
skončení akce, odvozu techniky 
a úklidu, tedy nejméně do 22 ho-
diny. Prokopova i Sabinova musí 
být uzavřeny i pro chodce, ti se 
mohou pohybovat pouze v pro-
storu náměstí a ulic v jeho horní 
části.
12.00 příprava na bojovou ukáz-
ku, odjezd techniky z výstav na 
stanoviště, odchod účastníků do 
shromažďovacích prostorů, rozdí-
lení munice.
14.00–16.00 bojová ukázka.
16.00–17.00 nástup účastníků 
ukázky před publikem, čištění 
prostoru od případné nevystřele-
né munice a pyroefektů.
17.00 začátek odvozu techniky, 
Prokopova a Sabinova stále ne-
přístupná pro chodce z důvodu 
pohybu techniky a jejího naklá-
dání. Likvidace výstav a expozic. 
Odjezd některých účastníků (do-
časné parkování při nakládání na 
horní straně náměstí a v ulici Sa-
binova). Zbytek účastníků zůstá-
vá ubytován ve škole do nedě-
le, odjezd od rána individuálně, 
omezení žádné, pouze dočas-
né parkování před školou při 
nakládání.
22.00 konec odvozu techniky, 
konec všech omezení.

Kdo před pěti lety mohl 
zhlédnout rekonstrukci 
bitvy o Pražačku v rám-
ci akce Barikáda 2010, 

i nyní bude mít možnost vidět na 
vlastní oči autentickou bitvu a bo-
jovou techniku, včetně příslušníků 
armád Wehrmachtu, českosloven-
ského odboje, „vlasovců“ a Sovětů. 
Na Havlíčkově náměstí dne 9. květ-
na totiž vyroste barikáda, o níž bu-
dou válčit soupeřící strany s cílem 
připomenout si nejen celosvětově 
významné události, ale i výročí Praž-
ského povstání v Praze 3, kde se ved-
ly urputné boje. Na 400 „vojáků“ se 
střetne mezi Prokopovým náměstím 
a Sabinovou ulicí, kde členové klu-
bu vojenské historie Gardekorps 
předvedou věrné divadelní ztvárně-
ní boje o Prahu a zároveň představí 
dobovou vojenskou techniku, jako 

německý stíhač tanků Jagdpanzer 
38(t) Hetzer, legendární sovětské 
tanky T–34/76 a T–34/85, dělostře-
lecké kanony, obrněné transporté-
ry nebo motocykly. Lákadlem bude 
i povstalci ukořistěná kompletní ně-
mecká polní nemocnice, která bude 
k vidění na Havlíčkově náměstí již 8. 
května. Výstavu vojenské techniky 
doplní hudební vystoupení Vojen-
ského uměleckého souboru Ondráš.

Tím ale oslavy konce největšího 
globálního konfliktu zdaleka nekon-
čí. Již tradičně proběhne 5. května 
pietní akt v 11 hodin na nádvoří Zá-
kladní školy na Pražačce za účasti 
představitelů radnice. Vzpomínko-
vou akci doplní další doprovodné 
programy, které proběhnou během 
celého května. V plánu jsou připra-
vované exteriérové výstavy na mís-
tech nejvýznamnějších bojů konce 

války, které se budou pořádat ve 
spolupráci s Vojenským historickým 
ústavem a Ústavem pro studium to-
talitních režimů. Další, tentokrát in-
teriérová výstava, se bude konat od 
6. května v Galerii pod radnicí. Pro-
gram počítá i s přednáškami a bese-
dami s pamětníky pro všechny zá-
jemce v Informačním centru Prahy 3 
(viz další informace na této stránce), 
které osvětlí příčiny, průběh a dů-
sledky obřího konfliktu s důrazem 
na Prahu a území třetí městské části. 
Oslavy se nevyhnou ani Olšanským 
hřbitovům, kde jsou pohřbeni vojá-
ci Rudé armády nebo Commonwe-
althu. Dne 22. května se uskuteční 
vycházka, která bude věnovaná čest-
nému vojenskému pohřebišti. Sraz 
je od 17 hodin u pravoslavného kos-
telíku (ulice Jana Želivského). n

-ham-

V rámci akce Barikáda 2015 nebude nouze o věrné bojové scény

Oslavy 70. výročí konce 2. světové války v Evropě 
a Pražského povstání v Praze 3
5. 5. pietní akt na Pražačce – 11 hod.
5. 5. zahájení exteriérové výstavy k povstání v Praze 3 

– 15 hod. nám. Jiřího z Poděbrad a „symbolické“ 
odhalení pamětních desek na místech povstalec
kých velitelství v Praze 3

6. 5. zahájení interiérové výstavy k povstání v Galerii 
pod radnicí – 18 hod.

8. 5. pietní akt Olšanské hřbitovy – válečná pohřebiště 
– 13 hod.

8.–9. 5. Program vzpomínkové akce Barikáda 2015 
ve dnech 8.–9. května

 n Pátek 8. 5.
12.00 až do soboty 9. 5. – výstava lehké i těžké vojenské 
techniky v prostoru Havlíčkova náměstí: tanky, polopáso
vé transportéry, automobily, motocykly, vystoupení Vo
jenského uměleckého souboru Ondráš odpoledne (bude 
upřesněno na www.praha3.cz), prezentace Policie ČR, od 
18.00 do soboty 12.00 – expozice: polní velitelství Wehr
machtu, zbraně, uniformy a spojovací prostředky němec
kých parašutistů, polní lazaret, operační sál a zubní ordina
ce Wehrmachtu

 n Sobota 9. 5.
Od 7.00 do 12.00 – výstava techniky + expozice výstroje + 
prezentace PČR, 12.00 příprava bojové ukázky
14.00–16.00 – komentovaná bojová ukázka událostí 
Pražského povstání „Barikáda 2015“
16.00–17.00 – nástup a defilé účastníků

Přednášky v Informačním centru MČ Praha 3 od 17 
hodin:
 4. 5. Mgr. Lucie Velková – odbojářka Anna Pollertová
13. 5. Mgr. Jan Vajskebr – Češi v represivních zaříze

ních nacistického Německa
20. 5. doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – Říšská župa 

Sudety 1939–1945
22. 5. Olšanské hřbitovy II. – válečná pohřebiště, sraz: 

17.00 hod., ulice Jana Želivského (u pravoslavné
ho kostelíku)

25. 5. Mgr. Petr Karlíček – „Protektorátní humor a satira 
(1939–1945)“ 

27. 5. doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. Letecká válka nad 
naším územím 1940–1945 (přednášející pracují 
na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem)

O dalších přednáškách ÚSTR a VHÚ budeme informovat 
na webu Prahy 3.
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Sportovním organizacím pomůžou granty 
ve výši 5,2 milionu korun
Tak jako v předchozích dvou letech obdr-
žely sportovní organizace, které mají své 
sídlo a vykonávají svoji činnost na území 
městské části Praha 3, finanční podporu 
z prostředků získaných z odvodu z výher-
ních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení. Přidělení grantů schválilo 
na svém březnovém zasedání zastupitel-
stvo městské části.

Počet podaných žádostí o finanční podpo-
ru se každým rokem zvyšuje. 

V letošním roce komise pro tělovýcho-
vu a sport, která projekty posuzuje, zae-
vidovala a posoudila celkem 149 žádostí 
od 31 sportovních  organizací, čtyři z nich 
jsou nováčci, kteří žádali o podporu prv-
ním rokem.

Komise při posuzování žádostí měla těž-
kou úlohu, neboť z celkové požadované část-
ky ve výši 27 627 269 korun byly doporučeny 
projekty ve výši necelých 5 200 000 korun. 

V rámci devíti oblastí, které jsou podpo-
rované formou grantů, se nejvíce projek-
tů zaměřovalo na činnost s dětmi a mláde-
ží a na příspěvek na provoz sportovních 
organizací. 

V neposlední řadě se finanční pomoci 
dostalo i projektům zaměřeným na spor-
tovní aktivity pro seniory, nebo projek-
tům, které podporují sportování handicapo-
vaných občanů. 

Přehled udělených grantů naleznete 
na www.praha3.cz, v sekci Zastupitelstvo/
Usnesení. n

-mot-

Prioritou letošního rozpočtu jsou investice 
do oprav panelových domů a do škol
Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo 17. března rozpočet na rok 2015, který v oblasti in-
vestičních výdajů vyčleňuje nejvíce peněz do oblasti bydlení a školství.

Zastupitelé schválili celkové 
výdaje ve výši 947,7 mil. Kč 
a příjmy 866,2 mil. Kč. Roz-
počet je sestaven tak, že roz-

díl mezi výdaji a příjmy ve výši 81,5 
mil. Kč je kryt zapojením vlastních 
zdrojů – zůstatků finančních pro-
středků z minulých let, které nebylo 
možné v minulém období využít.

Příjmy rozpočtu tvoří daňové 
(57,4 mil. Kč) a nedaňové příjmy 
(29,9 mil. Kč), dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy (221,5 mil. 
Kč) a převody finančních prostřed-
ků z vedlejší hospodářské činnosti 
(451,6 mil. Kč). Tyto převody jsou 
tvořeny především příjmy za prodeje 
bytových jednotek (448,3 mil. Kč). 
Do příjmové části rozpočtu jsou za-
pojeny i výnosy Zóny placeného stá-
ní ve výši 18 mil. Kč.

Výdaje rozpočtu se dělí na běž-
né výdaje (475 mil. Kč) a kapitálové 
(investiční) výdaje (456,1 mil. Kč). 
Do výdajů patří ještě odpisy nemo-
vitého majetku příspěvkových orga-
nizací (16,6 mil. Kč).

Běžné (provozní) výdaje jsou ur-
čeny na zajištění běžného provozu 
městské části Praha 3. Patří do nich 
především výdaje na příspěvkové or-
ganizace zřízené městskou částí Pra-
ha 3, tj. mateřské a základní školy, 
kulturní, zdravotnická a sociální za-
řízení – na zajištění jejich provozu, 
ale i na jejich nutné opravy a údržbu. 

Rozpočet dále tvoří kapitálové 
(investiční) výdaje. Nejvýznamnější 

položkou jsou investice do obnovy 
panelových domů a do oblasti škol-
ství, kde se v letošním roce dokonči-
la výstavba nové MŠ Jarov, a rekon-
struují a modernizují se i základní 
školy ve třetí městské části.

Na rozdíl od běžných výdajů 
však investice pro letošní rok zůstá-
vají ve stejné výši jako v roce 2014. 
Podle zástupce starostky Jana Ma-
terny, který má oblast rozpočtu na 
starosti, rozpočet šetří běžné výda-
je na provoz, ale investice zůstávají 
zhruba ve stejné výši. To umožní co 
nejrychlejší dokončení oprav pane-
lových domů, na které půjde 233 mi-
lionů korun.

Kromě těchto dvou oblastí roz-
počet počítá pro letošní rok také 

s investicemi do oblasti sportu, ve-
řejné zeleně a kultury. V letošním 
roce půjde o vybudování bazénu 
pro děti a handicapované a o rekon-
strukci plochy fotbalového hřiště ve 
Sportovním areálu Pražačka.

Rozpočet vyčlenil také finanční 
prostředky na vybavení nového Kul-
turního centra s knihovnou v ulici 
Za Žižkovskou vozovnou a na ve-
stavbu galerie v informačním cen-
tru na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Mezi investicemi do zlepšení vzhle-
du městské části a do veřejné zele-
ně bylo naplánováno na letošní rok 
například dokončení výstavby hřiště 
Habrová či regenerace západní části 
parku Židovské pece. n

-red-

Běžné výdaje

Vývoj běžných příjmů a běžných výdajů

Doprava
Zahraniční vztahy

Krizové řízení

Finanční 
operace

Zdravotnictví

Komunální služby 
a územní rozvoj

Sport

Ostatní činnosti
– fondy

Kultura

Sociální péče

Sociální péče

Běžné příjmy (nezahrnuje příjmy z privatizace bytů)
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Praha 3 má schválený návrh Akčního plánu na rok 2015
Zastupitelstvo městské části Pra-
ha 3 schválilo na svém posledním 
zasedání návrh Akčního plánu pro 
rok 2015.

Akční plán je strategický dokument, 
který stanoví hlavní úkoly a konkrétní 

priority městské části na nejbližší rok. 
Ze své podstaty je stále aktualizovaný 
a udává konkrétní opatření, projekty 
nebo záměry, jež vedou k naplňova-
ní rozvojových aktivit, a to s ohledem 
na reálný vývoj situace městské čás-
ti nebo dostupné zdroje financování. 

Akční plán poskytuje přehledný se-
znam projektových námětů, který je 
vytvořen v souladu se strategickým 
plánem a sestavuje se k němu finanč-
ní rámec rozpočtového hospodaře-
ní. Pro tento rok půjdou finance do 
oblasti dopravy, majetku, investic, 

územního rozvoje, životního prostře-
dí, kultury, školství, sociálních věcí 
nebo vztahu k veřejnosti. Počítá se 
např. s rozšířením programu a služeb 
občanům informačního centra, zříze-
ní kulturního centra Za Žižkovskou 
vozovnou 18, vybudování schodiště 

a rampy mezi ulicemi Lipanská a Sei-
fertova, obnovou povrchu chodníků 
nebo s programy pro seniory. Více 
o akčním plánu naleznete na strán-
kách městské části v sekci Samosprá-
va/Kompetence členů RMČ/Strate-
gický plán rozvoje. n

FK Viktoria Žižkov opět dluží Praze 3 
za nájem stadionu
Profesionální fotbalový klub FK Viktoria Žiž-
kov a. s., který vlastní podnikatel Luděk Vinš, 
nezaplatil městské části Praha 3 již osm 
splátek za pronájem stadionu. 

Vedení radnice usilovalo několik měsíců o ře-
šení nastalé situace, Vinšův klub však na 
vstřícné kroky nepřistoupil. Protože obecní 
sportovní areál užívá v rozporu s uzavřenou 
nájemní smlouvou, hrozí mu od dubna ze sta-
dionu vystěhování.

Po nezájmu ze strany Vinšovy sportov-
ní firmy řešit narůstající dluhy byla městská 
část nucena klub vyzvat, aby vyklidil stadion, 
jinak by sama porušila zákonnou povinnost 
starat se o svěřený majetek s péčí řádného 
hospodáře.

Zástupce starostky pro oblast majetku 
Alexander Bellu považuje fotbalovou Vikto-
rii za tradiční značku Prahy 3, která je pro 
Žižkov srdeční záležitostí a má podporu 
radnice především v oblasti mládežnického 
fotbalu. 

Podle něj je to však také soukromá spor-
tovní firma a musí ctít uzavřené smlouvy. 

Vedení třetí městské části chce proto 
v první řadě vyřešit dluhy z minulosti a stále 
se snaží fotbalový klub přimět ke smírnému 
řešení. 

Pokud však profesionální klub bude na-
dále odmítat řešit vzniklou situaci, bere 
na sebe zodpovědnost za důsledky, kte-
ré jsou při nedodržení nájemní smlouvy 
nevyhnutelné. n

-sak-

-ham-
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zpravodajství

Restart na trhu práce: projekt na pomoc 
k získání a udržení pracovního místa
Minimálně stovce osob znevýhodněných na trhu práce má pomoci projekt Restart. Praha 3 tento 
projekt, který je plně hrazen z prostředků Operačního programu Praha – Adaptabilita, realizuje 
od února letošního roku. V březnu se klientům na adrese Husitská 74 otevřel job-club.

Imigranti, azylanti, osoby bez 
domova a příslušníci etnických 
menšin jsou hlavní skupiny 
lidí, kteří se potýkají s problé-

my při hledání pracovního uplatnění 
a především těm má pomoci projekt 
Restart. Kromě Prahy 3 se na reali-
zaci projektu pro klienty žijících na 
území třetí městské části podílí dva 
další subjekty, a to spolky Naděje 
a R-Mosty.

Účastníci projektu mohou vyu-
žít odborné profesní a sociální po-
radenství, získat kvalifikaci v po-
ptávaném druhu zaměstnání nebo 
absolvovat pracovní stáž u vybrané 
firmy. Klienti mohou využít i pra-
covní terapie, kdy jsou zaměstnáni 
na plný úvazek po dobu tří měsíců 
nebo mohou nastoupit na někte-
ré z vytvořených tréninkových pra-
covních míst, která je po tři měsíce 
budou zaměstnávat na poloviční 

úvazek. Jejich pracovní náplní bu-
dou zejména úklidové práce na ve-
řejných prostranstvích třetí městské 

části. Jak upozorňuje zástupce sta-
rostky David Gregor, tak s vytipo-
váním vhodných lokalit mohou 

pomoci i sami občané – konkrétně 
tím, že svůj podnět zašlou na adresu 
koordinátora projektu: koordinator.
restart@seznam.cz. 

Cizinci se mohou přihlásit do 
kurzů českého jazyka, tematicky za-
měřených k zaměstnávání. Organi-
zovány jsou také odborné seminá-
ře zaměřené na úvod do podnikání 
v ČR, kurzy pro začínající podni-
katele, daňové přiznání, povinnos-
ti a práva OSVČ, marketing a PR 
pro podnikatele. Semináře mají zvý-
šit informovanost mezi budoucími 
a současnými podnikateli tak, aby 
docházelo ke sladění jejich podni-
katelských záměrů s ohledem na čes-
kou legislativu. 

Centrem veškerého dění je tzv. 
job-club, který je od března otevřen 
v Husitské 74. Zde působí vyško-
lení sociální pracovníci, kteří po-
skytují odborné poradenství a také 

pomáhají s výběrem nejvhodnější 
aktivity s ohledem na specifickou si-
tuaci klienta. K dispozici jsou zde 
také počítače s připojením na in-
ternet, klienti tady mohou prohlí-
žet nabídky pracovních míst, vytvá-
řet a tisknout životopisy, kopírovat 
a skenovat dokumenty nebo využít 
e-mailové korespondence. n

-mot-

Projekt Restart

Kdy: březen – říjen 2015
Kde:  Jobclub, Husitská 74, Praha 3
Pro: osoby sociokulturně 
 znevýhodněné

„Uličník“ bude stavět na náměstí Jiřího z Poděbrad
Nízkoprahový klub na kolech, kte-
rý dojíždí za svými klienty – to je 
StreetBus „Uličník“.  Děti a mlá-
dež v pojízdném obytném autobu-
su najdou základní vybavení níz-
koprahového klubu – od zábavy až 
po poradenskou činnost sociálních 
pracovníků. Od března Uličník par-
kuje na náměstí Jiřího z Poděbrad 
a postupně bude vidět i na dalších 
místech v Praze 3.

Smyslem mobilní terénní služby 
StreetBus – Uličník je nabízet mlá-
deži od 10 do 18 let, která svůj volný 
čas tráví především na ulicích, mož-
nost trávit jej smysluplnějším způ-
sobem, poskytovat sociální pora-
denství a preventivně působit proti 
sociálně patologickým jevům, který-
mi jsou děti ohroženy.

„Jedná se zejména o zvýšené riziko 
aktivní kriminality, konzumace návy-
kových látek, závislosti na počítačových 
hrách, gamblingu nebo rizikovém sexu-
álním chování,“ přibližuje Ivana Pa-
robková z oddělení prevence a me-
todické podpory sociálního odboru 
úřadu třetí městské části.

Služba StreetBus, kterou stejně 
jako v loňském roce zajišťuje spolek 

R-Mosty, efektivně kombinuje prin-
cipy práce nízkoprahového klubu 
a principy terénní sociální práce. 
Projekt, který je realizován v rámci 
programu prevence kriminality a je 

financován z grantu hl. m. Prahy se 
spoluúčastí městské části Praha 3, 
bude probíhat až do prosince letoš-
ního roku. n

-mot-

Ministerstvo financí je ve skluzu 
s rušením výherních terminálů
K 28. únoru 2015 zrušili úředníci 
ministerstva financí ve správním 
řízení jen pět terminálů na území 
městské části Praha 3. 

Městská část již vyčerpala veškeré 
možnosti, jak zrušit hrací automaty 
na svém území, zrušení zbývajících 
videoloterijních terminálů jí nepří-
sluší a je v kompetenci ministerstva 
financí.

Ministerstvu tak po 28. únoru 
stále ještě zbývá zrušit 181 terminálů 
na 30 adresách Prahy 3. 

Všechny terminály měly z ulic tře-
tí městské části zmizet do 31. 12. 2014, 
jejich současný provoz je v rozporu 

s vyhláškou č. 10/2013 hl. m. Prahy 
i v rozporu se zákonem o  loteriích 
a jiných podobných hrách.

Videoloterijní terminály začalo 
ministerstvo financí rušit ve správ-
ním řízení poté, co loni v dubnu 
Ústavní soud umožnil ukončit je-
jich provoz ještě před koncem roku 
2014. 

