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Vyrob si masku a zapoj 
se do masopustu
Tradiční masopustní veselí, které pořádá městská část 
Praha 3 již podvaadvacáté, proběhne od 14. do 17. února. 
Městská část Praha 3 připravila pestrý program pro děti, 
seniory i dospělé. Vstup na všechny akce je zdarma.

Masopust, který patří k nejstarším 
akcím v hlavním městě tohoto dru-
hu, i tentokrát zaujme svým pro-
gramem, v němž nebudou chybět 
aktivity pro děti, seniory a dospě-
lé. Návštěvníci se mohou těšit na 
vystoupení bejbypankové kapely 
Kašpárek v rohlíku, zábavné odpo-
ledne pro seniory za účasti pěvec-
kého dua Pavlíny Filipovské a Kar-
la Štědrého, procházku Žižkovem, 
promítání filmů v kině Aero, vepřové 

hody v hospodě U Vystřelenýho oka 
a samozřejmě na Masopustní prů-
vod. Podle starostky třetí městské 
části Vladislavy Hujové se v něm 
představí řada pouličních akrobatů. 
Radniční noviny přinášejí i krátký 
návod na výrobu jednoduché mas-
ky, se kterou každý může vyrazit do 
maškarního průvodu (viz str. 8). 

V sobotu 14. února bude náměstí 
Jiřího z Poděbrad patřit malým ná-
vštěvníkům. Od 15 hodin vystoupí 

kapela Kašpárek v rohlíku, která 
během loňského masopustu přilá-
kala okolo 3500 dětí. Že o zába-
vu nebude nouze, svědčí i jejich 
zbrusu nová deska Neposlouchej-
to!, jež si vysloužila uznání kritiky 
i veřejnosti.

Další den, v neděli 15. února, 
vypuknou od 12 hodin v hospodě 
U Vystřelenýho oka vepřové hody.

 Ì Pokračování na str. 8

„Nekoukám se na 
vážnou hudbu jako na 
úzkoprofilovou vědu,“

říká v rozhovoru houslista 
Jaroslav Svěcený str. 13

Připravujeme 
novinky, oživíme 
i historii
Začátek každého roku s sebou přiná-
ší očekávání. Žižkovská radnice na-
víc stojí na začátku čtyřletého cyk-
lu daného komunálními volbami 
a nové koaliční radě v nejbližších 
dnech skončí obligátní stodenní ob-
dobí hájení.

I v oblasti, za kterou nesu zod-
povědnost, tedy kulturní politice 
a ochraně památek, nás již v letoš-
ním roce čeká několik novinek.

Vstoupili jsme do roku, ve kterém 
si připomeneme 70. výročí ukončení 
II. světové války. Války, která ovliv-
nila stovky milionů lidských osudů. 
Událost, kterou je nezbytné připomí-
nat opět a znovu, protože nám uka-
zuje, jakou cenu může mít svoboda.

Historie před sedmi desetiletími 
kráčela i ulicemi Žižkova a Vino-
hrad. Proto jsme do kalendáře kul-
turních akcí na letošní rok zařadili 
také vzpomínkovou akci, kterou chce-
me veřejnosti připomenout atmosféru 
tehdejších bojů za svobodu. V ulicích 
Žižkova tak budete moci v květnu 
zhlédnout ukázky bojů a na Havlíč-
kově náměstí vyrostou barikády.

Druhou věcí, kterou bych rád ve-
dle běžné agendy v letošním roce ote-
vřel, je rozšíření farmářských trhů. 
Náměstí Jiřího z Poděbrad je dnes 
jedním z nejrenomovanějších farmář-
ských prodejních míst v metropoli, je 
to jediné pražské obecní tržiště, které 
přináší zisk do rozpočtu městské čás-
ti. Jeho provoz navíc oživil obchodní 
ruch v okolí náměstí. Proto chceme 
vážně prověřit možnost zavedení tr-
žišť i v jiných částech Prahy 3. Kon-
krétně myslíme na oblast Jarova, ve 
hře je i obnova historického tržního 
místa na Prokopově náměstí. Na toto 
téma však jistě uspořádáme debaty či 
ankety. Ostatně, pokud máte nějaký 
nápad, klidně se na mne kdykoliv ob-
raťte. Přeji Vám hodně úspěchů v no-
vém roce.

