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„Jaroslav Seifert si zaslouží, 
aby jeho jméno vstoupilo 

do každodenního 
života Pražanů,“

Měníme 
Prahu 3 
k lepšímu
Přichází jaro – to meteorologické, ast-
ronomické přijde sice až 21. března, ale 
s ním i rovnodennost, více slunečných 
teplých dní a rozkvétající zeleň v na-
šich parcích.

Jako zástupce starostky mám tu 
čest se obrátit k Vám občanům poprvé, 
a proto bych Vás rád nejprve seznámil 
s mými kompetencemi. Jsou to investi-
ce, transparentnost procesů a městská 
část Praha 3 v roli akcionáře.

Investice se nedají vždy veřejnos-
ti jednoduše prezentovat, jako jiné 
kompetence. Jedná se často o rozsáh-
lé projekty, hodiny vyjednávání o vel-
kých rozpočtech a čekání na povolení. 
V současnosti je aktuálním tématem 
revitalizace fasád panelových domů 
v Praze 3, ke které najdete dále v no-
vinách pozvánku na veřejnou prezen-
taci. Zúčastní se jí i samotní architekti 
této dlouho plánované investice. Další-
mi z mnoha projektů, kterým se v tomto 
volebním období budeme věnovat, jsou 
např. rekonstrukce domů Lipanská 
40, Bořivojova 27, Domu s pečovatel-
skou službou pro bydlení seniorů Jarov 
a knihovny Pražačka, která bude ote-
vřena ještě v letošním roce. Ostatně bře-
zen je měsícem knihy a čtenářů, proto 
využijte ještě chladnějších večerů k pře-
čtení svých oblíbených titulů.

Žižkovská radnice si zakládá na své 
transparentnosti, na což jsme s rados-
tí navázali i my, nově zvolené vedení. 
Transparentnost je pro mě osobně dů-
ležitým tématem, kterému budeme vě-
novat nemalou pozornost. V tuto chví-
li se zabýváme zlepšením přehlednosti 
webových stránek městské části, aby je-
jich návštěvníci vždy našli vše potřeb-
né. Usiluji také o internetový rozkliká-
vací rozpočet. Do budoucna se můžete 
těšit i na mobilní aplikaci, která vám 
zajistí 24hodinový kontakt s radnicí 
a bude vás informovat o všeobecném 
dění v Praze 3.

Těšte se jarem a neváhejte se na 
mne kdykoli obrátit! 

Ivan Holeček
zástupce starostky

Zápisy do 
mateřských 

škol v Praze 3

str. 10–12

Jaký byl XXII. 

Žižkovský 

masopust

str. 7

Hřiště pro teenagery 
otevře freestylová exhibice
V pátek 27. března se veřejnosti otevřou brány víceúčelové-
ho hřiště pro náctileté, které Praha 3 za pomoci dotace z EU 
postavila na místě nevyužívaného areálu v ulici Habrová. 

Svátek učitelů, který připadá na 
poslední březnovou sobotu, budou 
v Praze 3 letos slavit spíš místní 
školáci. O den dřív, tedy v pátek 
27. března, totiž žižkovská radni-
ce slavnostně otevře v ulici Habro-
vá nový vícefunkční herní areál. 
Jeho kvality prověří během ofici-
ální části programu od 14 hodin 
jezdci z VSA Xtreme teamu a chy-
bět nebude ani ukázka sportovní-
ho lezení s odborným lektorem na 
nové lezecké stěně, která je součás-
tí sportoviště. Možnost vyzkoušet 
herní prvky ale budou moci podle 
radní pro školství a volný čas mlá-
deže Jaroslavy Sukové také přícho-
zí návštěvníci.

Herní areál, jehož projekt pro 
třetí městskou část zpracoval Ate-
liér zahradní a krajinářské tvorby 

– Ing. Zdenek Sendler, je na ploše 
4477 m2 rozvržen do čtyř funkčních 
celků. Ty jsou po obvodu lemovány 
dráhou pro in-line bruslení. První 
část areálu tvoří polyfunkční hřiště 
pro míčové hry obehnané 4,5 met-
ru vysokou ochrannou sítí, v druhé 
najdou zájemci venkovní posilovnu 
se třemi fitness prvky umožňující-
mi základní cviky s vahou vlastního 
těla a ve třetí pak reliéfně modelo-
vanou plochu pro kolečkové brus-
le, triková kola a dětská vozítka, je-
jíž součástí je i zmiňovaná tři metry 
vysoká lezecká stěna. V poslední, 
čtvrté části areálu je umístěn objekt 
s toaletami, skladem, občerstvením 
a zázemím pro správce sportoviště.

Po obvodu areálu bylo vysáze-
no 38 nových stromů, které vytvo-
ří vizuální i protihlukovou bariéru. 

Sportoviště je z bezpečnostních dů-
vodů oploceno a jeho provoz bude 
upraven provozním řádem, na je-
hož dodržování bude dohlížet stálý 
správce. Celkové náklady na rekon-
strukci dosáhly podle zástupce sta-
rostky pro investice Ivana Holečka 
16,1 mil. Kč, přičemž 14,5 mil. Kč 
z této částky pokryla dotace z ev-
ropských fondů, kterou žižkovská 
radnice získala v rámci Operační-
ho programu Praha – Konkuren-
ceschopnost spolufinancovaného 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. n

-mpa-

Rekonstrukce nevyužívaného areálu začala v červnu 2014. 
Za 9 měsíců tu vyrostlo moderní víceúčelové sportoviště.

Na Olšanských 
hřbitovech probíhá 
revitalizace veřejného 
prostoru

Dlouhou dobu veřejný prostor a uni-
kátní architektonická díla Olšan-
ských hřbitovů chátraly. S  přícho-
dem nového tisíciletí začala pomalá 
revitalizace celého areálu. V letošním 
roce čeká největší pražský hřbitov 
řada změn. 

Více na str. 8

Žižkovská Noc zve 
na největší klubový 
festival

Již pátou zimu se ve všech žižkov-
ských klubech bude konat hudeb-
ní festival Žižkovská Noc. Novinkou 
je rozšíření festivalu o další den, kdy 
se budou konat divadelní představe-
ní. Obří klubový mejdan proběhne ve 
dnech 13. a 14. března a nabídne ob-
rovskou škálu hudebních stylů.

Více na str. 15

Radnice varuje před 
spekulanty s byty

Někteří nájemníci bytů v Praze 3 do-
stali do dopisních schránek letáky 
s nabídkou na odkoupení bytu, který 
je před privatizací. Radnice chce ná-
jemníky před nabídkami spekulantů 
s byty důrazně varovat.

Více na str. 3

říká spisovatel Jiří Dědeček str. 13
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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
11. 2. 2015

Ve znamení mandaly zavlaje na radnici vlajka pro Tibet
I letos se třetí městská část zapojí do 
akce, která má za cíl připomenout si 
porušování lidských práv a povstání 
proti čínské okupaci Tibetu. 

Podvacáté zavlaje tibetská vlajka 
dne 10. března na žižkovské radnici 
a bude se držet minuta ticha za obě-
ti čínské represe, během níž zahynu-
lo na 86 tisíc lidí. Od 15 hodin je pro 
přítomné připravený kulturní pro-
gram, v němž se kromě Hudební medi-
tace pro Tibet v podání Ladislava Bro-
ma na sitár a Michela Fabriceho na 
tabla můžou všichni blíže seznámit 
s výrobou mandaly, uspořádaným 

pestrobarevným kruhem vyplněným 
množstvím detailně vyvedených ob-
rázků, symbolů a ornamentů. Vý-
tvarnice Kamila Rízová připravila 
pro velké i malé zájemce workshop 
ruční tvorby mandaly, a to jak na kla-
sických dřevěných deskách, tak spe-
ciálních předřezaných mandalách 
na lepicím podkladu. Mandala bude 
také tradičně symbolicky rozmetána 
a návštěvníci se mohou těšit ještě na 
přednášku Zuzany Ondomišiové ze 
spolku Potala a od 17 hodin na promí-
tání filmu Vyslyšené modlitby, sondy do 
muslimských komunit Baltistánu. n

-ham-

Představujeme výbory a komise

„Radniční noviny rozšiřují prostor pro názory opozice,“
říká Zdeněk Zábojník, předseda redakční rady Radničních novin.

Redakční rada Radničních novin 
je zařazena mezi komisemi měst-
ské části. Jaká je podle vás role 
této komise, jíž jste předsedou?

Redakční rada má klíčovou roli, 
protože garantuje splnění úkolů, kte-
ré Radniční noviny mají. Poskytu-
jí občanům informace o činnosti sa-
mosprávy, o zásadních rozhodnutích 
městské části, ale i o kulturních a spo-
lečenských akcích. Dále informují 
o významných záměrech a dalších ak-
tivitách, a to nejen v působnosti měst-
ské části, ale i soukromých subjektů. 

Radniční noviny pomáhají uskutečňo-
vat radnici programové cíle o otevře-
nosti a transparentnosti. V neposled-
ní řadě poskytují prostor pro názory 
opozice a názory a podněty občanů.

Kdo jsou členové redakční rady? 
Jsou mezi nimi také zastupitelé?

Rada městské části jmenovala de-
vět členů redakční rady. Mezi nimi 
jsou dva novináři Pavel Blažek a Jiří 
Ptáček, dále v redakční radě pracu-
jí Jan Růžička, Kateřina Filipiová 
a Antonín Svoboda. Čtyři členo-
vé rady jsou i zastupiteli, ale nikdo 
z nás není členem rady městské části. 
Kromě mě to jsou ještě Alena Hrono-
vá, Tomáš Kalivoda a Matěj Strop-
nický, který se ovšem členství vzdal. 
Tajemníkem je Stanislav Kněnický, 
šéfredaktor Radničních novin.

Jak často se schází redakční 
rada a jak probíhá její jednání?

Zhruba čtrnáct dní před jedná-
ním redakční rady obdrží členové 
předběžný plán Radničních novin, 
již zde je možnost diskutovat o je-
jich obsahu. Tři dny před jednáním 

dostaneme takzvaný grafický ná-
hled budoucího čísla novin. Redakč-
ní rada na svém zasedání podrobně 
připomínkuje celé Radniční novi-
ny. S těmito připomínkami redakční 
rada doporučí Radniční noviny radě 
městské části ke schválení. 

Redakční rada na prosincovém 
jednání projednala a doporučila 
novou koncepci Radničních novin. 
Jaké změny tato koncepce přines-
la čtenářům?

Přinesla rozšíření prostoru pro 
názory opozice zavedením rubriky 
Fórum. Dříve byla názorům opozice 
vyčleněna čtvrtina strany a opoziční 
strany musely čekat, než na ně vyšla 
řada. Nyní zabírá rubrika Fórum ce-
lou stranu, každý zvolený subjekt 
do zastupitelstva má rovný prostor, 
a to každý měsíc. Viditelnou změ-
nou je, že Radniční noviny mnohem 
více informují i o tom, co dělá ob-
čanská veřejnost. Příkladem je nová 
stránka věnovaná sportovním oddí-
lům a zájmovým sdružením, která 
informuje o jejich činnosti. Radnič-
ní noviny také pravidelně informují 

o významných developerských pro-
jektech, které ovlivňují podobu 
městské části a starostka Prahy 3 
k nim pořádá veřejné prezentace. 

Zasahuje rada městské části do 
činnosti redakční rady?

Redakční rada je orgánem rady 
městské části a neurčuje si sama 
své kompetence. Ty stanovila rada 
městské části v listopadu 2014 spo-
lu se jmenováním členů redakční 
rady. Rada městské části formálně 
schvaluje Radniční noviny tak, jak 
je předtím doporučila ke schválení 
právě redakční rada. n

-sak-

Redakční rada Radničních novin

Předseda: Ing. Zdeněk Zábojník, 
MBA
Místopředseda: Jiří Ptáček
Členové: Pavel Blažek, Mgr. Kate-
řina Filipiová, Mgr. Alena Hronová, 
Bc. Tomáš Kalivoda, Jan Růžička, 
Antonín Svoboda
Tajemník: Ing. Stanislav Kněnický, 
tel.: 222 116 273 

Bezpečný pohyb na ulici umožní dětem ze škol v Praze 3 reflexní vesty 
a další bezpečnostní prvky

Předškoláci dostali reflexní vesty
Reflexní vesty a další bezpečnostní prvky dostávají děti ze základních a ma-
teřských škol v Praze 3. Předškolákům v MŠ Libická vestičky předaly 9. února 
zástupkyně starostky Lucie Vítkovská společně s radní Jaroslavou Sukovou.

Díky reflexním vestám 
budou zejména ty men-
ší děti na procházkách 
dobře vidět a zvyšuje 

se tak jejich bezpečnost v silnič-
ním provozu. Distribuci reflexních 
vest do mateřských a základních 
škol zajišťuje odbor školství třetí 
městské části, který ve spoluprá-
ci s odborem dopravy zmapoval 
požadavky jednotlivých škol na 
doplnění bezpečnostních prvků. 
Kromě dětí z mateřinek dostávají 
vesty také děti do družin základ-
ních škol. 

Další bezpečnostní prvky po-
skytla městská část nejen dětem, 

ale také seniorům. Reflexní pásky, 
které lze snadno a rychle upevnit 
na ruku nebo nohu, jsou distribu-
ovány seniorům v domech s pečo-
vatelskou službou v Praze 3. S vel-
kým zájmem se tyto bezpečnostní 
prvky setkaly také u dalších zájem-
ců, nejen u maminek s malými dět-
mi, ale také u osob všech věkových 
kategorií. Reflexní pásky si mohou 
všichni zájemci zdarma vyzved-
nout v Informačním centru Pra-
hy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Podle zástupkyně starostky pro 
dopravu Lucie Vítkovské se plánu-
je projekt v budoucnu opakovat. n

-mot-

Dům v Lipanské 7 projde 
rekonstrukcí
Rada městské části schválila záměr 
na vypsání veřejné podlimitní zakázky 
v otevřeném řízení pro získání dodava-
tele, který provede komplexní rekon-
strukci budovy Lipanská 7 pro potřeby 
Úřadu městské části Praha 3. Rekon-
strukce bude zahrnovat změny vnitř-
ních dispozic, dvorní přístavbu, půd-
ní vestavbu, instalaci výtahu, výměnu 
oken a dále také výměnu elektroroz-
vodů, rozvodů ústředního topení, včet-
ně nové kotelny a nového zařízení pro 
výměnu vzduchu a klimatizaci. Před-
pokládaná hodnota veřejné zakázky 
činí 28,8 milionu korun bez DPH. Rada 
také uložila zpracovat a zveřejnit for-
mulář Oznámení předběžných infor-
mací ve Věstníku veřejných zakázek.

Radní doporučili vrátit Million 
Marihuana March na Letnou
Členové rady městské části Praha 3 
doporučují návrat happeningu Milli-
on Marihuana March na Letnou, kde 
se tato akce v minulosti konala. Pra-
ha 3 byla přechodným místem koná-
ní této akce kvůli výstavbě tunelového 
komplexu Blanka na Letné. Vzhledem 
k tomu, že počet účastníků každým 
rokem narůstá, je happening pro park 
Parukářka stále větší zátěží a mohlo by 
dojít k nevratnému poškození veřej-
né zeleně. Konání akce by také neby-
lo vhodné v místě, kde jsou dvě dět-
ská hřiště a kde tráví volný čas rodiny 
s dětmi. Poskytnutí prostoru Parukář-
ky pro konání tohoto happeningu pro-
to rada městské části neschválila. 

Městská část vybuduje 
26 malometrážních bytů
Radní Prahy 3 schválili záměr na vy-
psání veřejné podlimitní zakázky v ote-
vřeném řízení pro získání dodavatele, 
který provede rekonstrukci bytového 
domu v ulici Bořivojova 27. Rekon-
strukce spočívá ve vybudování 26 ma-
lometrážních bytů, včetně jednoho 
bezbariérového bytu pro potřeby so-
ciálního a startovacího bydlení. Byty 
1+1 a 1+2 budou vybaveny sociálním 
zařízením, v domě bude výtah se šes-
ti stanicemi. Dům dále čeká komplet-
ní rekonstrukce všech inženýrských sítí 
a  zateplení střechy, která bude opat-
řena novou krytinou. Předpokládaná 
hodnota rekonstrukce činí 44,2 milio-
nu korun bez DPH. Rada také uložila 
zpracovat a zveřejnit formulář Oznáme-
ní předběžných informací ve Věstníku 
veřejných zakázek.

Rada schválila prohlášení 
vlastníka k domům pro privatizaci 
Radní třetí městské části schválili Pro-
hlášení vlastníka o rozdělení vlastnic-
tví nemovité věci na vlastnické právo 
k jednotkám v budovách na Hollaro-
vě náměstí 2258/1, 2259/3, 2260/5, 
352/9, 353/7 a 351/13. Záměr prode-
je jednotek dle zákona č. 89/2012 Sb. 
byl v těchto domech schválen usnese-
ním 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. 

ilustrační foto
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Radnice důrazně varuje před nabídkami spekulantů s byty
Vedení žižkovské radnice chce 
upozornit nájemce obecních bytů, 
které jsou před privatizací, aby ne-
reagovali na nabídky spekulantů 
s byty. Uchrání se tak budoucím 
komplikacím.

V některých dopisních schrán-
kách nájemníků bytů na území tře-
tí městské části se objevily letáky 
s nabídkou pomoci, co dělat, když 
se nebudou chtít privatizace zú-
častnit.  Domácnostem pisatel v le-
tácích slibuje, že za ně zaplatí obci 

kupní cenu, včetně případných dlu-
hů, poskytne i finanční odstupné 
a zprostředkuje výměnu bytu. Ná-
jemníkům, kteří se nebudou chtít 
přestěhovat, je nabízeno odkoupení 
bytu včetně dluhů s možností zůstat 
v bytě bydlet na dožití.

Radnice chce podle sdělení zá-
stupce starostky pro bytovou politi-
ku Davida Gregora důrazně apelovat 
na nájemníky, aby na tento leták ni-
jak nereagovali. Realitní a makléřské 
společnosti budou chtít takový byt 
ihned prodat další osobě a budou 

dávat podepisovat dokumenty, kte-
ré nájemníci nebudou moci dodržet. 
Nabídka těchto společností je nere-
álná a nájemníci se navíc můžou ne-
chtěně zapojit do podvodu, pokud 
by nedodrželi zákony a zásady pro 
prodej bytů a hned by svůj byt pro-
dali dál. Pokud si nájemník nebude 
chtít byt koupit, nemusí se podle 
sdělení zástupce starostky pro priva-
tizaci Jana Materny ničeho obávat. 
Městská část mu garantuje zachová-
ní nájemního vztahu za stávajících 
podmínek. n -mot-

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat
na veřejné představení projektu výstavby další etapy 

rezidenčního parku Na Vackově. 

Veřejná prezentace, na které Metrostav Development a. s. představí tento pro-
jekt, se uskuteční 10. března od 17 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva 

městské části Praha 3 v prvním patře radnice na Havlíčkově náměstí 9.
Setkání se zúčastní zástupci investora, společnosti Metrostav Develop-

ment a. s., zástupce architekta z kanceláře MS architekti, starostka městské 
části Praha 3 Ing. Vladislava Hujová, zástupci starostky MgA. Ivan Holeček, 
Mgr. Lucie Vítkovská a vedoucí Odboru územního rozvoje Úřadu městské 

části Praha 3 Ing. arch. Zdeněk Fikar.

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat

na veřejné představení projektu revitalizace fasád panelových domů v ulicích 
Roháčova 34–44, Jeseniova 15–25, Jeseniova 27–35 a panelových domů 
mezi ulicemi Českobratrská-Sabinova-Rokycanova, Roháčova 46–50/Os-
tromečská 7–9, Jeseniova 37–41/Ostromečská 1–5 a Blahoslavova 2–10/

Roháčova 30. Součástí setkání bude také prezentace aktualizovaného har-
monogramu privatizace bytových jednotek v těchto panelových domech.

Veřejná prezentace se uskuteční 
24. března od 17 hodin v hotelu Olšanka, Táboritská 23.

Setkání se zúčastní starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová, zástupci sta-
rostky MgA. Ivan Holeček a RNDr. Jan Materna, Ph.D. a Ing. arch. Zde-

něk Fikar, vedoucí Odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 3, 
Ing. arch. Petr Benda z architektonického ateliéru ABV, Ing. arch. Alexandr 

Verner z ateliéru MS architekti, Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. Karel Sommer, ře-
ditel Správy majetkového portfolia Praha 3 a. s. 

Vinohradská ulice je jednou 
z nejvýznamnějších pražských 
tříd. V nejbližších letech ji čeká 
komplexní revitalizace, která 
kromě zlepšení dopravního 
řešení povede i ke zkvalitnění 
veřejného prostranství. 
 
V současné době připravuje IPR 
Praha v těsné spolupráci s MČ 
Praha 2 a MČ Praha 3 Koncepční 
studii ulice Vinohradská, která 
poslouží jako podklad pro 
budoucí revitalizaci. Chceme 
proto znát i Vaše názory na 
budoucnost této důležité 
obchodní třídy.