Aktuální počet výherních lo-
terijních terminálů najdete na 
webu Ministerstva financí Čes-
ké republiky na adrese: www.
mfcr. cz/cs/ soukromy-sektor/
regulace/loterie-a-sazkove-hry/ 
prehled-povolenych-zarizeni. n

-sak-

Své služby představil StreetBus také na Veletrhu sociálních služeb a neziskového 
sektoru na nám. Jiřího z Poděbrad

Nový jobclub najdou zájemci v Husitské 74

Organizace a spolky získaly 
finanční granty ve výši téměř 
11,5 miliónu korun
Bezmála 11 a půl miliónu korun 
letos rozdělí žižkovská radni-
ce mezi organizace a spolky na 
podporu jejich kulturních, vzdě-
lávacích a výchovných, sociál-
ně-zdravotních a ekologických 
aktivit. Finanční podporu, kte-
rou obdrží 131 projektů, schvá-
lilo na svém březnovém jednání 
zastupitelstvo.

Výboru pro správu Grantového 
a podpůrného fondu bylo podle vy-
jádření radní pro oblast grantové 
podpory Jaroslavy Sukové doručeno 
přes dvě stovky žádostí o poskytnutí 

daru na projekty jednotlivých orga-
nizací podle vypsaných grantových 
okruhů a témat pro rok 2015. Výbor 
pak na základě zásad grantového 
a podpůrného fondu rozdělil celko-
vou částku 11 479 500 korun mezi 131 
žádostí. 

Částka 8 471 000 korun putova-
la na jednoleté granty nad 50 000 
Kč, zájemci o dvouletý grant si 
v tomto roce mezi sebou rozdělí 
1 933 000 korun. 

Přehled udělených grantů na-
leznete na www.praha3.cz, v sekci 
Zastupitelstvo/Usnesení. n

-mot-

Městská část podporuje obnovu fasád a výtahů
Zastupitelstvo městské části 
schválilo poskytnutí vratných fi-
nančních částek (půjček) a darů 
pro opravy a rekonstrukce domů 
na území MČ Praha 3.

Dary 400 tisíc korun získalo 12 vlastní-
ků opravovaných objektů, mezi nimiž 
jsou převážně SVJ a bytová družstva, 

ale i Židovská obec v Praze. Ta hodlá 
za tuto částku provést především zá-
chranné práce na staticky narušených 
330 náhrobcích na Novém židovském 
hřbitově. SVJ a bytová družstva do-
staly dary většinou na rekonstrukci 
uliční fasády a na špaletová okna.

Šestnáct převážně SVJ a družstev 
získalo dary ve výši 200 tisíc korun, 

které jsou určeny většinou na výmě-
nu výtahu. 

Vlastníci domů v Praze 3 získa-
li i vratné finanční částky (půjčky) 
nejčastěji ve výši 499 tisíc korun za 
účelem například oprav střechy, re-
konstrukce fasády či výměny výta-
hu. Půjčky musí být splaceny do 15. 
12. 2015. n -sak-
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dokument

Stanovení programových cílů Rady městské části 
(dále jen RMČ) Praha 3 pro volební období  2014 
– 2018  vychází z koaliční smlouvy mezi TOP 09, 
ČSSD, ODS a VPM, uzavřené dne 3. 11. 2014, 
která je základním politickým a strategickým do
kumentem, jenž respektuje zásady odpovědné 
a otevřené spolupráce všech signatářů.

Programové cíle jsou prováděcím dokumentem  
RMČ, výkonného orgánu samosprávy. RMČ se 
tímto zavazuje k dodržení stanovených cílů, které 
povedou k rozvoji městské části (dále jen MČ) Pra
ha 3 tak, aby nám všem byla lepším domovem.

Obsah:
 1. Otevřenost radnice
 2. Bezpečnost
 3. Finance, investice, majetek
 4. Vedlejší hospodářská činnost, MČ Praha 3 v roli ak

cionáře
 5. Územní rozvoj 
 6. Doprava a parkování
 7. Životní prostředí
 8. Školství, sport, volný čas dětí a mládeže
 9. Bytová politika a privatizace bytového fondu
10. Sociální oblast a zdravotnictví
11. Kultura, tradiční akce, památková péče 
12. Zahraniční vztahy a turistický ruch
13. Podpora z fondů MČ Praha 3

1. OTEVŘENOST RADNICE
Pro výkon veřejné správy a samosprávy s transparent
ním rozhodováním zajistíme občanům optimální servis 
a  potřebné informace.

– Veškeré veřejné dokumenty budou dostupné na 
webových stránkách Prahy 3.

– Budeme zveřejňovat všechny zápisy a usnesení 
včetně příloh ze ZMČ, RMČ, výborů ZMČ a komisí 
RMČ, vyjma případů daných zákonem.

– Umožníme opozici zastoupení ve výborech ZMČ, 
v komisích RMČ, v hodnotících a výběrových komi
sích, v dozorčích radách akciových společností.

– Všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 100 000,– 
Kč zveřejňujeme v Centrálním registru smluv.

– Prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu začneme 
zveřejňovat detailní přehledy příjmů a  výdajů měst
ské části.

– Po rekonstrukci budov v okolí Havlíčkova náměstí 
sestěhujeme všechny úředníky a tím usnadníme ob
čanům kontakt s úřadem na jednom místě, včetně 
přístupu na internet prostřednictvím WiFi.

– Zavedeme systém pro vyjádření spokojenosti obča
nů s jednáním úředníků.

– Spustíme portál tzv. elektronického úředníka, aby 
bylo možné většinu věcí zařídit po internetu.

– Průběžným vzděláváním úředníků budeme zvyšovat 
jejich odbornou úroveň.

– Rozšíříme Informační centrum Prahy 3 na náměstí Ji
řího z Poděbrad.

– Budeme pořádat debaty formou veřejných disku
sí s občany Prahy 3 a zapojíme je do rozhodování 
o budoucnosti Prahy 3.

– Radniční noviny poskytnou prostor pro vyjádření 
a sdělení všem subjektům zastoupeným v ZMČ Pra
ha 3 a veřejnosti.

– Radniční noviny formou bulletinu budeme na vyžá
dání zasílat do emailové schránky.

– Zavedeme elektronický systém upozorňování na dů
ležité akce městské části.

– Vyvineme mobilní aplikaci obyvatele městské části 
i návštěvníky Prahy 3.

– Zlepšíme přehlednost a funkčnost internetových 
stránek MČ Praha 3, včetně komunikace na sociál
ních sítích.

2. BEZPEČNOST
Součinnost s městskou policií a Policií ČR je základem, 
aby MČ Praha 3 byla bezpečným místem pro obyvatele 
i návštěvníky.

– Zasadíme se o navýšení počtu strážníků v ulicích 
Prahy 3. Bytovou politikou chceme stabilizovat 
strážníky, kteří dobře znají svůj okrsek a dbají o naši 
bezpečnost a veřejný pořádek.

– Pro bezpečnost dětí na cestách do škol a zpět do 
svých domovů zajistíme přítomnost strážníků na pře
chodech u škol.

– Zabezpečíme instalaci dalších bezpečnostních ka
mer MKS v problémových lokalitách, jako např. 
Kostnické náměstí a Žižkovo náměstí a prověříme 
možnost navýšení počtu kamer MKS, aby se zefek
tivnil boj s kriminalitou.

– Spustíme projekt „Více světla, více bezpečí“, v rám
ci něhož přehodnotíme intenzitu či způsob osvětle
ní v problémových lokalitách a případně ji zvýšíme. 
Jedná se o místa, kde jsou časté vykrádání automo
bilů nebo pouliční vandalismus.

– Organizujeme preventivní činnost policistů a strážní
ků ve školách s cílem předcházet sociálně patologic
kým jevům na základních školách a poskytnout po
třebné informace z oblasti prevence kriminality.

– Podpoříme neziskové organizace působící na území 
Prahy 3 ke zlepšení situace v oblasti terénní sociální 
práce s drogově závislými a aktivní prevence krimi
nality u rizikových skupin populace, budeme usilovat 
o řešení otázky osob bez domova.

– Zajistíme všeobecné povědomí obyvatel v oblasti 
připravenosti na krizové situace a mimořádné udá
losti.

3. FINANCE, INVESTICE,  MAJETEK 
Nezadlužíme budoucí generace a naopak budeme usi
lovat o vytvoření finančních rezerv pro rozvoj Prahy 3 
v  budoucnosti. Investovat budeme účelně s ohledem 
na maximální rozpočtovou odpovědnost vůči budoucím 
generacím. 

– Naší prioritou je vyrovnaný a transparentní rozpo
čet MČ Praha 3 s cílem vytvoření maximálních rezerv 
pro další rozvoj Prahy 3. Toho by mělo být dosaženo 
mimo jiné realizací úsporných opatření v provozních 
nákladech úřadu a příspěvkových organizací, využi
tím centrálních nákupů komodit a služeb a zajištěním 
efektivní správy pohledávek.

– Prověříme možnost sestavování alespoň části roz
počtu participativně.

– V rámci snížení nákladů na jednotlivé investiční pro
jekty budeme v maximální možné míře využívat pro
středky z dotačních programů Evropské unie i z dal
ších zdrojů.

– Cílem je nalezení dalších úspor v provozních nákla
dech úřadu a příspěvkových organizací, využívání 
centrálních nákupů a efektivní zabezpečení správy 
a vymáhání pohledávek.

– Investovat budeme hospodárně na základě trans
parentních výběrových řízení, do nemovitostí 
(předškolní a školní zařízení) s cílem snižování pro
vozních nákladů, do fasád panelových domů, kte
ré tvoří významný prvek veřejného prostoru, do 
revitalizace a  rekonstrukce veřejných prostranství 
(náměstí, parky, opravy chodníků a dopravně bez
pečnostní opatření) a do výstavby nových obec
ních bytů.

– Investice do bytových domů budou realizovány z vy
braných nájmů z bytů a nebytových prostor.

– Z hlediska rozpočtové odpovědnosti budeme pokra
čovat v naplňování rezervního fondu, který budeme 
naplňovat z finančních prostředků získaných privati
zací bytového fondu.

– Finanční prostředky získané z privatizace bytového 
fondu budeme zejména investovat zpětně do nemo
vitého majetku, který bude nadále majetkem měst
ské části. 

– Zajistíme finanční krytí investic na rekonstrukci před
školních a školních zařízení.

– Zajistíme finanční krytí zvýšených investic na rekon
strukce chodníků a dopravně bezpečnostních opat
ření na území městské části.

– Zajistíme efektivní správu pohledávek, vypracujeme 
závaznou metodiku předcházení vzniku pohledávek 
a jejich následného vymáhání.

– Společně s ostatními městskými částmi budeme na
dále usilovat o to, aby přidělování dotací z rozpočtu 
MHMP odráželo charakter MČ i míru povinností pře
nášených statutem.

– Budeme usilovat o změnu určení daně z nemovitosti 
k cílenému využití na opravy chodníků a dalších ve
řejných prostranství.

– Budeme transparentně a hospodárně nakládat 
s majetkem MČ Praha 3 a uvážlivě investovat.

4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, MČ 
PRAHA 3 V ROLI AKCIONÁŘE
Výnosy z nebytových prostor a ostatního majetku 
jsou významným příjmem rozpočtu městské čás
ti. Efektivní provoz a správu bytového a nebytového 
fondu bude zabezpečovat Správa majetkového port
folia, a. s.

– Budeme účelně snižovat náklady na chod Správy 
majetkového portfolia a.s., která bude jedinou spo
lečností spravující bytový fond městské části. Bude
me podporovat racionalizační opatření orgánů a.s. 
s cílem zvýšit konkurenceschopnost v obchodních 
vztazích.

– Proběhne likvidace akciové společnosti Správa zbyt
kového majetku.

– RMČ respektujeme dosavadní rozhodnutí učiněná 
orgány akciových společností, a to zejména ve vzta
hu k organizačním změnám uvnitř těchto subjektů, 
ve vztahu k probíhajícím soudním řízením nebo trest
ním řízením, ve vztahu ke zveřejňování uzavřených 
smluv, ve vztahu k vypisování výběrových řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění.

– Nebytové prostory, které lze efektivně pronajmout, 
ponecháme v majetku městské části a budeme je 
vždy pronajímat systémem transparentních výbě
rových řízení, a to včetně garáží a garážových stá
ní.

– Provedeme audit všech historických nájemních 
smluv na nebytové prostory s cílem porovnat finanč
ní výnosnost těchto prostor a zvýšit úroveň služeb ve 
prospěch obyvatel Prahy 3.

– Budeme redukovat počet zastaváren, které aktuálně 
využívají nebytové prostory Prahy 3.

– Spustíme program podpory pro řemeslníky a posky
tovatele služeb, prostřednictvím účelově vypsaných 
výběrových řízení na pronájem nebytových prostor.

– Zefektivníme provoz, správu a pronajímání garáží 
a parkovacích míst v majetku MČ Praha 3.

5. ÚZEMNÍ ROZVOJ 
Rozvoj městské části musí respektovat rezidenč
ní charakter Prahy 3, kulturní dědictví a klást důraz na 

zajištění kvalitního životního prostředí se snížením do
pravní zátěže. 

– Budeme informovat občany a pořádat veřejné pre
zentace o chystaných rozsáhlých stavebních pro
jektech na území Prahy 3, a to jak o  akcích při
pravovaných radnicí, tak i o velkých soukromých 
developerských projektech. 

– Stabilizujeme území vrchu Vítkova, Parukářky, sv. 
Kříže, Krejcárku, zahrádkových osad Na Balkáně 
a Židovských pecí tak, aby vznikla ucelená území pro 
sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové 
aktivity. 

– Ochráníme Parukářku před zástavbou a v územním 
plánu zachováme funkční využití jako parky, zahra
dy, sady, zeleň, pobytové louky, dětská hřiště, ne
krytá sportovní zařízení bez vybavenosti, cyklistické 
stezky, pěší komunikace, drobné vodní plochy, za
hradní restaurace, dětské tábory a skautské základ
ny. I na dalších místech Prahy 3 budeme podporovat 
rozvoj zeleně a rekreačních ploch a ochranu těchto 
oblastí. 

– Nepodpoříme přeměnu jakýchkoli ploch zeleně či 
ploch pro sport a rekreaci na stavební pozemky.

– V oblasti Nákladového nádraží Žižkov dohlédneme 
na to, aby v případě, že by byla realizována výstav
ba, nebyla překročena přípustná dopravní zátěž této 
části Prahy 3, bylo zachováno adekvátní množství 
veřejně přístupné zeleně a aby na náklady develope
ra bylo vybudováno dostatečné množství občanské 
vybavenosti. 

– Prověříme možnosti znovuzavedení tramvajové trati 
do ulic Husitská a Koněvova.

– Budeme usilovat o udržení trasy metra D na území 
městské části ve stavu v aktuálně platném územním 
plánu.

6.  DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Dopravně bezpečnostní opatření na křižovatkách 
a  frekventovaných místech ochrání chodce, cyklisty 
i  motoristy.

– Zasadíme se o rozšíření parkovacích zón na celé 
území Prahy 3 za účelem zlepšení podmínek pro re
zidenty, ale také pro návštěvníky Prahy 3.

– Budeme pokračovat v odstraňování nebezpečných 
míst, modernizaci přechodů a zklidňování dopravy. 
Budeme se držet hesla „Více světla, více bezpečí“ 
s cílem zvýšit bezpečnost dopravních komunikací 
a eliminovat nehodovost.

– Zasadíme se o zavedení nové linky autobusu z dol
ního Žižkova na Vinohrady, preferujeme autobus po
háněný elektřinou.

– Budeme usilovat o vybudování přímého přístupu na 
Hlavní nádraží a stanici metra z ulice Italská u VŠE 
prostřednictvím koridoru mezi železničními podcho
dy na Hlavním nádraží a náměstím Winstona Chu
rchilla.

– Budeme prosazovat opatření vedoucí ke zklidňování 
dopravy a udržení rezidenčního charakteru Prahy 3 
– prioritou je dostavba vnitřního městského okruhu. 
Budeme rovněž hledat cesty, jakými dostat tranzitní 
nákladní dopravu mimo území Prahy 3. Zasadíme se 
o ukončení činnosti kontejnerového překladiště v ob
lasti Nákladového nádraží Žižkov.

– Podpoříme dopravu šetrnou k životnímu prostředí 
a budeme rozvíjet síť cyklostezek dle standardů mo
derní mobility, včetně adekvátního vybavení veřejné
ho prostoru cyklistickými stojany. 

– Podpoříme vybudování prvních rychlodobíjecích sta
nic pro provoz dopravních prostředků poháněných 
elektrickou energií.

Programové cíle Rady městské části 
Praha 3 pro volební období 2014–2018
Rada městské části schválila 9. března 2015 své programové cíle pro roky 2014–2018. O přijetí to-
hoto dokumentu informovala 17. března zastupitelstvo MČ. Dokument otiskují RN v plném znění.
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7.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Péči o životní prostředí a zlepšování kvality života ve 
veřejném prostoru považujeme za základní předpo
klad pro kvalitní a spokojený život ve městě. Naším 
cílem je i nadále chránit zelené plochy, pečovat o ně, 
zajistit čistotu a úklid veřejných prostranství, řešit pro
blémy spojené s nadměrnou úrovní hluku a minima
lizovat dopady všech podob života města na životní 
prostředí.

– Budeme rozšiřovat zeleň jako přirozenou bariéru 
proti prašnosti a hluku jak v ulicích např. obnovou 
uličních stromořadí, tak ve vnitroblocích např. pod
porou revitalizace vnitrobloků formu půjček a darů 
z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3.

– V oblasti zeleného pásu od vrchu Vítkov, přes Krej
cárek až po oblast zahrádkářských osad Na Balká
ně podpoříme projekty, které umožní celkový rozvoj 
této oblasti pro sportovní, zájmové a kulturní vyžití, 
odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel MČ Pra
ha 3. Jedním z takových projektů bude dokončení 
propojení vrchu Vítkov s oblastí Krejcárku komunika
cí vhodnou i pro cyklisty a bruslaře.   

– Realizujeme projekty obnovy a rekonstrukce Ko
menského náměstí, zrekonstruujeme Kostnické 
a Tachovské náměstí.  

– Nadále budeme obnovovat stromořadí v ulicích Pra
hy 3 pro snížení prašnosti a hluku.

– Dokončíme nové přímé přístupy na Vítkov z  ulic 
Koněvovy a Husitské. 

– Zajistíme kvalitní údržbu zeleně a čistotu chodníků 
na území Prahy 3.

– Prověříme možnost vybudování unikátního prostoru 
pro psí agility hřiště a na Parukářce vybudujeme no
vou zahradní restauraci určenou široké veřejnosti.

–  V souladu se zásadami udržitelného rozvoje podpo
říme projekty na zvýšení energetických úspor. I na
dále budeme v rámci investičních projektů dbát na 
hledání nízkoenergetická řešení s využitím obnovitel
ných zdrojů energie.

– Budeme vyžadovat důsledné dodržování vyhlášek 
týkajících se čistoty veřejných prostranství prostřed
nictvím městské policie. Prověříme všechny smlouvy 
na zajištění úklidu veřejných prostranství především 
s důrazem na jejich efektivnost a nákladovost.

– Spustíme mapový portál, prostřednictvím kterého 
bude možné vznášet požadavky na opravy chodní
ků, úpravy občanské vybavenosti nebo úklid veřej
ných prostranství. 

– O budoucí podobě náměstí Jiřího z Poděbrad po
vedeme důkladnou veřejnou diskusi a  nedovolíme, 
aby jakákoli rekonstrukce neúměrně zatížila obecní 
rozpočet.

8. ŠKOLSTVÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS DĚTÍ 
A MLÁDEŽE
O budoucnosti země, jejím růstu a životní úrovni, roz
hoduje právě úroveň školství. Výchova a vzdělávání je 
cestou, jak učinit tento svět lepší. Sport, pohyb a aktivní 
trávení volného času napomáhají k vybudování základu 
zdravého životního stylu. 

– Zajistíme místo v mateřské škole pro všechny děti od 
tří let věku s trvalým pobytem v Praze 3.

– Zajistíme zprovoznění zařízení pro děti do tří let věku, 
např. v lokalitě Buková.

– Vytvoříme transparentní systém přijímání a vyhodno
cování přihlášek do školských zařízení.

– Nastavíme provozní dobu předškolních zařízení 
a  školních družin tak, aby byla maximálně flexibilní 
a reflektovala potřeby rodičů.

– Zavedeme elektronický systém do škol jako napří
klad elektronickou třídní knihu na čipovou kartu. 

– Školská zařízení vybavíme moderními technologiemi 
pro zkvalitnění výuky.

– Preferujeme odbornou či zájmovou profilaci jednotli
vých základních škol. 