Alexander Bellu
zástupce starostky

Vyvrcholením Žižkovského masopustu 
bude jako každý rok velký průvod masek

Dopravní bezpečnost 
školáků je prioritou

Žižkovská radnice realizuje ve spolu
práci s  policií a dopravními experty 
řadu opatření, jejichž cílem je zvýšit 
bezpečnost dětí na jejich cestě do 
školy. Na situaci před prakticky všemi 
školskými zařízeními v Praze 3 dohlížejí 
už od září strážníci městské policie. Na 
toto opatření naváže radnice zmapo
váním situace před základními a ma
teřskými školami v Praze 3, do kterého 
by se měla zapojit také veřejnost.

Více na str. 5

Teplo v letech 2016 
a 2017 zlevní až o 5 %

Domácnosti v třetí městské části, kte
ré odebírají tepelnou energii k vytápě
ní a ohřevu teplé a užitkové vody od 
Správy majetkového portfolia Praha 3, 
zaplatí za její odběr od 1. ledna 2016 
o 45 % procent méně než v letošním 
roce. Snížení umožní změna dodava
tele plynu a výhodnější cena za jeho 
dodávky, které se podle představitelů 
Správy majetkového portfolia Praha 3 
podařilo pro rok 2016–2017 zajistit.

Více na str. 6

K vybudování 
památníku 

Jaroslava Seiferta 
může pomoci 
veřejná sbírka

str. 5

Festival 

Cirkpolis láká 

na moderní 

cirkusovou 

akrobacii 
str. 11
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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
14. 1. 2015

Představujeme výbory a komise

„Práce člena finančního výboru je náročná z hlediska času a zodpovědnosti,“
říká předseda finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 3 Tomáš Štampach.

Můžete, prosím, obecně před-
stavit náplň činnosti finančního vý-
boru, kterému předsedáte?

Výbor finanční je společně s kon-
trolním výborem jediným povinně 
zřizovaným výborem zastupitelstva 
městské části dle Zákona o hlavním 
městě Praze. Jak již název výboru na-
povídá, jedná se o poradní orgán za-
stupitelstva městské části pro oblast 

hospodaření s majetkem a finanč-
ními prostředky naší městské části. 
Výbor finanční tak zejména provádí 
kontrolu ve zmíněné oblasti.

Kolik členů finanční výbor má 
a kdo v něm, kromě Vás, zasedá?

Zastupitelstvo městské části zvo-
lilo na svém ustavujícím zasedání 
devítičlenné obsazení finančního vý-
boru. Vyjma mě jsou dále jeho členy 
Jan Vokál, Miroslav Fabík, Daniel 
Vlček, Vladimír Švorba, Irena Rop-
ková, David Gregor, Tomáš Mikeska 
a Petr Venhoda. Tajemnicí výboru je 
pak Lenka Sajfrtová, vedoucí ekono-
mického odboru.

Jak náročná je práce ve finanč-
ním výboru? Jak často se jeho 
členové scházejí? A jak jednání 
probíhají?

Práce člena finančního výboru 
je náročná z hlediska času a zodpo-
vědnosti. Ačkoliv se členové výboru 

scházejí přibližně jednou za dva 
měsíce, tak na jednání je třeba se 
předem řádně připravit. Obzvláš-
tě projednává-li se téma rozpočtu, 
tak detailní kontrola jednotlivých 
rozpočtových oddílů je nezbytnou 
nutností. Jednání pak probíhají 
na základě programu, který je čle-
nům výboru s časovým předstihem 
rozeslán včetně všech potřebných 
materiálů.

Jaké jsou dopady činnosti fi-
nančního výboru na život městské 
části Praha 3?

Jelikož rozpočet městské části je 
finančním plánem, kterým se řídí její 
každoroční hospodaření, tak dopady 
činnosti finančního výboru na život 
městské části jsou zcela zásadní a je-
jích občanů se dnes a denně dotýkají.

Můžete uvést nějaké příklady 
toho, o čem finanční výbor jednal 
na svém posledním zasedání?

Na svém posledním jednání se 
finanční výbor zejména zabýval 
rozpočtovým provizoriem městské 
části Praha 3 na rok 2015 a návrh 
rozpočtového provizoria následně 
doporučil ke schválení zastupitel-
stvu. Další projednávané záležitosti 
pak občané mohou v případě zá-
jmu nalézt na webových stránkách 
Prahy 3, kde jsou zveřejňovány veš-
keré zápisy z jednání finančního 
výboru.