Způsobů jak se zapojit je několik:

12.3. - 18:00h
Sousedské setkání
Přijďte diskutovat o budoucnosti Vinohradské třídy. 
Kde: ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

14.3. - 10:30h
Cyklovyjížďka
Projeďte se po Vinohradské a identifikujte současná 
problematická místa pro cyklodopravu.
sraz u: tram zastávka želivského  
u budovy casablanca

 14.3. - 14:00h
Urbanistická procházka
Projděte se po Vinohradské spolu s urbanisty  
z IPR Praha a pomozte zhodnotit současný  
stav veřejných prostranství.
sraz u: Informační centrum prahy 3

Zapojte se 
do plánování 
Vinohradské!

Více informací:
→ iprpraha.cz/vinohradska  
→ vinohradska@ipr.praha.eu 
→ V dotazníku ve vaší schránce
Další dotazníky v Infocentru Prahy 3 (Milešovská 1) 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  
vás zve na diskusi o budoucnosti Vinohradské

Praha 3 se chystá na užší spolupráci s neziskovými 
organizacemi
Nabídku těsnější spolupráce se 
státními i nestátními neziskovými 
organizacemi připravuje žižkovská 
radnice. Prvním krokem bude vy-
tvoření katalogu neziskových orga-
nizací, který bude distribuován do 
úřadů, škol a školských zařízení, fi-
rem i při různých akcích.

Nestátní neziskové organizace (ne-
vládní, občanské, soukromé) jsou 
určené k obecně prospěšné činnosti. 
S novým občanským zákoníkem do-
šlo od ledna 2014 ke změnám v jejich 

oblasti. Původní občanská sdružení 
mají podle nového znění občanské-
ho zákoníku tři roky na to, aby svo-
je základní dokumenty i způsoby 
fungování daly do souladu s novou 
právní úpravou. 

Radní pro spolkovou činnost 
a neziskové organizace Jaroslava 
Suková připravuje vydání katalogu 
neziskových organizací, které půso-
bí na území třetí městské části. Za-
řazení do přehledu bude pro orga-
nizace dobrovolné, ale povinné pro 
neziskové organizace, které získají 

finanční podporu od třetí městské 
části. Předběžně se s vydáním kata-
logu počítá na květen 2015.

Pro přípravu katalogu jsou zá-
stupci neziskových organizací se síd-
lem na území Prahy 3 žádáni, aby vy-
plnili dotazník (na www.praha3.cz/
noviny/neziskovy-sektor) a doručili 
jej do 30. 3. 2015 v tištěné nebo elek-
tronické podobě na adresu: Městská 
část Praha 3, Mgr. Jana Vargová, od-
bor školství a zdravotnictví, Lipan-
ská 9, 130 85 Praha 3 nebo na e-mail: 
janav@praha3.cz. n

Radnice diskutovala 
s veřejností o Jeseniově 38
Další z veřejných prezentací, které zorganizovala MČ Pra-
ha 3 v prostorách žižkovské radnice, představila rezidenč-
ní projekt Jeseniova 38. Projekt společnosti WH Estate 
prezentovali lidem v zaplněném sálu zastupitelstva archi-
tekti z Architektonického ateliéru Aleš.

Architekt Lukáš Velíšek 
v úvodu prezentace před-
stavil postupný vývoj 
projektu výstavby byto-

vých domů na bývalých pozemcích 
Českého rozhlasu, které v roce 2013 
v dražbě odkoupila společnost WH 
Estate. Pozemky na úpatí Parukář-
ky, jsou v územním plánu vedeny 
jako stavební parcely a nejsou sou-
částí památkové zóny. 

Aktuální studie představená jako 
varianta C ateliérem Aleš navazu-
je na dokumentaci zpracovanou ve 
dvou variantách A a B v říjnu 2014, 
která byla souhlasně projednána In-
stitutem plánování a rozvoje hlav-
ního města Prahy (IPR). Ateliérem 
již třetí zpracovaná varianta C rea-
guje na podmínky a doporučení ob-
sažené v písemném stanovisku IPR 
z prosince loňského roku a vyřčené 
při ústních jednáních s městskou 
částí Praha 3 v listopadu 2014. Na 
základě těchto podmínek develo-
per ustoupil od svých plánů zastavět 
svah se zelení vrchu sv. Kříže.

Právě části bývalých pozemků 
Českého rozhlasu, kde jsou dnes 

stromy a keře, se v říjnu 2014 týka-
la druhá otázka radnicí vyhlášeného 
referenda. V ní byli občané dotazo-
váni, zda by městská část měla udě-
lat vše pro to, aby se na pozemku se 
zelení nestavělo. Referendum bylo 
nakonec kvůli nízké účasti neplatné. 

Po představení projektu zača-
li lidé, kteří dorazili na prezentaci, 
klást dotazy. Nejvíce dotazů obča-
nů  směřovalo na přítomné archi-
tekty kvůli výšce obytných domů 
– nové budovy by podle nich ne-
měly přesahovat horizont vrchu sv. 
Kříže. Někteří také požadovali po 
městské části, aby zablokovala vý-
stavbu úplně. 

Úplné odmítnutí výstavby však 
považuje za problematické vedoucí 

odboru územního rozvoje MČ Pra-
ha 3 ing. arch. Zdeněk Fikar. „V po-
dobných případech se mluví o hrozbě 
soudního vymáhání ušlého zisku,“ uve-
dl Zdeněk Fikar. 

Výhrady účastníků diskuse se 
také týkaly dopravní bezpečnosti 
chodců, a to v okolí vjezdů do pod-
zemních garáží nových domů. Dále 
zazněl návrh, aby investor v souvis-
losti se stavbou provedl opravu po-
vrchu Jeseniovy ulice, což zástupce 
společnosti WH Estate nevyloučil. 

Přestože převládaly negativní 
ohlasy na představovaný projekt, 
účastníci veřejné diskuse ocenili 
skutečnost, že městská část pořádá 
prezentace významných projektů 
a umožňuje tak občanům bezpro-
středně se vyjadřovat k jejich plá-
nované podobě. Na únorovou ve-
řejnou diskusi naváže 10. březnu 
veřejná prezentace další etapy vý-
stavby rezidenčního parku Na Vac-
kově a 24. března se lidem představí 
první etapa revitalizace panelových 
domů na Žižkově (viz pozvánky na 
této stránce). n

-sak-

-mot-
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Komunitní plánování v třetí městské části bude mít 
na starosti nový řídicí tým

Řídicí skupina komunitního plá-
nování sociálních služeb má po 
dvouletém funkčním období nové 
složení. V týmu jsou zastoupeni ve-
dle zadavatelů, také poskytovatelé 
a uživatelé sociálních služeb.

Úkolem řídicí skupiny komunit-
ního plánování, v níž jsou podle 
vyjádření zástupce starostky Da-
vida Gregora zastoupeni zejména 
odborníci na danou problemati-
ku, je zajistit tvorbu komunitního 

plánu rozvoje sociálních služeb. 
Plán, jehož nová podoba byla při-
jata v loňském roce, má účinně za-
jišťovat sociální a další návaznou 
pomoc všem cílovým skupinám 
obyvatel, ať již se jedná o rodiny 
s dětmi, děti a mládež v krizi, zdra-
votně znevýhodněné občany, seni-
ory, cizince a národnostní menšiny, 
osoby v nepříznivé sociální situaci 
nebo osoby žijící rizikovým způso-
bem života. 

Jeho podoba je také v závislosti 
na potřebách komunity žijící v Pra-
ze 3 každoročně na základě akčního 
plánu aktualizována.

Aktuálně budou v řídicí skupině 
komunitního plánování sociálních 
služeb v Praze 3 pracovat: Hele-
na Kubů, Adam Šimčík, Edita Ja-
nečková, Tomáš Klumpar, Jakub 
Čihák, Vladimíra Kalfusová, Jana 
Lišková, František Prášek, Vladi-
mír Říha, Jaroslava Suková, Štěpán 
Křeček, Martina Chmelová, Pavel 
Blažek a Vladimír Beran. n

-mot-

Třetí městská část má novou školku 
s celoročním provozem
Nabídku zdejších předškolních zařízení rozšířila moderní mateřinka s oficiálním názvem ZŠ a MŠ 
Jarov Praha 3, V Zahrádkách 48, kterou může navštěvovat až 112 dětí. 

Ani ne rok trvala výstav-
ba nové mateřské škol-
ky v areálu ZŠ Jarov. 
Během deseti měsíců tu 

takříkajíc na zelené louce vyrostl 
moderní dvoupodlažní objekt, kte-
rý splňuje veškeré současné trendy 
a požadavky na to, jak má mateřská 
škola v 21. století vypadat. K výho-
dám, které toto zařízení poskytne 
dětem a jejich rodičům, patří podle 
radní pro školství Jaroslavy Sukové 
mimo jiné i celoroční provoz, který 
tu bude probíhat i v období letních 
prázdnin, kdy jsou školky obvykle 
zavřené.

Rodiče během mimořádného 
zápisu v polovině února přihlási-
li 42 dětí. Dalších 33 míst je vy-
členěno pro potřeby přestěhová-
ní dětí z MŠ Buková, která je ve 
velmi špatném technickém stavu 
a vzhledem ke kapacitě maximál-
ně 48 míst je i provozně nejnáklad-
nější mateřskou školou, zřizovanou 
městskou částí. Budova v Bukové 
ulici jsou původně jesle, a proto 
se nabízí v budoucnu po nutné re-
konstrukci využít tento objekt pro 
děti, které nedosahují tří let.

„Nová mateřská škola má kapacitu 
112 míst, od dubna letošního roku je 

počítáno s provozem dvou tříd, od září 
pak bude využita celá kapacita,“ uve-
dl vedoucí odboru školství na žiž-
kovské radnici Přemysl Hrabě.

Interiér objektu, který začne 
dětem sloužit 7. dubna letošního 
roku, tvoří přízemní část členě-
ná na 2 sekce, k nimž patří jak 
tzv. špinavé šatny pro odkládá-
ní obuvi, tak i šatny tzv. čisté 
pro odkládání svršků. V přízemí 
jsou rovněž dvě víceúčelové míst-
nosti, které budou využívány pro 
zájmovou činnost organizovanou 
školkou, v čase svačin a oběda 
pak poslouží jako jídelny. Školka 

sice nebude mít vlastní kuchyni, 
ale o její zásobování se bude sta-
rat přilehlá základní škola. Pod-
statnou část prvního patra tvoří 
4 třídy, hlavní pobytové prostory 
pro děti, kde si budou hrát a pra-
covat. Vyčleněn je tu i prostor 
pro odpolední klid s navazujícím 
hygienickým zázemím a skladem 
lehátek a lůžkovin.

Samostatnou kapitolou je ven-
kovní zahrada, do které se vstu-
puje z prvního patra přes dře-
věnou terasu krytou pergolami 
s popínavými rostlinami. Tady 
děti najdou větší pískovou plochu 

se sestavou domečků a průlezka-
mi, kolotoč, houpadlo a další tři 
kruhová pískoviště. Podél terasy 
jsou jim k dispozici edukativní 
záhonky, kde budou moci samy 
pěstovat různé rostliny. Součás-
tí prostoru je také pítko a kro-
mě sedmi stávajících stromů tu 
dětem zpříjemní pobyt také řada 
nově vysázených dřevin. Jakousi 
třešničkou na dortu celé stavby je 
extenzivní střešní zahrada s růz-
nými druhy rostlin, která bude 
kromě izolačních vlastností zadr-
žovat také dešťovou vodu. n

-red-

Do zahrady plné zábavných herních prvků 
budou děti vstupovat přes terasu krytou 
pergolami s popínavými rostlinami 

V týmu řídicí skupiny komunitního plánování jsou také zástupci z RKC Paleček, 
který pořádá například letní příměstské tábory pro děti

Zápis dětí do jeslí
Zápis dětí do jeslí v Roháčově ulici č. 40 pro školní rok 2015/2016 se bude ko-
nat v úterý 21. 4. od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu 22. 4. od 13.00 do 16.30 
hodin v budově jeslí, kde si rodiče předem vyzvednou přihlášky. V den zápisu 
rodiče přinesou vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku.

Kontakt:
Roháčova 535/40, 130 00 Praha 3
tel.: 222 591 729, vedoucí vychovatelka: Jitka Neskusilová. n
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Ministerstvo financí zrušilo v lednu jen tři 
výherní terminály

K 31. lednu 2015 i přes žádost starostky Vla-
dislavy Hujové o urychlení procesu rušení vý-
herních loterijních terminálů zrušili úřední-
ci ministerstva financí ve správním řízení jen 

tři terminály na území městské části Praha 3. 
Ministerstvu tak po 31. lednu stále ještě zbývá 
zrušit 184 terminálů na 30 adresách Prahy 3. 
Všechny terminály měly z ulic třetí městské čás-
ti zmizet do 31. 12. 2014, jejich současný provoz 
je v rozporu s vyhláškou č. 10/2013 hl. m. Pra-
hy i  v rozporu se zákonem o loteriích a jiných 
podobných hrách. 

Terminály tak zatím zmizely jen z ulic Do-
mažlická a Roháčova. 

Loterijní terminály začalo ministerstvo ru-
šit ve správním řízení poté, co loni v dubnu 
Ústavní soud umožnil ukončit jejich provoz 
ještě před koncem roku 2014. Obecně závazná 
vyhláška hl. m. Prahy ze září 2013 povoluje na 
území Prahy 3 pouze sedm kasin, která zůsta-
nou v provozu i po 31. 12. 2014. 

Aktuální počet výherních loterijních ter-
minálů najdete na webu ministerstva fi-
nancí na adrese: www.mfcr.cz/cs/soukro-
my-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/
prehled-povolenych-zarizeni. n

-sak-

S opravami domů pomohou jejich 
majitelům investiční programy
S financováním oprav domů v majetku vlastníků na území Prahy 3 mohou při splnění stanove-
ných podmínek pomoci nejrůznější investiční programy zřizované ministerstvy, Evropskou unií či 
Magistrátem hl. m. Prahy. V loňském roce mohli majitelé domů žádat například o peníze z Pro-
gramu regenerace městské památkové zóny či programů ministerstva pro místní rozvoj určených 
na podporu bydlení. Přehled každoročně vypisovaných dotačních programů přinášíme v následu-
jícím přehledu.  

Program regenerace městské 
památkové zóny

Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR 
a MČ Praha 3
Kontakty a informace o podání 
žádosti: www.mkcr.cz/scripts/detail.
php?id=429 a www.praha3.cz, Odbor 
kultury MČ P3, Lipanská 14, Praha 3, 
tel.: 222 116 251 – PhDr. Eva Hájková

Výše grantu činí od MK ČR maxi-
málně 70 % z nákladů na opravy ne-
movitosti, od MČ Praha 3 minimálně 
20  % (maximálně však 100 000 Kč) 
z nákladů na opravy nemovitosti
Využití: pro majitele nemovitostí pro-
hlášených za kulturní památku ležící na 
území MČ Praha 3
Více: www.mkcr.cz, sekce dotační 
programy

Programy Státního fondu 
rozvoje bydlení

Zřizovatel: Státní fond rozvoje bydlení
Podprogramy: 

• Úvěr 150
• Panel 2013+
• Výstavba nájemních bytů
• JESSICA
• Pro obce
• Povodňové programy

Více: www.portalobydleni.cz

Programy podpory bydlení 
pro rok 2015 

Zřizovatel: Ministerstvo pro místní 
rozvoj
Podprogramy:

• Podpora regenerace panelo-
vých sídlišť

• Podpora výstavby technické in-
frastruktury

• Podpora oprav domovních olově-
ných rozvodů

• Podpora výstavby podporova-
ných bytů – dotační tituly Pečo-
vatelský byt a Vstupní byt

Více: www.mmr.cz, sekce Programy 
a dotace

Podpora hypoték pro mladé lidi na 
starší byty a Podpora hypotečního 

úvěrování bytové výstavby
Zřizovatel: Ministerstvo pro místní 
rozvoj
Více: www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-
-a-bytova-politika/Bytova-politika/
Programy-Dotace/Podpora-hypotek

Zelená úsporám
Zřizovatel: SFŽP ČR

Kontakty a informace o podání žá-
dosti: Státní fond životního prostředí ČR 
při Ministerstvu životního prostředí ČR, 
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Více: www.jaknazelenou.cz, www.no-
vazelenausporam.cz, www.nzu2013.
cz, tel.: 800 260 500, info@sfzp.cz
Využití: pro majitele nemovitostí leží-
cích na území ČR

• zateplování domů
• výměna oken
• kotle
• tepelná čerpadla

• solární ohřev
• výstavba domů
• větrání a rekuperace tepla

Program Čistá energie Praha
Zřizovatel: EU a MHMP
Kontakty a informace o podání žá-
dosti: EU a Magistrát hl. m. Prahy, Od-
dělení udržitelné energetiky MZO MHMP, 
Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, do-
tace.topení@praha.eu, tel.: 236 004 314
Využití: fyzické osoby členského stá-
tu EU s  trvalým bydlištěm na území 

ČR a právnické osoby se sídlem na 
území ČR, které vlastní, nebo užíva-
jí na území hl. m. Prahy byt a  které 
v  tomto bytě zprovozní ekologický 
zdroj 
Z programu je možno získat:

• dotaci na přeměnu topného sys-
tému z tuhých paliv na ekologická

• náhradu plynových a elektrických 
lokálních topidel centrálním vytá-
pěním

• výměnu dožívajícího plynového 
kotle za nový

• podporu využití obnovitelných 
zdrojů (tepelná čerpadla, solár-
ní systémy na ohřev vody a při-
tápění)

• obnovitelné zdroje jsou podporo-
vány i v novostavbách

Grant hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů

Zřizovatel: MHMP
Kontakty a informace o podání 
žádosti: Magistrát hlavního města 
Prahy, Odbor památkové péče, Jung-
mannova 35, 110 00 Praha 1, Jarmila 
Střeláková, tel.: 236 00 2319, e-mail: 
Jarmila.Strelakova@praha.eu a Ing. Ji-
tka Kyseláková, tel.: 236 00 2916, e-
mail: Jitka.Kyselakova@praha.eu
Využití: právnické i fyzické osoby, 
které vlastní danou nemovitost v úze-
mí památkové zóny, opravy objektů, 
nebo jejich částí n

-sak-

Chodník v Blodkově ulici byl opraven na 
základě podnětu občanů

S akutní opravou chodníků můžou pomoci 
sami občané

Městská část Praha 3 investuje každoročně 
desítky milionů korun do opravy chodníků. 
Eviduje ale spoustu stížností na havarijní 
stav mozaikových chodníkových ploch, za 
jejichž stav není zodpovědná, protože jsou 
v majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Na webo-
vých stránkách TSK přitom každý může na-
hlásit závadu, která bude odstraněna. 

Opravu chodníků zajišťuje Technická sprá-
va komunikací hlavního města Prahy (TSK) 
Magistrátu hlavního města Prahy, přesto do 
jejich údržby a renovace investuje třetí měst-
ská část každoročně milionové částky v rámci 
svého chodníkového programu, kdy se vybe-
rou předem naprojektované velké úseky, jež 
se opraví. Program se ale nevztahuje na drob-
né opravy mozaikových ploch, které hyzdí 
veřejný prostor a o nichž většinou technická 
správa komunikací ani neví. Proto TSK zří-
dila na svých stránkách formulář Hlášení po-
ruch a závad, kde každý uživatel má možnost 
nahlásit závadu různého charakteru. 

Podle představitelů radnice Davida Grego-
ra a Lucie Vítkovské je klíčové, aby se do nahlá-
šení havarijních stavů chodníků zapojili sami 
občané. Celý proces odstranění závad se tak 
značně urychlí. Formulář naleznete na strán-
kách: www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hla-
seni-poruch-a-zavad nebo se k němu dostanete 
přes stránky městské části Praha 3 v sekci Dů-
ležité informace. n

Upozorňujeme, že v některých 
případech je nutno žádosti po-
dávat se značným předstihem. 
Za aktualizaci www stránek  
zodpovídá příslušná organiza-
ce, která finanční podporu po-
skytuje.

Pro aktuální informace se 
proto obracejte na daná minis-
terstva či odbory.

ilustrační foto

ilustrační foto

-ham-
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zpravodajství, důležité informace

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, ni-
koliv pro živnostníky a firmy! Nevhazuj-
te stavební 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

Odpoledne pro seniory
Městská policie hlavního města Prahy 

Obvodní ředitelství Praha 3, 
ve spolupráci s Preventivně 

informačním oddělením Policie 
hlavního města Prahy zve seniory 
na další preventivně-bezpečnostní 

přednášku na téma 

DŮVĚŘIVOST STÁŘÍ.
Datum a místo konání: 

24. 3. 2015 od 14.00 hod. v budově 
Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 3,  Lupáčova 14. 

Pro velký zájem účastníků 
doporučujeme rezervaci 

na tel.: 222 025 125.