– Podpoříme vyhledávání nových zahraničních part
nerských škol pro navázání spolupráce v  rámci vý
měnných pobytů žáků k osvojování si kulturních, 
sportovních a jazykových dovedností. 

– Budeme spolupracovat se školami na tvorbě 
regionální učebnice prezentující Prahu 3 s její
mi kulturními a společenskými lokalitami, která 
žákům pomůže poznat své okolí a tím přispěje 
k rozvíjení jejich citlivosti k principům udržitelného 
rozvoje.

– Podpoříme výuku a práci s dětmi se speciálními po
třebami, vyžadujícími zvláštní přístup (např. autistic
kými), podpoříme výuku mimořádně nadaných dětí 
a otevřeme další přípravné třídy pro předškolní vzdě
lávání.

– Zavedeme výuku finanční gramotnosti na 2. stupni 
ZŠ a podpoříme praktické vyučování a zvýšení kvali
ty, popř. rozšíření výuky cizích jazyků.

– Zaměříme se na projekty podporující změnu stravo
vacích návyků ve školách a zdravý životní styl.

– Budeme vytvářet podmínky pro podporu růstu pe
dagogů v odborné a metodické oblasti i výměnu je
jich zkušeností.

– Vytvoříme motivující podmínky pro práci pedagogů 
a  ředitelů škol, např. bytovou politikou směřující ke 
stabilizaci pedagogů. 

– Podpoříme projekty zaměřené na mimoškolní aktivi
tu dětí a mládeže, na aktivní využívání volného času, 
organizované sportovní, vědomostní a umělecké ak
tivity, to vše primárně jako prevenci výskytu sociálně 
patologických jevů u mladé generace. Pro realizaci 
těchto projektů je vhodné  využít vybavenosti našich 
základních škol a Sportovního a rekreačního areálu 
Pražačka.

– Budeme vytvářet podmínky pro aktivní využívá
ní volného času širokou škálou sportovních aktivit 
a v  rámci obnovy lokalit pro sport a zeleň budeme 
rozšiřovat možnosti sportovního vyžití pro všechny 
věkové kategorie, např.: inline dráha pro bruslaře, 
cyklostezky, multifunkční hřiště a venkovní sportovní 
zařízení.

– Formou grantů budeme nadále finančně podporovat 
činnost sportovních a tělovýchovných organizací na 
území Prahy 3, které se věnují dětem a mládeži.

– Nadále budeme provádět rekonstrukce školských 
zařízení, jejich hřišť, zahrad a dětských hřišť na úze
mí Prahy 3.

– V případě developerské výstavby budeme postupo
vat tak, aby se investor podílel na zajištění dostateč
né vybavenosti školskými zařízeními pro potřeby no
vých obyvatel městské části.

9. BYTOVÁ POLITIKA A PRIVATIZACE 
BYTOVÉHO FONDU
Dokončíme privatizaci obsazených bytů a neprivatizo
vané bytové jednotky se spolu s nově postavenými byty 
stanou základem obecního bytového fondu.

– Dokončíme privatizaci bytového fondu městské části 
oprávněným nájemcům, a to nejdéle do konce roku 
2018. Privatizace proběhne neprodleně po ukončení 
oprav exteriéru jednotlivých panelových domů.

– Neprivatizované byty tvoří základ bytového fondu 
obce pro řešení bytových potřeb obyvatel Prahy 3.

– Vytvoříme transparentní pravidla pro přidělování vol
ných bytů zejména seniorům, postiženým, rodinám 
s dětmi a dalším potřebným skupinám obyvatel. 

– Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech, 
pokud pokryje náklady na provoz a správu obecního 
bytového fondu.

– Z výnosů privatizace vybudujeme nové malometrážní 
obecní byty a byty s pečovatelskou službou.

10. SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
Seniorům, sociálně a zdravotně znevýhodněným obča
nům Prahy 3 nabízíme pomoc, pokud se ne vlastní vi
nou dostanou do složitých životních situací.

– Zrealizujeme projekt Střediska sociálních služeb Pra
ha 3 a tím zajistíme komplexní systém služeb soci
ální péče pro občany Prahy 3 (pečovatelská služba, 
ošetřovatelský domov, odlehčovací služby), a to pro
střednictvím sloučených příspěvkových organizací, 
dotačního řízení a nákupu služeb. 

– Zajistíme podporu a fungování lokální sítě sociálních 
a návazných služeb na území Prahy 3.

– Pro seniory zajistíme možnost využívání služby tísňo
vé péče.

– Rozšíříme poskytování služeb o denní a týdenní sta
cionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou a sta
řeckou demencí.

– Zřídíme institut ombudsmana pro seniory – úředníka 
městské části, který se bude profesně zabývat pro
blematikou seniorů.

– Budeme realizovat schválený Komunitní plán rozvo
je sociálních a návazných služeb na území městské 
části Praha 3 na období 2015–2019.

– Zajistíme realizaci volnočasových aktivit pro seniory 
z Prahy 3 (výlety, přednášky, taneční odpoledne, po
hybové aktivity). 

– Zajistíme funkční informační systém o poskytova
ných službách a tematických akcí pro různé znevý
hodněné skupiny obyvatel Prahy 3 (rodiny s dětmi, 
senioři, cizinci, zdravotně znevýhodnění).

– Vytvoříme elektronický katalog poskytovatelů sociál
ních a návazných služeb. 

– Vytvoříme a budeme realizovat koncepční protidro
govou politiku na území Prahy 3.

– Podpoříme preventivní programy v oblasti návyko
vých látek na základních a středních školách Prahy 3 
(primární prevence) a podpoříme programy zaměře
né na snižování rizik plynoucích z užívání návykových 
látek (sekundární a terciární prevence).

– Zajistíme terénní služby pro různé ohrožené cílové 
skupiny na Praze 3.

– Podpoříme a budeme realizovat programy prevence 
kriminality, např. informativní kampaně pro ohrožené 
skupiny obyvatel (senioři). 

– Podpoříme programy zaměřené na integraci cizinců 
dlouhodobě žijících na území Prahy 3.

– Podpoříme programy zaměřené na zaměstnávání 
znevýhodněných osob na trhu práce (dlouhodobě 
nezaměstnaní, osoby 50+)  a budeme využívat do
tační programy v oblasti podpory zaměstnávání (ev
ropské fondy).

– Budeme podporovat oblast veřejné služby a veřejně 
prospěšných prací.

– Podpoříme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
na Praze 3.

– podpoříme specializované odborné sociální pora
denství pro specifické cílové skupiny obyvatel, služ
by zaměřené na dluhové poradenství a na zvyšování 
finanční gramotnosti.

– Podpoříme služby a aktivity zaměřené na sbližování 
mladé generace a seniorů.

– Budeme řešit problematiku osob bez přístřeší na 
území Prahy 3. 

– Budeme podporovat předcházení ztráty bydlení 
u občanů Prahy 3.

– Zvýšíme počet bytů s pečovatelskou službou.
– Zpracujeme transparentní a efektivně návaznou kon

cepci sociálního bydlení pro potřebné skupiny oby
vatel Prahy 3.  

– Zajistíme krizové ubytování a následnou péči pro 
ohrožené rodiny s dětmi v tíživé životní situaci  a pod
poříme azylové domy pro rodiny s dětmi.

– Zrekonstruujeme prostory Vinohradské polikliniky 
a zajistíme tak dostatečnou kapacitu pro lékařské or
dinace s odpovídajícím zázemím pro praktické i od
borné lékaře.

– Vytvoříme podmínky pro zavedení lékárenské služby 
na území Prahy 3 s nonstop provozem.

11. KULTURA, TRADIČNÍ AKCE 
A PAMÁTKOVÁ PÉČE
Praha 3 byla, je a bude nadále centrem kultury. Chce
me, aby městská část překypovala rozmanitým kultur
ním životem, zajímavým pro všechny občany. Kultura by 
měla zůstat tím, co dělá naši městskou část výjimečnou 
v rámci Prahy.

– Budeme rozvíjet aktivity příspěvkových organizací 
zřizovaných městskou částí – Atrium, Žižkovské di
vadlo Járy Cimrmana a Junior klub.

– Otevřeme nové Kulturní centrum s městskou knihov
nou.

– Budeme pořádat kulturní akce, jako je Nekonvenč
ní žižkovský podzim, Dny žižkovského kulturního dě
dictví, výstavy v Galerii pod radnicí, kulturní akce na 
NNŽ, adventní a velikonoční slavnosti.

– Budeme nadále pořádat tradiční akce, jako je Žiž
kovský masopust, Žižkovské pivobraní, Husité na 
Vítkově a Vinohradské vinobraní.

– Rozšíříme spolupráci s církevními obcemi na území 
Prahy 3.

– Budeme se podílet na záchraně historicky cenných 
objektů v majetku MČ Praha 3 v rámci „Programu re
generace“.

– Budeme podporovat rekonstrukci památkově ochrá
něných objektů na území Prahy 3. 

– Posílíme ochranu celkového rázu MČ Praha  3 
v  městské památkové zóně, včetně přípravy re
gulačních zásad domovních bloků v památkové 
zóně.

– Zachováme farmářské trhy na náměstí Jiřího z Po
děbrad a prověříme možnost rozšíření farmářských 
trhů na Jarov a na Prokopovo náměstí.

– Nadále budeme podporovat umělecké projekty na 
území městské části a zpřístupníme kulturní aktivity 
v prostoru Nákladového nádraží Žižkov široké veřej
nosti.

12. ZAHRANIČNÍ VZTAHY A TURISTICKÝ 
RUCH 
Praha 3 je otevřená nejen turistům, ale i mezinárodní 
spolupráci. 

– Zasadíme se o rozvoj turismu a zkvalitníme služby 
turistům na území Prahy 3 i pomocí moderních tech
nologií.

– Navážeme partnerství a rozšíříme spolupráci se za
hraničními městy, od kterých budeme čerpat zku
šenosti a podněty pro rozvoj a správu Prahy 3. Se 
zapojením zahraničních partnerů zvýšíme šance na 
spolufinancování projektů v rámci fondů EU.

– Budeme podporovat mezinárodní spolupráci našich 
školských zařízení.

– Poskytneme maximální součinnost, která je nutná 
k zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na ná
městí Jiřího z Poděbrad do seznamu kulturního dě
dictví UNESCO.

– Rozšíříme zahraniční vztahy i formou kulturních 
a prezentačních akcí jednotlivých zemí  (Itálie, Pol
sko,  Španělsko, Francie, Německo a jiné).

13. PODPORA Z FONDŮ MČ PRAHA 3
Pro podporu činnosti neziskových organizací, pro cíle
nou sociální a zdravotní pomoc a pro podporu oprav 
bytových domů má MČ Praha 3 zřízeny účelové fondy. 

– Z  Fondu grantového a podpůrného budeme nadále 
podporovat neziskové organizace, jejichž činnost je 
zaměřena na pořádání veřejných kulturních, výchov
ných, vzdělávacích, volnočasových a ekologických 
aktivit, určených pro všechny věkové kategorie a so
ciální skupiny. 

– Vyhlášení grantových témat budeme realizovat jed
nou ročně a žádosti o tzv. rychlý grant jsou přijímány 
kontinuálně po celý rok.

– Zjednodušíme grantové žádosti, aby byly snadno 
zpracovatelné a zpřehledníme proces rozdělování 
grantů. Posílíme transparentnost rozdělování grantů 
prostřednictvím účasti odborníků z řad veřejnosti.

– Podpořené projekty budeme propagovat na webo
vých stránkách MČ Praha 3, formou katalogu nabíd
ky neziskových organizací.

– Fond sociální a zdravotní je určen k cílené podpoře 
sociálních a zdravotnických aktivit, a to pro fyzické 
osoby, které mají trvalé bydliště na území MČ Pra
ha 3 a pro právnické osoby na sociální a zdravotní 
činnost související s MČ Praha 3. Žádosti jsou přijí
mány kontinuálně po celý rok.

– Zajistíme samotné grantové řízení pro organizace 
a služby v sociální oblasti dle stanovených témat – 
sociální služby, rodinná politika, zdravotnické služby, 
zaměstnanost, prevence rizikových jevů, hospicové 
služby. 

– Formou darů a bezúročných půjček z Fondu obnovy 
a rozvoje budeme nadále podporovat zlepšení tech
nického stavu bytových domů všech forem vlastnic
tví na území Prahy 3. Stejný systém podpory zave
deme pro rekultivaci vnitrobloků a předzahrádek. 
Žádosti jsou přijímány celoročně a finanční prostřed
ky jsou poskytovány formou daru nebo vratného po
skytnutí finanční částky.

– Podpora není nároková a její schválení je rozhodnu
tím RMČ nebo ZMČ v závislosti na výši poskytované 
finanční částky. n
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fórum

Spravedlivá bytová politika – můj cíl

Byty vlastněné městskou částí jsou tématem ne
ustále vzbuzujícím zájem. V současné době jsou 
byty přidělovány na základě rozhodnutí rady měst
ské části po předchozím projednání a doporučení 
komise pro byty. Komise, zastoupena všemi zvo
lenými politickými subjekty, projednává žádosti 
o byty individuálně a řídí se názory jejích jednotli
vých členů. Ti následně hlasují o přidělení bytu. 

Mým prioritním cílem je zefektivnit přidělová
ní bytů a kontrolu již přidělených bytů. V poradní 

skupině aktuálně zpracováváme na základě stu
die Koncepci sociálního bydlení, jež jasně určí 
kritéria pro přidělování bytů, kterými se komise 
bude řídit. V koncepci budou cílové skupiny se
niorů, nízkopříjmových domácností, skupiny dis
kriminované na trhu bydlení, lidé bez domova či 
v aktuálním ohrožení ztráty bydlení.

Kromě tvorby tohoto klíčového dokumen
tu je mým dalším cílem boj proti černému nájmu 
a zneužívání přidělených bytů.

Chci připomenout, že občané, kteří si chtě
jí podat žádost o pronájem bytu, musí vyplnit for
mulář, doložit všechny příjmy a přiložit pracov
ní smlouvy. Odůvodnění – pokud je zdravotní, je 
nutno doložit i lékařskou zprávou.

Jsem tu pro Vás na žižkovské radnici osob
ně každé čtvrteční dopoledne, kdy mám vyhra
zen čas jen na věci týkající se bytové politiky. Ať 
už chcete podat stížnost, přinést nový nápad do 
Koncepce bytové politiky, zjistit důvod rozhodnu
tí komise či jen přijít pro radu, neostýchejte se. 
Jsem tu pro Vás! n

Do některých obchodů a za službami daleko

V roce 1990 skončila doba jednotných cen sta
novených státním cenovým úřadem, kdy zákaz
ník zašel do obchodu za rohem nebo zajel o ki
lometry dál a zaplatil za stejný výrobek stejnou 
cenu, což v  tržním hospodářství již nezažijeme. 
Ale skončila tehdy i doba rozhodování radnice 
o síti obchodů a služeb v Praze 3, kde příslušný 
odbor, za pomoci aktivu 80 občanských výborů 
jako zpětné názorové vazby občanů z místa by

dliště, zajišťoval plošné rozložení provozoven ob
chodů a služeb na území městské části tak, aby 
byla dodržena docházková vzdálenost především 
pro časté a denní nákupy nebo dojezd městskou 
hromadnou dopravou. Rokem 1990 se rozběh
ly změny vlastnictví nemovitostí (restituce a  pri
vatizace), ukončení činnosti státních podniků… 
a malá privatizace nebytových prostor. Tato pri
vatizace měla jednu zásadní chybu – nabízelo se, 
kdo dá víc za určitý nebytový prostor, nikoliv kdo 
bude dál provozovat na místě zavedenou provo
zovnu (řeznictví, papírnictví…). Výsledkem bylo 
rozrušení původní sítě obchodů a  služeb, kte
ré dosud nebylo napraveno. Nepomohl tomu ani 
příchod obchodních řetězců, které se více méně 
rozložily v  místech bývalých samoobsluh potra
vin. Naopak, staly se silnými protihráči obchodů 
v jejich okolí. A tak máme i hlavní ulice plné heren, 
hospod, bazarů i nevyužitých prostor, ale mnohé 
služby chybí. Určitě by na to neměla radnice za
pomínat při rozhodování o zaplnění obecních ne
bytových prostor a při komunikaci s občany, živ
nostníky a ostatními majiteli nemovitostí. n

Socha „do každé rodiny“

Ve dnech, kdy čtete tyto řádky, je už známo, zda 
zastupitelstvo schválilo klíčové usnesení pro ten
to rok, tj. návrh rozpočtu na rok 2015, či niko
liv. Osobně se domnívám, že v návrhu rozpoč
tu se objevuje pozitivní trend snižování běžných 
výdajů, který by měl pokračovat i v dalších le
tech. I s ohledem na tento důvod považuji návrh 
rozpočtu za přijatelný a jako předseda výboru fi
nančního jsem ho doporučil ke schválení. Přesto 

však zde existuje stále prostor pro hledání úspor 
a pro lepší hospodaření s veřejnými financemi.

Jako příklad bych rád uvedl výdaj přesahující 
10 mil. Kč na „ostatní záležitosti kultury“. Dle plat
né směrnice, která byla přijata v srpnu roku 2014 
Radou MČ Praha 3, jsme povinni dávat kaž dý rok 
dvě procenta z kapitálových výdajů rozpočtu na 
pořízení soch a uměleckých předmětů pro ve
řejný prostor. Letos tato částka bude především 
použita na realizaci osazení soch na Vítkově – 2. 
ročníku oživení vrchu Vítkov.

Svobodní již v  loňském roce vyjadřovali ne
souhlas s  touto směrnicí a i nadále budou pro
sazovat její zrušení či revokaci. Pevně věříme, že 
i současná vládnoucí koalice dojde k názoru, že 
částka cca. 10 mil. Kč ročně se dá využít daleko 
lépe ve prospěch občanů, než za nákupy skulp
tur. Doba, kdy každé sídliště bylo „obohacováno“ 
sochou kosmonauta, pořízenou z veřejných pe
něz, je již naštěstí více jak 25 let minulostí. Obec 
má pro své občany zajišťovat čistotu a bezpeč
nost v ulicích či kvalitní dopravní obslužnost, a ne 
přebírat funkce venkovní galerie. n

Záměr, nebo neschopnost?

Radnice plánuje zrušení MŠ Buková a manipuluje 
s fakty a čísly. Záměr, nebo neschopnost? „Nutná 
rekonstrukce“ budovy (jednou na stacionář, podru
hé na jesle) je „plánována“ na 60 mil. Kč. Bohužel 
ne v rozpočtu. Potřebných je možná ale i  deset
krát méně. Současná kapacita v Praze 3 dle ve
dení radnice je dostačující. Osm tříd fungujících 
provizorně v ZŠ a problematické umísťování dětí 
dosáhnuvších tří let po prázdninách hovoří o ně

čem jiném. A zvažoval na radnici někdo zhoršení 
časové dostupnosti? Občané se bouří a píší peti
ci. Mají plnou podporu klubu Ž(n)S. Parukářce opět 
jednou hrozí zástavba. Na jejím severním úpatí de
veloper plánuje výškovou zástavbu o 15 m přesa
hující horizont kopce. Na únorovém veřejném pro
jednání k záměru lidé dali jasně najevo s projektem 
svůj nesouhlas. Debaty se pro nemoc starostka 
Vladislava Hujová neúčastnila. Bohužel neposla
la za sebe adekvátní náhradu a na 150 občanů 
a občanek nemohlo dostat za radnici relevant
ní odpověď, co bude dál. Tlaku veřejnosti vede
ní MČ nakonec ustoupilo a záměr ve své stávající 
podobě zamítlo. Nová koncepce Radničních no
vin omezuje možnosti opozice a zavádí cenzurní 
prvky. Kontrola těchto „novin“ již nespadá pod re
dakční radu ale radu městské části. Zástupce za 
Ž(n)S Matěj Stropnický na protest takto kompe
tenčně okleštěnou redakční radu v prosinci opus
til. Autonomní sociální centrum Klinika obnovilo 
v ul. Jeseniova svou činnost. Hurá! Vládní před
stavitelé z Prahy 3 téměř nepřilo žili ruku k dílu. Zá
měr, nebo neschopnost? n

Ateliéry budou přidělovány podle jasných pravidel

Kultura je vlajkovou lodí naší městské části. 
Málokterá radnice se může pochlubit, že ka

ždoročně investuje prostřednictvím grantů do 
uměleckých projektů stejnou částku jako Pra
ha 3. Vedle řady dalších má Praha 3 jeden umě
lecký primát, který se dotýká hlavně výtvarných 
umělců. 

Žižkovská radnice spravuje bezkonkurenč
ní množství uměleckých ateliérů – má jich dob
rou stovku. 

Díky těmto nebytovým prostorám je přede
vším Žižkov ostrovem výtvarných umělců. Aby 
jím zůstal i nadále, vytvořili jsme jasná transpa
rentní pravidla jejich přidělování. 