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 květ-
na 2014 do února 2015, ozvěte se, 
prosím, a uveďte: jméno a příjmení dí-
těte, 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

Senioři mohou žádat 
o zavedení tísňové 
péče AREÍON 
Zájemci o zavedení služby tísňové péče, která 
funguje nonstop a díky níž jsou v nepřetržitém 
kontaktu s  operátorkami zajišťujícími potřeb-
nou pomoc v případě nouze, se mohou obra-
cet na: Oddělení sociálních služeb ÚMČ Pra-
ha 3, Seifertova 51 (2. patro) Zdeňka Hošková, 
tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.

MČ poskytne klientovi zdarma přístroj, 
jeho instalaci a SIM se zvýhodněným telefon-
ním tarifem s neomezenými hlasovými služba-
mi. Služba, na níž lze uplatnit navíc posky-
tovaný příspěvek na péči, přijde klienta na 
400 korun měsíčně, tyto peníze jdou za po-
skytovanou nonstop 24hodinovou monito-
rující službu organizaci Život 90. Projednání 
a schválení žádosti trvá přibližně 2 měsíce od 
jejího podání. n

-red-

umístění datum čas

Buková/Pod Lipami
 4. března 13.00–17.00

26. března 14.00–18.00

Jeseniova 143
 4. března 14.00–18.00

26. března 15.00–19.00

Sudoměřská/Křišťanova
 5. března 13.00–17.00

28. března 10.00–14.00

Přemyslovská/Orlická
 5. března 14.00–18.00

28. března  9.00–13.00

U Rajské zahrady/Vlkova
 6. března 13.00–17.00

24. března 14.00–18.00

V Zahrádkách/Květinková
 6. března 14.00–18.00

24. března 15.00–19.00

Křivá 15
 7. března  9.00–13.00

27. března 15.00–19.00

Přemyslovská/Sudoměřská
 7. března 10.00–14.00

27. března 14.00–18.00

Ambrožova/Malešická
10. března 14.00–18.00

20. března 15.00–19.00

Koněvova/V Jezerách
10. března 15.00–19.00

20. března 14.00–18.00

Kostnické náměstí/Blahníkova
11. března 14.00–18.00

21. března 10.00–14.00

nám. Barikád
11. března 15.00–19.00

21. března  9.00–13.00

Na Vrcholu/V Domově
13. března 14.00–18.00

19. března 15.00–19.00

nám. Jiřího z Lobkovic
13. března 15.00–19.00

19. března 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo náměstí
14. března  9.00–13.00

18. března 14.00–18.00

Tachovské náměstí
14. března 10.00–14.00

18. března 15.00–19.00

umístění datum čas

Šrobárova/Květná 11. 4.  9.00–12.00

Pod Vrcholem/Na Balkáně 11. 4. 13.00–16.00

Jilmová/Na Vápence 12. 4. 13.00–16.00

Na Vackově/Pod Jarovem 25. 4.  9.00–12.00

Kontejnery na bioodpad
Do kontejnerů pro bioodpad lze odkládat větve, trávu, listí, neznečištěnou zemi-
nu a jiný rostlinný odpad ze zahrad a dvorků. Žádáme občany, aby maximálně 
využili této možnosti a odkládali pokud možno všechen rostlinný odpad do těch-
to kontejnerů. Sběrný dvůr, Malešická 74 přijímá od občanů Prahy 3 i bioodpad: 
po–pá 8.30–17.00 a so 8.30–15.00 hodin. n

Oddávací dny v parku Rajská 
zahrada v roce 2015

Rada městské části Praha 3 schválila níže uvedené dny a hodiny 
k uzavření manželství, která se budou konat jako každý rok v Raj-
ské zahradě. Vzhledem k tomu, že byl vždy velký zájem o tuto lo-
kalitu, rada městské části rozšířila dny a hodiny tak, aby vyhovova-
ly většímu počtu zájemců. Snoubencům poskytnou matrikářky při 
osobní návštěvě veškeré informace tak, aby jejich významný den 
proběhl v klidu a vzájemné spokojenosti. Kontakt: www.praha3.cz, 
tel.: 222 116 222, 230, 231, 234.

Oddávací dny a hodiny:

12. června 2015: 12.00, 13.00, 14.00 hod.

26. června 2015: 10.00, 11.00, 12.00 hod.

10. července 2015: 12.00, 13.00, 14.00 hod.

24. července 2015: 10.00, 11.00, 12.00 hod.

7. srpna 2015: 12.00, 13.00, 14.00 hod.

21. srpna 2015: 10.00, 11.00, 12.00 hod.

4. září 2015: 12.00, 13.00, 14.00 hod.

18. září 2015: 10.00, 11.00, 12.00 hod.

Osmý AntiFETfest je zde! Školní týmy se mohou hlásit
Magistrát hlavního města Prahy 
ve spolupráci s městskými částmi 
1–22 vyhlašuje již osmý ročník Fes-
tivalu amatérských filmů AntiFET-
fest aneb Jde to i jinak! 2015. 

Soutěže se podle zástupce starost-
ky Davida Gregora mohou zúčastnit 
školy, školská zařízení a nízkopraho-
vé kluby s filmovou tematikou rizi-
kového chování, jako jsou drogová 

závislost, kriminalita, šikana, rasis-
mus, záškoláctví, gambling nebo do-
mácí násilí. Soutěžní snímky budou 
spolu s přihláškou přijímány do 27. 
března 2015 na místně příslušném 
Úřadě městské části Praha 3 a bu-
dou adresovány kontaktní osobě: 
Bc. Martina Vejmělková, Seifertova 
51, 130 85 Praha 3, tel.: 222 116 480, 
e-mail: martinav@praha3.cz. Obál-
ku označte „Antifetfest 2015“.

Výběr vítězných snímků proběh-
ne na městských částech v dubnu 
a od května bude současně probíhat 
internetové hlasování o Cenu diváka 
na www.antifetfest.cz. Pražské finá-
le se uskuteční v červnu. Přihlášku 
a další informace naleznete na www.
antifetfest.cz, www.praha.eu (v sekci 
primární prevence) a www.prevence-
-praha.cz. n

-mot-

Co přinese březen 
na farmářském tržišti

Na farmářské trhy na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad můžete v březnu za-
vítat každou středu, čtvrtek, pátek 
a sobotu. 

Vedle stánků s pečivem, jogurty, 
sýry, masem a zeleninou můžete na 
trzích nakoupit lahodné dorty, pesta 
a chutney, ale pochutnat si může-
te i na netradičních šnecích po bur-
gundsku.

Březen je také měsícem medvě-
dího česneku, který podle lidových 
pranostik přináší jaro. Je to první by-
linka, ze které si doma můžete udě-
lat pesto, posypat s ní čerstvé těsto-
viny nebo brambory. Farmářské trhy 
ozdobí také jarní květiny v  květiná-
čích nebo čerstvě řezané narcisky. 

Konkrétní nabídku naleznete na 
webových stránkách www.farmar-
sketrziste.cz a na www.facebook.
com/ftpraha. n

Rada aktualizovala rámcový harmonogram privatizace 
Rada městské části aktualizovala 
rámcový harmonogram přípravy by-
tových domů na prodej v rámci pri-
vatizace bytového fondu městské 
části Praha 3. Podle něj by měly být 
byty v domech Hollarovo náměstí 1, 
3, 5, 7, 9 a 13 a v ulici Vinohradská 
82, 114, 116, 168, 170, 172 privatizová-
ny ještě v letošním roce, byty v cihlo-
vých domech v ulici Buková 16, 18, 
20, 22 a 24 se budou privatizovat 
počátkem roku 2016. 

Zbývající nezprivatizované byty, 
jež jsou všechny v panelo-
vých domech, by měly podle 

aktualizovaného harmonogramu jít 
do prodeje v letech 2016 až 2018.

Podle zástupce starostky Jana 
Materny, který má v kompetenci 
privatizaci bytového fondu, měst-
ská část nemění nic na svém záměru 
privatizovat všechny bytové domy 
zařazené v rámcovém harmonogra-
mu privatizace ze dne 31. 10. 2012. 
Domy v Bukové ulici mohou jít 
díky upuštění od nákladné revita-
lizace do prodeje již počátkem roku 
2016, a ne až v prosinci, jak bylo pů-
vodně plánováno. Aktuálně schvále-
ný rámcový harmonogram přípravy 

jednotlivých bytových domů na pro-
dej bude ještě zpřesňován ve vazbě 
na postup přípravy oprav jednotli-
vých bytových domů. 

O aktuální podobě rámcového 
harmonogramu, stejně jako o postu-
pu konkrétních prací bude radnice 
z iniciativy zástupce starostky pro 
investice Ivana Holečka informo-
vat 24. března na veřejné prezentaci 
v hotelu Olšanka.

Aktuální podobu harmonogramu 
najdete na www.praha3.cz v kapitole 
Potřebuji vyřídit, odkaz Privatizace. n

-sak-
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masopust

Děti i rodiče roztančil a rozehřál Kašpárek v rohlíku

Žižkovským ulicím vévodila sedmimetrová loutka anděla Masopustní veselí zakončila impozantní ohňová show
Nejen seniory potěšilo vystoupení Pavlíny 
Filipovské a Karla Štědrého v hotelu Olšanka

Masopustní průvod doplňovala četná taneční vystoupení

Masopust společně slavily tisíce lidí
Masopustní veselí, které o víkendu před Popeleční středou odstartovaly koncert na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, promítání filmů v kině Aero a vepřové hody v hospodě U Vystřelenýho oka, vyvrcho-
lilo v úterý 17. února tradičním masopustním průvodem, zakončeným impozantní ohňovou show. 
Všech akcí letošního ročníku Žižkovského masopustu se zúčastnilo okolo deseti tisíc lidí.

Letošní masopustní oslavy 
vypukly v sobotu 14. úno-
ra na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, kde se o pořád-

ný masopustní mumraj postaralo 
vystoupení bejbypankové kapely 
Kašpárek v rohlíku, které přilákalo 
okolo 3500 diváků. Projekt posta-
vený na originálním propojení di-
vadla, hudby, kabaretu a chytlavých 
textů zaujal nejen děti, ale i jejich 
rodiče, a dokonale se postaral, aby 
i přes chladné počasí nebylo v sobo-
tu na Jiřáku nikomu zima.

Již tradičně čekaly v neděli 15. 
února na stovky návštěvníků vepřo-
vé hody v hospodě U Vystřelenýho 
oka. Servírovaly se klasické zabijač-
kové pochoutky, jako jelítka a jitrni-
ce, vepřová krkovice se zelím a kned-
líkem, tmavý prejt, pečená vepřová 
kolena nebo zabijačkový guláš, jichž 

se vydalo přes 1000 porcí. K posle-
chu zahráli Veselí skláři, formace 
tvořená profesionálními hudebníky 
a dechovou sekcí kapely Sto zvířat.

Masopustní program pokračo-
val vystoupením Pavlíny Filipov-
ské a Karla Štědrého, kteří se sešli 
na pódiu Kongresového sálu hote-
lu Olšanka a potěšili zde pět stovek 
posluchačů nejen největšími hity své 
kariéry, ale i vyprávěním, když Pav-
lína Filipovská vzpomínala na své 
dětství prožité na Žižkově. Neděli 
zakončilo promítání filmů Padding-
ton a Divoké historky ve dvakrát vždy 
zcela zaplněném sále kina Aero.

Masopustní průvod, jenž probě-
hl 17. února, se jako obvykle sešel 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, kte-
ré zaplnily masky různorodého cha-
rakteru. Již od čtvrté hodiny se zde 
scházely davy fanoušků masopustu. 

Bizarní převleky zaplavily celý pro-
stor a nad smrtkami nebo prasátky 
dominovali chůdaři, artisti a přede-
vším obří sedmimetrová loutka An-
děla, kterou ovládalo pět loutkovo-
dičů. S úderem 17 hodiny se průvod 
vydal ulicemi Vinohrad a Žižkova 
k  radnici, kde si od starostky Vla-
dislavy Hujové vyžádal symbolic-
ký klíč od Žižkova. Během cesty se 
o zábavu staraly kapely Trombenik 
nebo Blabuburo, okolo 4000 účast-
níků průvodu pak úspěšně rozhýbal 
svou brazilskou sambou bubenický 
orchestr Tam Tam Batucada.

V cíli průvodu v parku před sta-
dionem žižkovské Viktorky čekala 
na jeho účastníky závěrečná tečka – 
impozantní ohňová show souboru 
Amanitas Fire Theatre, která ukon-
čila čtyřdenní masopustní oslavy ve 
třetí městské části. n -ham-
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téma měsíce

Hřbitov by se neměl oživovat
Dobrý den, po přečtení článku v RN č. 
1/2015 mám tyto připomínky:

Sousloví „oživení hřbitova“ je úpl-
ně absurdní a trhá mi uši. Hřbitov 
přece slouží jako poslední místo lidí 

a v žádném případě by se neměl nějak 
oživovat. K tomuto místu patří ticho 
a klidné procházky dosud živých lidí. 
Také je to poslední zelené místo na Žiž-
kově, kam nemohou psi. Tuto klidnou 
oázu doporučuji zachovat na veškerých 
plochách hřbitova, i na těch starých, už 
nevyužívaných pro pohřbívání. Ty jsou 
ostatně nejpříjemnější.

Snad občas ruší jen popojíž-
dění aut s některými návštěvníky 

i s pracovníky hřbitova. K zamezení 
tohoto jevu (hluk a exhalace) navrhu-
ji správě hřbitova pořídit si jednodu-
ché elektrovozítko (mají např. v Ma-
hlerových sadech pod televizní věží), 
které by nestálo moc a svůj účel by 
splnilo. Ostatně v mnoha krásných 
parkových apod. městských uzavře-
ných prostorách v cizině používají pro 
pracovní účely jen elektrická vozidla, 
právě z  důvodu čistoty a ticha.

Tak pevně doufám, že nepřevládne 
komerce, popř. zbytečná ambicióznost 
některých lidí, ale že hřbitov zůstane 
v klidovém, ale samozřejmě udržova-
ném stavu. S jedinou věcí bych souhla-
sila, a to s novým vchodem z Olšanské 
ulice (v přiměřené vzdálenosti od stáva-
jícího vchodu u kaple sv. Rocha, aby to 
mělo smysl).

S pozdravem 
Ing. Jarmila Blahová

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Napište nám!
Vážení čtenáři, rádi uvítáme vaše 
náměty, připomínky a postřehy 
týkající se života v Praze 3.
Dopisy můžete zasílat na adresu 
redakce: Radniční noviny, Havlíč-
kovo náměstí 11, Praha 3, 130 85, 
e-mail: RN@praha3.cz nebo face-
book: facebook.com/praha3.cz.

Na Olšanských hřbitovech probíhá 
revitalizace památek a veřejného prostoru
Dlouhou dobu byly Olšanské hřbitovy v minulosti ve stínu Vyšehradského hřbitova, kde jsou pohřbe-
ny nejvýznamnější postavy českých dějin. V minulosti, hlavně v 70. a 80. letech, pohřebiště nekontro-
lovatelně chátralo, zejména nejstarší část. Ta by měla projít v následujících letech revitalizací.

Dosud platilo, že nejznáměj-
ší nekropolí Prahy je Vyše-
hradský hřbitov a o Olša-
nech se příliš nemluvilo. 

Přitom Olšanské hřbitovy mají možná 
větší historickou hodnotu. Jsou zde ne-
jen původní náhrobky, o nichž lze říct, 
že to jsou taková miniaturní architekto-
nická díla, ale dalo by se zde napočítat 
daleko více pohřbených osobností než na 
Vyšehradě,“ uvedl Martin Červený, ře-
ditel Správy pražských hřbitovů.

Počátky Olšanských hřbitovů 
spadají až do roku 1679, kdy v blíz-
kosti osady Olšany začal postupně 
vznikat morový hřbitov. Původní 
území se postupně rozrůstalo do 
rozsáhlého pohřebiště o 12 hřbito-
vech, jehož součástí je i turisticky 
vyhledávaný Nový židovský hřbi-
tov. Nachází se zde pohřebiště pad-
lých českých legionářů a rudoar-
mějců 1. světové války, obětí bitvy 
u Dráž ďan z roku 1813, Pražské-
ho povstání, vojáků ze zemí Com-
monwealthu, Rudé armády. Jedna 
část hřbitovů je vyhrazena i pro 
pravoslavné, včetně Chrámu Ze-
snutí přesvaté Bohorodice. Údajně 
je na 50 hektarech pohřbeno na 2 
miliony lidí. Mnozí patří k význam-
ným buditelům národa (K. H. Bo-
rovský, V. M. Kramerius, K. J. Er-
ben), svoje chátrající hrobky tu ale 
zanechaly i odsunutí pražští Němci, 

kteří kdysi patřili k nejbohatší vrst-
vě obyvatel. Právě místa jejich po-
sledního odpočinku patří nyní 
k vyhledávaným objektům, kam se 
vydávají turisté obdivovat unikátní 
architekturu, na které se podepsal 
zub času. Takovou stavbou je např. 
rozpadající se hrobka při stěně 2. 
hřbitova, které stačí málo, aby se 
z ní stalo beztvaré rumiště, přitom 
se jí v současné chvíli nedá upřít 
punc romantické patiny. 

„Lidé si ji velice často fotí a na inter-
netu ji naleznete v mnoha podobách. Na 
druhou stranu hrozí, že se hrobka zcela 

rozpadne, proto záměrem je ji opravit. 
Vždyť ta patina přijde po letech znova,“ 
vysvětlil Martin Červený. 

Zaplevelená místa ukrývají doslo-
va architektonické skvosty. Nalez-
neme tu díla autorů Václava Prach-
nera, Františka Xavera Lederera, 
bratrů Emanuela a Josefa Maxo-
vých. Nejvyhledávanějšími památ-
kami jsou např. novogotická hrob-
ka F. V. Pštrosse, Zenklova hrobka 
z roku 1799 nebo Lannova hrobka, 
na jejíž výzdobě se podíleli sochaři 
Josef Václav Myslbek, Ludvík Šimek 
a malíř František Sequens.

Na podobě pohřebiště se ale ne-
gativně podepsala éra komunismu, 
kdy se totalitním představitelům ne-
líbily náboženské symboly, plastiky 
andělů nebo „továrnické“ tituly na 
náhrobcích. Nejstarší část hřbito-
va chátrala, leckde vznikla i černá 
skládka. Na Olšanských hřbitovech 
aktuálně probíhá po mnoha desetile-
tích dlouhodobá revitalizace pamá-
tek i veřejného prostoru, která chce 
napravit chyby z minulosti.

Už v roce 2006 vznikla díky ini-
ciativě pátera Miloše Szabo Na-
učná stezka, která upozorňovala 
na hroby významných osobností 
– Správa pražských hřbitovů nyní 
technicky pomáhá s opravami pa-
nelů, které časem chátrají nebo se 
staly oběťmi vandalů. U vchodů do 
hřbitova jsou také instalovány in-
formační panely, kde se návštěvník 
může dozvědět o dalších pohřbe-
ných, jako jsou Jan Palach, Rudolf 
Hrušínský nebo Filip Topol. Aktu-
álně se instaluje kamerový systém, 
který by pomohl zabezpečit obrov-
ské území pohřebiště, jež se potýká 
s vandalismem a krádežemi, ať už 
osobních věcí anebo cenné výzdo-
by hrobů. 

Výrazné proměny by se měly Ol-
šanské hřbitovy dočkat i letos. „Po-
žádali jsme o dotaci z programu Praha 
– Konkurenceschopnost, v rámci níž 

plánujeme zrevitalizovat veřejný prostor 
2. a 5. hřbitova. Též bychom chtěli vy-
budovat informační centrum v blízkosti 
stanice metra Jana Želivského, kde by se 
lidé mohli více dozvědět o historii místa 
nebo o poloze hrobu, který chtějí navští-
vit,“ říká Martin Červený. 

Správa pražských hřbitovů úzce 
spolupracuje s Institutem plánování 
a rozvoje (IPR), který již před ča-
sem připravil Manuál tvorby veřej-
ných prostranství hl. m. Prahy. Pod-
le architekta Filipa Ditricha z IPR 
Praha jsou Olšanské hřbitovy vý-
znamnou součástí celoměstského 
systému zeleně. Péče o zeleň je pod-
le Martina Červeného další z prio-
rit, která je pro Olšanské hřbitovy 
v budoucnu klíčová.

Novou podobu by mohla v bu-
doucnu získat i severní hrana Olšan-
ských hřbitovů. Městská část Pra-
ha 3 usiluje o převod pozemků v této 
lokalitě od Magistrátu hl. m. Prahy 
a plánuje zadat variantní strategic-
kou architektonickou studii, která 
by umožnila vybudovat podél ulice 
Olšanské rekreační promenádu včet-
ně nových vstupů nebo její napojení 
až k parku Parukářka. Nová podoba 
by naplňovala představu, jak zkulti-
vovat veřejný prostor obrovské do-
pravní tepny a zároveň vytvořit in-
frastrukturu pro pěší a cyklisty. n

-ham-

„Na rakvičky se šlehačkou uprostřed hřbitova nikdo nikoho nezval,“ říká Martin Červený

Ve své funkci ředitele Správy praž-
ských hřbitovů je Martin Červený 
od roku 2009. Od té doby se dá říct, 
že revitalizace Olšanských hřbito-
vů se stala prioritou celopražského 
významu.

Před nedávnem média informo-
vala o tom, že uprostřed hřbitova 
by měla vzniknout kavárna a  in-
formační centrum. Co je na tom 
pravdy?

Tak to není. Bulvarizací někte-
rých médií, která psala, že Praha 
bude lákat kávou a rakvičkami na 
hřbitov, vzniknul názor, že hodláme 
stavět restauraci uprostřed hřbito-
vů. Na rakvičky se šlehačkou upro-
střed hřbitova nikdo nikoho nezval. 
V záměru se počítá s tím, že se nově 
zrekonstruují chátrající toalety před 
hřbitovem u stanice metra Jana Že-
livského a vznikne informační cen-
trum. Objekt se nachází na jedné 
z nejfrekventovanějších křižovatek 
– je tu zmiňované metro, turisté 

navštěvují Nový židovský hřbitov, 
nachází se zde také Nová obřadní 
síň, kde se shromažďují pozůstalí. 
Současná podoba celého prostoru 
u vstupu je žalostná. Co se týká té 
kávy, mohly by tam být malé stolky 
s židličkami, kde by si každý z auto-
matu mohl případně koupit kafe. 

Jaké služby by infocentrum 
poskytovalo?

Hřbitov je obrovský a stává se, 
že návštěvník, který přijede jednou 
za rok na Olšany, zapomene, kde se 
nachází hrob, který chce navštívit. 
Infocentrum by mu mohlo v tomhle 
směru poradit, šlo by tu zakoupit i li-
teraturu o hřbitovech, plánek s vy-
značením významných hrobů. 

Co čeká Olšanské hřbitovy 
v blízké budoucnosti?

Předložili jsme projekt do ope-
račního programu EU Praha – Kon-
kurenceschopnost, který uspěl a byl 
ze všech předložených projektů hod-
nocen nejlépe. V letošním roce by se 
měly zrevitalizovat hřbitovy 2 a 5 – 
konkrétně chceme rozšířit rozptylo-
vou louku, opravit cesty a rozpadlé 
hrobky. Rádi bychom upozornili na 
významná architektonická díla, kte-
rá jsou na Olšanech. Proto si nechá-
me vyrobit aplikace pro mobilní te-
lefony a tablety, jež by navigovaly ke 
konkrétní památce – jinde ve světě 
je to oblíbenější forma komunika-
ce než běžní papíroví průvodci. Při 
té příležitosti chceme žádat Prahu 3 

o partnerství, které by nám pomohlo 
při podání žádosti. Žadatel bude mít 
větší morální podporu a větší šanci, 
že projekt bude schválený. 

Jak fungují podobně velká 
pohřebiště v  jiných evropských 
městech?

Jiné hřbitovy ve světě běžně fun-
gují jako paměti, kam nechodí uctít 
památku jen pozůstalí, ale chtějí 
vzdát hold i někomu významnému. 
Nebo je to galerie pod širým nebem, 
kde můžete narazit na spoustu pa-
mátek a vychutnat si procházku ze-
lenou alejí. Takové by mohly být 
i Olšany, které mají obrovskou kul-
turní a památkovou hodnotu. n

-ham-

Lannova hrobka patří k nejvýznamnějším památkám Olšanských hřbitovů
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fórum

Alena Hronová – KSČM Mojmír Mikuláš 
– Strana svobodných občanůTomáš Mikeska – Žižkov (nejen) sobě

Irena Ropková – ČSSDAlexander Bellu – ODS Miroslav Procházka 
– Volba pro městoMartin Dlouhý – TOP 09

Lepší veřejný prostor 
na Praze 3

Lednové zasedání 
výboru pro územní 
rozvoj bylo mimo jiné 
věnováno došlým žá-
dostem o dary a žá-
dostem o poskytnu-
tí vratných finančních 
částek z Fondu ob-
novy a rozvoje. Není 
všude obvyklé, že by 
městská část takto 
přispívala majitelům 
domů, a to celkově 

v milionových částkách ročně. Vycházíme však 
jako zástupci městské části z filozofie, že kvali-
ta veřejného prostoru ve městě je dána také kva-
litou domů, kolem kterých se dennodenně pohy-
bujeme. 

Proto také směřuje největší podpora do oprav, 
které jsou vidět, jako například do oprav plášťů 
budov, zateplení, výměn oken a vrat, rekonstruk-
ce vnitrobloků. Příspěvek lze získat například také 
na opravu výtahů, ovšem tam je výbor přísnější, 
neboť jde o úpravy, které se nemusejí týkat veřej-
ného prostoru. 

Předpokládám, že zastupitelstvo se s názo-
rem výboru pro územní rozvoj ztotožní. Občané 
mohou najít zásady pro poskytování prostředků 
z fondu obnovy a rozvoje na webových stránkách 
Prahy 3. 

Příspěvek městské části na opravy může či-
nit až 499 tisíc korun. Čerpání fondu je příkladem 
spolupráce samosprávy a  soukromých vlastní-
ků, která zlepší Prahu 3 pro všechny. Samozřej-
mě platí, že kdo si aktivně nepožádá, nemůže nic 
dostat. 

Popřemýšlejte tedy i  nad stavem vašeho 
domu. n

Bydlení – základní právo 
každého z nás

Život v Praze je ná-
kladný. Bydlení je zde 
nejdražší v celé re-
publice a  mnoho lidí 
má problémy ho ufi-
nancovat. Nejohro-
ženějšími skupinami 
jsou v  tomto přípa-
dě mladé rodiny, lidé 
s  hendikepem a se-
nioři. Naší povinnos-
tí je těmto lidem po-
moci.

Jedním z hlavních nástrojů, které Rada hl. m. 
Prahy připravila, je fond rozvoje sociálního bydle-
ní, který bude tvořen příjmy z poslední fáze pri-
vatizace městských bytů. Takto získané finance 
následně poputují nejen na výstavbu objektů so-
ciálního bydlení či pobytových kapacit sociálních 
služeb, ale i  na rekonstrukci těch stávajících, kte-
ré nejsou svěřeny jednotlivým městským částem. 
Do začátku fond obdrží více než 1,6 miliardy ko-
run z privatizačních výnosů za rok 2014 a z pláno-
vaných výnosů za rok 2015.

Byty v majetku města, potažmo městských 
částí by neměly být primárně určeny k naplnění 
obecní pokladny, ale k pomoci. K pomoci těm, 
kteří se ocitli v nesnázích. 

Právě proto by se měla Praha vydat cestou bu-
dování nových kapacit pro dostupné bydlení. Dů-
vodem, proč nelze využít většinu stávajících bytů 
v majetku Prahy, je silná právní ochrana součas-
ných nájemců, kteří ale mnohdy pomoc ve formě 
bydlení nepotřebují.

Zajištění dostupného bydlení pro ty, kteří se 
ne vlastní vinou ocitli ve finanční tísni, je součástí 
programového prohlášení Rady hl. m. Prahy. Ne-
zapomínejme však, že solidarita s potřebnými by 
měla být primárně v každém z nás. n

Kam se ztratili zastupitelé?

Jsem zastupitelkou za KSČM již tře-
tí volební období. Svoji práci zastupi-
tele vnímám jako povinnost vůči voli-
čům, kteří mně při volbách dali svůj 
hlas. Je pro mě samozřejmostí účast 
v komisích či výborech, které jsou na 
radnici ustanoveny právě pro vyřizo-
vání žádostí, podnětů, stížností a do-
tazů občanů vůči městské části (MČ) 
a následnou zpětnou vazbou z měst-
ské části k nim, občanům. Ale k mému 
překvapení, ač tak bylo v minulých 8 le-
tech, je tomu nyní jinak. Zastupitelé se 

nějak z této práce vytratili. V komisi pro bytovou politiku jsem zůsta-
la já jediným zastupitelem, a to nás tam je 8 členů. 

Pokud nemá MČ Praha 3 jasně daná pravidla k pronajímání bytů 
a rada MČ si stanovila pro posuzování žádostí o byt jako doporuču-
jící orgán komisi pro bytovou politiku, tato komise by měla být slo-
žena především ze zastupitelů, kteří za svá rozhodnutí nesou po-
litickou odpovědnost. Neboť to, s kým MČ uzavře novou nájemní 
smlouvu k bytu, je věc čistě politická. Rada MČ si může určit, komu 
byt přidělí a nikdo ji v tom nemůže omezit. Je odpovědná pouze 
voličům, neboť je to čistě samosprávný akt. Argument, že jednotli-
vé strany na místo zastupitelů nominovaly do komise odbornou ve-
řejnost, je udržitelný pouze v případě, že by se opravdu o odbornou 
veřejnost jednalo. Což v případě studentů a některých dalších „od-
borníků“ je velmi diskutabilní. n

Obracíme trend: Investice 
místo projídání

Říká se, že o peníze 
jde vždy „až“ v prvé 
řadě a že čísla ne-
lžou. Proto jsem za 
ODS rád za návrh 
rozpočtu, který žiž-
kovská koalice při-
pravila na letošní rok. 
Z něj jsou patrné dva 
důležité trendy, kte-
rými se finanční plány 
Prahy 3 liší od minu-
lých let: výrazně kle-

sají běžné výdaje třetí městské části, tedy částka, 
která je určená na běžný provoz obce. Investi-
ce do oprav domů, veřejného vybavení, veřejné-
ho prostoru a školských zařízení by naopak měly 
být vyšší. Mění se tak trend, který jsme z opozič-
ních lavic v minulých letech kritizovali, kdy žižkov-
ská radnice projídala rok od roku stále více peněz 
na svůj dennodenní provoz, a balík investovaných 
prostředků do rozvoje obce se naopak ztenčoval.

Finanční plány naopak počítají s významnými 
investicemi do školství a rozšiřování školek, což je 
dlouholetá priorita občanských demokratů v Pra-
ze 3, ale také do veřejných prostor. 

Velká investice je také plánována do panelo-
vých domů mezi Roháčovou, Jeseniovou, Roky-
canovou a Ostromečskou, či v okolí Olšanského 
náměstí, které je třeba před privatizací nájemní-
kům opravit. 

Tato paneláková zástavba byla zanesena do-
prostřed historického Žižkova minulým režimem, 
a opravy tak budou mít významný vliv na to, ja-
kou bude mít městská část v budoucích letech 
tvář. Uděláme vše pro to, aby byl výsledek co nej-
lepší. Vím, že nejlepší by bylo vrátit zpět historické 
domy, které tam kdysi stály místo paneláků. Zá-
zraky ale bohužel neumíme… n

Svobodní jsou odpovědným hlasem 
v zastupitelstvu

Vážení spoluobčané, díky volebnímu 
úspěchu jsme získali nejen dvě křes-
la v  zastupitelstvu, ale také možnost 
ovlivňovat komunální politiku prostřed-
nictvím zástupců ve výborech zastupi-
telstva a komisích rady. Občané Prahy 
3, kteří preferují odpovědnou politiku 
před populismem tak mají v poradních 
orgánech naším prostřednictvím své 
zástupce. Naším cílem v oblasti finanč-
ní je dosáhnout vyrovnaného rozpoč-
tu. To je ovšem dlouhodobá záležitost, 
která vyžaduje postupné kroky. Jed-

ním z prvních je snížení výdajů na chod úřadu pro tento rok o 10 % 
oproti loňsku, což je krok, který podporuje náš zastupitel a zároveň 
předseda finančního výboru. Omezit výdaje rozpočtu chceme i jin-
de. Chystám se například navrhnout úpravy podmínek čerpání darů 
z Fondu obnovy a rozvoje, který je momentálně nevyváženým pře-
rozdělovacím mechanismem. Obec má své volné prostředky pri-
márně směřovat do veřejných statků. Také náš zástupce v byto-
vé komisi má důležité úkoly, zejména podpořit zastavení konceptu 
roztroušeného sociálního bydlení, prostřednictvím kterého byli ne-
přizpůsobiví spoluobčané implementováni do spořádaných domů. 
I další experiment bývalého místostarosty s přednostním přidělová-
ním ateliérů mladým začínajícím umělcům za zvýhodněných podmí-
nek by mohl skončit, jelikož neodpovídá našim představám o funkci 
řádného hospodáře s obecním majetkem. O tom, jak jsme v našich 
snahách úspěšní, zase někdy příště. n

Volba pro město, po pár 
týdnech

Vážení spoluobčané, 
dovoluji si vás infor-
movat o  vývoji v po-
sledních týdnech. 
Daří se nám plnit náš 
slib, vytvoření úřa-
du ombudsmana pro 
seniory. Institut om-
budsmana vznikl po-
prvé ve Švédsku, kde 
je již od roku 1809 
implementován do 
ústavy, jako institut 

pro řešení problémů občana s komunikací s or-
gány veřejné a státní správy.

V  čase vznikl i vývoj „specializovaných om-
budsmanů“, u nás například ve finančních ústa-
vech, zdravotnictví, školství.

Jsme si vědomi mimořádně zranitelné situace 
seniorů, ne nepodstatné části obyvatel naší měst-
ské části Praha 3. Tito lidé se často nedokáží do-
moci řady požitků, na které mají nárok. Často je 
hlavním důvodem to, že prostě neví, kam se ob-
rátit, vadí i nemožnost komunikace elektronický-
mi médii či prostý stud. Z tohoto důvodu jsme ini-
ciovali vytvoření postu ombudsmana pro seniory, 
úředníka, který bude v jasně definovaném čase na 
jasně definovaném místě. Zde bude moci každý 
konzultovat své problémy, nasměrován správným 
směrem a jistě i s pomocí v  konkrétním případě. 
Pro městskou část tím nevznikají žádné náklady, 
ani finanční, ani personální. Výsledek však jistě sto-
jí za to, abychom o tuto věc i nadále usilovali jako 
o prioritu našich volebních aktivit.

Škoda jen, že je nyní tato naše aktivita torpé-
dována dle mého názoru z čistě politických důvo-
dů některými kolegy z komise zdravotní a sociální.

Ale věřte, že si tohoto člověka, který zde bude 
pro vás, vydupeme.

O výsledcích vás budeme samozřejmě infor-
movat, a to jak v Radničních novinách, tak i kla-
sickou poštou. n

Opozice zve na rozpočet – rozděluje 
se miliarda

Rada MČ přidělila opozici malý prostor 
v RN, proto podáváme informace for-
mou SMS. Přijďte 17. března na rad-
nici na projednání rozpočtu, mohou 
vystoupit všichni občané Prahy 3. Vy-
užijte tuto příležitost!!! Perličky z návrhu 
rozpočtu na rok 2015: 15,9 mil. Kč na 
akce pořádané MČ Praha 3 – Žižkov-
ský masopust, Vinohradské vinobra-
ní, Žižkovské pivobraní, Husité na Vít-
kově a výdaje na propagaci MČ Praha 
3 (finanční spoušť masopustu). Zaháje-
ní prací na rekonstrukci úřadu za 264 

mil.  Kč. Cestovné 200 tis. Kč, paušály na městskou hromadnou 
dopravu a služební cesty pro členy zastupitelstva městské části (jen 
pro vybrané). Výsadba a údržba květinových záhonů 1,9 mil.  Kč 
(mohli dát více). 16,1 mil. Kč pro ošetřovatelský domov Praha 3 
(méně než na masopust a ostatní prezentaci radnice). 120 tis. Kč 
výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných čle-
nů Zastupitelstva městské části Praha 3 (pro nejmladší radu v his-
torii). 1,9 mil. Kč na nákup datových médií, tonerů, štítků, pásků 
apod. (budou toho haldy). 2 mil. Kč školení a vzdělávání zaměst-
nanců (budeme mít skvělý úřad). Škola Jeseniova 96 – sanace krytu 
4 mil. Kč (děti si budou hrát na schovávanou). Nový objekt občer-
stvení na Vrchu sv. Kříže 1,4 mil. Kč na rok 2015, celkové náklady 
14 mil. Kč (pivaři se těší). 1 mil. Kč náklady spojené s auditorskými 
a dalšími externě zajišťovanými finančními službami (finančníci se 
těší). My se těšíme v lepších časech. n
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MŠ Jeseniova 98 

ředitelka: Bc. Iva Sovová 
tel.: 271 772 732, 739 924 707 
e-mail: msjeseniova98@volny.cz 
web: www.materska-skola.cz/jeseniova98
počet tříd: 4 věkově smíšené 
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod: 6.30–8.30 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Krok za  krokem – hlavní cíle programu 
jsou: klid, pohoda a bezpečí, všestranný rozvoj, vzájemné respek-
tování, pomoc a sounáležitost

Mateřská škola leží v  rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy 
a  keři. Vzdělávání probíhá ve věkově smíšených třídách, kte-
ré představují přirozené prostředí dětského kolektivu, upevňují 
v  dětech pocity sounáležitosti, vzájemné pomoci a tolerance, 
potlačují nezdravé soupeření a umožňují rozvoj dětí podle indivi-
duálních schopností. 
Vybavení: zahrada s herními prvky, pískovišti a brouzdalištěm, 
vlastní kuchyň.
Nabídka kroužků: plavání, Aj.

mateřské školy

ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500

ředitel: Mgr. Bc. Václav Havelka
zástupkyně pro MŠ: Eva Pávková
tel.: 284 824 709
e-mail: evapavek@seznam.cz
počet tříd: 2 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: do 8.00 hod.
vzdělávací program: Ekoškolka

Mateřská škola byla otevřena v roce 2013, je umístěna v budově 
základní školy, vlastní dvě herny a dvě ložnice, nabízí možnost za-
hrady, pískovišť, herních prvků, tělocvičen a využití vhodných pro-
gramů školy.
Vybavení: veškeré vybavení je nové.
Nabídka kroužků: nabízíme angličtinu, postupem doby jsme při-
praveni podle zájmu nabízet keramiku i jiné sportovní aktivity, za-
tím jako součást denního programu.

MŠ Jeseniova 4, 6

ředitelka: Ladislava Lébrová
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
web: www.materska-skola.cz/jeseniova
počet tříd: 7 podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod: 6.30–8.00, 8.30–9.00 hod. 
vzdělávací program: Od sněženek k sněhulákům

Mateřská škola se nalézá v těsné blízkosti vrchu Křížek. Klade dů-
raz na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí 
(možnost pravidelného saunování). Spolupracuje s pedagogicko-
-psychologickou poradnou a se Základní a mateřskou školou Chel-
čického. V mateřské škole pracuje logopedická asistentka. Třídění 
odpadu v rámci ekologické výchovy. Škola pořádá návštěvy diva-
del a koncertů, karneval, mikulášskou nadílku, vánoční besídku.
Vybavení: tělocvična, školní kuchyň, sauna, zahrada s  herními 
prvky a mlhovištěm, počítačová pracoviště.
Nabídka kroužků: pohybový, hudební, taneční, angličtina, 
keramika.

MŠ Na Balkáně 74

ředitelka: Jaroslava Kozohorská 
tel.: 284 820 546 
e-mail: skolka.balkan@seznam.cz 
web: www.msnabalkane.com 
e-mail: msbalkan.jidelna@seznam.cz 
počet tříd: 4 
provoz školy: 6.30–17.00 hod.
vzdělávací program: EKOŠKOLKA

Škola je umístěna v klidné části Žižkova – Jarov, prostředí dob-
ře vyhovuje potřebám dětí. Naším cílem je  dovést dítě k  tomu, 
aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i so-
ciální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a ce-
loživotní vzdělávání. Vše je  přizpůsobeno vývojovým, sociálním 
a  emocionálním potřebám dětí  věkové skupiny 3–7 let. Výcho-
va k ekologii a zdravému životnímu stylu. Součástí školního pro-
gramu je výuka angličtiny.
Vybavení: Budova má zahradu s  pískovišti, průlezkami a  spor-
tovní multifunkční plochou na hraní. Školní jídelna nabízí pestrou 
a zdravou domácí stravu. Ve školce působí logopedka, spolupra-
cuje foniatr.
Pravidelné akce: Mezi pravidelné akce školy patří kurz plavání, 
divadelní představení, mikulášská nadílka, vánoční posezení či díl-
na, školní karneval, dubnový táborák na  zahradě školy pro děti 
a rodiče, výlety do přírody, škola v přírodě Čestice, návštěvy před-
školáků v 1. třídě ZŠ Chmelnice, v červnu rozloučení s dětmi od-
cházejícími do ZŠ.

MŠ Sudoměřská 54

ředitelka: Vladimíra Vaněčková
tel.: 222 728 705, 724 971 160
e-mail: skolka@ms-sudomerska.cz
web: www.ms-sudomerska.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Hrajeme si celý rok, preferujeme individu-
ální přístup k dítěti 

Mateřská škola spolupracuje s Klubem rodičů, který při ní vznikl, se 
Základní školou Lupáčova a Základní a mateřskou školou Chelčic-
kého, s  pedagogicko-psychologickou poradnou. Každou středu 
od 15.00 do 16.30 hod. nabízí možnost návštěvy dětem mladším 
tří let (které byly přijaty na následující školní rok) společně s rodiči. 
Vybavení: zahrada s pískovištěm vybavená  herními prvky a do-
pravním hřištěm, vlastní kuchyně, keramická dílna.
Nabídka kroužků: keramický, výtvarný, angličtina.