Bude ukončena dosavadní praxe, kdy byl na 
uvolněné ateliéry vytvořen jakýsi pořadník, jenž 
preferoval především nájemce označené jako 
„začínající umělce,“ kteří prostory získávali za 
symbolické nájemné. Nikdo přitom na radnici 
dnes neví, jak byl tento seznam vytvořen, kdo 
o něm a za jakých podmínek rozhodoval, ani 
neexistuje žádná transparentní metodika, kte
rá by výběr a preference jednotlivých nájemců 
zdůvodňovala. Ateliéry, které jsou již historicky 
velmi často zneužívány k bydlení místo umělec
ké činnosti, tak byly přidělovány za směšné ná
jmy podle velmi neprůhledných pravidel. 

Podle nových pravidel budou naopak uvol
něné ateliéry soutěženy v  otevřených výběro
vých řízeních, v nichž vedle nájmu bude přihlí
ženo také například k „benefitům,“ jež vyplývají 
ze skutečnosti, že daný umělec bude tvořit 
v Praze 3. n

Ohlédnutí 

Musím se hned na začátku přiznat, že jsem 
hodně dlouho přemýšlel, co bych Vám, čte
nářům, mohl v  1500 znacích sdělit. Informací 
o dění na MČ Praha 3 a v  jejích orgánech již 
dnes dostáváte nesčetně, a to i zásluhou prá
ce zastupitelů z  předešlého volebního období. 
Rovněž jsou přístupné údaje o hospodaření ak
ciových společností městské části, např. Sprá
vy majetkového portfolia Praha 3 a. s., které se 
podařilo snížit provozní náklady, zefektivnit čin

nost, a směřuje k  expanzi i mimo území Pra
hy 3. O tom, co se vše podařilo dosáhnout, jste 
již byli v předvolebním boji rovněž obeznámeni. 
Zde se tedy omezím pouze na můj vlastní po
hled na uplynulé čtyři roky mého působení na 
radnici MČ Praha 3. Co mi daly a co mi vzaly? 
Být zastupitelem a  tím i politikem na poloviční 
úvazek je často náročné. Důvodů je hned něko
lik, musíte totiž vedle veřejně prospěšné činnosti 
plnit i pracovní povinnosti u svého zaměstnava
tele, věnovat se dostatečně své rodině a sou
časně plnit další povinnosti spojené s veřejným 
životem – absolvovat porady, koaliční jednání, 
zasedání komisí a výborů, veřejné i individuální 
diskuse, připravovat se na zasedání ZMČ a ab
solvovat je apod. Náročnost spočívá i v tom, že 
o své práci musíte neustále přesvědčovat, hlav
ně své oponenty, a to i v případech, kdy vás ne
zřídka počastují nehezkými slovy. Naštěstí není 
vše jenom černé nebo bílé. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat rodině za jejich podporu a hlav
ně prarodičům, bez kterých bych tuto veřejnou 
službu nemohl vykonávat! n

Pavel Ambrož – KSČM Tomáš Štampach – Strana svobodných občanů

Lukáš Haupt – Žižkov (nejen) soběDavid Gregor – ČSSD

Lucie Vítkovská – ODSSimeon Popov – TOP 09
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důležité informace

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, niko
liv pro živnostníky a firmy! Nevhazujte sta
vební suť, nebezpečné odpady a odpad ze 
zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma 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. Kon
tejnery jsou hrazeny Magistrátem hlavního města 

Prahy. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný 
odpad a neznečisťovali okolí kontejnerů. n

Radnice zve na vítání občánků
Přijetím zákona o základních registrech 
nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost 
využívat informací pro oslovení rodičů 
nově narozených dětí pro jejich přivítání 
mezi občany MČ Praha 3. 

V databázi bylo možné najít datum 
narození dítěte a adresu trvalého bydli
ště. Vzhledem k tomu, že slavnost „ví
tání dětí“ má v třetí městské části dlou
holetou tradici a  byla rodiči dětí vždy 
velmi pozitivně hodnocena, radnice 

by ji ráda zachovala. Pokud máte zá
jem zúčastnit se tohoto obřadu a na
rodily se vám děti v rozmezí od května 
2014 do února 2015, ozvěte se, pro
sím, a  uveďte: jméno a příjmení dítě
te, datum narození, adresu trvalého 
bydliště a  příjmení rodičů; telefonicky: 
222  116  349 (Marta Valentová), poš
tou: Odbor kultury k  rukám M. Valen
tové, Lipanská 14, 130 85, Praha 3, e
mailem: martav@praha3.cz. n

ulice datum termín

Buková/Pod Lipami

 3. dubna 15.00–19.00

25. dubna 10.00–14.00

30. dubna 14.00–18.00

Jeseniova 143

 3. dubna 14.00–18.00

25. dubna  9.00–13.00

30. dubna 15.00–19.00

Přemyslovská/Orlická

 2. dubna 14.00–18.00

20. dubna 14.00–18.00

24. dubna 15.00–19.00

Sudoměřská/Křišťanova

2. dubna 15.00–19.00

20. dubna 15.00–19.00

24. dubna 14.00–18.00

Křivá 15
 1. dubna 14.00–18.00

21. dubna 15.00–19.00

Přemyslovská/Sudoměřská
 1. dubna 15.00–19.00

21. dubna 14.00–18.00

U Rajské zahrady/Vlkova

 4. dubna  9.00–13.00

22. dubna 14.00–18.00

29. dubna 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková

 4. dubna 10.00–14.00

22. dubna 15.00–19.00

29. dubna 14.00–18.00

Ambrožova/Malešická
11. dubna 10.00–14.00

15. dubna 15.00–19.00

Koněvova/V Jezerách
11. dubna  9.00–13.00

15. dubna 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo náměstí
 7. dubna 14.00–18.00

10. dubna 15.00–19.00

Tachovské náměstí
 7. dubna 15.00–19.00

10. dubna 14.00–18.00

Na Vrcholu/V Domově
9. dubna 15.00–19.00

18. dubna 10.00–14.00

nám. Jiřího z Lobkovic
 9. dubna 14.00–18.00

18. dubna  9.00–13.00

nám. Barikád
 8. dubna 14.00–18.00

17. dubna 15.00–19.00

Kostnické náměstí/Blahníkova
 8. dubna 15.00–19.00

17. dubna 14.00–18.00

ulice datum termín

Šrobárova/Květná 11. dubna  9.00–12.00

Pod Vrcholem/Na Balkáně 11. dubna 13.00–16.00

Jilmová/Na Vápence 12. dubna 13.00–16.00

Na Vackově/Pod Jarovem 25. dubna  9.00–12.00

Kam s bioodpadem
Občané z Prahy 3 mohou bioodpad odvážet do kompostárny v Dřevčické uli
ci v Malešicích či do sběrných dvorů Malešická 74 a Pod Šancemi 444. V měsíci 
dubnu mají také možnost bioodpad odložit do bio velkoobjemových kontejnerů 
na čtyřech stanovištích v Praze 3. n

Klub seniorů je 
otevřený podle 
potřeby
Nebytový prostor v Olšanské 7 
můžou zájemci navštěvovat kaž-
dý den dle potřeby, nikoliv pouze 
v úterý, jako tomu bylo na minu-
lé adrese v Hořanské ulici. Infor-
mace o programu poskytne paní 
Hanzlová na tel.: 605 861 305. n

Zápisy do mateřských škol
Zápis pro školní rok 2015/2016 se ve všech mateřských školách zřizovaných 
MČ Praha 3 bude konat ve dnech 15. a 16. dubna 2015 od 13.00 do 17.00 

hodin. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v jednotlivých MŠ 
k vyzvednutí od března 2014.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, evidenční list potvrzený dětským léka
řem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Komplexní údržba komunikací 2015
Současně bude zajištěn úklid komu
nikací a chodníků, vysprávky lokálních 
závad povrchů a pročištění kanalizač
ních vpustí. Pro zdárný průběh této 
akce je potřeba zajistit několik podmí
nek: uvolnění ulic a  chodníků od par
kujících vozidel, úklid prostor kolem 
stanovišť odpadových nádob. V týden
ním předstihu budou osazeny dopravní 
značky s vyznačením dne a hodin plat
nosti. V zóně placeného stání není 
majitel rezidenční nebo abonentní 
karty zbaven povinnosti uvolnit uli
ci od parkujícího vozidla.

 n Blok č. 1 – 28. 4. a 5. 10. 
Hollarovo náměstí, Květná,  Sobě
slavská (Votická–Hollarovo náměstí), 
Šrobárova (Soběslavská–U Vinohrad
ského hřbitova), U  Vinohradské ne
mocnice, U Vinohradského hřbito
va, Votická (Šrobárova–Květná)

 n Blok č. 2 – 29. 4. a 6. 10. 
Horní Stromky, Hradecká, Chru
dimská, Kouřimská, nám. Jiřího 
z Lobkovic, NN335 (Kouřimská–Kou
řimská), Písecká, Slezská (nám. Ji
řího z Lobkovic–Jičínská), Šrobáro
va (Jičínská–Soběslavská), V Horní 
Stromce

 n Blok č. 3 – 30. 4. a 7. 10. 
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nit
ranská (Vinohradská–Korunní), Peru
nova, Řipská (Vinohradská–Korunní), 
Slezská (Jičínská–U Vodárny), U Vo
dárny (Vinohradská–Korunní)

 n Blok č. 4 – 4. 5. a 8. 10. 
Baranova (plus spojka se Sudoměř
skou NN4749), Křišťanova, Lu
cemburská (Radhošťská–Jičínská), 
Olšanské nám. (parkoviště), Přemy
slovská (Radhošťská–Jičínská), Rad
hošťská, Sudoměřská, Žižkovo 
náměstí

 n Blok č. 5 – 5. 5. a 12. 10. 
Bořivojova (Ondříčkova–Orlická), 
Jagellonská, Laubova, Lucembur
ská (Milešovská–Radhošťská), Mile
šovská, nám. Jiřího z Poděbrad, 
Orlická, Přemyslovská (nám. Jiřího 
z Poděbrad–Radhošťská), Slavíkova 
(Ondříčkova–nám. Jiřího z Poděbrad), 
Velehradská

 n Blok č. 6 – 6. 5. a 9. 10. 
Bořivojova (U Rajské zahrady–Ku
belíkova), Čajkovského (Sladkov
ského nám.–Kubelíkova), Chvalova, 
Ježkova, Krásova (Kubelíkova–Sei
fertova), Kubelíkova, Lipanská (Tá
boritská–Bořivojova), Přibyslavská, 

Siwiecova, Sladkovského náměstí, 
U Rajské zahrady (Vozová–Havelko
va), Víta Nejedlého, Vlkova

 n Blok č. 7 – 7. 5. a 13. 10. 
Blahníkova, Cimburkova, Dali
milova, Husinecká, Jeronýmova, 
Kostnické náměstí, Krásova (Sei
fertova–Husinecká), Orebitská, Pod 
Vítkovem, Příběnická, Řehořova, 
Štítného (Blahníkova–Cimburkova), 
U Božích bojovníků

 n Blok č. 8 – 11. 5. a 14. 10. 
Havlíčkovo náměstí, Chelčické
ho (Prokopova–Lipanská), Chlumo
va (Seifertova–Prokopova), Lipanská 
(Chelčického–Havlíčkovo náměstí), Lu
páčova, Milíčova, Rokycanova (Pro
kopova–Chelčického), Štítného (Cim
burkova–Havlíčkovo náměstí)

 n Blok č. 9 – 12. 5. a 15. 10. 
Blahoslavova, Černínova, Čes
kobratrská, Chlumova (Koněvo
va–Roháčova), Jeseniova (spojka 
Žerotínova–Jeseniova a spojka Žerotí
nova–NN1782), Komenského ná
městí (Roháčova–Sabinova), Luká
šova, nám. Barikád, Ostromečská, 
Prokopovo náměstí, Roháčova 
(Prokopova–Koldínova), Rokycano
va (Prokopova–Koněvova), Sabinova, 
Tachovské náměstí, Tovačovského, 
Žerotínova (Blahoslavova–Koldínova)

 n Blok č. 10 – 13. 5. a 16. 10. 
Basilejské náměstí, Biskupco
va (ZelenkyHajského–Jana Želivské
ho), Domažlická, Hájkova, Kališ
nická, Ke Kapslovně, Koldínova, 
Malešická (Basilej.nám.–Na Paru
kářce, včetně zálivu), Na Parukářce, 
Pražačka, Roháčova (Koldínova–Ze
lenkyHajského), U  Zásobní zahra
dy, ZelenkyHajského, Žerotínova 
(Koldínova–ZelenkyHajského)

 n Blok č. 11 – 14. 5. a 19. 10. 
Hraniční (Na Balkáně–Koněvova), 
Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkov
skou vozovnou–Na Vlastním), Na 
Hlídce (Na Balkáně–Koněvova), Na 
Ohradě, Na Vlastním, Nad Ohra
dou, Strážní (Na Balkáně–Koněvo
va), Šikmá, V Bezpečí, V Domově 
(Za Žižkovskou vozovnou–Pod Vr
cholem), Za Žižkovskou vozovnou 
(Koněvova–Kunešova)

 n Blok č. 12 – 15. 5. a 20. 10. 
Ambrožova, Basilejské náměstí 
(východní strana ), Biskupcova (Jana 
Želivského–Jeseniova), Buchovcova, 
Jilmová (celá–mimo parkoviště proti 

č. p. 9–11), Loudova, Malešická (Ba
silejské nám.–Ambrožova), Na Hlíd
ce (Koněvova–Jeseniova), Na Vápen
ce, Na Viktorce, Rečkova, Strážní 
(Koněvova–Jeseniova), U Staré cihel
ny, Viklefova, Za Žižkovskou vo
zovnou (Koněvova–Jilmová)

 n Blok č. 13 – 18. 5. a 21. 10. 
K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcho
lu, Křivá I (spojka Luční–Luční), Křivá 
II, Luční, Na Balkáně (Na Vlastním–
Spojovací), Na Lučinách, Na Vrcho
lu, Nad Lukami, Pod Vrcholem, 
U  Kněžské louky, V Domově (Pod 
Vrcholem–K Lučinám), V Okruží

 n Blok č. 14 – 20. 5. a 22. 10. 
Květinková (V Zahrádkách–Na Jaro
vě), Mezi domky (Za Vackovem–Na 
Vackově), Na Chmelnici, Na Mokři
ně, Na Rovnosti, Na Vackově (Pod 
Jarovem–Malešická), Pod Jarovem, 
Pod Lipami (Na Jarově–Plavínová, 
včetně slepého úseku), Schöfflerova, 
V Zahrádkách, V Zeleni (V  Zahrád
kách–Na Mokřině), Za Vackovem

 n Blok č. 15 – 30. 5. a 18. 10. 
Husitská (Koněvova–Trocnovská, pra
vá strana do centra), Jičínská (Olšan
ské nám.–Vinohradská), Koněvova 
(Jana Želivského–Husitská, pravá stra
na do centra, parkoviště u ul. Pražač
ka), Prokopova (Husitská–Rokycano
va), Seifertova (Italská–Táboritská)

 n Blok č. 16 – 31. 5. a 17. 10. 
Husitská (Koněvova–Trocnovská,levá 
strana do centra), Jičínská (Vinohrad
ská–Korunní), Koněvova (Jana Želiv
ského–Husitská, levá strana do cent
ra), Korunní (U Vodárny–Šrobárova), 
Vinohradská (Jičínská–J. Želivské
ho,levá strana do centra)

 n Blok č. 17 – 19. 5. a 26. 10. 
Blodkova, Bořivojova (Ondříčko
va–Kubelíkova), Čajkovského (On
dříčkova–Kubelíkova), Fibichova, 
Křížkovského, Ondříčkova (Slaví
kova–Žižkovo náměstí), Pospíšilo
va, Slavíkova (Ježkova–Ondříčko
va), Ševčíkova, Škroupovo nám., 
Zvonařova

 n Blok č. 18 – 21. 5. a 23. 10. 
Jeseniova, NN1782, Pod Paru
kářkou, V Kapslovně

 n Blok č. 19 – 22. 5. a 27. 10. 
Buková, Habrová, Květinková (Na Ja
rově–Pod Lipami), Na Jarově, Osiková 
(Pod Lipami–Habrová), Pod Lipami 
(Na Jarově–Koněvova), V Jezerách

Cyklická deratizace v Praze 3
V termínu od 1. do 30. dubna bude probíhat deratizace v úseku Spojovací – sídliště Chmelnice, sídliště Jarov, Koněvova 
a k ní přiléhající ulice po Ohradu, parky – Pražačka, Ohrada, Krejcárek, Jana Želivského, Basilejské nám., Malešická, Ol
šanská, Olšanské nám., Parukářka, nám. Jiřího z Poděbrad, Jeseniova – Ostromečská, Hollarovo nám. n



11

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | DUBEN 2015

kultura

Letošní Apríles vzdá hold 
československému undergroundu
Pátý ročník multižánrového festivalu Apríles, za kterým stojí studenti Arts Managmentu VŠE, 
proběhne v sobotu 25. dubna na Parukářce. Tematicky se tentokrát zaměří na hudební under-
ground 70. a 80. let.

Výstava Barák na vodstřel zachycuje starý Žižkov před asanací

Poznávacím zname-
ním festivalu Apríles, 
který kdysi vznikl 
jako pouhý student-

ský projekt a funguje jako 
jedna z hlavních doprovod-
ných akcí Majálesu, je jeho 
multižánrová nevyhraněnost.

„Celý projekt je neziskový, 
přístupný zdarma a dostupný 
tak všem zájemcům o jakouko-
li oblast zaměření festivalu. Od 
začátku našeho působení na 
Praze 3 v roce 2014 se snažíme 
o navázání na místní specifickou 
kulturu Žižkova a o spolupráci se 
subjekty sídlícími či působícími 
na Žižkově a jeho blízkém okolí. 

Vytváříme tak specifický lokální 
festival jak pro rezidenty, tak ná-
vštěvníky této neobyčejné praž-
ské čtvrti,“ vysvětlila Denisa 
Steinocherová za organizač-
ní tým.

Zatímco minulý rok se za-
měřil na začínající punko-
vé kapely, tento rok nabídne 

profesionální soubory pro-
třelé mnohaletými hudeb-
ními zkušenostmi, ale i na-
dějné formace, jež patří 
k vyhledávaným jménům 
tuzemského podhoubí. Na 
pódiu se vystřídají kapely 
jako experimentální punk-
-hardcorová legenda Už jsme 
doma, thrash-rock´n´rollová 
parta Hentai Corporation, 
rockoví Nil s charismatickým 
ženským vokálem, punkroc-
koví Curlies nebo garážoví 
dříči The Drain. Kromě toho 
jsou naplánovány přednáš-
ky a workshopy, které budou 
mít za cíl seznámit veřejnost 

s tajemným undergroundem. 
Podle pořadatelů ale dopro-
vodný program nebude jen 
melancholické vzpomínání na 
minulost, nýbrž aktivní for-
mou zasvětí přítomné do jed-
né z nejvýznamnějších etap 
československé hudební his-
torie. Na návštěvníky čeká 
i zpřístupněný Bunkr Paru-
kářka, kde bude probíhat část 
programu o undergroundu, 
nebo zde bude k vidění výsta-
va o studené válce.

Letošní ročník Aprílesu se 
koná pod záštitou zástupce 
starostky Alexandera Bellu. n

-ham-

Festival 
proběhne 
i v Bunkru 
Parukářka

Apríles se koná na Parukářce již po páté

Festival Apríles dává možnost 
vystoupit i začínajícím kapelám

Až do konce dubna se koná výsta-
va v galerii kavárny Saturnin, kte-
rá návštěvníky vrátí zpět v čase do 
doby, kdy místo dnešní výstavby 
panelových domů stály na Žižkově 
ještě staré činžáky.

Jedinečnou atmosféru starobylých 
domů, které podlehly asanaci v 80. 
letech minulého století, si uchovaly 
amatérské fotografie Heleny Šulco-
vé, jež jsou k vidění v kavárně Satur-
nin v ulici Orebitská 5. „Snažila jsem 
se na poslední chvíli zachytit poslední 
okamžiky posledních domů, které byly 
nakonec srovnány se zemí,“ uvedla au-
torka fotografií, jež měla schované 
v archívu přes 30 let. 