Dny otevřených dveří 
v mateřských školách
MŠ Sudoměřská: 10. březen 10.00–11.00, 15.00–17.00 
a školka zve na klaunské představení od 9.00 hod.
MŠ Žerotínova: 18. březen 13.00–17.00
MŠ Jeseniova 4, 6: 25. březen
MŠ Chmelnice: kdykoli po dohodě – zástupkyně pro MŠ 
Eva Pávková, evapavek@seznam.cz
MŠ Vozová: kdykoliv po telefonické dohodě 
– tel.: 222 721 259, 222 722 224
MŠ Perunova: kdykoli mezi 15 a 17 hodinou
MŠ Milíčův dům: kdykoliv po telefonické dohodě 
– tel.: 222 582 364
MŠ Pražačka: kdykoliv po telefonické dohodě 
– tel.: 222 592 043

Zápisy do mateřských škol
Zápis pro školní rok 2015/2016 se ve všech mateřských ško-
lách 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 lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966 

ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
tel.: 284 860 650
zástupkyně pro MŠ: Hana Hlaváčková
tel.: 604 232 919 
e-mail: zs-jarov@volny.cz, zsjarov@zsjarov.cz 
web: www.zsjarov.cz 
počet tříd: 4 věkově smíšené 
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: libovolný
vzdělávací program: Barevná mozaika

Jednopatrová budova mateřské školy se zahradou, třídy mají volný 
průchod rovnou do školní zahrady. V prvním období po nástupu 
do školky – výuka prostřednictvím zážitkových projektů, ve dru-
hém období cílená činnost s předškoláky – příprava na úspěšný 
přechod na základní školu. V MŠ působí speciální pedagog a lo-
goped. MŠ se slavnostně otevírá v úterý 7. dubna. 
Vybavení: zahrada s herními prvky, zimní zahrada.
Nabídka kroužků: zdravé cvičení, flétnička, Aj s rodilým mluvčím.
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mateřské školy

MŠ Vozová 5/953

ředitelka: Ivana Machálková
tel.: 222 721 259, 222 722 224
e-mail: info@vozova5.cz
web: www.vozova5.cz
počet tříd: 6 převážně věkově smíšených 
provoz: 6.30 –17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod., případně dle domluvy
vzdělávací program: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…

MŠ s netradičně zrekonstruovanou zahradou v Riegerových sa-
dech se soustřeďuje na výchovu dětí k estetické tvořivosti s komu-
nikativními dovednostmi a radosti z pohybu. Ve spolupráci s rodi-
nou vede děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Preferuje 
hravé a činnostní učení. Spolupracuje s okolními ZŠ, s pedagogic-
ko-psychologickou poradnou, s pediatrem a logopedem. Pořádá 
každoroční jarní Jarmark (letošní téma „Raketou až do vesmíru po-
letíme tam a zpět objevovat nový svět“).
Vybavení: každá třída má svůj vchod, šatnu, sociální zařízení, jí-
delnu, hernu, výtvarné kabinety a didaktické zázemí; je vybavena 
keramickou pecí a nově zbudovanou tělocvičnou.
Specifická nabídka školy: školní kapela „Drnkota“ (kytary, hou-
sle, zpěv), hra na čtyřkomorové harmoničky.

MŠ Waldorfská, Koněvova 240a

ředitelka: Bc. Hana Mandlíková
tel.: 242 449 993
e-mail: mswaldorf.praha3@seznam.cz
web: www.waldorf.estranky.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Waldorfská mateřská škola

Škola je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Snaží se 
rozvíjet osobnost dítěte v její celistvosti s důrazem na prožitek. Rodi-
če jsou pro MŠ partnery, jejich přítomnost ve školce je považována 
za samozřejmost a jejich podíl např. na přípravě a průběhu slavností 
je vítán a očekáván. Vzdělávací program je vystavěn dle denního, tý-
denního a ročního rytmu, což přináší dětem jistotu a důvěru v okolní 
svět. Stravování se opírá o zásady racionální výživy, preferována je 
syrová zelenina a podle možností biopotraviny. Pro učitelky je pod-
mínkou kromě klasického pedagogického vzdělání absolvování tříle-
tého studia waldorfské pedagogiky se zahraniční praxí.
Vybavení: hračky i zařízení pouze z přírodních materiálů, nepouží-
vá se televize, video ani počítače.
Nabídka kroužků: flétna, muzikoterapie, eurytmie.

Žerotínova 36/1100 
– odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Chelčického

ředitel: PhDr. Pavel Ostap 
zástupkyně pro MŠ: Pavla Ladrová
tel.: 721 645 461, 222 515 267
e-mail: skolka@zschelcickeho.cz
web: www.zschelcickeho.cz
počet tříd: 3 
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: do 8.30 hod. nebo dle dohody
vzdělávací program: Svět je jako domeček, složený z barevných 
kostiček

Seznamujeme děti nenásilnou a pro jejich věk přijatelnou formou 
se vším, co je pro život a každodenní činnosti důležité. Naším cí-
lem je kvalitně doplňovat rodinnou péči, rozvíjet znalosti i doved-
nosti dětí a posilovat jejich sebevědomí tak, aby se dobře cítily po 
stránce fyzické, psychické i sociální. Chceme děti dobře připravit 
nejen na vstup do základní školy, ale hlavně do života.
Vybavení: vestavěná patra, jídelna, tělocvična, nově zrekonstruo-
vané hřiště s pryžovým povrchem ve vnitrobloku školy, pískoviště, 
průlezky, klouzačky, houpadla.
Nabídka kroužků: keramika, Aj, hudební, taneční, sportovní.
Pravidelné akce: divadelní, hudební a zábavně-vzdělávací pořa-
dy, polodenní a celodenní výlety, vánoční dílny s rodiči, karneval, 
přespání v MŠ, dvorečková párty.

MŠ Jeseniova 204/2686

ředitelka: Mgr. Alena Luhanová 
tel.: 271 772 056, 777 366 490
e-mail: msjeseniova@volny.cz 
web: www.materska-skola.cz/jeseniova204
počet tříd: 4 podle věkových skupin 
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: 6.30–8.30 hod. nebo dle domluvy
vzdělávací program: Ferda je náš kamarád, budeme si spolu hrát

ŠVP je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte a individuální přístup. 
Škola s  rozsáhlou zahradou, která leží mimo rušné komunikace. 
V MŠ jsou používány antialergické lůžkoviny, zvlhčovače a čističe 
vzduchu. Pěti- až šestileté děti po obědě nespí. Volný přístup rodi-
čů do tříd. Cílem MŠ je spokojené dítě i spokojení rodiče.
Vybavení: zahrada s četnými herními prvky ze dřeva, hřiště, tram-
polína, mlhoviště, kuchyň, keramická dílna, v každé třídě je herna, 
šatna, odpočinkový koutek, výdejna jídla a sociální zařízení, počí-
tač, dvě třídy mají interaktivní tabuli.
Nabídka kroužků: keramika, angličtina, plavání, tanečky, čaru-
jeme s kuchařem.
Pravidelné akce: divadelní a hudební pořady, polodenní a celo-
denní výlety, přespání v MŠ, táborák, adventní slavnost, vánoční 
dílny s rodiči, olympiáda, den dětí, fotbalový turnaj, minimaturita, 
rozloučení s předškoláky, zahradní slavnosti.

MŠ Libická 4

ředitelka: Mgr. Jaroslava Tomášová
tel.: 267 311 123
e-mail: mslibicka@mslibicka.cz
počet tříd: 7 – podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30 –17.30 hod. 
příchod: dle domluvy
vzdělávací program: Všeobecné zaměření, Hrajeme si s dětmi

Škola se nachází v blízkosti stanice metra A „Flora“. Prostorná za-
hrada s moderními herními prvky (atypická pískoviště, houpač-
ky, skákadla, skluzavkový tunel apod.). Škola má i moderně vy-
bavenou vlastní kuchyň. Spolupracuje s mnoha institucemi, např. 
s místními pediatry, základními školami, středními pedagogickými 
školami, Střední uměleckoprůmyslovou školou na Žižkově nám., 
Střední výtvarnou školou Václava Hollara, Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v  Praze  3 či Univerzitou Karlovou. Studenti 
středních a vysokých škol zde vykonávají své souvislé praxe. Školu 
navštěvují také děti jiných národností a z různých jazykových pro-
středí, výchovný program se zaměřuje i na jejich integraci.
Vybavení: kuchyně, jídelna.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, tanečky, plavání (bazén Pražač-
ka), hra na flétnu, kung-fu.
Pravidelné akce: oslavy svátků – Den matek, Velikonoce, Váno-
ce a Den dětí, cirkus a divadélka ve škole, výlety, návštěvy divadel.

MŠ U Zásobní zahrady 6/2697

ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
web: www.zasobnizahrada.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 7.00–17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne 
vzdělávací program: Hrajeme si pro radost

Mateřská škola prošla v  r. 2009/2010 komplexní rekonstrukcí, 
včetně zahrady a kuchyně. Preferuje práci v  malých skupinách, 
program přizpůsobuje individuálním potřebám, zájmům a pracov-
nímu tempu dětí. Spolupracuje s  Integračním centrem Zahrada, 
s rodiči, s logopedem.
Vybavení: nový nábytek a hračky, čističky a zvlhčovače vzduchu, 
keramická pec, moderní kuchyň, velká zahrada s moderními her-
ními prvky.
Pravidelné akce: Martinská světýlka, karneval, 7x divadelní 
představení, vánoční posezení s rodiči, malování vajíček s ro-
diči, Den čarodějů a čarodějnic, oslava MDD, polodenní a ce-
lodenní výlety.
Nabídka kroužků: dle zájmu – angličtina, plávání, hra na flétnu. 
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mateřské školy

MŠ Na Vrcholu 1a

ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
web: www.msnavrcholu.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod. 
příchod a odchod: kdykoliv během dne
vzdělávací program: Šťastné dítě (jedna třída se zaměřením 
na Vv, jedna třída se zaměřením na Hv a jedna třída běžného typu)

Třídy jsou heterogenní, pěti- až šestileté děti bez odpoledního od-
počinku. Cílem školy jsou šťastné děti a úcta k  individualitě kaž-
dého z nich. Strava se dováží ze školní jídelny MŠ Jeseniova 204. 
Jednou až dvakrát v měsíci kulturní akce v MŠ nebo mimo školu, 
návštěvy zoo, celodenní výlety, oslavy svátků – Vánoce, Velikono-
ce, Den matek apod., pro rodiče – třikrát v roce schůzka s ukáz-
kou práce dětí.
Vybavení: počítače přizpůsobené menším dětem, ložnice a  tě-
locvična, jídelna, zahrada s pískovišti a herními prvky, keramická 
pec, venkovní sprchy v atriích.
Nabídka kroužků: flétna v odpoledních hodinách, aerobik dopo-
ledne a odpoledne pro nejstarší děti Aj s rodilými mluvčími.

MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

ředitelka: Hana Sekerová
zástupkyně: Alena Štěpánová
tel.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
web: www.mslobkovicovo.cz
počet tříd: 5 podle věkových skupin
provoz: 6.30–17.30 hod.
vzdělávací program: Duhová kulička – Letem, světem s Duho-
vou kuličkou

Filosofií naší školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, kte-
ré vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a  aby 
bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním. K tomu 
se snažíme vytvářet podnětné a zajímavé vzdělávací prostředí, 
obsahově bohaté, aby se děti do naší školy těšily a cítily se zde 
bezpečně.
Vybavení: Budova školy s  novou fasádou a okny je obklopená 
velkou zahradu se vzrostlými keři a stromy, s herními prvky, pís-
kovišti a hřištěm. Ve škole máme vlastní keramickou dílnu s pecí, 
kuchyň, jídelnu, tělocvičnu, ložnici. Třídy jsou barevně rozlišeny 
a jsou postupně vybavovány novým nábytkem, hračkami i didak-
tickými pomůckami. Během letních měsíců byla vybudována nová 
třída pro malé děti.
Nabídka aktivit: Keramika, Předškoláček, Taneční školička 
s Klárkou, Kotvička, Angličtina pro nejmenší.
Pravidelné akce: dílničky pro rodiče, noční školka, Mikulášská 
nadílka, zpívání u vánočního stromu, besídky, karneval, barevné 
dny, oslava dne dětí, zahradní slavnost, divadla, koncerty, celo-
denní a polodenní tematické výlety, škola v přírodě.

Perunova 6

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková (ředitelka ZŠ)
zástupkyně pro MŠ: Kateřina Jelínková
tel.: 608 481 060
e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
web: www.materinka.perunka.cz
počet tříd: 6, věkově smíšené
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod: do 9.00 hod.
vzdělávací program: Hrajeme si spolu

Mateřinka sídlí v budově základní školy. Uznáváme prvořadost vý-
chovného působení rodiny a snažíme se je vhodně doplňovat. Ve-
deme děti k  samostatnosti, zdravému sebevědomí a vzájemné-
mu respektování. Upřednostňujeme činnostní učení a hru. Školka 
úzce spolupracuje s rodiči, se ZŠ Perunova a se ZŠ Lobkovicovo 
nám. Nepoužíváme televizi, video ani počítač.
Vybavení: třídy s novým vybavením a herním domečkem.
Nabídka kroužků: kroužky nemáme. S dětmi pracují kvalifikovaní 
pedagogové, kteří se o děti zajímají, čtou jim, zpívají, tancují, cvičí 
v tělocvičně, malují. Ale hlavně pedagogové, kteří mají přehled, co 
Vaše dítě zajímá a kterou oblast potřebuje rozvíjet. 

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31

ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
zástupkyně pro MŠ: Mgr. Petra Umeh
tel.: 222 712 764, 777 362 946
e-mail: umeh@skolaseiferta.cz
web: www.skolaseiferta.cz
počet tříd: 3 heterogenní třídy
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: 8.30 nebo dle dohody
vzdělávací program: S úsměvem po celý rok

Vzdělávací program je zaměřen na prožitkové učení s důrazem na 
multikulturalitu. Nabízí dětem možnost všestranného rozvoje dle 
jejich schopností, s ohledem na jejich vlastnosti tak, aby byly vese-
lé a spokojené. Rodičům je umožněn kdykoli volný přístup do tříd. 
Spolupracujeme se ZŠ, která pro nás chystá soutěže, Mikulášskou 
nadílku, společná představení a psychologické chvilky pro před-
školáky. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou porad-
nou. Péče je věnována správné výslovnosti prostřednictvím logo-
pedické prevence, zajištěna je i foniatrická péče, zubní prevence.
Vybavení: 2 tělocvičny, počítačová třída, Magic box, keramická 
dílna, kuchyň, aula a herna. Škola využívá dětské hřiště v Rajské 
zahradě a vnitroblok školy. 
Nabídka kroužků: keramika, pohybovky, hravá angličtina, golf, 
plavání, logopedická prevence.
Pravidelné akce: divadelní představení, výstavy, podzimní „dýňo-
vání“ a adventní dílny s rodiči, oslavy narozenin, vánoční jarmark, 
vánoční a velikonoční dílny pro rodiče, Masopustní rej masek, 
oslava MDD, buchtobranní a koláčobranní, loučení s  budoucími 
prvňáčky výlety v Praze i „za Prahou“, sportovní den „Seifert Star“.

Mateřská škola Pražačka, 
Za Žižkovskou vozovnou 17

ředitelka: Gabriela Hermannová
tel.: 222 592 043
e-mail: gabriela.hermannova@msprazacka.cz
web: www.msprazacka.cz
počet tříd: 6 podle věkových skupin
provoz: 6.30–17.30; příchod do 8.30 nebo dle domluvy
vzdělávací program: Už koníček pádí – zaměření na  citovou 
a ekologickou výchovu a všeobecné znalosti, přibližování českých 
zvyků, oslavy významných dní a svátků, využití lidových tradic 

Škola se zaměřuje na naplňování potřeb dítěte formou prožitkového 
učení a snaží se dosáhnout toho, aby byly děti ve škole spokojené 
a v přátelském prostředí si uvědomovaly vlastní jedinečnost a hod-
notu. Vedeme děti k samostatnosti, sebeobsluze a také je připra-
vujeme na vstup do ZŠ. Spolupracujeme s klinickou logopedkou, 
foniatričkou a pracovníky pedagogicko-psychologické poradny. 
Rodiče mají přístup do tříd denně při příchodu i odchodu.
Vybavení: 6 tříd, tělocvična, keramická dílna, kuchyně a 3 jídelny, 
2 moderně vybavené zahrady.
Nabídka kroužků: Aj, předplavecká výuka (bazén Pražačka), 
ostatní dle aktuálního zájmu rodičů a dětí.
Pravidelné akce: Mikuláš, vánoční besídka pro děti a rodiče, ví-
tání jara, noc v MŠ, karnevaly podzimní a masopustní, návštěva 
zoo, celodenní výlet, opékání špekáčků na  školní zahradě spo-
lečně s  rodiči, keramická dílna s  rodiči, škola v přírodě, návště-
va pražských divadel a divadelní představení v MŠ, účast na vý-
ukových programech pro MŠ – ekolog. sdružení Tereza, Toulcův 
dvůr, Zoo Praha, Planetárium, Centrum ekol. výchovy Kavyl (Sv. 
Jan pod Skalou).

MŠ Milíčův dům, Sauerova 2

ředitelka: Bc. Barbora Pelclová
tel.: 222 582 364 nebo 607 543 777
e-mail: milicuvdum@milicuvdum.cz
web: www.milicuvdum.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené (z toho 2 mikrotřídy se sníženým 
počtem dětí)
provoz: 7.00 –17.00 hod.
příchod a odchod: kdykoliv během dne
vzdělávací program: Hrajeme si spolu 

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pedagoga Pře-
mysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. důraz je kladen na to-
leranci, otevřenost a příkladný vztah k dětem. Při výchově a vzdě-
lávání vychází MŠ ze svého doplňujícího postavení vůči rodině 
a uznává prvořadost jejího výchovného působení. Škola poskytuje 
též péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ pořá-
dá divadla a koncerty, výlety, táborák, oslavy narozenin a oslavy 
ročních období, třídní schůzky s ukázkami práce s dětmi, besídky, 
zahradní slavnosti.
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, prosklená terasa, jídelny, 
dobře vybavená zahrada.
Nabídka kroužků: vždy vychází ze zájmů rodičů a potřeb dětí.

odloučené pracoviště ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
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rozhovor

„Jaroslav Seifert si zaslouží, aby jeho 
jméno vstoupilo do každodenního života 
Pražanů,“ říká Jiří Dědeček
V minulém čísle Radničních novin se čtenáři mohli dočíst, že neutěšený trojúhelníkový prostor 
v křížení ulic Lipanská, Chelčického, Táboritská a Seifertova by mohla zvelebit pocta Jaroslavu 
Seifertovi. Záštitu nad sběrem finančních příspěvků, který by pomohl celý projekt zrealizovat, pře-
vzalo České centrum Mezinárodního Penklubu. Jeho předseda, jinak písničkář, básník a překla-
datel Jiří Dědeček se rozpovídal nejen o předním českém básníkovi, ale též o svobodě slova a fun-
gování Penklubu, jenž se snaží pomoci perzekuovaným literátům v izolovaných zemích.

Má podle vás smysl stavět pocty 
našim klasikům?

Je důležité, aby tady vůbec něco 
takového vzniklo. Co se týče Seifer-
ta, je tu jen, tuším, pamětní deska 
a pojmenovaná ulice, přitom je to 
někdo, kdo skutečně udělal díru do 
světa. Zasloužil by, abychom o něm 
věděli víc. Aby jeho jméno vstoupi-
lo do každodenního života Pražanů. 

Co pro vás osobně znamená po-
jem Jaroslav Seifert?

Celou tu generaci, z níž Seifert 
pochází, mám velice rád. Ale nebu-
du zastírat, že mám raději poezii 
Karla Tomana a úplně nejvíc vyhle-
dávám Františka Gellnera. 

To byli zcela odlišní básníci.
To je pravda. Mají ale společ-

nou anarchistickou notu a minulost. 
U Seiferta je fascinující jeho vývoj. 
Nejdříve byl ovlivněn ještě obrozen-
ci, hlavně Vítězslavem Hálkem, na-
konec se z něho stal absolutně mo-
derní básník, viz třeba sbírka Koncert 
na ostrově, která je podle mého názo-
ru nedoceněná, ale strašně krásná. 
Tím je pro mě Seifert velice přitažli-
vý, zároveň ale i těžko čitelný. 

Které jeho dílo máte tedy 
nejraději?

Víte, mně se vlastně nejvíce líbily 
jeho paměti, věnované právě do jisté 
míry Žižkovu. Všecky krásy světa jsou 
nádherně napsané. Tolik postřehů 
a zážitků je v tom díle. Já tou četbou 
strávil snad půl roku, znovu a zno-
vu jsem se k němu vracel. Je to to-
tiž knížka, ve které pokaždé, když ji 
otevřete, najdete něco nového, stej-
ně jako v Bibli. 

Souhlasíte s tím, že oproti jiným 
generačním básníkům si Seifert po 
celý život uchoval svoji tvář?

Bezpochyby. To byl člověk, kte-
rý se nikdy nezaprodal, a když se 
angažoval, tak to nebylo z prospě-
chářství, ale z ryzího přesvědčení. 
Protože inteligentní člověk nemá 
stále stejné přesvědčení a vyvíjí se. 
S ohromnou pozorností jsem sle-
doval udílení Nobelovy ceny, které 
provázelo tolik trapných okolností, 
kdy například Miroslav Florian, čes-
ký básník, byl za ním vyslán, proto-
že se bolševický stát pokoušel o ko-
munikaci s ním a chtěl si přivlastnit 

jeho úspěch. Ale starý pán to doká-
zal udržet na velice noblesní úrovni.

Najdeme nějakou souvis-
lost mezi Jaroslavem Seifertem 
a Penklubem?

Žil v době, kdy Penklub měl ob-
rovskou váhu. Psané slovo platilo, 
literatura byla v popředí zájmu ve-
řejnosti, což dneska již není. O tom, 
že vyšla sbírka, nový román, mluvi-
la celá země. Seifert měl štěstí, že žil 
v této době. Na dlouhém životě Ja-
roslava Seiferta můžeme vidět i od-
raz fungování Penklubu – Čapkov-
ská éra, pochmurná válečná léta, 
pak dlouhá doba přerušená kratič-
kým obdobím v 60. letech, kdy byl 
klub probuzen ze své nečinnosti. 
To všechno Seifert prožíval. Jeho 
knížky byly k sehnání zčásti v sa-
mizdatech, on sám prožil období 
ohromných společenských změn. 
Jednoznačně a přímočaře reflekto-
val svoji dobu. 

Svoboda slova je stále domi-
nantní pro Penklub?

Jak se zdá, svoboda slova je uve-
dena v Chartě Penklubu již od dob 
Karla Čapka, kdy nastupoval Musso-
lini nebo Franco, později Hitler. My 
jsme se toho tématu znovu důrazněji 
chopili někdy v roce 2006. Mnohým 
z nás mohly před rokem 89 vychá-
zet knížky jen v samizdatových nebo 
exilových nakladatelstvích, máme 
stále v živé paměti, jak těžké bylo 
povzbudit morálku v izolovaném 
státě. Proto jsem se dohodl s lidsko-
právní sekcí Člověka v tísni, odkud 
dostáváme kontakty na perzekuova-
né literáty v totalitních zemích. 

Jak to funguje v praxi?
Já za nimi jezdím, snažím se je 

podpořit nejen hmotnými dary, ale 
hlavně vědomím, že v tom nejsou 
sami, že nic netrvá věčně a jednou 
to přejde. Když jsou peníze, vydáme 

jim knižní publikaci. Máme výbor 
pro vězněné spisovatele. Píšeme do-
tyčným vládám a orgánům, zastá-
váme se vězněných. Není to zbyteč-
ná práce – když na nějakého vězně 
upozorníme, pak z něj již nelze udě-
lat anonymní oběť. Naopak se s ním 
musí zacházet o něco lépe. 

Nemrzí vás trochu, že o čin-
nosti Penklubu široká veřejnost 
neví? Proč lidé nechtějí v  dneš-
ní době slyšet o perzekuovaných 
literátech?

Tato civilizace bohužel sklouz-
la k povrchnosti a hluboké příběhy 
dnes nikoho nezajímají. Ani samot-
ná literatura nemá takovou sílu jako 
kdysi, nahradila ji televize a inter-
net. Počítač strašně nahrává grafo-
manii. Knihu dnes napíše kdokoli, 

vydat si ji může sám vlastními pro-
středky. Že je někdo spisovatel, to 
bohužel ztratilo na zvuku, dnes jím 
může být každý. Za Čapkových časů 
to něco znamenalo, dnes z toho ne-
zbylo nic. Lidi nechtějí slyšet morali-
zování, řekněme si na rovinu: národ 
si už nepřeje, aby mu byly neustále 
předkládány čisté a ryzí vzory. Větši-
na lidí totiž neseděla ve vězení a byla 
ve straně, proto byl kdysi nejpopu-
lárnějším politikem Vladimír Dlou-
hý, nikoli Václav Havel…

Takhle to skoro zní, jako by in-
ternet byl zodpovědný za úpadek 
literatury.

To samozřejmě ne. Práce se zjed-
nodušila, a to se třeba i týká příspěv-
ků do novin. Vždyť já ještě zažil si-
tuaci, kdy jsem nosil do Lidovek 
fejetony psané na stroji. Tam mi řek-
li: „Jo, dobrý, tohle přehoď, předě-
lej, a zítra zase dones.“ Že dnes ne-
potřebuju psát na papír, vnímám 
jako velkou pomoc. Totéž se týká 
i nahrávání písniček. Každý může 
mít doma studio a písničku publiko-
vat volně na internetu. 

Jako písničkář musíte mít 
ohromnou svobodu v tom, co dělá-
te. Souhlasíte?

Je to strašně prima. Snad jen malý 
rozdíl vidím v tom, zda chce člověk 
vyjít vstříc populární hudbě, nebo 
zůstat na své parketě hlásání pravd, 
které nikoho nezajímají. To je ale 
jedno, protože záleží na dotyčném, 
co chce, a v tom je právě ta svoboda.

Co chystáte do budoucna?
Vyjde mi deska se zhudebněný-

mi básněmi Františka Gellnera. Jak 
jsem říkal, je to můj nejoblíbenější 
básník, z kterého beru ve svém živo-
tě asi nejvíc. Škoda jen, že se nedožil 
vyššího věku. Také jsme se ženou roz-
hodli přiblížit víc lidem mého tchá-
na Jiřího Brdečku skrze naše rodin-
né nakladatelství Limonádový Joe. 
Všichni poměrně dobře znají jeho tři 
filmy Limonádový Joe, Tajemný hrad 
v Karpatech a Adéla ještě nevečeřela. 
Široká veřejnost ale neví o jeho feje-
tonistické a recenzní činnosti, kres-
lených vtipech a především o světo-
vě proslulých animovaných filmech. 
Tak jsme si řekli, že trochu rozšíříme 
jeho posmrtnou slávu. n

Martin Hošna

Jiří Dědeček (nar. 1953) 
je písničkář, básník, textař, 
překladatel, spisovatel a autor 
četných televizních a rozhlaso-
vých pořadů. V 70. a 80. letech 
tvořil s Janem Burianem au-
torskou dvojici, spolupracoval 
s mnoha dalšími umělci, jako 
Jan Vodňanský, Petr Skoumal, 
Vladimír Mišík. Píše i literatu-
ru pro děti. Od roku 2006 je 
čestným předsedou Českého 
centra Mezinárodního Pen-
klubu, který sdružuje literáty 
a podporuje jejich činnost. 
Penklub nyní převzal i záštitu 
nad finančním příspěvkem 
pro výstavbu pocty Jarosla-
vu Seifertovi na Žižkově. Čís-
lo účtu zřízené Penklubem je 
158156793/0300.

K Seifertově 
knížce Všecky 
krásy světa 
jsem se znovu 
a znovu vracel
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kulturní programy

Kulturní organizace zřizované  
městskou částí Praha 3:  

Atrium na Žižkově, Junior klub, 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň 
Čajkovského 19, Praha 3 

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

 7. so 15.00 Pěvecký koncert 
mladých interpretů: K. Kůst-
ková – soprán, J. Prouzová 
– mezzosoprán, D. Klánský – 
basbaryton, L. Vondráčková 
– klavír (G. F. Händel, W. A. 
Mozart, G. Rossini a další)

 9. po 19.30 Pražští pěvci, řídí 
Stanislav Mistr (skladby Arvo 
Pärta doprovázené projekcí 
Haštalských meditací výtvar-
níka Denise Anfilova)

10. út 19.30 Kristina Fialová – viola, 
Martin Levický – klavír (R. V. 
Williams, B. Martinů, S. Bo-
dorová a další)

12. čt 19.30 „I města mají duši“ 
– pořad inspirovaný stejno-
jmennou knížkou Mileny Hol-
cové (zpívají, hrají a hovoří: 
E. Kriz, J. Cerha, M. Dvořák)

13. pá 19.30 Kvarteto Martinů 
a Olga Vinokur (USA) – klavír 
(L. Janáček, D. Šostakovič, 
R. Schumann)

19. čt 19.30 Monika Růžková – 
housle, Hedvika Mousa Ba-
cha – harfa (G. F. Händel, F. 
Mendelssohn-Bartholdy, C. 
Debussy, G. Pierne, A. Pia-
zolla a další)

21. so 15.00 Růžena Sršňová – 
housle, Anna Stará – klavír, 
Zbyněk Lstibůrek – klarinet, 
j.h. (F. Benda, C. Debussy, 
B. Martinů, J. Suk a další)

23. po 19.30 Patrick Vacík – kytara 
+ členové Pražského kytaro-
vého kvarteta (J. Dowland, 
B. Britten aj.) 

25. st 19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus, dir. Michal 
Macourek (Musica per Ar-
chioni, J. Marek, J. Gemrot, 
J. Smutný, I. Očepovský 
a další)

26. čt 19.30 Jarní koncert souboru 
Gaudeamus VŠE Praha

31. út 19.30 Irena Budweiserová 
a kytaristé Miroslav Linka 
a Jaroslav Šindler (koncert 
nejen velikonoční, spirituály 
a gospely z nového CD)

VÝSTAVY
do 13. 3. 2015
Denis Anfilov – „Brány vnímání“ foto-
obrazy, závěsné objekty, sochy

19. 3. – 17. 4. 2015
Blanka Proksová a Zdeněk Proks –
„Cesty našich snů“ – malba, plastika, 
fotografie

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

 1. ne M-Session – vyprodáno!
 2. po 19.30 Pozdní sběr, křest CD 

Pohlednice z Paříže, host: 
Roman Horký

 3. út 17.00 Dixielandová odpoledne: 
Stanley‘s Dixie Street Band

 7. so 19.00 Je mi šedesát… Vašek 
Koubek s kapelou a hosty: 
D. Voňková, Circus Ponorka, 
J. Svoboda & band a Garage

13. pá 19.00 Junior stage: SAN 
SET, BezLimitu, Sirkyskon, 
Vagyny Dy Praga

17. út 19.00 St. Patrick`s Day: 
J. Malczyk & V. Jindra, Bran 
a The Southgate Band

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

5.–31. 3. Rudolf Mejsnar – Sny 
a realita

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

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

Na zadaná představení není možné 
objednávat vstupenky.

 1. ne Vražda v salónním coupé
 3. út Posel z Liptákova
 4. st Švestka 
 5. čt Afrika
15. ne České nebe
17. út Záskok
18. st Dobytí severního pólu (zadáno)
19. čt Blaník – zadáno
22. ne Dlouhý, široký a krátkozraký 

16.00 a 19.00 hod.
24. út Posel z Liptákova (zadáno)
25. st Němý Bobeš
26. čt Dobytí severního pólu
29. ne Cimrman v říši hudby
31. út Hospoda na mýtince

HOSTÉ ŽDJC
 2. po Anna Burzyńska: Ideální pár 

(TEĎ! Divadlo)
 6. pá Kryštof Hanzlík, Bram 

Stoker: Dracula reloaded 
(Divadlo Aqualung)

 7. so Karel Čapek, Ondřej Lážnov-
ský: Válka s mloky (Divadlo 
Aqualung)

 8. ne Miro Gavran: Smích zakázán 
(3D company)

 9. po Michael McKeever: Hvězdné 
manýry (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram – pražská premiéra)

10. út volně podle románu J. Verna: 
Vynález zkázy new generati-
on (Divadlo Aqualung) 

11. st Gloria Montero: Frida K. 
(3D company)

12. čt Jan Werich: Až opadá listí 
z dubu (Divadlo Aqualung)

13. pá Ondřej Lážnovský: Tahle 
země bude pro starý (Diva-
dlo Aqualung – I. premiéra)

14. so Ondřej Lážnovský: Tahle 
země bude pro starý (Diva-
dlo Aqualung – II. premiéra)

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

20. pá Miro Gavran: Smích zakázán 
(3D company)

21. so Cimrman, Smoljak, Svěrák: 
The Stand In (Cimrman Eng-
lish Studio)

23. po Milan Uhde, Miloš Štědroň: 
Balada pro banditu (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

27. pá Woody Allen: Central Park 
West (3D company)

28. so Ples ŽDJC od 20.00 hod.

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 březnového programu: 

 2. po 20.30 Filmjukebox | Grand-
hotel Budapešť

3.–8. 3. Festival otrlého diváka: Pře-
hlídka filmové (ne)estetiky

12. čt 19.45 National Theatre Live | 
Krásné zítřky

14. so 17.45 MET: Live in HD | 
Jezerní paní

19. čt 18.00 večer VOŠ Václava 
Hollara

24. út 20.30 Aero Naslepo
26. čt 20.30 National Theatre Live | 

O myších a lidech
30. po Světový den porozumění 

autismu – besedy, divadlo, 
film, výstava

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 3. Whiplash
10. Fénix
17. Fotograf
24. Slídil
31. Bílý bůh

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:
2. 3. – 31. 3. 2015 – Hudební vizuál 

z Akropole i odjinud – foto 
Tomáš Moudrý

 4. st 19.30 Voxel + O5&Radeček

 9. po 20.00 Cirqueon Inkubátor & 
Cink Cink Cirk – Bum + dVA

10. út 19.30 Music Infinity: The 
Slow Revolt + Fallgrap

14. so 17.00 Žižkovská Noc: Imodi-
um, Insania, První Hoře, Plus 
Mínus, Just For Being

16. po 20.00 Squadra Sua: Handi-
cops – premiéra (dVA)

18. st 19.30 Karnivool, special 
guest Monuments

19. čt 19.30 Other Music: Marc 
Ribot

20. pá 18.00 Kašpárek v rohlíku
21. so 20.00 Imt Smile 

– Na cestě tour 2015
23. po 19.30 Kabaret Caligula: Pan-

zerFaust (dVA)
24. út 19.30 EuroConnections: The 

Notwist + Aloa Input
25. st 19.30 Recpect Plus: Winston 

Mc Anuff & Fixi
26. čt 19.30 Visací zámek – křest 

CD Punkový království
27. pá 19.30 Luno – křest CD Close 

to Silence
29. ne 15.00 Tantehorse: Nafouknu-

tý svět – premiéra (dVA)
31. út 19.30 Vložte kočku – křest CD

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531 

 2. út 19.30 Miloš Knor: Knorektně
 6. pá 9.00 + 11.00 Hana Polanská 

Turečková / Pražský komorní 
balet: Kdo je na světě nej-
mocnější? 

 9. po 20.00 Pražský komorní balet: 
České kvartety 

10. út 17.00 Veronika Knytlová 
/ VerTeDance: Třiačtyřicet 
slunce západů

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

12. čt 20.00 Jiří Havelka / VerTe-
Dance / Clarinet Factory: 
KOREKCE 

14. so 20.00 (bra)Tři v tricku / 
Veronika Riedelbauchová: 
Plovárna 

16. po 10.00 Rok Vevar & Simona 
Semenič: FICTIONAL IDEN-
TITIES

18. st 20.00 Oleg Soulimenko 
& Andrei Andrianov: Old 
Chaos, New Order

22. ne 20.00 Peter Šavel: BAK-
KHEIA 

24. út 20.00 Lenka Vagnerová 
& Company: Mah Hunt

25. a 26. st + čt 10.00 Lenka Vagne-
rová & Company: Mah Hunt 
+ kreativní workshop

27. pá 10.00 + 17.00 Monika 
Rebcová / BaToCu: Africká 
vesnice

29. ne 20.00 Pražský improvizační 
orchestr

31. út 20.00 Farma v jeskyni: 
Divadlo

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

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

 5. čt 20.00 Exit orchestra
12. čt 20.00 Neúspěšný atlet
19. čt 20.00 Phil Shoenfelt a David 

Babka
26. čt 20.00 Joe Karafiát band

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

12. čt 17.00 vernisáž výstavy 
Ladislava Kulhavého

28. so zahájení 7. salonu SV ČR 
v Plzni

Pojďte hrát divadlo! Divadelní 
spolek Proměna a LouDkové 
divadélko hledají nové herce
Divadlo Proměna, s více než desetiletou tradicí, hledá do příjemného kolek-
tivu nové talenty všech věkových kategorií. Zkoušky jsou obvykle 1–2× týd-
ně. LouDkové divadélko, fungující od roku 2011, zase hledá do svých řad 
loutkoherce-muže. Zájemci o role v  obou souborech mohou zaslat struč-
ný životopis na: senior@remedium.cz, případně bližší informace získají na 
tel.:  272 739 833.
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Kino Aero získalo prestižní cenu asociace Europa Cinemas za práci s filmem
Na konci ledna proběhl večírek 
kina Aero, kde se slavily nejen 17. 
narozeniny novodobé historie kul-
tovního žižkovského biografu, ale 
zároveň tým kina převzal prestižní 
cenu Entrepreneur of the Year za 
práci s filmem a propagaci evrop-
ské tvorby.

„Rok před dosažením plnoletosti je Aero 
v rozletu a skoro nezlobí. Se svými di-
váky si vybudovalo hezký vztah, z čehož 
máme velkou radost. Samozřejmě nás 
také těší, že si této stále rostoucí vzá-
jemné přízně všimli v Europa Cinemas 
a usoudili, že si zaslouží cenu,“ říká 
zástupce kina Ivo Andrle. 

Loňský rok byl pro kino Aero ve-
lice úspěšný. Poprvé po deseti le-
tech navštěvovalo kinosál průměrně 
více než 6000 diváků měsíčně. Cel-
kově se jedná o 72 809 fanoušků fil-
mů, kteří přišli na chuť nabídce dis-
tribuční společnosti Aerofilms. Ta 
do Čech přivezla například polský 
snímek Ida či argentinské Divoké 

historky, nepříliš známé snímky, jež 
si přesto v kinech vedly velice dob-
ře a nedávno se objevily v pětici no-
minovaných na Oscara za nejlepší 
cizojazyčný film. Rok 2014 byl pro 
Aero klíčový i tím, že provozovate-
lé nově otevřeli filmový ateliér Ae-
roškoly, kde pod vedením zkuše-
ných lektorů probíhají vzdělávací 
kurzy z oblasti kinematografie. Di-
vácky oblíbený je také Festival otr-
lého diváka, který letos proběhne od 
3. do 8. března.

Cenu Entrepreneur of the Year 
uděluje asociace Europa Cinemas 
sdružující 1182 kin programově za-
měřených na evropské filmy a kaž-
doročně vybírá nejúspěšnějšího 
provozovatele kina, kterému udě-
luje ocenění za mimořádné výsled-
ky jeho práce a zásadní přispění 
ke prostředkování evropských filmů 
divákům. 

Kinu Aero dlouhodobě finančně 
pomáhá i městská část Praha 3. n

-ham-

Žižkovská Noc zve na největší klubový 
festival
Již pátou zimu se koná multižánrový klubový festival, který představí několik desítek kapel, ať už 
začínajících anebo profesionálních. Přehlídka kapel se letos rozrostla o další festivalový den – Žiž-
kovská Noc 2015 proběhne v pátek 13. a v sobotu 14. března.

Klubový festival Žižkovská 
Noc, který finančně pod-
poruje i městská část Pra-
ha 3, je již dnes zavedeným 

pojmem. Minulý ročník přilákal pod-
le organizátorů okolo deseti tisíc ná-
vštěvníků, kteří si mohli vyslechnout 
v žižkovských klubech pestrou na-
bídku kapel, co hrají obrovskou šká-
lu hudebních stylů: hip hop, punk, 
rock, metal, folk, ska, reggae, funk, al-
ternativa nebo drum´n´bass. Ani letos 
tomu nebude jinak. Na více než třice-
ti scénách napříč celým Žižkovem vy-
stoupí zcela neznámá jména hudební-
ho podhoubí, ale i ostřílení matadoři 
ze světa hard & heavy. Po dramatur-
gické stránce festival doznal nových 
změn. „Oba dva večery budou jedinečné, 
ale stále spojené duchem Žižkova. Páteční 
noc zahrnuje dvacet klubů. Krom deseti 
hudebních scén bude dalších deset nově 
věnováno literatuře, divadlu a dalším 
uměleckým formám. V sobotu se můžete 
těšit na „klasickou“ Žižkovskou Noc – dva-
cet sedm hudebních scén,“ vysvětlil orga-
nizační tým Full Heart Agency, který 
Žižkovskou Noc pořádá.

V pátek 13. března se diváci mohou 
těšit především na divadelní či jiné 
kulturní akce, které budou předska-
kovat hlavnímu sobotnímu progra-
mu. Prostor dostanou nové drama-
turgické scény Venuše ve Švehlovce 
nebo Panoptikon Barikáda. Zatím-
co první zmiňované divadlo láká na 
své autentické kulisy s podmanivou 
patinou, Panoptikon Barikáda má 
svoje kouzlo v nezvykle stavěném 
kruhovém jevišti, kde se dá s pře-
hledem konat hudební, cirkusové 

a divadelní představení. Další akce 
čekají návštěvníky např. ve Studiu 
Žižkov, Kuřeti v hodinkách, Fata-
lu, undergroundovém divadle Bary-
ton, Saturninovi, Pardubické pivni-
ci, Orionu, Nové Chmelnici či ROH 
družstevní kavárně.