Barevné fotografie zobrazují jak 
osamělé vystěhované budovy, tak 
i pouliční a pavlačový život místních 
obyvatel. Poloprázdné ulice lemují 

prázdné regály opuštěných obchodů, 
zaparkovaná auta, anebo tu jsou za-
chyceni nejmenší obyvatelé Žižkova, 
jak si ledabyle hrají ve strmých ulič-
kách. Asanace počítala se zbouráním 
staré zástavby Žižkova až k Bulharu, 

kterou měla nahradit široká dálnice 
a paneláky. Po roce 1989 bylo bourá-
ní ale zastaveno. O žižkovské asana-
ci se můžou zájemci dozvědět více 15. 
dubna na debatě v Informačním cen-
tru Praha 3, kde se koná od 17 hodin 

přednáška architekta Ivana Vavříka, 
jenž v 80. letech veřejně inicioval zá-
chranu žižkovských domů před je-
jich likvidací. Výstavu také doplní 23. 
dubna od 19 hodin sousedská slav-
nost v kavárně Saturnin. n

Fotografie Heleny Šulcové jsou po 30 
letech k vidění v kavárně Saturnin

-ham-

foto: Apríles
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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

10. pá 19.30 Eben trio (T. Takemit-
su, A. Dvořák)

11. so 15.00 K. Jansová – flétna, 
A. Voborská – klavír (Jarní 
flétnové matiné - W. A. Mo-
zart, J. S. Bach a další)

13. po 19.30 Malá česká muzi-
ka Jiřího Pospíšila (Co se 
škádlívá, rádo se mívá aneb 
české milostné písně vážně 
i nevážně)

14. út 19.30 M. Janoušková – hous-
le, A. Vavrušová – klavír (J. S. 
Bach, I. Stravinský a další)

16. čt 19.30 Vokální kvarteto 
The Swings 

21. út 19.30 V. Návrat – barokní 
housle, L. Kuta – moderní 
housle (J. S. Bach, G. Ph. 
Telemann a další)

25. so 15.00 Kinsky trio Prague 
(J. Suk, A. Chačaturjan, 
A. Arensky)

27. po 19.30 Jarní koncert souboru 
Musica Bohemica

28. út 19.30 Večer operních árií, 
duetů a písní v podání poslu-
chačů pěvecké třídy Martina 
Vodrážky  (výstupy z oper: 
Rusalka, Hubička, Don Gio-
vanni a dalších)

29. st 19.30 Epoque quartet 
(W. A. Mozart, L. Janáček 
a Crossover)

VÝSTAVY
Do 17. 4. „Cesty našich snů“
Blanka Proksová a Zdeněk Proks – 
malba, plastika, fotografie
23. 4. – 22. 5. „Paralelní cestou“
Milan Křenek – obrazy, Josef Borec-
ký – sochy

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

12. ne 19.00 O. Škoch & Nitky + 
Trojka Zuzany Homolové

17. pá 19.00 Tam Tam Orchestra + 
Tam Tam Batucada + hosté

21. út 19.00 V. Mišík & ETC 40
22. st 19.00 V. Mišík & ETC 40
24. pá 19.30 TiNG, křest CD
25. so 15.00 Pohádkový Žižkov: Di-

vadelní společnost Koňmo: 
Vodnická pohádka

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

9.–30. 4. Gordan Stanić – „Bosno 
moje, ušlechtilá, milá“

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. st Švestka
 2. čt Afrika
12. ne Dlouhý, široký a krátkozraký
14. út Akt (zadáno)
15. st Vyšetřování ztráty třídní 

knihy (zadáno)
16. čt Němý Bobeš (zadáno)
19. ne Vražda v salónním coupé
21. út Cimrman v říši hudby
22. st Dobytí severního pólu
23. čt Němý Bobeš
26. ne 16.00 + 19.00 Blaník
28. út Záskok pro HELPPES 
29. so České nebe
30. čt České nebe

HOSTÉ ŽDJC
 3. pá Miro Gavran: Smích zakázán 

(3D company)
 4. so Woody Allen: Central Park 

West (3D company)
 5. ne Gloria Montero: Frida K. (3D 

company)
10. pá Ondřej Lážnovský: Tahle 

země bude pro starý (Diva-
dlo Aqualung)

11. so 14.00 Pokusme se společně 
(DDM JM)

13. po Neil Simon: Rande s duchem 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)

17. pá H. Roušar a hosté (koncert)
18. so Cimrman, Smoljak, Svěrák: 

The Stand In (Cimrman Eng-
lish Studio)

20. po Nenad Brixy: Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku! (Divadlo 
Aqualung)

24. pá Kryštof Hanzlík, Jules Verne: 
Vynález zkázy new generati-
on (Divadlo Aqualung)

25. so R. Jaroš, J. Neuberg, M. No-
háč, F. Vlček, O. Lážnovský 
a K. Mocová: Pytlákova 
schovanka 2010 aneb 
šlechetný milionář (Divadlo 
Aqualung)

27. po Neil Simon: Drobečky z per-
níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Činoherák Ústí
 7. út William Shakespeare: 

Dva páni z Verony
 8. st Jan Balabán: Zeptej se táty
 9. čt Martin McDonagh: Kráska 

z Leenane

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

Rezervace vstupenek na www.kinoaero.cz 
a každý všední den po–pá 10–17 na tel. 

čísle: 608 330 088. Možnost zakou-
pení lístků na všechna představení 

kina Aero i v pokladně kina Světozor, 
Vodičkova 41, Praha 1, tel. 224 947 566 

a v Bio Oko, F. Křížka 15, Praha 7, tel. 
233 382 606 a online na www.kinoaero.cz.

Kino Aero doporučuje 
z dubnového programu: 

 7. út 20.30 Filmjukebox | Píseň 
moře

 9. čt 20.00 Samba – slavnostní 
premiéra

13.–15. 4. FLIM – festival tibetských 
filmů a filmů o Tibetu

16. čt 19.45 National Theatre Live| 
The Hard Problem

21. út 20.30 Večer FAMU
22. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 43
25. so 18.15 MET: Live in HD | Sed-

lák kavalír + Komedianti
28. út 20.30 Aero Naslepo
29. st 20.30 National Theatre Live| 

Pohled z mostu

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 7. Teorie všeho
14. Divočina
21. Perný den
28. Píseň moře

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00. Aktuální program na 
www.kinoaero.cz. 

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

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

výstava ve foyeru:
1.–29. 4. Divadlo a studenti digitální-

ho věku 4 – ÚVT FMK UTB 
Zlín

 2. čt 19.30 Music Infinity: Shield 
Pattern + Midarcondo 

 3. pá 19.30 Monika Roscher a big-
band + support

 6. po 19.30 Other Music: Virginia 
Wing a support: Div I Ded 

 7. út 19.30 Žánrové ceny APH
 8. st Punkt meets Music Infinity: 

DB 17.00 Workshop 1: Flo-
ex: Creative process: Náhled 
pod pokličku tvorby Floexe, 
18.30 Koncert 1: Irena + 
Vojtěch Havlovi, Live Remix 
– Erik Honoré, Ingar Zach, 
Strefenjunko + Sheriffs Of 
Nothingness; Koncert 2: Nils 
Petter MOLVÆR, Hamid Dra-
ke, Eivind Aarset, Jan Bang, 
Live Remix – Per Martinsen

 9. čt Punkt meets Music Infinity: 
DB 17.00 Workshop 2 Jan 
Bang: Live Sampling, 18.30 
Koncert 1: Clarinet Factory 
+ Floex, Live Remix – Audun 
Kleive, Jan Bang; Koncert 2: 
Erik Honoré – Heliographs, 
featuring Nils Petter MOL-
VÆR, Ingar Zach, Eivind 
Aarset, Live Remix – Stian 
Balducci

10. pá Punkt meets Music Infini-
ty: DB 17.00 Workshop 3: 
Sidsel Endresen: Vocalní 
improvizace; 18.00 Koncert 
1: Berg Orchestra – City 
without Jews, Live Remix: 
Sidsel Endresen, Jan Bang, 
Erik Honoré; Koncert 2: 
Streifenjunko + Sheriffs Of 
Nothingness, Live Remix: 
Fennesz

13. po 19.30 Satyricon
14. út 20.00 Squadra Sua 

– Handicops (dVA)
15. st 19.00 B. S. P.
16. čt 19.30 EuroConnections:  

Snow Ghosts
18. so 19.30 The Bad Plus 

+ support
23. čt 18.00 Planet Connection: 

Osaka Monaurail (japonský 
večer)

26. ne 19.30 Kabaret Caligula: Pan-
zerfaust – derniéra (dVA) 

27. po Kabaret Caligula: Panzer-
faust – derniéra (dVA)

28. út 20.00 TICHÁ OPERA: Stabat 
Mater (dVA)

29. st 20.00 KOLONIE/KARTEL: 
Konec Klementajn (dVA)

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

7. út + 8. st 20.00 Spitfire Company: 
Sniper’s Lake (premiéra)

 9. čt 20.00 ČESKÁ TANEČNÍ 
PLATFORMA 2015: Spitfire 
Company: Animal Exitus 

10. pá 20.00 ČESKÁ TANEČNÍ 
PLATFORMA 2015: Jiří Bar-
tovanec: GLOBE

11. so 21.00 ČESKÁ TANEČNÍ 
PLATFORMA 2015: Jozef 
Fruček a Linda Kapetanea 
(RootLessRoot) / DOT504: 
COLLECTIVE LOSS of ME-
MORY 

12. ne 15.00 | ČESKÁ TANEČNÍ 
PLATFORMA 2015: Michal 
Záhora / NANOHACH: Diptych 

12. ne 20.00 ČESKÁ TANEČNÍ 
PLATFORMA 2015: Jiří Ha-
velka / VerTeDance / Clarinet 
Factory: KOREKCE

14. út 20.00 Charlotta Öfverholm: 
LUCKY 

15. st 20.00 VerTeDance / ZRNÍ: 
Kolik váží vaše touha?

17. pá 19.00 Bílá velryba: Měsíční 
spirála (předpremiéra)

18. so 15.00 + 17.00 Barbora Lá-
talová a kol.: Karneval zvířat 
(dětem)

20. po 9.00 + 11.00 Mirka Eliášová: 
Svět z papíru (dětem)

22. st + 23. čt 20.00 Farma v jeskyni: 
Informátoři

27. po 11.00 + 15.00 Hana Polan-
ská Turečková / Pražský 
komorní balet: Kdo je na 
světě nejmocnější? (dětem)

28. út 20.00 Jana Drdácká: Ana&-
Sara / Vypravěčka (dětem)

30. čt 20.00 Lenka Vagnerová & 
Company: La Loba + Kon-
cert Jany Vébrové

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

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

 2. čt 20.00 De ImperfAction
 9. čt 20.00 Mnichovo smradiště
16. čt 20.00 Vyčůrat a spát
23. čt 20.00 Fask Luma + Traviny jas
30. čt 20.00 Sweet positive, a bitter 

sweet

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

 9. čt 17.00 vernisáž výstavy 
Soňa Zikmundová 

23.–25. 4. Jarní Korunní dvorky vždy 
od 15 do 18 hodin v Korunní

Studentský soubor H20 zve na reprízy hry To všechno ona, v níž se konfrontu
je anonymita internetové komunikace s křehkou lidskou emocionalitou. Projekt 
umělecké skupiny Oldstars uvede inscenaci běloruského autora Andreje Iva
nova ve svém žižkovském sklepě na Koněvově 61 ve dnech 10. a 13. dubna.

foto: H2O
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rozhovor

„Stará láska nerezaví,“ říká o Žižkovu 
Karel Cudlín
Ceněný fotograf a žižkovský patriot Karel Cudlín sice na Žižkově už nežije, ale po celou dobu roz-
hovoru bylo mnohokrát zmíněno, že tuto čtvrť pokládá stále za svou. O svoje vzpomínky a bohaté 
zkušenosti ze svého povolání se podělil i s Radničními novinami.

Vidím, že kam jdete, vždy máte u 
sebe fotoaparát. Zaujalo vás dnes
ka něco do té míry, že jste neodolal 
a cvakl spoušť?

Zrovna dnes ještě nic. Tenhle 
malý foťák nosím stále při sobě, 
a pokud natrefím na nějaký motiv, 
který se mi líbí, uchovám si ho na 
památku. 

Stalo se někdy, že by z  toho 
vzniklo větší dílo?

Spíše ne, je to hlavně pro moje 
potěšení. Bavím se tím. Ale může 
mě to inspirovat nevědomky do bu-
doucna, to je pravda. 

Přes čtyřicet let jste bydlel na 
Žižkově. Nestýská se vám po něm?

A jak. Před několika lety jsem se 
znovu oženil a odstěhoval do Hor-
ních Počernic. Ale kdykoli se zde 
objevím, musím říct, že stará láska 
nerezaví. Na Žižkov bych se vrátil 
okamžitě!

Do jaké míry se podle vás tato 
čtvrť změnila za tu dobu?

Před 40 lety byl Žižkov pocho-
pitelně jiný. Ale již tenkrát fungoval 
jako specifická čtvrť, spíše dělnická, 
kde se pohybovaly typické žižkov-
ské figurky. Byly tu malé továrnič-
ky okolo Pražačky, ty se v 70. letech 
bouraly. Malé dílny, ohrady… Cha-
rakteristických periferních prvků tu 
bylo hodně. Samozřejmě nechybě-
ly ani hospody – těch tu podle mě 
bylo daleko víc a navíc si uchovávaly 
ještě prvorepublikový ráz. K tomu 
tu nechyběla ani ona normalizační 
šeď, která přidávala Žižkovu kafkov-
skou atmosféru. Byl to vlastně vstup 
do centra Prahy, periferie, kde na 
Jarově stály akorát vily. Díky bohu 
tu jsou i kopce, které dodávají této 
čtvrti dojem zeleně – Vítkov a Pa-
rukářka. Dnes je Žižkov barevnější, 
jsou tu kluby, luxusní restaurace…

S  proměnou Žižkova jistě úzce 
souvisí i proměna pouliční foto
grafie. Jak moc se to dotklo přímo 
vás?

Kdysi byl Žižkov pro focení pří-
mo unikátní – jezdilo tu málo aut, 
nebyly reklamy, ale hlavně život se 
odehrával přímo na ulici. Děti hrály 
na silnici fotbal nebo hokej, jezdily 
na kole – to tenkrát šlo, protože za 
hodinu projelo pár aut. Takže ano, 
samotný způsob focení je dnes jiný.

Pamatujete asanaci Žižkova?
To mě bylo dvanáct let. Po ce-

lou dobu, kdy to probíhalo, jsem to 
ale nepovažoval za důležité. Mám 
i fotky, jak lidé vynášeli svoje věci 
a stěhovali se pryč, nebo dokonce 
vlastním upomínku v podobě šicí-
ho stroje, který si některý nájemník 
nechtěl odvést a já ho přitáhl domů. 
Tenkrát jsem to tak nevnímal – v rui-
nách jsem fotil akty s jednou holkou 
nebo nějaké opuštěné zátiší, v sedm-
nácti letech mi nepřišlo důležité zdo-
kumentovat samotné stěhování. Při-
tom na Krejcárku, kde jsem dlouho 
žil, bydleli velice zajímaví lidé, z té 
nejchudší vrstvy obyvatel. Do toho 
se zamíchali usedlíci z první repub-
liky, hospodští štamgasti, taxikáři, 
gambleři a jiní. Celá ta doba se boři-
la a vedle vznikalo sídliště. 

Co se týká focení, pro vás byla 
vždycky priorita zachytit člověka, 
chvilkový okamžik, který se jen tak 
nevrátí. Platí to stále?

Jasně. Už jako gymnazista jsem 
se například seznámil s jednou rom-
skou rodinou, chodil jsem za ní a dě-
lal černobílé fotografie. Bylo to pro 
mě zajímavý, zvlášť zachytit jejich 
způsob života. Romská komuni-
ta žije poblíž nás, ale je zcela jiná. 
Každý večer se u nich hrálo a zpíva-
lo, fascinující bylo slyšet je hrát na 
housle. Dnes je vše pestrobarevnější, 
promíchanější, abstrahovat nějakou 

situaci je daleko těžší, ale to neplatí 
jen o Žižkově, ale o čemkoli. 

Čím vás naposledy Žižkov 
překvapil?

Toho je moc. Nechci dělat něko-
mu reklamu, ale pokaždé si tu najdu 
příjemnou hospodu anebo bistro na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Najdete 
tu restauraci řeckou, italskou, bal-
kánskou… Samotné trhy jsou kapi-
tolou samy o sobě. Nejvíc mně zau-
jal letošní masopust. Samozřejmě se 
nejedná o žádnou venkovskou vese-
lici, ale svůj účel tu rozhodně má. 

Učíte i na FAMU. Co říkají vaši 
studenti na Žižkov?

Vedu lekce pro zahraniční stu-
denty a musím říct, že jen pohled 
z Hradčan na Žižkov je velice zaujal. 
Fascinovala je Žižkovská věž. Vůbec 
ten dojem ze Žižkova na ně velmi 
zapůsobil, protože cítili, že má ge-
nius loci. Když vidíte žižkovské pa-
norama, má zkrátka svoje specifické 
kouzlo.

O dnešní době se dá říct, že je 
tu přetlak výborných fotografů na 
našem trhu. Jaký má studium foto
grafie ještě vůbec smysl?

Stále je velký zájem o studium 
fotografie, především u studentů 
z Asie, kteří neváhají si za seminá-
ře zaplatit. FAMU má navíc reno-
mé nejlepšího studia fotografie ve 

střední Evropě. Kvůli digitalizaci 
a jednoduchosti je tu obrovský přet-
lak fotek.  Že se tím pak ale absolven-
ti neživí, je otázka jiná. Uplatnění je 
různé, jestli si zvolí komerční foto-
grafii, anebo uměleckou – pak větši-
nou mají práci navíc zcela jinou, kte-
rá je uživí, a focení je jen hobby.

Nedáte dopustit na Izrael, kam 
se často vydáváte na cesty. Do
konce jste kdysi pronesl, že je pro 
vás stejně významný jako Žižkov…

Je to krásná země, historicky, et-
nicky i přírodně hrozně pestrá. I ten 
konflikt má hluboké kořeny. Na 

rozdíl od Žižkova je pro mě Izrael 
neznámý a neokoukaný. Pro foto-
grafa je to ráj, fotit míjivé momen-
ty a různá zákoutí, které někde jinde 
jen tak nenajdete.

Vyzkoušel jste všechny možné 
typy fotografií. Do čeho byste ale 
nešel?

Určitě by mě nebavilo fotit nási-
lí. Obdivuju válečné zpravodaje pro 
jejich nebojácnost. Já jsem si zkusil 
svoji odvahu během demonstrací 
na Majdanu, nedostal jsem se sice 
do žádné krizové situace, že by ko-
lem mě umírali lidé. Přesto to napětí 
bylo všudepřítomné. 

Konflikt na Ukrajině, kterou také 
často navštěvujete, vás musel hod
ně zasáhnout.

Ukrajina je pro mě další srdcovou 
záležitostí. Jak to tam ale dopadne, 
nikdo neví. Země je ve velice proble-
matické situaci, jakou si lze jen těž-
ko představit. Začal jsem tam jezdit 
v 90. letech, nejdřív na Podkarpat-
skou Rus, pak jsem si zamiloval zá-
pad Ukrajiny, na Donbas jsem jezdil 
také rád. 

Je pro vás černobílá fotografie 
stále hlavní priorita?

Převládá u mě pocit, že černobí-
lou fotografií se umím pregnantněji 
vyjádřit. Kdybych fotil krajiny, bar-
vy by tam pochopitelně chyběly. Teď 
vydávám knížku svých černobílých 
fotografií, na to bude navazovat vý-
stava v Galerii Václava Špály.

Dělal jste pro časopis Respekt. 
Do jaké míry vás bavila zpravodaj
ská činnost?

Respekt je týdeník, čili onu továr-
nu, kdy musíte okamžitě poslat fot-
ku na online magazín, jsem nedělal. 
Našly se i reportáže, dělaly se roz-
hovory, takže klasická zpravodajská 
práce to nebyla, ale moc mě to bavi-
lo. Většinou jsem usiloval o to, aby 
to bylo zároveň sdělný a fungovala 
tu vnitřní angažovanost. Je to ale 
těžký – zpravodajskou/dokumen-
tární fotografii musíte udělat v ja-
kýchkoli podmínkách bez ohledu na 
počasí a jiné vnější vlivy. 

Kterou část Prahy kromě Žižko
va fotíte ještě rád?

Láká mě udělat cyklus fotografií, 
které by mapovaly současné před-
městí – tedy Horní Počernice, kde 
nyní bydlím – až k Žižkovu. Urči-
tě budu pracovat i s barvou, archi-
tekturou, kterou budu komponovat 
dohromady s lidmi. Na fotografii je 
nejdůležitější, aby v sobě nesla pří-
běh. Je zásadní, abyste zachytil to, 
co se děje přímo ve vás. n

Martin Hošna

Karel Cudlín
(nar. 1960) prožil téměř celý 
svůj život na Žižkově a neza-
pomínal na něj ani ve svém 
povolání profesionálního 
fotografa. Jeho černobílé 
fotografie pracují s detaily, 
lidskými příběhy i pomíjivými 
událostmi, za což si vysloužily 
opakované ocenění v prestižní 
fotografické soutěži Czech 
Press Photo. V rámci doku-
mentární fotografie se věnoval 
romské problematice, většina 
jeho díla vzniká na cestách 
(Izrael, Ukrajina, Kavkaz, New 
York). Karel Cudlín pracoval 
také jako oficiální fotograf 
Václava Havla.Na fotografii 

je nejdůležitější, 
aby nesla v sobě 
příběh
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inzerce

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

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

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová
Tel. 604 887 365 Koněvova 205, Praha 3

www.diabetologiepraha3.cz 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 OBKLADAČSKÉ PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

zajišťujeme veškeré druhy úklidových prací včetně 
vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

Objednávky inzerce do Radničních novin 
5/2015 zasílejte do 15. 4. 2015 na adresu 

RN.inzerce@praha3.cz

�n Hájek�zedník�živnostník.�Provádím�
veškeré�zednické,�obkladačské,�ma-
lířské,� podlahářské� a� bourací� práce�
s� odvozem� suti.� Rekonstrukce� bytů,�
domů,� nebyt.� prostor.� Praha� 3,� 2� a�
okolí.�Tel.:�777�670�326.

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

�n Malířské a lakýr. práce+úklid, lev
ně/kvalitně p. Sus Tel.: 603 505 927.

�n VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 
a oprava rozvodů plynu, vody, ka
nalizace a topení. Vladimír Tymeš, 
telefon: 603 937 032, www.voda
plyntymes.cz.

�n Přímý� zájemce� koupí� dva� byty� v�
Praze.�Menší�byt�pro�dceru�1–2+1�a�
větší�3–4+1.�Platba�hotově.�Dluhy�vy-
platím,� možné� i� před� privatizací.� Na�
stěhování�nespěchám,�lze�i�na�dožití.��
Tel.:�608�661�664.

�n HODINOVÝ MANŽEL – profesio
nální pomocník pro opravy, montáže,�
údržbu�a�další�pomoc�ve�vaší�domác-
nosti,�na�zahradě,�chatě�nebo�v�kance-
láři.�Tel.:�736�140�942.

�n Žaluzie, rolety, plisé, sítě,  
garnýže,� šití� záclon,� markýzy,� ča-
lounění� dveří,� shrnovací� dveře,� re-
novace�oken,�silikon.� těsnění�–�30%�
úspora�tepla,�malování,�Petříček.�Tel.:�
606�350�270,�286�884�339,�www.�za-
luzie-rolety-praha8.cz.

�n Zavedená� úklidová� firma� od� roku�
2008� nabízí� kompletní� úklid� domác-
nosti�dle�potřeby.�Spolehlivě,�kvalitně�
a�levně.��Tel.:�777�717�818

�n Stropní� sušák� prádla� –� prádlo� se�
snadno�vytáhne�ke�stropu�a�nepřeká-
ží.�Montáž�na�míru.�Tel.:�602�273�584.

�n Čistíme� koberce,� sedačky,� poste-
le,� židle� ap.� mokrou� metodou� profi�
stroji� Kärcher� a� Vax.� Odstraňujeme�
špínu,�alergeny,�roztoče�a�skvrny�růz-
ných� původů.� Čistíme� kožený� náby-
tek,� myjeme� okna� a� podlahy.� Kvalit-
ně,� rychle� a� levně.� � Doprava� Praha�
ZDARMA.� � Tel.:� 777� 717� 818,� www.
cistimekoberce.cz

�n Malá�úklidová�firma�s�22�letou�praxí�
hledá� ÚKLID ČINŽOVNÍCH DOMŮ 
V  PRAZE.� Úklid� provádíme� společ-
ně�s�manželkou.Pravidelnost�a�kvali-
ta�je�naše�krédo.�Mob.:�776�789�688.�
p.�Heim

�n Nabízím� pomoc� v� domácnosti.�
Úklid,�okna�žehlení.�Tel.:�732�856�660.

�n Levné ubytování – 
Špindlerův Mlýn, Pension Kraus,  
tel.: +420 602 406 071, 
www.pensionkraus.cz

�n Koupím� byt� v� Praze� 3,� přímo� od�
majitele,�tel.:�604�617�788

�n Koupím� pozůstalost� po� zlatníkovi,�
hodináři,�i�na�díly.�Tel.:�274�814�448

�n Koupím� péřový� vánoční� stromek,�
betlém,�ozdoby�aj.�Tel.:�274�814�448

�n Garáž� dlouhodobě� pronajmu,�
Chelčického,� Praha� 3� –� Žižkov,� pod�
dvojím� uzamčením,� 2500� Kč/měs.�
Volejte�602�181�582

�n Koupím� loutky,�hračky�do�r.�1970,�
betlémy,�pohlednice�tel.:�274�814�448

�n Koupím�lidový�kroj.��
Tel.:�274�814�448

�n !! Odvoz starého nábytku na 
skládku. Vyklízení sklepů, bytů, po
zůstalostí atd. Naložíme a odveze
me cokoliv. Stěhování všeho dru
hu. Tel.: 773 484 056

�n Individuální výuka angličtiny 
a němčiny. Tel.: 733 363 404

�n Koupíme� půdní� prostory� v� Praze.�
Volejte,�prosím,�tel.:�736�419�865.

�n Prodej čerstvého pečiva Lucem
burská 22 – roh Orlická. Pečivo – 
zákusky – přírodní šťávy – káva – 
suché plody. Po–pá 7.30–19.00

�n SMP�Praha�3�a.s.�nabízí�živnostní-
kům�z�Prahy�3�provozujícím�řemeslné�
činnosti�možnost�zařazení�do�portfo-
lia�oslovovaných�subjektů�při�údržbě�
a� opravách� domů� ve� vlastnictví� MČ�
PRAHA� 3.� V� případě� zájmu� prosím�
zašlete�stručnou�prezentaci�Vaší�čin-
nosti�na�:�info@smppraha3.cz.

�n KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, 
NÁTĚRY. Kvalitní opravy a nové 
střechy. Tel.: 605 350 665, www.
strechyjarnov.cz.

�n Vitální�a�pohod.�74l� vdova�finanč-
ně�nezávislá�bydlící�v�P3�hledá�příte-
le�přítelkyni�k�procházkám�Prahy�příp.�
ke�společné�dovolené.�ZdeňkA,�TEL.:�
731�855�658

�n Koupím gramofonové desky LP,�
Rock,�POP,�Jazz,�zahraniční�i�české.�Tel.:�
222�317�231,�po–so�11.00–18.00�hodin.
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Přihlašte svou školu na Aprílový běh s kuřetem

Sportovní klub Jeseniova 
pořádá ve čtvrtek 9. dub-
na již dvacátý první ročník 
Aprílového běhu s kuřetem. 
V rámci závodu proběhne 
již tradiční dobrovolná sbír-
ka POMOZTE DĚTEM! SBÍR-
KA PRO KUŘE, která je spo-
lečným projektem České 

televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti.

Závod, který je určen školám 
i jednotlivcům a je pro děti prv-
ního stupně, startuje ve čtvrtek 
9. dubna v 9.30 na Židovských 
pecích. Pro děti jsou připrave-
ny tratě v délce 500, 700, 900 

a 1 100 metrů. Školní družstva 
i jednotlivci se mohou do 7. 
dubna hlásit telefonicky nebo 
faxem na číslo 222 720 497 
nebo e-mail: sport@zsjesenio-
va.cz. A pro všechny závodníky 
je připravena odměna. Více na 
www.jeseniova.cz n

-mot-

ze života Prahy 3/dopisy čtenářů

Občanské sdružení BUČI a jeho předseda Bc. Štěpán Kavur
Vás srdečně zvou na II.ročník hudebně-tanečního večera 

u příležitosti Mezinárodního dne Romů 2015

Benefiční koncert sdružení BUČI

10.4.2015 
V 19.00 HODIN 
HUDEBNÍ KLUB
NOVÁ CHMELNICE, 
KONĚVOVA 219, 
PRAHA 3

PŘIJĎTE ZA DOBROU ZÁBAVOU

Program: dobrá hudba, zpěv
a tanec pro účinkující i publikum •
K tanci a poslechu zahrají: Folklorní
soubor Marcinovci se sólistkou
Sárou Kaliašovou, skupina J.J.M.
(Jaroslav Zbilý) Trio Romano (Migel
Horvát) • Dětský taneční soubor
Jagory (Kristýna Gorolová) a další
hosté z ČR i zahraničí. • Moderují:
Iveta Demeterová a Jiří Pstružina •
Bohatá tombola • Vstupné 50 Kč •
Výtěžek bude věnován na
vzdělávání potřebných.  • 
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Partneři: Sdružení BUČI • Autoškola Kačmar • Gustav Käser Training 
International® • Harley Davidson Prague Czech Republic

Plaka?t BUC?I 2015:3  14.3.2015  19:41  Stránka 1

Aprílový běh s kuřetem startuje již tradičně v parku na Židovských pecích

Duben na farmářském tržišti Jiřák
Co se budu dít na trhu v jarním 
měsíci dubnu? Kromě běžných 
tržních dnů – středa, čtvrtek, 
pátek a sobota – se budou ten-
to měsíc konat dvě slavnosti  
Velikonoce a Jarní bylinky.

V pátek 3. a v sobotu 4. dub-
na budou na náměstí Jiřího 

z Poděbrad farmáři s veliko-
nočním zbožím i dobrým ob-
čerstvením. Těšit se můžete na 
dětskou kreativní dílnu, plete-
né pomlázky a spoustu dobrot, 
a to nejen velikonočních. 

Na slavnosti Jarní bylin-
ky v pátek 24. a v sobotu 25. 
dubna bude ten správný čas 

nakoupit bylinky vhodné k sad-
bě do záhonu nebo na balkón, 
řezané jarní bylinky a také růz-
né druhy pest, sladkosti s bylin-
kami a další překvapení. A jako 
na každé slavnosti si poslechne-
te živou muziku a dáte si výbor-
né občerstvení. Více na www.
farmarsketrziste.cz n

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Děkuji za způsob vedení 
diskuze k panelovým domům
Vážená paní starostko, obvykle tak 
nečiním, ale po včerejší schůzi v Ol-
šance na téma revitalizace panelo-
vých domů musím udělat výjimku 
a napsat, abych Vám a Vašim ko-
legům z radnice Prahy 3 vyjádřila 
velkou pochvalu a obdiv za to, jak 
jste včerejší schůzi vedli (organizace, 
časový limit) a hlavně profesionálně 
a bez emocí reagovali na argumenty 
a názory přítomných občanů. Někte-
ré názory a reakce lidí byly napros-
to nerelevantní a nekonstruktivní 
a bylo z nich patrné, že někteří ob-
čané se přišli na setkání „vyvztekat“ 
a „předvést“ své prezentační umění.

Myslím, že většina lidí z obvo-
du Prahy 3 je naprosto nadšena, že 
se radnice rozhodla před privatizací 
provést základní exteriérové úpra-
vy panelových domů. Dává to smy-
sl, aby radnice měla pod kontrolou 
vnější vzhled domů. Tím zcela logic-
ky demonstruje a bere zodpovědnost 
za to, jak se Praha 3 prezentuje na-
venek a za to jí patří velký dík.

Je pravdou, že do těchto domů 
se od druhé poloviny osmdesátých 

let nedala ani koruna a mohu po-
tvrdit, že ani jednou zde nedošlo 
k vymalování nebo nějaké rozsáh-
lejší údržbě ani uvnitř ani z vnějš-
ku. Rozhodně ale stojí za to počkat 
další dva roky a privatizaci provést 
se zpožděním, zato ale kvalitněji. 
Myslím, že takto racionálně uvažu-
je většina spoluobčanů.

Rozhodně Vám držím všem pal-
ce, abyste tuto akci zvládli a doved-
li ji ve slíbeném termínu do zdár-
ného konce. Nenechte se znechutit 
těmi, kdo vůbec neví, kolik se za 
touto aktivitou skrývá úsilí a práce. 
Ti se totiž dost často zmůžou pou-
ze na kritiku, a to obvykle na velmi 
nekonstruktivní a často velmi vul-
gárně podanou.

S pozdravem a přáním pěkných 
jarních dní,

Yvona Mazačová
redakčně kráceno

Den, kdy Praha plakala
14. února 1945, konec války byl již 
v dohledu. Velkoněmecká říše mlela 
z posledního. Byl všední den, krát-
ce po poledni. Praha po celou dobu 
okupace, byla až na jednu výjim-
ku, ušetřena spojeneckých náletů. 
14 února 1945 se vše změnilo. Drá-
žďany, ale také Praha se staly cí-
lem náletu 8. armády USAAF. Dle 

historiků přes 60 létajících pevností 
svrhlo na Prahu 152 tun pum. Ná-
let si vyžádal kolem 700 mrtvých 
a 1400 zraněných. Praha vedle ci-
vilních obětí, sčítala i veliké materi-
ální škody, kolem stovky domů bylo 
zcela zničeno, stovky dalších bylo 
těžce poškozených. Nejvíce zásahů 
postihlo oblasti kolem Radlic, Smí-
chova, Nového Města a Vinohrad. 
Zcela vyhořel vzácný benediktinský 
klášter Na Slovanech, byla zničena 
i veliká židovská synagoga na Vino-
hradech. Dobové fotografie ukazu-
jí zničené domy a hromady sutí na 
ulicích,  jako je Vinohradská, Slez-
ská, Korunní, či Karlovo náměstí. 
I po 70 letech se vznáší otazníky 
nad smyslem amerického únorové-
ho náletu nejen na Drážďany, ale 
i na Prahu. Desetitisíce lidí v závě-
ru války zcela zbytečně zahynulo. 

V případě Prahy mohlo jít 
o omyl, názory či hledání pravdy 
se i dnes různí. I po letech je nutno 
si oběti tohoto náletu připomínat. 
Pravda, byla to jen malá kapič-
ka hrůzy, na rozdíl od té, kterou si 
museli prožít lidé  ve Varšavě, Sta-
lingradě, Leningradě, či v dalších 
městech, přes které se přehnaly letec-
ké nálety.

Přemysl Votava
redakčně kráceno
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ze života Prahy 3

Kung-Fu v Praze 3 můžou 
cvičit všechny věkové kategorie
Kung-Fu škola Petry Lorenzové působí v Cimburkově ulici 19 v Praze 3 
již od roku 2003. Žáci všeho věku – od 5 let do důchodového věku – se 
zde věnují tradičnímu čínskému bojovému umění Hung Gar, zdravotně 
relaxačnímu Tai-ti, kontaktnímu čínskému boxu sanda či tradičnímu 
čínskému lvímu tanci. Trénuje se 2x týdně, pořádají se různé semináře, 
jezdí se na letní soustředění. 

Slovo z církví

Zapomenutý životní 
rozměr

Jsme zvyklí se dívat 
pod nohy, abychom 
nezakopli nebo do 
„něčeho“ nešlápli. Je 
to praktické. Kdo se 
dívá pod nohy, vidí 
překážky a nerovnos-
ti a může se jim vy-
hnout. Ovšem dívat 
se pod nohy nesta-
čí. Občas potřebuje-
me zvednout hlavu, 
abychom viděli, jestli 
jdeme správným smě-

rem. Nemusíme zvedat hlavu. Nikdo nás nepřinu-
tí k tomu, abychom se dívali nahoru. Pokud to 
tak chceme, můžeme žít zahleděni k zemi. Ale je 
to škoda. Pak vidíme ze života jen část, chybí nám 
výhled, přehled i nadhled. 

Blíží se Velikonoce. Blíží se nejdůležitější křes-
ťanské svátky. Kdo jim chce porozumět, měl by 
zvednout hlavu a otevřít srdce směrem k Bohu. 
Velikonoce totiž ukazují nad obzor pozemského 
života. Připomínají velikonočního hrdinu Ježí-
še Krista, který žil v našem světě a žil autentic-
ky, pravdivě a naplno. Nikdo nás nepřinutí, aby-
chom se ptali na pravý význam Velikonoc. Když 
nechceme rozumět, nemusíme. Ale pak nám bude 
v životě něco důležitého chybět: duchovní roz-
měr, hloubka i plnost. Velikonoce s Ježíšem Kris-
tem v nás chtějí probudit touhu po životě, pro 
který nás Bůh stvořil. Po životě beze strachu, ve 
svobodě a v naději. Kvůli tomu Ježíš Kristus pod-
stoupil potupnou smrt na kříži a pak vstal z hro-
bu. Tyto dramatické události otevřely lidem pří-
stup k pravému Životu. Každé Velikonoce znovu 
připomínají, že je možné žít ve svobodě, v pravdě 
a s nadějí. n

Z klubů a zájmových sdružení

„Na jevišti se mládne,“ shodně tvrdí členky Divadelního spolku Proměna
Divadelní spolek Proměna fungu-
je v rámci Centra aktivit pro senio-
ry obecně prospěšné společnosti 
Remedium a na Žižkově působí již 
od roku 2003. Od té doby si nejen 
v amatérských divadelních kruzích 
vydobyl řadu uznání. Divadlo za-
hájilo svou tvorbu autorskou hrou 
Proměna, která nakonec dala ce-
lému seniorskému souboru nejen 
název,  ale díky ní získalo i ocenění 
Karlínská tříska 2005. 

O dva roky později se pak divadel-
ní spolek zúčastnil přehlídky Karlín-
ské jeviště, kde za Vraždu v penzionu 
pro starší dámy v režii herečky Diva-
dla na Zábradlí Evy Stanislavové zís-
kal ocenění poroty. Inscenace Diva-
dlo bude! si v roce 2011 přivezla cenu 
z Národní přehlídky seniorského di-
vadla a z Karlínského jeviště uzná-
ní za obdivuhodný přístup k jevištní 
práci. Premiéra autorské hry Voď vás 
Pánbů se uskutečnila v dubnu 2012 
a v lednu 2014 si z Karlínského je-
viště soubor odnesl ocenění za hu-
dební a výtvarnou stránku inscena-
ce a herečky za výkony a schopnost 
přenést svěžest zralého věku na pu-
blikum. Čtyři herečky ze souboru si 
vyhlédl do svého filmu Babovřesky 
režisér Zdeněk Troška a dvě obsadil 
přímo do rolí svérázných „babek“.

„Celou dobu soubor funguje jako 
autorské divadlo tvořivých seniorek 

a seniorů, i když těch pánů tam bylo 
vždycky málo,“ dodává s úsměvem 
Helena Kubů, manažerka programů 
pro seniory Remedia Praha. „Všichni 
se na přípravách her podíleli vždy od za-
čátku až do konce, od návrhu tématu, 
přes scénář až po tvorbu kostýmů. Byl to 
poměrně náročný a zdlouhavý proces. 

To nyní chceme trochu změnit a rozhodli 
jsme se, že budeme dělat menší věci, aby 
byly rychleji nazkoušené a taky abychom 
ten čistě autorský a čistě seniorský sou-
bor otevřeli i mladší generaci,“ popisu-
je další směřování souboru směrem 
ke komunitnímu typu divadla Hele-
na Kubů. V současné době se chystá 

soubor nastudovat jednoaktovku, 
na kterou se právě vybírají herci.

Do divadelního spolku většinu 
členek přivedla náhoda. „Šla jsem 
do klubu cvičit a na recepci ležel pro-
gram různých kurzů a mezitím byl i uve-
den divadelní kroužek. Řekla jsem si, že 
bych to chtěla zkusit, ale neměla jsem 

odvahu, tak jsem řekla sestřenici, aby 
šla se mnou,“ popisuje svoje začátky 
v divadelním souboru jedna z čle-
nek Jana Chudlařská. „Mě sem zlana-
řila, bohužel dnes již zesnulá, zakládají-
cí členka a hlavní tahoun souboru Dana 
Jarošová, když někoho rychle potřebova-
li na záskok,“ vzpomíná další z dam 
Lída Böhmová.

Kromě autorských her vystupu-
je Divadelní spolek Proměna na růz-
ných akcích, jako je například Vino-
hradské vinobraní na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Pravidelně hostuje také 
v Paláci Akropolis na Festivalu inte-
grace Slunce, který propojuje svět 
zdravých a handicapovaných. S pás-
mem veselých scének členové souboru 
navštěvují také domovy seniorů.

„Co bych si opravdu přála, je, aby-
chom měli vlastní zkušebnu. Už jen 
z toho důvodu, abychom mohli cvičit 
pohyb na jevišti. Jinak je to potom na 
velkém divadle jedna velká improvizace.  
Můj sen je mít malou amatérskou scé-
nu,“ uzavírá Helena Kubů. n

-mot-

Nejdelší tradici má ve 
škole trénování tra-
dičního Kung-Fu, 
styl Hung Gar. Po-

kročilejší žáci se věnují závod-
ní činnosti a mají v ní i nej-
různější úspěchy. Mezi žáky 
školy je několik mistrů re-
publiky, medailisté ze zahra-
ničních soutěží i nositel dvou 
bronzových medailí z mistrov-
ství světa. 