V sobotu 14. března láká no svo-
ji show přehlídka rock/metalových 

kapel v Paláci Akropolis. Profesi-
onální soubory Insania, Imodium 
nebo První Hoře si za svoji dlouho-
dobou činnost vydobyly slušné reno-
mé. Svou hrou a nasazením s přehle-
dem můžou konkurovat zahraničním 
kapelám. Kdo má raději odlehčené 
rytmy v duchu funku a alternativního 
popu, jistě ocení vystoupení kapely 

Lola Běží, jež umí naživo uhranout 
propracovanými texty i nápaditým 
aranžmá. V restauraci/klubu Sluš-
nej kanál se odehraje představení in-
die kapel, které přijedou na Žižkov-
skou Noc i ze zahraničí. Garážový 
blues s prvky hendrixovské psyche-
delie předvede britský Justin Lavash, 
americko-česká formace Josh and 

his fat bitches představí svůj dřev-
ní blues rock. Milovníci elektroni-
ky a drum´n´bass můžou zavítat do 
Pracovny, kde soubory Genoslaw, 
Fertilizer nebo Frau Frankenstein 
zahrají experimentální taneční hud-
bu. Detailní aktualizovaný program 
naleznete na www.facebook.com/
zizkovskanoc. n -ham-

Podle 
organizátorů 
navštívilo 
Žižkovskou Noc 
v minulém roce 
okolo deseti tisíc 
lidí

V loňském roce navštívilo kino Aero v Biskupcově ulici 72 809 diváků



16

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | BŘEZEN 2015

ze života Prahy 3

Z klubů a zájmových organizací

Jawa Klub Praha 
Když se řekne JAWA, většina z nás 
si představí jeden z mnoha typů 
legendárního motocyklu. Jeden 
z motocyklových klubů, který nese 
hrdě ve svém znaku jednu z ikon 
českého a světového motorismu, 
najdeme na Žižkově v Koněvově 
ulici. 

„Nejsme ale vyhraněně značkový nebo 
veteránský klub, jsme parta lidí, která 
má ráda motorky a všechno kolem nich,“ 
přibližuje Petr „Ozzy“ Zítek, prezi-
dent Jawa klubu Praha – jednoho 
z nejstarších motoklubů v Čechách.

Začátky Jawa klubu Praha sahají 
až do začátku 60. let minulého sto-
letí, přesněji do jara roku 1961, kdy 
se parta převážně Žižkováků hol-
dujících jízdě na motorkách a v au-
tech značky Minor domluvila na 
založení specializovaného automo-
toklubu (ten se pak z praktických 
důvodů rozdělil na automobilovou 
a motocyklovou část). „Jawa klub 
vznikl v době, kdy tady nic podobného 
nebylo, lidem chyběly servisy, náhrad-
ní díly, zkušenosti s opravami.  Vznika-
ly tak různé svépomocné dílny a takhle 
vznikl i Jawa klub,“ vysvětluje Petr 
Zítek. Díky šťastné shodě okolnos-
tí se našly i nebytové prostory, které 

členové využívali k opravám strojů, 
a postupem času se proměnily v klu-
bovnu. „Scházíme se tu každý čtvrtek, 
v klubu je nás třicet, pravidelně sem do-
chází tak patnáctka členů,“ vypočítává 
další z členů a bývalý viceprezident 
klubu Roman Jakovec.

Stát se plnohodnotným členem 
klubu nějakou dobu trvá. „Nejdříve 
člověka chceme poznat, aby si zvykl na 
nás a my na něj. Tak po půl roce může 
nastoupit tzv. čekatelské období, kte-
ré trvá minimálně rok. Jednou ročně 
máme členskou výborovou schůzi, na 

které navrhujeme a volíme nové členy,“ 
upřesňuje prezident klubu. Vlastnic-
tví motorky je podmínkou, Jawa to 
ale úplně nutně být nemusí. „Jsme 
v tom trochu benevolentní. Po roce 89 
tady byl hlad hlavně po japonských stro-
jích. No teď bychom byli rádi – ať si 

každý člen, jezdí, na čem chce – ale tu 
Jawu by měl mít,“ směje se Petr Zítek.

Klub pravidelně podniká řadu 
společných akcí. V polovině dubna 
je to zahajovací jízda, která už tra-
dičně startuje ze žižkovského ná-
městí Barikád. Začátkem října čle-
nové klubu vyjíždějí na společný 
víkend. V září to je Jawáč, meziná-
rodní motosraz Jawa klubu Praha. 
Motosezónu uzavírá říjnová Ukon-
čowačka. „Celkem novou akcí je Zimáč 
– zimní sraz motorkářů,“ doplňuje Ro-
man Jakovec.

Klubu se konečně přede dvěma 
lety podařilo stát vlastníkem pozem-
ku, kde dílny stojí. „Teď to tady chce-
me dát pořádně dohromady, všechno dě-
láme vlastníma rukama a financujeme 
pouze z členských příspěvků. A taky by 
mohlo mezi nás přijít víc žen, teď máme 
jenom jednu členku, a to je málo,“ po-
znamenává k budoucím plánům 
Petr Zítek. n

-mot-

Kontakt:

Jawa klub Praha
Koněvova 59, Praha 3
e-mail: info@jawaklub.cz

V Jawa klubu 
se scházejí 
členové všech 
generací. 
Václav Sládek 
(vlevo) patří 
k nejstarším 
členům klubu, 
Petr Zítek je 
jeho nynějším 
prezidentem.

Národní házená v Praze 3
Hledáte pro své dítě sportovní vyžití na Praze 3? Hledá-
te běhavý, kombinační, kolektivní míčový sport? Hledáte 
sport, který není nijak zvlášť finančně náročný? Pokud 
jste si odpověděli ano, zkuste národní házenou.

Národní házená je původ-
ní česká hra, která letos 
slaví 110. výročí vzni-
ku. Hrají ji proti sobě 

dvě sedmičlenná družstva. Rozví-
jí obratnost, postřeh, rozhodnost, 
ale i odvahu, akrobacii a odolnost. 
Jedná se o venkovní sport. Na Pra-
ze 3 má dlouholetou tradici. V sou-
časné době ji můžete hrát v Klubu 
národní házené Spoje Balkán Pra-
ha. Náš klub má v soutěžích 7 druž-
stev, od mladšího žactva po dospělé. 

Působíme ve sportovním areálu Bal-
kán, v ulici Na Balkáně 812, Pra-
ha 3 (cca 400 m od stanice tram 1, 
9, 11 Chmelnice). Úspěchů dosahu-
jeme zejména v kategoriích mládeže, 
např. v posledních dvou letech naši 
starší žáci získali titul Přeborníka 
Středočeského oblastního přeboru 
a reprezentovali nás na Mistrovství 
ČR, starší žákyně a mladší žactvo 
získalo v OP bronzové medaile. 

Tréninky probíhají 2× týdně na 
hřišti s umělou trávou, v zimním 

období pak ve sportovní hale. 
Speciální výbava není nutná, 
míče i zápasové oblečení hráčům 
půjčujeme. 

Bližší informace o národní háze-
né, KNH Spoje Praha, o organizaci 
tréninků a utkání naleznete na našich 
webových stránkách www.knhspoje-
praha.cz, získáte na e-mailu ladisla-
va.jankova@gmail.com či na telefo-
nu 603 147 358. Těšíme se na vás! n

Mgr. Ladislava Janková, 
prezidentka KNH

Slovo z církví

Koho a proč se bojíme?

Jako evangelický farář mám na 
srdci hodně věcí, o kterých bych 
rád do těchto novin psal. O histo-
rii a životě evangelíků na Žižkově, 
o Velikonocích, o víře a Bohu. Ale 
dnes začnu tím, co na nás doléhá 
v současnosti. 

Poslední dobou ze všech stran zně-
jí nepřátelské výzvy proti islámu. 
I u některých politiků slýcháme, že 
„ne všichni muslimové jsou teroristé, 
ale všichni teroristé jsou muslimo-
vé“. Položit rovnítko mezi teroristy 
a muslimy je nesmyslné. Muslimo-
vé jsou lidé jako my a většina z nich 
v Evropě je bezproblémová. Proč 
se jich tedy bojíme? Na tuto otázku 
nemám odpověď. Obávám se terori-
smu, ale muslimů se nebojím. Stu-
die britské MI5 ukazuje, že lidé se 
silnou náboženskou identitou jsou 
imunní proti radikalizaci. Teroristé 
o náboženství zpravidla nevědí nic, 
k náboru do radikálních organizací 

je vedou buď osobní či politické 
důvody. 

Dnešní svět je v pohybu. Rádi 
cestujeme, studujeme v cizině. Mno-
zí pracují a žijí v zemi, kde se nena-
rodili. Všichni máme právo žít jin-
de a věřit či nevěřit, jak nás máma 
učila, a tak se taky modlit a cho-
dit, nebo nechodit do kostela, ať 
se nazývá chrámem, nebo mešitou. 
A dnes neplatí a nikdy neplatilo, že 
do české země patří jen to, co je 
české. Vždyť i první republika, ke 
které se často vztahujeme jako ke 
vzoru, byla místem, kde se mísily 
všechny možné vlivy – německý, ži-
dovský, ruský, francouzský, blízko-
východní i jiné.

Současný Žižkov se stává místem, 
kde žijí také lidé přišlí z jiných zemí. 
A my, „starousedlíci“ (není z nás vel-
ká část též „náplavou“?), máme co 
dělat s pocity přijetí či nepřijetí těch, 
kteří k nám přicházejí pracovat, by-
dlet a žít. 

Moje křesťanská víra mne vede 
k tomu, aktivně žít s druhými. V naší 
ulici, v naší čtvrti, v našem městě. 
Proto zvu i druhé k tomu být dob-
rými sousedy. Nejen je pozdravit, 
ale respektovat je i v jejich zvycích 
i víře. Když je třeba, podat jim po-
mocnou ruku nebo se jich i zastat, 
pokud je jim činěno příkoří. n

Pavel Kalus

Pavel Kalus, 
farář z kaple 
Betlémské 
na Žižkově, 
Prokopova 
ulice

Oddíl národní házené přijímá děti od mladšího školního věku

Kantáty zazní u Nejsvětějšího Srdce Páně
Dne 26. 3. 2015 v 19.30 zazní v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohra-
dech výjimečné dílo severoněmeckého skladatele Dietricha Buxtehudeho – cyk-
lus kantát Membra Jesu Nostri. Každá ze sedmi kantát na text středověké pašijové 
básně je věnována jedné z částí Kristova těla umučeného na kříži. Hluboce medi-
tačním dílem provede ve vrcholícím postním období pražský soubor Musica Florea 
pod vedením Marka Štryncla. Koncert je připraven ve spolupráci s MČ Praha 3. n
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Integrace žáků 
na ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad je úspěšná
Počátkem července 2013 zahájila ZŠ nám. 
Jiřího z Poděbrad realizaci projektu „Podpo-
rujeme žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami – protože (i) na nich záleží“. Projekt 
je financován z Operačního programu Praha 
Adaptabilita a jeho hlavním cílem je podpo-
ra znevýhodněných žáků integrovaných do 
běžných tříd na 1. i 2. stupni ZŠ.

Žákům jsou určeny dva typy aktivit – podpora 
asistenta pedagoga ve výuce a odpolední ree-
dukace z Čj, matematiky a Aj. Aktivity smě-
řovaly k integraci žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami (SVP) do výuky. Dále díky 
projektu škola zakoupila multimediální učeb-
nice do hodin Čj a Člověk a jeho svět, výukové 
programy do hodin češtiny a matematiky, ke 
kterým se vytvářejí metodické listy pro peda-
gogy pracující s dětmi se SVP. Dalším příno-
sem je zakoupení 10 tabletů, se kterými žáci 
procvičují učivo v hodinách reedukací Čj a Aj. 
Ve dvou třídách, kde jsou žáci s vícečetnými 
poruchami učení, působí asistenti pedagoga, 
kteří poskytují individuální pomoc žákům, 
ale i při komunikaci pedagogů se žáky se SVP 
a rodiči. Součástí projektu je i školní psycho-
log. V současné době jsme u několika žáků 
díky projektu zaznamenali výrazné zlepšení 
ve vzdělávacím procesu. U dvou žáků došlo 
k takovému zlepšení, že již není nutná podpo-
ra v reedukacích. Reedukační aktivity, stejně 
jako spolupráce učitelů s asistenty a se škol-
ním psychologem, budou s ohledem na mož-
nosti školy pokračovat i v dalším pololetí. n

Mgr. Šárka Ješinová a Bc. Irena Wasilewská – 
metodičky projektu

Koordinátoři projektu 
Comenius na ZŠ a MŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic
Přes třicet pedagogů z osmi evropských 
zemí zavítá v týdnu od 9. do 13. března na 
Základní a mateřskou školu náměstí Jiřího 
z Lobkovic. Proběhne zde setkání koordi-
nátorů projektu a dalších pedagogů, s nimiž 
škola spolupracuje v mezinárodním projektu 
Partnerství škol Comenius. 

Pro pedagogy znamená práce na projektu za-
hraniční zkušenost, možnost setkat se s kolegy 
z evropských škol, nahlédnout pod pokličku 
jejich práce, zkusit pracovat s jejich žáky, po-
rovnat metody i školní prostředí a navázat kon-
takty. Pro žáky je účast v projektu možností 
zlepšit si komunikační schopnosti v angličtině, 
seznámit se s reáliemi spolupracujících zemí 
a zvýšit si povědomí o životě a dění v Evropě.

„Rádi bychom účastníkům setkání během těchto 
dnů představili kromě naší školy a její činnosti také 
naši městskou část, včetně návštěvy radnice, a sa-
mozřejmě jim chceme ukázat to nejkrásnější z celé 
Prahy,“ přibližuje ředitelka školy Naděžda 
Hrebíková. 

Mezinárodní program Partnerství škol Co-
menius je součástí evropského Programu ce-
loživotního učení a je podporovaný grantem 
Národní agentury pro evropské vzdělávací 
programy. Učitelé ZŠ a MŠ nám. J. z Lobko-
vic již navštívili školy ve Skotsku, Itálii, Řecku, 
Rumunsku, na Kypru a v Turecku, následovat 
bude do konce tohoto školního roku ještě ná-
vštěva Bulharska a Polska. n

Žižkovská školička na ZŠ 
Cimburkova se rozrostla
Dalších dvanáct dětí může navštěvovat dětskou skupinu, která funguje 
na ZŠ Cimburkova. Projekt Žižkovské školičky zde již rok slaví úspěchy 
a 1. března se zde otevřela druhá dětská skupina pro děti od 3 do 5 let.

Dětská skupina pod ná-
zvem Žižkovská školič-
ka funguje na ZŠ Cim-
burkova od 1. března 

loňského roku. Navštěvují ji děti 
od tří do pěti let a jejím prvořa-
dým úkolem je poskytnout dětem 
dostatek času na to, aby si osvojily 
návyky a dovednosti potřebné pro 
úspěšný nástup do školy. „Roční 
fungování Žižkovské školičky se nám tu 
nesmírně osvědčilo a jsem moc ráda, že 
se nám tu díky radnici podařilo otevřít 
druhou dětskou skupinu, protože čím 
dříve děti začnou s přípravou na školní 
docházku, tím jsou ve svém vzdělávání 
úspěšnější,“ říká ředitelka ZŠ Cim-
burkova Irena Meisnerová. 

Druhá dětská skupina, která 
funguje podobně jako školka, je 
stejně jako ta první určena pro ma-
ximálně 12 dětí, které jsou v péči 
jednoho pedagoga spolu s asisten-
tem. „Kapacitně je nyní už i druhá 
skupina zcela naplněna, což svědčí ne-
jen o velkém zájmu, ale také důvěře ro-
dičů v náš vzdělávací program,“ uza-
vírá ředitelka Meisnerová. n

-mot-

-mot-

Celkem 24 dětí navštěvuje již dvě dětské skupiny, které fungují v rámci projektu Žižkovská školička

„Spojení základní a mateřské školy přináší řadu výhod,“ 
říká ředitel ZŠ a MŠ Jarov Stanislav Šebl

Co pro Vás jako ředitele zna-
mená rozšíření školy o mateř-
skou školu? 

Zrealizovala se myšlenka, kte-
rá měla počátek již přibližně 
před 15 roky. Tehdy měla škola 
připravený program pro nejstar-
ší děti předškolního vzdělávání 
– přípravný ročník. Tento plán 
nakonec nevyšel z důvodu snižu-
jícího se počtu předškoláků. 

Je to velké uspokojení, že 
po několikaletých přípravách 
a vlastní realizaci stavby došlo 
k propojení naší základní školy 
a školy mateřské. Velkým příno-
sem tohoto spojení bude i od-
borný vstup školních pedagogů 
do předškolní výchovy a přímé 
ovlivnění předškolního vzdělá-
vání v posledním roce docházky 

dětí do mateřské školy. Nema-
lou roli sehrává i propojení ce-
lého subjektu v oblasti provozu 
a ekonomiky.

Kolik bude mít nová mateř-
ská škola tříd a na co všechno 
se v ní děti mohou těšit?

Plánované jsou 4 heterogen-
ní třídy od září 2015. Od dub-
na 2015 bude probíhat zkušební 
provoz dvou tříd tříletých dětí, 
které doposud mateřskou ško-
lu nenavštěvovaly. Je připravený 
nový školní vzdělávací program 
MŠ „Barevná mozaika“.

V počátečním období budou 
převažovat zážitkové projekty 
dětí. S tím, jak se budou děti při-
bližovat ke vstupu do základní 
školy, půjde o cílenou přípravu – 
vyrovnávání dovedností potřeb-
ných pro školu s přihlédnutím 
k vývojovým zvláštnostem a po-
třebám dětí, kam patří zrakové 
a sluchové vnímání, rozvoj řečo-
vých schopností, matematických 
představ nebo grafomotoriky.

 Na vaši školu chodí děti jen 
na první stupeň. Jaké to má 
výhody?

Naše škola je určena pro žáky 
mladšího školního věku a jsme 
školou rodinného typu.

Škola tak dětem nabízí prostře-
dí, které umožňuje individuální 
přístup ke každému dítěti. Úspě-
chem je každoroční velká připra-
venost a odchod žáků 5. ročníků 
na víceletá gymnázia a do speciál-
ních tříd základních škol s rozšíře-
nou výukou jazyků, matematiky, 
výtvarné nebo tělesné výchovy. 

Jaké máte plány se školou do 
budoucna?

Spojení základní a mateřské 
školy nám umožní realizovat ve 
všech vnitřních i venkovních pro-
storách náš projekt Bezpečná 
zóna, která bude využitá od rána 
do večera. Jde o propojení čin-
ností na 1. stupni ZŠ, mimoškol-
ního vzdělávání školní družiny, 
volnočasových aktivit pro žáky 
a jejich rodiče a kurzů a progra-
mů pro seniory. Projekt Bezpeč-
né zóny je na samém počátku 
a všichni věříme v jeho úspěšný 
start. V průběhu několikaletého 
působení naší školy se u nás vy-
tvořil kvalitní tým, bez jehož vel-
kého nasazení by se mnoho my-
šlenek dalo těžko zrealizovat. Za 
to jim všem patří velký dík. Naší 
prioritou je také nadále aktivně 
a vstřícně spolupracovat s rodiči 
našich žáků a veřejností. n

-mot-

ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 
48/1966
ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
tel.: 284 860 650
e-mail: zs-jarov@volny.cz
web: www.zsjarov.cz

ZŠ pro žáky 1.–5. ročníku. Důraz 
na individuální přístup a na vy-
tváření rodinné atmosféry, kva-
lifikovaní učitelé. Škola členem 
Cambridge English Schools, 
možnost složení zkoušek YLE. 
V rámci projektu Comenius 
spolupracuje se zahraničními 
školami. Aj od 1. roč., odpolední 
program EATS s rodilými mluvčí-
mi, speciální pedagog, metodik 
prevence, výchovný poradce. 
Příprava na přijímací zkoušky na 
víceletá gymnázia. 
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Uzávěrka inzerce 
pro číslo 4/2015 je 15. 3. 2015

Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího 
z Pod ěbrad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
www.skola-jirak.cz

17. út 16.15 Háčkování
14. so 6.00–19.00 jednodenní 

lyžování
28. so 8.00–18.00 Techmánie 

Plzeň 
 2. čt 6.45 Pendolinem do 

Olomouce

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

 4. st 18.00 Prodáváme 
nemovitost

 9. po 18.30 Montessori 
příprava dětí na školní 
docházku

12. čt 15.00–18.00 Palečko-
vy osmé narozeniny

16. po 18.30–20.30 Období 
vzdoru

17. út 17.00–19.00 Podpora 
samostatnosti

18. st 18.00 Prodáváme 
nemovitost 

24. út 17.00 Logopedie 
s dětmi

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

19. čt 9.00–12.00 Návrat 
do zaměstnání 

19. čt 16.00 – 18.00 Vítání jara

Ulita 
Dům dětí a mlá-
deže, Na Balkáně 
2866/17a 

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920 
www.ulita.cz
8. + 15. so 10.00–16.00 dílna – 

Zahradní keramika
10. út 17.00–20.00 Dílna 

Tiffany vitráže – dílna 
od 12 let

17. út 17.00–20.00 Veli-
konoční dekorace 
z pedigu

25. st 17.00–19.30 Veliko-
noční drátování  – dílna 
od 10 let

21. + 28. so 14.00–16.00 Jarní 
keramická dílna

24. út 17.00–20.00 Šibori 
batika

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

 1. ne 18.00–20.00 Sportovní 
večer pro ženy*

6. pá 18.00 – 7. so 10.00 Py-
žámkový večírek*

 8. ne 14.00–16.00 Ma-
sopust*

12. čt 18.30–21.00 Jak se 
uplatnit i po čtyřicítce*

13. pá 16.30–17.30 Rizika 
sociálních sítí*

19. čt – 21. so Jarní dobro-
činná burza oblečení 
a potřeb pro děti 

19. čt 18.00–20.00 Komuni-
kace v rodině*

20. pá 19.00 Puberťák v rodi-
ně*

22. ne 9.00–12.00 Sportovní 
dopoledne pro ženy*

22. ne 15.00–18.00 Morana 
aneb Vítání jara ve 
zvířecí říši – sraz 15.00 
dětské hřiště za Kau-
flandem na Jarově 

22. ne 20.00 Dvacátá třetí 
Procházka filmem – 
Cesta ven (2014) 

26. čt 16.00–17.30 Hyper-
aktivní dítě, rez. tel.: 
603 416 724

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
DEBATU S MINISTREM ZAHRANIČÍ ČESKÉ REPUBLIKY

LUBOMÍREM ZAORÁLKEM

5. BŘEZNA 2015 OD 18:00
HOTEL OLŠANKA

KONFERENČNÍ SÁL S8

PO DEBATĚ NÁSLEDUJE SLOSOVÁNÍ
O ZÁJEZD DO ŠTRASBURKU OD

EUROPOSLANCE MIROSLAVA POCHEHO

POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU

MIROSLAV
POCHE

PRAHA 3

 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

Radnice podporuje aktivity seniorů
Na jarní období připravila městská část pro 
své starší obyvatele řadu akcí. 