Tai-ti je klidná, relaxační 
forma pohybu, které se žáci 
věnují především pro posíle-
ní svého zdraví. A nejmladší 
aktivitou je čínský kontakt-
ní box sanda (verze s lehkým 
kontaktem se nazývá qingda). 
Ta má v celé České republice 
jen krátkou dobu trvání – od 
roku 2014. O tento druh bo-
jového umění je velký zájem 

a trénuje jej mnoho dětí i do-
spělých. Mezi žáky školy je 
i mistr republiky. Petra Loren-
zová působí v ČR jako hlavní 
rozhodčí pro tuto disciplínu.

Poslední aktivitou školy je tra-
diční čínský lví tanec, se kterým 
se žáci školy účastní různých, 
především slavnostních vystou-
pení. V Praze 3 žáci vystoupili na 

Vinohradském vinobraní v roce 
2012. Podrobnosti o škole na-
jdete na www.kungfu-praha.com 
nebo tel.: 606 582 848. n

Petra Lorenzová

Divadelní spolek Proměna
REMEDIUM Praha o.p.s.
Křišťanova 15
email: helena.kubu@remedium.cz, 
senior@remedium.cz
tel.: 272 739 833
www.divadlopromena.cz

Členové divadelního souboru Proměna se podílí nejen na tvorbě scénářů, ale sami si vyrábějí i kostýmy

Zájemci se mohou naučit i KungFu se zbraní

ThDr. Bronislav Kaleta, 
kazatel Církve bratrské na Žižkově 

foto: KungFu škola

foto: Proměna
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ze života Prahy 3

Dětské dopravní hřiště 
se otevírá 
Slavnostní zahájení již 13. sezóny se uskuteční v neděli 26. 
dubna od 11.00 do 18.00 hodin na Dětském dopravním 
hřišti Jilmová. Vstup na akci je volný.

Otevření nové sezóny bude mít již 
tradičně bohatý doprovodný pro-
gram. Žonglérské kousky předvede 
skupina Mix Trix a chybět nebude 
ani vystoupení Vladimíra Vidima – 
držitele několika rekordů v jízdě na 
vysokém kole a jednokolce. Děti se 
mohou těšit také na koloběžkové zá-
vody o ceny.

Vedle tradičně nabízených slu-
žeb, jako jsou půjčovna kol, od-
rážedel, koloběžek, cyklistických 
přileb i nabídky občerstvení, připra-
vilo dopravní hřiště na letošní sezó-
nu několik novinek. „Rozšířili jsme 

vozový park šlapacích autíček o čtyři šla-
pací dvoustopé káry, pořídili jsme nové 
ochranné přilby, čekárna autobusové za-
stávky se rozrostla o nové lavičky a stoly 
a změnou prošlo i fungování železniční-
ho přejezdu,“ popisuje vedoucí hřiště 
Stanislav Vopěnka.

K tradičním akcím na dopravním 
hřišti pak dále patří oslavy k ukon-
čení a zahájení školního roku nebo 
mikulášská nadílka. V letošním roce 
dochází k úpravám otevírací doby 
pro veřejnost. Každý den včetně 
sobot, nedělí a svátků bude hřiš-
tě otevřeno od 14.00 do 19.00 hod. 

V průběhu letních prázdnin bude 
o sobotách a nedělích zavřeno. V říj-
nu se otevírací doba hřiště zkrátí 
o hodinu a zavírat se bude v 18.00 
hod. Cena vstupného zůstává beze 
změny. Více na www.prazacka.cz 
a na vývěskách v areálu dopravního 
hřiště. n

-red-

Koordinátoři projektu Comenius 
navštívili ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Učitelé a žáci z osmi evropských 
zemí zavítali na ZŠ a MŠ náměs-
tí Jiřího z Lobkovic. Od 9. do 12. 
března zde probíhalo setkání koor-
dinátorů projektu, pedagogů i dětí, 
s nimiž škola spolupracuje v mezi-
národním projektu Partnerství škol 
Comenius. 

Pro pedagogy znamená práce na 
projektu zahraniční zkušenost, mož-
nost setkat se s kolegy z evropských 
škol, seznámit se se způsoby a meto-
dami jejich práce, zkusit si pracovat 
s jejich žáky, porovnat školní pro-
středí a navázat vzájemné kontakty. 
Pro žáky je účast v projektu výbor-
nou příležitostí zlepšit se v komu-
nikaci v anglickém jazyce, seznámit 
se s  reáliemi spolupracujících zemí 
a zvýšit si povědomí o životě a dění 
v Evropě.

„Účastníkům setkání jsme kromě ško-
ly a její činnosti představili také naši 
městskou část, včetně návštěvy radnice 
nebo Žižkovské věže a samozřejmě jsme 
jim ukázali i ty nejzajímavější památky 
Prahy,“ přiblížila ředitelka školy Na-
děžda Hrebíková. Setkání zakončily 
závěrečné prezentace jednotlivých 
zúčastněných zemí a dětská tisková 
konference.

Mezinárodní program Partner-
ství škol Comenius je součástí evrop-
ského Programu celoživotního učení 
a je podporovaný grantem Národ-
ní agentury pro evropské vzděláva-
cí programy. Učitelé ZŠ a MŠ nám. 
J. z Lobkovic již navštívili školy ve 
Skotsku, Itálii, Řecku, Rumunsku, 
na Kypru a v Turecku, následovat 
bude do konce tohoto školního roku 
ještě návštěva Bulharska a Polska. n

-mot-

Z našich škol

„Jsme nejen sportovní škola,“ upozorňuje ředitel ZŠ Jeseniova Jiří Lébr

V  čem je Základní škola Jese
niova jiná oproti ostatním školám 
v Praze 3?

Mnoho rodičů si myslí, že jsme 
čistě sportovní škola. Tohle nepřes-
né vnímání školy se snažíme změ-
nit pod heslem „Jsme nejen spor-
tovní škola“, které najde veřejnost 

například i na našich webových 
stránkách. Většina našich tříd má 
klasické zaměření. Sportovní tří-
dy máme pouze na druhém stup-
ni – vždy jednu v ročníku. Je ale 
třeba zmínit, že máme asi nejlep-
ší sportovní areál ze škol v Praze 3 
včetně zázemí, jako je sauna nebo 
rehabilitace. 

Jak se projevuje spolupráce se 
Sportovním klubem, který při vaší 
škole působí?

Spolupráce s klubem funguje 
bezvadně. Vychází to hlavně pro-
to, že členové klubu a trenéři jsou 
zároveň ve většině případů i učite-
lé naší školy nebo odchovanci na-
šich sportovních tříd – vzešli tedy 
z našich řad. Společně pořádáme 
i řadu sportovních akcí. Jednou 
z největších je Aprílový běh s kuře-
tem, který se letos uskuteční 9. dub-
na. Spolupracujeme i při organizaci 

příměstských táborů, které naše ško-
la pořádá během letních prázdnin 
pro děti z celé Prahy.  A 22. dubna 
bych chtěl všechny zájemce pozvat 
na talentové zkoušky do sportovní 
třídy, jejich druhé kolo se uskuteční 
6. května.

Jak přistupujete k  integraci 
žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami?

Na škole pracuje výchovný po-
radce, který pomáhá žákům, u nichž 
se objeví nějaké problémy, a spolu-
pracuje také s třídními učiteli i ro-
diči. Úzce spolupracujeme s peda-
gogicko-psychologickou poradnou. 
Rodičům se při jednání snažíme 
vysvětlit, že dobrého výsledku lze 
dosáhnout jedině tehdy, když fun-
gují tři hlavní body trojúhelníku: 
žák – rodina – škola. Tyto tři vr-
choly jsou důležité, aby si vzájem-
ně rozuměly a věděly, co chtějí, 

a dosáhly společného postupu. Pod-
pora ze strany rodičů je pro nás vel-
mi důležitá.

Spoluprácujeme také se sdru-
žením Alfa Human Service při do-
učování dětí. Ve spolupráci s tímto 
sdružením jsme otevřeli kroužek ar-
teterapie určený pro děti s ADHD 
syndromem a pro děti hyperaktivní 
a doufám, že tato spolupráce bude 
moci pokračovat i dále. Díky gran-
tu městské části u nás také působí 
pedagožka, která doučuje cizince 
češtinu.

Jaké jsou vaše další plány se 
školou do budoucna?

Rád bych, aby si naše škola udr-
žela takový profil, jaký má v součas-
né době a na kterém stále pracuje-
me, abychom byli školou, do které 
rodiče posílají děti rádi, protože 
vědí, co se tam naučí. n

-mot-

Během svého programu skupina navštívila také žižkovskou radnici

Jarní počasí láká k cyklovyjížďkám na dopravním hřišti

ZŠ Jeseniova
ředitel: Mgr. Jiří Lébr
tel.: 222 722 190
email: kancelar@zsjeseniova.cz
web: www.zsjeseniova.cz
ZŠ s rozšířeným vyučováním těles
né výchovy se zaměřením na atleti
ku. Výuka Aj od 2. roč., informatika 
od 5. roč., od 7. roč. druhý jazyk – 
Nj, volitelné předměty.
Vybavení: Dvě počítačové učebny, 
multimediální učebna, 10 učeben 
s interaktivní tabulí, odborné učeb
ny, školní klub.
Zájmová a mimoškolní činnost: 
Pestrá paleta – volnočasové a  zá
jmové aktivity – cca 20 kroužků: at
letika, aerobik, sportovní gymnasti
ka, Aj, počítačové kroužky, pěvecký 
sbor, hra na flétnu, výtvarné a kera
mické kroužky. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 
hod.; vlastní místnosti pro činnost 
ŠD, sportovní a relaxační areál.
Školní jídelna: moderní provoz, či
pový systém výběru ze dvou jídel.

Dopravní hřiště Jilmová
Jilmová 19
tel.: 222 592 183
web: www.prazacka.cz/hriste
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Duhové Klubíčko 
ZŠ�nám.�Jiřího�z�Pod�ě-�
brad�7,�8�
tel.:�608�765�496,�
www.skola-jirak.cz

Jarní burza oblečení, obuvi a 
sportovních potřeb – příjem 16. čt 
17–19 hod., prodej: 17. pá 7.30–11.30 
a 13.30–18 hod., 18. so 10–15 hod. 
a 20. po 7.30–11.30 a 13.30–17 hod.

21. út 16.00 Voskované prostírání
25. so 8.00–16.00  pochod Kudy 

chodil Karel IV.

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

Nabídka na velikonoční prázdniny:
1.–3. 4. Aktivity výprava do Podkrko

noší – pro děti 10–17 let
2. 4. 9.00–17.00 LEGOmánie 

příměstský tábor pro děti
2.–3. 4. 9.00–17.00 Velikonoční Geo

caching – příměstský tábor

2.–3. 4. 9.00–17.00 Velikonoční Ulita  
– příměstský tábor pro děti

14. út 17.00–20.00 Sítotisk
15. st 17.00–19.30 Jarní drátování  
18. + 25. so 14.00–16.00 Keramické 

svítilny
21. út 17.00–19.00 Jarní smaltování 
28. út 17.00–19.30 Drátování
30. čt 16.30–19.00 Pálení čarodějnic
30. 4.–1. 5. 19.00–11.00 Čarodky – 

čarodějná párty s přespáním

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

11. so 9.00–18.00 Bazar oblečení – 
více na www.rkulitka.cz

út 7. 4. – 2. 6. 19.30–22.00 a čt 9. 4. 
– 10. 6. 9.00–11.30 Podni
katelský plán: 9ti modulový 
kurz, více na www.rkulitka.cz

po 16.00–17.00 Barevná hodina  
(13. 4. Ovečky na pastvě, 

23. 4. Řeřicha ve vajíčkách, 
27. 3. Dračí loďka)

Nizkoprahový klub HUSITA 
Náměstí�Barikád�1�
tel.:�605�860�906,�
www.nkphusita.husitskecentrum.cz

1. a 15. st Kutilská dílna
 2. čt Velikonoce na zahrádce
 8. st Mezinárodní den Romů – 

vaření romských jídel
 9. čt Workshop na téma holky vs. 

kluci 
16. čt Hra na novináře
22. st Vaření romských jídel
23. st Workshop na téma „Ukaž, co 

je v tobě“
28. út Čarodějný oheň
29. st Výlet do přírody

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

2. čt 18.30–21.30 Mužskoženský 
svět – první lekce sebezku
šenostního cyklu

 9. čt 18.30–20.30 Sourozenecké 
vztahy – seminář 

10., 17. a 24. pá 14.30–16.00, 16.00–
17.30 Montessori příprava 
dětí na školní docházku

15. st 18.00–20.00 Homeopatické 
možnosti léčby – seminář

18. so 9.00–16.30 Individualizova
né předškolní vzdělávání, 
možnost plánování a metoda 
prožitkového učení – seminář  

25. so 9.00–12.00 Prosím spinkej 
– přednáška pro budoucí 
rodiče

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

O velikonočních prázdninách 2. 4. 
a 3. 4. pouze dopolední kurzy, 6. 4. 
zavřeno.
 9. čt 16.00–17.30 Psychická odol

nost u dětí a jak ji posilovat 
– rezervace tel.: 603 416 724

10. pá 18.00 – so 11. 4. 10.00 Py
žámkový večírek, rezervace 
tel.: 603 416 724

11. so 10.30–15.00 Sebekoučování 
pro ženy I. – rezervace tel.: 
603 416 724

14. út 19.00–21.00 Jen já jsem ro
dič svého dítěte – rezervace 
tel.: 603 416 724

18. so 9.00–12.00 Sportovní dopo
ledne pro ženy – rezervace 
tel. 774 416 744

19. ne 15.00–20.00 Sebekoučování 
pro ženy II. – rezervace tel.: 
603 416 724

19. ne 20.00 Dvacátá čtvrtá Pro
cházka filmem – Danielův svět

24. pá 15.30–19.30 Odlehčovací 
pátek pro pěstounské rodiny

24. pá 16.30–18.00 Emoce a vý
chova – rezervace tel.: 603 
416 724 

30. čt 16.00 – 19.00 Čarodějnice 
v Zahradě – IC Zahrada, 
U Zásobní zahrady 8

PROGRAM NA DUBEN

Klub důchodců Praha 3
Olšanská 7
pořádá 10.–14. 6. zájezd PALETA 
Z DOLOMIT A JEZERO LAGO DI GAR
DA, cena 5990 Kč. Přihlášky a více in
formací pí Pospíšilová, tel.: 234 462 084 
každé út a čt nebo mobil: 721 439 763

Klub přátel Žižkova 
Blahoslavova 2 
14. út 16.30 L. Neckářová – Žižkov 

za Karla Hartiga, prvního 
starosty

28. út 16.30 I. Vavřík – O asanaci 
Žižkova

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940 
email: senior@remedium.cz
Od 7. dubna zápis do lekcí letního cvi
čení a   letní angličtiny na měsíce čer
ven–září. 

Občanská poradna REMEDIUM,
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666, 
email: obcanskaporadna@remedium.cz

23. čt 15.00–16.00 seminář na téma 
Nový občanský zákoník: změny v ob
lasti bydlení (Klubu důchodců, Olšan
ská 7), vstup zdarma, realizace semi
náře je podpořena Prahou 3.

Svaz diabetiků ČR
17. pá 16.00 zpívání při harmonice, 

Dům s pečovatelskou služ
bou, Roháčova 26

21. út výlet Lázně Poděbrady, sraz 
8.40, zast. bus č. 398 „Černý 
Most“

Cvičení se Senior fitnes
cvičitelka Hana Borčevská, tel.: 
720 689 939 – Hotel Olšanka, Táborit
ská 23, st 9.00–10.00 a dále bazén 
Olšanka – cvičení ve vodě, st 10.15–
11.30 a po 13.45–15.00
cvičitel Václav Mornštejn, tel.: 
604 725 657 – TJ Sokol Žižkov II, Na 
Balkáně 812, čt 10.00–11.00 pro seni
ory a škola podle Vladimíra Lorenze, 8. 
dan, sebeobrana jiujitsu pro všechny 
věkové kategorie – po a st 19.00–20.30 

22. st sportovní Den pro zdraví, více 
na www.seniorfitnes.cz

S jarem připravila městská část pro seniory řadu výletů a dalších akcí
Za dílem Josefa Lady do Hrusic, 
na ochutnávku hořických trubiček 
nebo na procházku po historickém 
centru Klatov můžou senioři vyra-
zit v průběhu jarních měsíců. Ne-
jen výlety ale také řadu přednášek 
a taneční odpoledne pro ně připra-
vila žižkovská radnice. 

Všechny výlety jsou, jak uvedl zá-
stupce starostky David Gregor, pro 
seniory žijící na území třetí městské 
části zdarma. Účastníci si pouze za-
jišťují oběd. Zájemci se již nyní mo-
hou hlásit až do vyčerpání kapacity, 
na odboru sociálních věcí, který jed-
nodenní zájezdy pro seniory organi-
zuje. Kontaktovat lze p. Irenu Ko-
berovou na tel.: 222 116 438, vždy od 
pondělí do pátku od 9 do 15 hodin. 

Kromě výletů ale radnice při-
pravila také cyklus přednášek 
z oblasti zdravotnictví, sociál-
ních a právních služeb, které se 
budou konat pravidelně v Klubu 
důchodců na Olšanské 7. A jedno 
dubnové a květnové odpoledne 
zahraje seniorům nejen k tanci ale 
i k poslechu Žižkovanka pod ve-
dením kapelníka Petra Soviče již 
tradičně v kongresovém sále ho-
telu Olšanka. Také na tyto akce 
je vstup volný. Taneční odpoled-
ne  se konají 7. 4. a 5. 5. v hotelu 
Olšanka vždy od 14 do 17 hodin. 

Program výletů:

29. 4. Hvězdárna Ondřejov, Hrusi
ce a zámek Berchtold

Návštěva hvězdárny, v poledne pří-
jezd do Hrusic. Seznámení s dílem 
Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Na 
cestě do Prahy zastávka na zámku 
Berchtold.

13. 5. Cheb a okolí
Příjezd do Lubence a exkurze do 
vitrážní dílny. K polednímu přesun 
do Chebu, kde je plánována pro-
hlídka historického centra. Odpole-
dne procházka po přírodní rezervaci 
Soos. 

27. 5. Hořické trubičky, Braunův 
betlém a Kuks
Dopoledne exkurze ve výrobně tru-
biček v Miletíně, prohlídka Brau-
nova betlému. Odpoledne návštěva 
Kuksu.

10. 6. Chudenice, Klatovy, Lužany
Prohlídka tzv. starého zámku nebo 
návštěva přírodního parku v Chu-
denicích. V poledne přesun do Kla-
tov – oběd a procházka po měs-
tě, odpoledne návštěva zámku 
v Lužanech.

Program přednášek v Klubu dů
chodců, Olšanská 7:
 9. 4. 15.00 Příspěvek na péči
23. 4. 15.00 Nový občanský záko-

ník, změny v oblasti bydlení
30. 4. 15.00 Mini-zahrady – balko-

ny, terasy
14. 5. 15.00 Zdravý životní styl 
27. 5. 14.00 Sociálně aktivizační 

služby pro seniory 
11. 6 15.00 Ovocná zahrada n

-mot-

Paleček pomáhá rodinám v nouzi
Rodinné a komunitní centrum Paleček poskytuje své služby rodičům a dětem 
již celých osm let. Rodiny sem míří za zábavou i vzděláním, které zde nabízí 
řada kurzů a seminářů. Své služby Paleček ve spolupráci s oddělením sociálně 
právní ochrany dětí – podobně jako další rodinné centrum Nová Trojka – po-
skytuje také sociálně znevýhodněným nebo pěstounským rodinám. 

Letošní oslava narozenin Pa-
lečka se nesla v duchu zvíře-
cího reje a řada návštěvníků 
přišla i řádně namaskována. 

Slavilo se nejen nezbytným naroze-
ninovým dortem, ale také divadel-
ním představením a tancem. Pobla-
hopřát Palečkovi mnoho úspěchů 
do dalších let přišel také zástupce 
starostky David Gregor.

„Kromě toho, že centrum poskytu-
je herní prostor pro děti od narození po 
předškolní věk, nabízí kurzy pro rodiče 
s dětmi a současně umožňuje i jen tak 
posedět u kávy, tak podstatnou částí své 
činnosti zasahuje i do sociálně právní 
sféry a pomáhá i rodinám v náročných 
životních situacích,“ uvedla ředitelka 
Palečka Jana Lišková. 