Program, který pro seniory připravil sociální 
odbor třetí městské části, zahájí 7. dubna ta-
neční odpoledne v hotelu Olšanka. K tanci 
i poslechu zde zahraje Žižkovanka.

Na konec dubna je přichystán také první 
celodenní výlet. Senioři 29. dubna navštíví 
hvězdárnu v Ondřejově a odtud se pak vydají 
do Hrusic a na zámek Berchtold. Další výlety 
jsou pak naplánovány na květen a červen, je-
jich přesné termíny a další informace přinese 
dubnové vydání Radničních novin. 

V Klubu důchodců na Olšanské ulici se 
bude od dubna do června konat pravidelný 
cyklus přednášek na aktuální témata z oblasti 
zdravotnictví a sociálních služeb. Přednášet se 
bude i o změnách vyplývajících z nového ob-
čanského zákoníku, ale dostane se i na jarní 
témata spojená se zahradničením.

V platnosti pak nadále zůstává podle vyjád-
ření zástupce starostky pro sociální záležitosti 

Davida Gregora i nabídka odborného práv-
ního poradenství JUDr. Daniely Světlíko-
vé, kterého mohou zájemci využívat na od-
boru sociálních věcí, Seifertova 51. Na výlety 
i poradenství se zájemci až do vyčerpání ka-
pacity mohou hlásit u Ireny Koberové, tel.: 
222 116 438. n

-mot-

Taneční odpoledne, hotel Olšanka, 
vždy od 14.00 do 17.00 hodin
út 7. dubna a út 5. května

Přednášky v Klubu důchodců, 
Olšanská 7
čt 9. dubna 15.00–16.00 Příspěvek na péči
čt 23. dubna 15.00–16.00 Nový občanský záko-
ník, změny v oblasti bydlení
čt 30. dubna 15.00–16.00 Minizahrady – balko-
ny, terasy
čt 14. května 15.00–16.00 Zdravý životní styl
st 27. května 14.00–15.00 Sociálně-aktivizační 
služby pro seniory
čt 11. června 15.00–16.00 Ovocná zahrada

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940 
e-mail: senior@remedium.cz
 4. st 14.00 Cvičení 

na židlích 
 4. st 15.15 Ochutnávka 

bylinných likérů 
10. út 16.30 Masáže šíje 

a rukou 
11. st 14.00 Tichá srdce, 

kláštery a jejich lidé – 
beseda

17. út 16.30 Cvičení paměti 
18. st 14.00 Poznejte věk 

svých plic/spirometrie 
24. út 16.30 Lázeňská péče 

v nových právních 
předpisech 

25. st 14.00 Jóga 
25. st 16.30 LouDkové 

divadélko Remedium: 
premiéra předpohádky 
Kouzelný les

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

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

www.diabetologiepraha3.cz

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

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

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

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

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. 
Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší 3–4+1 pro 
sebe. Platba hotově, mohu nechat dlouhodo-
bě bydlet, lze i zadlužený nebo před privatizací. 
Tel.: 608 661 664.

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

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

 n Stropní sušák prádla – prádlo se snadno vy-
táhne ke stropu a nepřekáží. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584.

 n Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher a Vax. Od-
straňujeme špínu, alergeny, roztoče a skvrny 
různých původů. Čistíme kožený nábytek, my-
jeme okna a podlahy. Kvalitně, rychle a levně.  
Doprava Praha ZDARMA.  Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz

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

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

 n Koupím gramofonové desky LP, 
Rock, POP, Jazz, zahraniční i české. 
Tel.: 222 317 231, po–so 11.00–18.00 hod.

 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. Vy-

klízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Nalo-
žíme a odvezeme cokoliv. Stěhování všeho 
druhu. Tel.: 773 484 056

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

 n Účetní daňová kancelář – MIDATAX EX-
PERTS s. r. o. – Vedení účetnictví, mzdy, daňo-
vá přiznání, služby daňového poradce. Tel.: 604 
734 175, midatax@midatax.cz

 n KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, NÁTĚ-
RY. Kvalitní opravy a nové střechy. Tel.: 
605 350  665, www.strechyjarnov.cz.

 n Pronajmu garáž v Chelčického ul. Za hotelem 
Olčanka. Cena 2200 Kč za měsíc. Kontakt tel.: 
603 829 085.

 n Prodejna zdravotních potřeb Barevný ži-
vot je přestěhována na adresu Táboritská 
15 (tram 5, 9, 26 zastávka Lipanská nebo 
Olšanské nám.) www.barevnyzivot.cz, tel.: 
222 212 904

 n PRODÁM nákl.přívěs za OA, lož. pl 
150x185x35, TP do 2018, PR 2015 uhrazeno. 
Cena dohodou, tel.: 721 161 391

 n PODLAHA RIVELA Prodej a pokládka 
podlah za příznivé ceny Akce – březen po-
kládka podlah s 50% slevou na námi doda-
nou podlahovou krytinu. Tel.: 774 698 809  
web: podlaharivela.webmium.com
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Dobrá zkušenost

Kopírka u Orionky
Dobrý den! Má dobrá zkušenost je 
s kvalitní, nepředraženou kopírkou 
u Orionky. Přes deset let stejná cena 
1,50 Kč (A4) a bez kontur a skvrn! 
Ojedinělá a fungující. Zdravím a těš-
te se na jaro!

E. Ochotská

Areál muniční továrny na úpatí Parukářky dnes na první pohled připomíná jen tovární komín, ostatní budovy byly včleněny do okolní zástavby, nebo zbořeny

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí

 Ì Pokračování z minulého čísla

Dějiny města Bamberka byly po-
znamenány neustálým potýkáním 
mezi biskupskou kapitulou a bo-
hatnoucími měšťany, toužícími po 
autonomii. Tvrdou rukou panující 
biskup jim ale nedovolil si vybu-
dovat ani pořádné opevnění, a tak 
nyní vidí, že proti blížícím se husi-
tům nemají nejmenší šanci a nezby-
de než z města uprchnout. Tohoto 
vylidnění okamžitě využila městská 
chudina, jejíž příslušníci si čekání 
na husity (ti totiž cestou ještě pus-
toší Kulmbach, Eschenbach, Auer-
bach, Hollfeld a řadu dalších měst 
a městeček) krátí tím, že se za hu-
sity prohlásili sami, ušili si prapo-
ry s kalichem a pod nimi drancují 
opuštěné domy zámožného patri-
ciátu. Prokop ale o nové německé 
bratry nestojí, namísto toho zaslal 
biskupovi a uprchlíkům ultimatum 
– buď přestoupí na husitskou víru 
nebo zaplatí 12 000 zlatých výkup-
ného. Výsledek byl jasný předem, 
zaplatili. 

Husité se nyní stáčí na jih. Ces-
tou dobyli Gräfenberk a hrozivě se 
blíží k Norimberku. Ve městě vy-
puká panika, horečně se opravují 
hradby, kurfiřt Fridrich Branibor-
ský však již zná s husity společnou 
notu. Pozval husitskou delegaci na 
hrad Beheimštejn (tedy Český ká-
men, formálně totiž stále byl zahra-
ničním lénem českého království) 

a uzavřel zde dohodu: Norimberští 
zaplatí stejně jako Bamberčané 
12 000 zlatých, kurfiřt přidá 14 000 
a vévoda Jan Bavorský 10 000. Po-
lovina bude splatná na místě, dru-
hou větší polovinu pak dovezou 
buď na hrad Andělská Hora (tehdy 
v držení Jakoubka z Vřesovic) nebo 
do Domažlic. Součástí smlouvy 
bylo i veřejné slyšení a hádání o čty-
řech pražských artykulích o příš-
tím svátku svatého Jiří (23. 4. 1430) 
v městě Norimberku, to se však pro 

zuřivý odpor papeže Martina V. 
a vysokého kléru nakonec neusku-
teční. A jelikož už stejně končila 
zima, husitské vojsko se slavně vra-
cí domů údajně s 3000 vozů vrcho-
vatě naložených kořistí (některé prý 
muselo táhnout až 14 koní). Kur-
fiřt Fridrich Braniborský je osobně 
doprovodí až na hranice, po jejich 
přechodu ale husité začnou pustošit 
Chebsko pod záminkou, že chebš-
tí měšťané nepřistoupili na beheim-
štejnskou dohodu, ti se však po 

vypálení předměstí vykoupí pouhý-
mi 1700 zlatými. 21. února je již vět-
šina vojska zpátky v Praze. 

Německo je otřeseno, bariéra ale 
prolomena. I s těmi hrůzostrašný-
mi husity se dá jednat a univerzál-
ní řeči peněz rozumějí. Neznamená 
to však, že by Prokop rezignoval na 
původní cíle husitství. Bylo mu ale 
jasné, že expanze již dosáhla vrcho-
lu a nyní půjde o udržení a trvalé za-
bezpečení dosaženého statu quo. n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Podělte se s námi 
o svou dobrou 

zkušenost!

Nedáte dopustit na pekaře ve vaší 
ulici? Potěšila vás ochotná pro-
davačka nebo šikovná kadeřni-

ce? Máte svoji oblíbenou kavárnu 
nebo jste byli prostě jen nadmíru 
spokojeni s prací objednaného 

řemeslníka?

Nenechávejte si to dobré jenom 
pro sebe a podělte se o svůj po-

zitivní zážitek s ostatními obyvateli 
třetí městské části. Radniční novi-
ny Prahy 3 zavádějí novou rubriku 
„Dobrá zkušenost“, která poskyt-
ne prostor všem, kteří chtějí sdílet 
s ostatními to dobré, co je v běž-
ném životě na Praze 3 potkalo.

Napište nám na adresu: 
Radniční noviny Prahy 3, Havlíč-
kovo náměstí 11, Praha 3, 130 85 
nebo na e-mail: RN@praha3.cz.

Těšíme se na vaše dobré 
zkušenosti!

Praha 3 včera a dnes
Parukářka

Název Parukářka bylo v minulých 
dobách pojmenování pro východ-
ní část Vrchu sv. Kříže. Jednalo se 
o zemědělskou usedlost, kterou na 
počátku 19. století zakoupil praž-
ský měšťan Jan Hrabánek a upravil 
ji pro potřeby výroby paruk. Stejně 
si počínali pánové Sellier a Bellot, 
kteří v roce 1870 Parukářku zakou-
pili a převedli sem výrobu z dolního 
Žižkova. Protože výroba střeliva byla 

náročná na větší prostory, začali s vý-
stavbou budov, které s ohledem na 
bezpečnost práce byly od sebe oddě-
leny. Areál Parukářky se táhl po vr-
cholu kopce téměř až k Chelčického 
ulici. Stavební práce prováděla firma 
c. k. dvorního dodavatele Alfonse 
Wertműllera. Je příznačné, že staveb-
ní úsilí bylo největší v roce 1913. V le-
tech 1. světové války byla celá kapa-
cita výroby určena pro válečné účely. 

Celý areál byl dostavěn ve třicá-
tých letech 20. století, kdy byla do-
končena administrativní budova na 
protější straně Jeseniovy ulice. Stav-
ba byla realizována podle návrhu 
žižkovského stavebního podnikate-
le ing. Zdeňka Friče. V té době se 
obytné domy v okolí nebezpečně 
přiblížily k areálu továrny. V munič-
ce pracovalo přes 1000 zaměstnan-
ců. Byla to tedy továrna s největším 

počtem pracovníků na Žižkově. 
V roce 1935 se výrobní provozy pře-
stěhovaly do nových prostor ve Vla-
šimi, generální ředitelství firmy ale 
zůstalo v Praze.

Budovy továrny pak sloužily 
různým účelům, např. jako skla-
dy autodílů nebo opravna trabantů 
a jednostopých vozidel. Začátkem 
90. let minulého století v místech 
bývalé muničky začala výstavba 

polyfunkčního obytného souboru. 
Z nejstarší budovy se po rekonstruk-
ci stala restaurace „V kapslovně“. 
Z dalších staveb byly do nového 
obytného areálu včleněny budovy 
s velkými ateliérovými okny, domeč-
ky vrátnic a tovární komín. Přestav-
ba areálu na obytný soubor byla na-
vržena kanceláří architektů Haman 
a Poděbrad. n

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova
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Infocentrum láká na veřejná čtení, procházky i filmové projekce 
Březnový program Informačního 
centra Prahy 3 přinese spoustu pří-
jemných překvapení velkým i ma-
lým čtenářům. Chybět ale nebudou 
ani populární vycházky, odborné 
přednášky nebo filmové projekce.

V úterý 10. března odstartuje dal-
ší z cyklu oblíbených vlastivědných 
procházek, jejíž trasa tentokrát po-
vede z infocentra do Švehlovy koleje 
a dále přes Vozovou ulici a Rajskou 
zahradu až do Domu odborových 
svazů. Začátek je v 10 hodin. V ten 
samý den se pak od 18 hod v rámci 
pravidelného cyklu autorských čtení 
představí návštěvníkům infocentra 
spisovatelka, scénáristka, překlada-
telka a držitelka mnoha literárních 
ocenění Radka Denemarková.

Ve středu 11. března proběhne od 
17 hodin první z cyklu nových před-
nášek, které budou reflektovat aktu-
ální politické a náboženské dění ve 
světě. Jejím tématem bude Evropská 
unie a my 1. část – evropská integra-
ce, druhý díl, který se uskuteční 25. 
března opět od 17 hodin, se bude vě-
novat tématu Evropská unie a my 
2.  část – instituce a fungování EU + 
dopady našeho členství v EU.

Ve čtvrtek 12. března se mohou 
filmoví fanoušci těšit na promítá-
ní snímku Pád třetí říše, který vznikl 
na základě knihy osobní sekretářky 
Adolfa Hitlera Traudl Jungové. Na 
středu 18. března je v infocentru od 
17 hodin naplánována na vůně boha-
tá přednáška o aromaterapii, o týden 

později, tedy v úterý 24. března od-
startuje v 10 hodin před budovou 
infocentra další díl Žižkovského ko-
čárkování. Tentýž den se jeho ná-
vštěvníkům od 18 hodin předsta-
ví básnířka, publicistka, fotografka 
a autorka literárních pořadů – Olga 
Szymanská. Večerem provede Marti-
na Fialková, básně přednese Alfred 
Strejček a o hudební doprovod se 
postará David Fiedler. Vrcholem 
večera bude křest nové sbírky Olgy 
Szymanské Verše ticha. Březnový 
program infocentra uzavře ve čtvr-
tek 26. března od 18 hodin promítá-
ní švédského filmu Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel.

Městská část Praha 3 přichází 
v rámci podpory mladých čtenářů 

s novým cyklem pro první třídy zá-
kladních škol Čtení samé překvapení, 
který připravuje ve spolupráci s žiž-
kovským autorem knížek pro děti 
Pavlem Vránou z Ostrova čtení Ta-
patan. Součástí pořadu, během ně-
hož pan Vrána představí zábavnou 
formou své knihy a zapojí i malé čte-
náře, bude také návštěva zajímavého 
hosta (výtvarníka, hudebníka, spiso-
vatele, herce, reportéra atp.) a sou-
těž o krásné knižní publikace. Zá-
jemci o rezervaci programu z řad 
základních škol z Prahy 3 se mo-
hou přihlásit na e-mailové adrese 
infocentrum@praha3.cz. První díl 
nového pořadu proběhne ve čtvrtek 
19. března od 10 hodin. n
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PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3

 březen
 10. 3. 10.00 hod. | Vlastivědná procházka (infocentrum, Švehlova kolej, 

Vozová ulice, Rajská zahrada, Dům odborových svazů)

 10. 3. 18.00 hod. | Autorské čtení – Radka Denemarková

 11. 3. Loutkové divadlo pro děti – zadané představení

 11. 3. 17.00 hod. | Evropská unie a my – 1. část 
evropská integrace – přednáška

 12. 3. 18.00 hod. | Filmová projekce – Pád třetí říše*

 18. 3. 17.00 hod. | Aromaterapie – přednáška

 19. 3. 10.00 hod. | Čtení samé překvapení – zadaný program pro ZŠ

 24. 3. 10.00 hod. | Žižkovské kočárkování – (infocentrum, Švehlova kolej, 
Vozová ulice, Rajská zahrada, Dům odborových svazů)

 24. 3. 17.00 hod. | Olga Szymanská se představuje – čtení veršů 
z básnických sbírek – Alfred Strejček

 25. 3. 17.00 hod. | Evropská unie a my – 2. část 
instituce a fungování EU + dopady našeho členství v EU

 26. 3. 18.00 hod. | Filmová projekce – Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel* 

* Veškerý program informačního centra je zdarma. 
Na fi lmové projekce a program označený * si, prosím, vyzvedněte vstupenky v infocentru.

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

program_IC_2015-03-A1.indd   1 20.2.2015   9:55:17

Praha 3 se účastnila 
veletrhu cestovního ruchu
Ve dnech 19.–22. února se konal mezinárodní veletrh ces-
tovního ruchu Holiday World, kde se představilo celkem 
800 vystavovatelů z 50 zemí. Třetí městská část se na vele-
trhu prezentovala jako jediná z celé Prahy.

Veletrh se v areálu holešo-
vického Výstaviště koná 
již počtyřiadvacáté a za 
tu dobu se stal vyhledá-

vanou akcí. Prostřednictvím expozic 
můžou návštěvníci procestovat téměř 
celou Českou republiku a získat tip, 
kam vyrazit na dovolenou. Zároveň 
mohou také načerpat další informa-
ce o exotických zemích nebo o gas-
tronomickém zařízení, kde můžou 
ochutnat delikatesy tamějšího kraje.

Praha 3 představila na veletrhu 
svůj „pražský Montmartre“, který 
nabízí návštěvníkům spoustu různo-
rodých aktivit – zhlédnout expozice 
Armádního muzea Žižkov, vychut-
nat si mysteriózní atmosféru chrámu 
Nejsvětějšího Srdce Páně, načerpat 

žižkovské klima v místních restaura-
cích nebo hudebních klubech. 

Městská část Praha 3 během ve-
letrhu seznamovala veřejnost se vše-
mi památkami a zajímavostmi, které 

se nacházejí na jejím území, včet-
ně snahy dosáhnout zápisu kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na seznam 
UNESCO. n
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Čtení pro děti bude pořádat v infocentru Prahy 3 spisovatel Pavel Vrána
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28. 3. 2015 od 10.00 do 20.00 h
náměstí Jiřího z Poděbrad

Výběr nejlepších seafood restaurací z Prahy 
Italské, španělské, řecké, chorvatské, francouzské, asijské a seafood stánky

Trh s čerstvými rybami a plody moře
Kuchařská show – jak se ryby kuchají, fi letují, dusí, pečou, grilují, 60vteřinové recepty a další

Doprovodný program: živá balkánská kapela Feral
Speciální doplněk: středomořské farmářské trhy 

Pořádají: městská část Praha 3 a chorvatskeryby.cz

Změna programu vyhrazena.

Třetí městská 
část seznámila 
veřejnost 
se všemi 
památkami 
a zajímavostmi, 
které se 
nacházejí na 
jejím území