Vedle sociálně právní porad-
ny provozuje centrum i Palečko-
vu rodinnou telefonní linku a spo-
lupracuje s oddělením sociálně 

právní ochrany dětí Prahy 3 – po-
řádá vzdělávací semináře a odlehčo-
vací aktivity pro pěstouny, příměst-
ské soboty, příměstské letní tábory 

a další sezónní akce pro děti z pěs-
tounských a ohrožených rodin. Ve-
dle Palečka s oddělením sociálně 
právní ochrany dětí výborně spolu-
pracuje také další rodinné centrum 
v Praze 3, kterým je Nová Trojka. 
Ta realizuje projekt „Všichni spolu“, 
v jehož rámci pracuje s dětmi a ro-
dinami ze sociálně znevýhodněného 
prostředí nebo s pěstounskými rodi-
nami, které zapojuje do svých běž-
ných aktivit a programů. n

-mot-

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

Na oslavě 
Palečkových 
narozenin 
poděkovala 
ředitelka Jana 
Lišková (druhá 
zleva) všem 
svým spolu
pracovníkům
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Prokopova a Prokopovo náměstí

 Ì Pokračování z minulého čísla

Odpočinku si Prokop nedopřeje, 
je stále v jednom kole. S Polákem  
Dobeslavem Puchalou, Rusem Fri-
drichem z Ostroha a knížetem Bol-
kem Opolským vyrazí opět do Slez-
ska. (A tou samou dobou zamíří 
sirotčí vojsko do Uher.) Připojí se 
i Zikmund Korybutovič, někdejší 
kandidát na český trůn nyní vystačí 
s podřízeným postavením. Nejprve 
dobydou Bytom, delegace plačících 
žen prý ochrání město před vypá-
lením a totální zkázou, poté padne 
Břeh, Krucburk (dnes Kluczbork) 
a po roce opět Němčí (Niemcza). 
Největší kořistí jsou Hlivice, zde je 
za hejtmana dosazen Zikmund Ko-
rybutovič. 16. května je Prokop zpát-
ky v Čechách v Nymburku, řeší spo-
ry s Jakubem Kroměšínem v Táboře, 
načež oba společně vyrazí pustošit 
okolí Brna, oblehnou (moravský) 
Šternberk (padne 15. 8.) a přesunou 
se k Plzni, kde je již soustředěno na 
10 000 pěších, tisíc jízdních a 420 
vozů, porazí svaz západočeské ka-
tolické šlechty a oblehnou Bedřicha 
a Hanuše z Kolovrat na Libštejně. 

Bratři dlouho nevzdorují a jako 
řada jejich kolegů odpřísáhnou Pro-
kopovi věrnost. Ten ale musí zpát-
ky do Slezska, ono nešťastné Němčí 
je zase ohroženo slezskou šlechtou. 
Z blízkého sousedství tam vyra-
zí Zikmund Korybutovič, jakmile 
se ale obléhatelé doslechnou, že na 
cestě je i Prokop (byť ještě ani ne-
překročil hranice), vezmou nohy 
na ramena. Prokop již nemá s kým 

bojovat a tak alespoň obsadí ještě 
hrad Otmochov a měšťanům z Na-
myslavi nabídne jednání (ti však ani 
neodpoví).

Prokop totiž chápe, že se nedá 
v jednom kuse válčit a hledá všech-
ny možnosti diplomatického řešení. 
Jednání s mazaným Zikmundem ale 
před časem ztroskotala a ta s pod-
statně vstřícnějším Fridrichem Bra-
niborským pro změnu zablokoval 
papež Martin V. Nyní však přichá-
zí nabídka z nečekané strany. Pol-
ský král Vladislav už jednou usiloval 
o českou korunu, ovšem podmínky 
(zejména přestup na husitskou víru) 
byly pro něj nepřijatelné, nadále 
ale zachovával přísnou neutralitu. 
1. 10. 1430 jej ale Martin V., krajně 
nespokojený s císařem Zikmundem 
(který prý sám jedná s církví více než 
svévolně a s husity přitom dosud nic 

nesvedl) vyzve k boji proti husitům. 
Avšak tento boj nemusí být veden 
zbraněmi, naopak, dovede-li je zpět 
do ovčince po dobrém, získá tím vět-
ší slávu!

V únoru se koná velký sněm 
v Kutné Hoře. Kromě řešení neko-
nečných teologických sporů mezi 
tábority, sirotky a dalšími a zvole-
ní dvanáctičlenné zemské vlády vy-
stoupí Prokop s Vladislavovou na-
bídkou jednání. Ta je jednohlasně 
přijata a přímo z Kutné Hory vyráží 
delegace v čele s Prokopem. Další-
mi členy jsou mistr Petr Payne, zva-
ný Engliš, Vilém Kostka z Postupic 
a Bedřich ze Strážnice. První zastáv-
kou jsou Hlivice, zde u Zikmunda 
Korybutoviče proběhnou předpora-
dy a je stanoven definitivní termín – 
18. 3. 1431 v Krakově. n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic Dobrá zkušenost

Pohybové studio K6 a hospůdka 
U nás
Dobrý den! Ráda bych se poděli-
la o dobrou zkušenost s hospůd-
kou U nás a Pohybovym studiem 
K6. Ač zaměřením se jedná o zcela 
odlišné „podniky“, oba dva – mně 
i mému muži velice zpříjemnily po-
byt v Praze 3 po tom, co jsme se sem 
před dvěma lety nastěhovali. Příjem-
né ceny, perfektní kvalita a přátelští 
lidé, děkujeme.

H. a P. Noví

Dobrá cukrárna na náměstí Jiřího 
z Lobkovic

Dobrý den, naše vynikající zkuše-
nost je s cukrárnou pod názvem 
Dobrá cukrárna na nám. Jiřího 
z Lobkovic. Vždy nás přivítá veli-
ce příjemný personál – paní Kvě-
ta a Eva. Již se těšíme, až se oteplí 
a budeme využívat i zahrádku.
Spokojené zákaznice Karla W. a Ivana G.

Praha 3 včera a dnes
Domy mezi Táboritskou a Chelčického

Blok domů mezi ulicemi Táborit-
skou a Chelčického se stal v sou-
časné době středem pozornosti. Jde 
o trojúhelníkový tvar pozemku s ne-
typicky tvarovaným domem, stojí-
cím v místech, kde Seifertova ulice 
mění název na Táboritskou. Tady se 
střetávají ulice Táboritská, Lipanská 
a Chelčického. Podle studie, kterou 
zpracovali architekt Matyáš Roith 
a akademický sochař Jan Roith, je to 
ideální místo, kde má být umístěna 

plastika, připomínající žižkovského 
rodáka Jaroslava Seiferta, laureáta 
Nobelovy ceny.

Na opačné straně bloku jsou 
schody mezi ulicemi Táboritskou 
a Chelčického ústící do ulice Roky-
canovy. Tyto schody profesoři a stu-
denti průmyslové školy na Žižkově 
náměstí použili jako základní prvek 
pro originální žižkovský betlém. Ten 
byl vystaven v Infocentru Prahy 3 
v Milešovské ulici. Veřejnost byla při 

té příležitosti požádána o názory, ja-
kými postavami betlém doplnit.

Jak vlastně tento tvarově nety-
pický blok domů vznikl? V červenci 
roku 1882 byla uzavřena mezi praž-
skou obcí a belgickým podnikate-
lem E. Otletem Smlouva o koňskou 
dráhu pražskou. Na jejím základě 
byl, kromě jiných tratí, 24. prosince 
1883 zahájen provoz mezi Křižov-
nickým náměstím a žižkovskou Be-
zovkou. Tato trať měla svou vozovnu 

právě v místech zmiňovaného bloku 
domů. Po skončení koněspřežného 
provozu v roce 1902 byl prostor stájí 
a vozovny prodán majiteli realit Ant. 
Lupíškovi, rozparcelován a zastavěn 
nájemními domy. Právě trojúhelní-
kový tvar parcely a výškový rozdíl 
mezi ulicemi Táboritskou a Chelčic-
kého dal tomuto bloku domů a ce-
lému tomuto místu neobvyklý tvar, 
a tedy i typický charakter. n

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

Tramvajová trať vede Táboritskou ulicí již od roku 1883 (vlevo). V současnosti se blok domů v Táboritské ulici opravuje (vpravo), do budoucna zde Penklub plánuje vybudovat poctu Jaroslavu Seifertovi (dole).

Policejní okénko
Zdrogovaný řidič
V sobotu 28. února kolem šesté 
hodiny ráno si strážníci z Prahy 3 
v rámci běžné hlídkové činnosti 
všimli v křižovatce ulic U Rajské 
zahrady a Siwiecova osobního vo-
zidla, jehož řidič při jízdě nebyl 
připoután bezpečnostním pásem. 
Z tohoto důvodu strážníci přistou-
pili ke kontrole řidiče. Ten po sta-
žení okénka jevil silné známky ner-
vozity a celkově se choval velmi 
nejistě. Zornice očí měl viditelně 
rozšířené, proto strážníci pojali po-
dezření, že by mohl být pod vlivem 
omamných a psychotropních látek. 
Vyzvali jej k provedení testu na pří-
tomnost drog. Provedená zkouš-
ka prokázala pozitivní výsledek na 
přítomnost amphetaminu, metam-
fetaminu a extáze. 

Řidiče hlídka městské policie pře-
dala kolegům z Policie ČR k další-
mu opatření.

Naháč z pekla
23. února večer kontrolovali strážní-
ci z Prahy 3 park Vítkov, kde si všim-
li polonahého muže, který bez bot 
zmateně pobíhal po trávníku.

Vzhledem k tomu, že venkovní 
teplota byla těsně nad nulou, roz-
hodli se strážníci muže prověřit. 
Když muž strážníky spatřil, lehl si na 
zem. Hlídka se ho zeptala, jestli mu 
není zima a cítí se zdráv. Na to muž 
odvětil, že neví, kde je, protože před 
chvilkou vylezl z pekla. Strážníkům 
také sdělil, že zná zkratku, kterou se 
dostal ven, ale při cestě z pekla se mu 
rozpadly boty. Muž strážníkům do-
konce sdělil datum narození a adresu 
bydliště. Ta nebyla v pekle, ale v Pra-
ze 5. Muž jevil známky psychické po-
ruchy, proto hlídka na místo přivo-
lala záchrannou službu, která muže 
převezla na psychiatrické oddělení 
jedné z pražských nemocnic. n

KŘ MP HMP – TS

Podělte se s námi o svou dobrou 
zkušenost! Napište nám na adresu: 
Radniční noviny Prahy 3, Havlíč
kovo náměstí 11, Praha 3, 130 85 
nebo na email: RN@praha3.cz.

Těšíme se na vaše dobré zkušenosti!
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Architektonické a vlastivědné procházky provedou opět známým 
i neznámým Žižkovem
Třetí městská část v roce 2015 pořádá další cy-
klus architektonických procházek, které zave-
dou návštěvníky na známá i méně známá místa 
Žižkova. Zájemci se mohou zúčastnit i vlasti-
vědných vycházek Informačního centra Pra-
ha 3 (14., 23. a 28. dubna), kde je nutné zarezer-
vovat si vstupenku první pracovní dne v měsíci  
od 9 hodin v Milešovské 1. Vstup je zdarma.

14. a 23. dubna – Olšanské hřbitovy
V rámci vlastivědné vycházky se vydáme na Ol-
šanské hřbitovy, mimo jiné se zaměříme i na 
osobnost Jana Kotěry (1871–1923), který ovliv-
ňoval nejen kulturní dění doby, v níž žil, ale 
oslovuje stále současné architekty, umělce, his-
toriky a teoretiky umění. Sraz: 10.00 u kostela 
svatého Rocha na Olšanském náměstí.

24. dubna  Olšanské hřbitovy I. 
Během vycházky se kromě vybraných náhrob-
ků budeme věnovat také Ústřední obřadní 
síni či konstruktivistické vstupní bráně. Téma 
uzavřeme poněkud kontrastním sousedstvím 
pietního a komerčního prostoru – stavbou 
obchodního centra Flora podle projektu Pe-
tra Franty. Sraz: 17.00 hod, Vinohradská 153 
(vstupní brána na Olšanské hřbitovy).

28. dubna – Žižkovské kočárkování – Olšan
ské hřbitovy 
Žižkovské kočárkování se vydá po Olšanských 
hřbitovech a tematicky bude opět navazovat 
na osobnost architekta Jana Kotěry (viz výše). 
Sraz: 10.00 u kostela svatého Rocha na Olšan-
ském náměstí.

22. května – Olšanské hřbitovy II. 
Další vycházku s tématem hřbitovů zahájíme 
u pravoslavného kostela – rozkryjeme jeho his-
torii i architektonické předobrazy a budeme se 
věnovat také čestným vojenským pohřebištím 

v blízkém okolí. Sraz: 17.00 hod, ulice Jana Že-
livského (u pravoslavného kostelíku).

18. června – Nový židovský hřbitov
Téma hřbitovů uzavřeme na Novém židov-
ském hřbitově. Zaměříme se především na 
drobnou architekturu a zdejší význačné ná-
hrobky – včetně Sarkofágu od Kurta Gebaue-
ra, prací Jana Kotěry a hrobky Franze Kafky. 
Sraz: 16.00 hod, Izraelská 1 (před vstupem na 
Nový židovský hřbitov).

18. září – Okolí Vinohradské ulice – hranice 
Žižkova
Čtyři kilometry dlouhá Vinohradská ulice 
představuje fenomén sama o sobě. My ten-
tokrát prozkoumáme její úsek v okolí Flory. 
Sraz: 17.00 hod, Orlická 2 (VZP pojišťovna).

9. října  Okolí Olšanské ulice 
Podél Olšanské ulice si prohlédneme vybrané 
stavby, jako např. dominantní administrativní 
budovu telekomunikací nebo funkcionalistic-
ký Milíčův dům od Ervína Katony. A najdeme 
i upomínku na idylické časy, kdy tuto oblast 

neprotínala rušná dopravní tepna – dům spi-
sovatele S. K. Neumanna. Sraz: 17.00 hod, Ol-
šanská 7 (před Olšanskou poliklinikou).

23. října  Minulost, současnost a budouc
nost nám. Jiřího z Poděbrad
Kromě již tradičního historického kontex-
tu procházených míst tentokrát nahlédneme 
také do budoucnosti. Hovořit budeme pře-
devším o záměru změnit podobu náměstí Ji-
řího z Poděbrad. Sraz: 17.00 hod, nám. Jiří-
ho z Poděbrad (před kostelem Nejsvětějšího 
Srdce Páně).

13. listopadu – Závěrečná přednáška: Nástin 
urbanistického vývoje Žižkova II. 
Slovo a obrazový doprovod nás provedou od 
asanace po současnost, respektive architekto-
nickým vývojem čtvrti v novodobé etapě po 
roce 1989. Přijďte s námi diskutovat o tom, čím 
poslední dvě dekády architektuře čtvrti pro-
spěly a co jsme naopak za tuto dobu ztratili. 
Sraz: 17.00 hod, Atrium na Žižkově, Čajkov-
ského 12. n

-red-

Příjemné prožití velikonočních svátků občanům 
Prahy 3 přeje Rada městské části Praha 3.

Informační centrum zve na přednášku o asanaci Žižkova
Dubnový program nabídne opět spous-
tu překvapení. Vzhledem k enormnímu 
zájmu o filmové projekce a vlastivěd-
né procházky je zavedeno následující 
opatření – vstupenky budou nejen na 
filmové projekce, ale nově i na vlasti-
vědné procházky a Žižkovské kočár-
kování. Vstupenky budou k dispozici 
na recepci Infocentra Praha 3, vždy 
první pracovní den v daném měsíci od 
9.00 hodin.

Vlastivědné procházky pro širší veřej-
nost budou tři do měsíce, aby pokry-
ly zvýšený zájem. Zajištěno bude také 
ozvučení průvodkyně. 

8. dubna od 17 hodin se bude konat 
přednáška o významu stromů ve městě.
Přednáší Ing. Jana Vitnerová ze společ-
nosti Arnika, která zdůrazní význam ze-
leně v městském prostředí, její přínosy 
pro mikroklima nejbližšího okolí a ze-
jména pro zdraví obyvatel. 

9. dubna v 18 hodin je připravena fil-
mová projekce Století Miroslava Zikmun-
da, životopisný film, který přináší osobitý 
pohled na bouřlivé dějiny dvacátého sto-
letí očima muže, který poznal celý svět.

14. dubna od 10 hodin se můžete tě-
šit na oblíbenou vlastivědnou procház-
ku po Olšanských hřbitovech. Provede 

opět Vlaďka Holzapfelová. Vstupenky 
na vlastivědnou procházku si můžete 
vyzvednout 1. dubna od 9 hodin. 

14. dubna od 18 hodin se koná autor-
ské čtení Kateřiny Rudčenkové, autorky 
poezie, prózy a divadelních her. 

15. dubna od 17 hodin přednese Ing. 
Arch. Ivan Vavřík přednášku na téma 
asanace Žižkova. Na pražském Žižko-
vě, jedné z nejcharismatičtějších čtvr-
tí české metropole, je jedno místo, kte-
ré jako by tam nepatřilo. Na poměrně 
velké ploše stojí mezi starou zástavbou 
shluk šedivých paneláků. Je to výsledek 
přestavby starého Žižkova z konce 80. 
let. Víc toho komunističtí pohlaváři na-
štěstí nestihli. 

22. dubna od 17 hodin proběhne 
přednáška o přírodě a životě v dalekém 
Kyrgysztánu. 

23. dubna od 18 hodin bude pro-
mítání filmu Omar – příběh mladého 
pekaře Omara, kterého od jeho tajné 
lásky Nadji dělí zeď přetínajíci území 
Palestiny. 

28. dubna od 10 hodin se koná tra-
diční Žižkovské kočárkování. Cílem bu-
dou opět Olšanské hřbitovy. 

29. dubna od v 17 hodin připravil 
Mgr. J. Dušek velmi zajímavou přednáš-
ku na téma Islám a Islámský fundamen-
talismus. Veškerý program informační-
ho centra je zdarma. n
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PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3

 duben
 8. 4. 17.00 hod. | Přednáška Arnika – Význam stromů ve městě

 9. 4. 18.00 hod. | Filmová projekce – Století Miroslava Zikmunda*

 14. 4. 10.00 hod. |  Vlastivědná procházka – Olšanské hřbitovy* 
– sraz u kostela svatého Rocha na Olšanském náměstí

 14. 4. 18.00 hod. | Autorské čtení – Kateřina Rudčenková

 15. 4. Loutkové divadlo – zadané představení

 15. 4. 17.00 hod. | Přednáška Asanace Žižkova – Ing. arch. Ivan Vavřík

 22. 4. 17.00 hod. | Přednáška o Kyrgyzstánu

 23. 4. 10.00 hod. | Vlastivědná procházka – Olšanské hřbitovy*  
– sraz u kostela svatého Rocha na Olšanském náměstí

 23. 4. 18.00 hod. | Filmová projekce – Omar*

 28. 4. 10.00 hod. |  Žižkovské kočárkování – Olšanské hřbitovy* 
– sraz u kostela svatého Rocha na Olšanském náměstí

 29. 4. 17.00 hod. |  Přednáška Islám a islámský fundamentalismus  
– Mgr. J. Dušek

 30. 4. Čtení samé překvapení – zadané představení

Veškerý program informačního centra je zdarma. Na filmové projekce, vlastivědné procházky 
a program označený * si, prosím, vyzvedněte vstupenky v infocentru, vždy první pracovní 
den daného měsíce. 

OTEVÍRACÍ DOBA 
pondělí 9.00 –19.00
úterý 9.00 –16.00
středa 9.00 –19.00
čtvrtek 9.00 –16.00
pátek 9.00 –16.00

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz
www.praha3.cz

O žižkovské 
asanaci, 
které neuniklo 
Komenského 
náměstí, bude 
mít v infocentru 
přednášku architekt 
Ivan Vavřík

Olšanské hřbitovy 
na svém území 
skrývají mnoho 
architektonických 
památek

Konference 
o krajinářské 
architektuře
Městská část Praha 3 ve spolupráci se Společ-
ností pro zahradní a krajinářskou tvorbu po-
řádá konferenci na téma krajinářské architek-
tury. Letošní ústřední téma konference, která 
se uskuteční 28. dubna, nese název „Od stu-
die po realizaci nejen z pohledu investora“.

Na konferenci, která se bude konat 28. 
dubna v hotelu Theatrino v Bořivojově uli-
ci, bude představena tvorba díla krajinář-
ské architektury krok po kroku. Od zadání 
dokumentace z pohledu investora až po re-
alizaci výsledného díla, a to pohledem růz-
ných profesí. Účastníci se mohou přihlašovat 
e-mailem: kancelar@szkt.cz nebo lze přihláš-
ku vyplnit také on-line na www.szkt.cz. Více 
informací včetně výše účastnických poplatků 
naleznete na www.szkt.cz n
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