Čím by se měl finanční výbor za-
bývat v nejbližších měsících?

Nejbližší termín jednání finan-
čního výboru je stanoven na začátek 
února. Na programu tohoto jednání 
budou především následující body: 
návrh rozpočtu městské části Pra-
ha 3 na rok 2015, rozpočtový výhled 
na období 2016–2020 a zhodnoco-
vání dočasně volných finančních 
zdrojů. n

-mpa-

Praha 3 uctila památku obětí teroristického činu černou vlajkou
Městská část Praha 3 vyvěsila 8. led-
na na budově své radnice v souvis-
losti s teroristickým útokem v Paříži 
černou vlajku a poslala francouz-
skému velvyslanectví kondolenční 
dopis. Útok na kanceláře týdeníku 
Charlie Hebdo považuje za ohrožení 

všech lidí, kteří bojují za obranu svo-
body a odmítají ideologii teroru.

„Městská část vnímá s úzkostí a zdě-
šením zprávy přicházející z Paříže o tero-
ristickém útoku v kancelářích týdeníku 
Charlie Hebdo. Je to šílenství, které ne-
guje staletí tvorby naší civilizace a práv, 

zejména právo na svobodu slova. Jedná 
se o ohrožení nás všech, protože v očích 
těch, kteří se dopouštějí činů tohoto dru-
hu, mírové soužití, politická, občanská 
a náboženská svoboda každého nic ne-
znamená. Dnes se cítíme být všichni na-
padeni a zasaženi. Naše solidarita jde 

k rodinám obětí a celému francouzskému 
národu, ale i těm, kteří kdekoliv bojují 
za obranu svobody a životů těch, již jsou 
proti ideologii teroru,“ píše se v kondo-
lenčním dopise adresovaném fran-
couzskému velvyslanectví. n

-red-

Nová mateřská škola na Jarově 
přijímá děti k zápisu
Od 1. dubna plánuje městská část zahájení provozu nové mateřské školy Ja-
rov, která byla postavena v areálu Základní školy V Zahrádkách (nově ZŠ 
a MŠ Jarov). Mimořádný zápis do nové školky proběhne 11. a 12. února, při-
hlášky si rodiče mohou vyzvedávat již nyní.

Stavba nové školky, která 
bude podle radní pro škol-
ství Jaroslavy Sukové zajiš-
ťovat provoz celoročně, včet-

ně letních prázdnin, byla zahájena 
v roce 2014 v areálu ZŠ V Zahrád-
kách (nově ZŠ a MŠ Jarov). V blíz-
kosti školy nyní stojí dvoupodlaž-
ní objekt s venkovní terasou, který 
může navštěvovat 112 dětí. Sloužit 
jim zde bude velká jídelna, která 
bude kromě stravování fungovat 
také jako pracovna pro výtvarné čin-
nosti, a v horním patře pak děti mo-
hou využívat herny a ložnice s vlast-
ním sociálním zařízením. Nová 
školka není vybavena vlastní kuchy-
ní, jídla se budou dovážet z přileh-
lé základní školy. Na školní zahra-
dě děti kromě multifunkčního hřiště 
a altánů najdou také čtyři pískoviště. 

Rodiče mohou 11. a 12. února 
zamířit s dětmi k mimořádnému 
zápisu do mateřské školy, a to vždy 

od 13.00 do 17.00 hodin do budo-
vy základní školy Jarov. „Zájem-
ci o umístění tříletých a starších dětí 

s trvalým pobytem na území třetí měst-
ské části si mohou vyzvednout přihláš-
ku již nyní v ředitelně základní školy,“ 

upřesňuje ředitel ZŠ a MŠ Jarov 
Stanislav Šebl. n

-mot-

V nové 
mateřské 
škole Jarov 
bude zajištěn 
celoroční 
provoz včetně 
letních prázdnin

Rada schválila nájmy bytů 
v Domě s pečovatelskou službou
RMČ schválila uzavření tří smluv o ná
jmu bytu v Domě s pečovatelskou služ
bou. Ve dvou případech se jedná o byty 
1+0 ve 2. a 4. patře DPS Krásova 4, 
třetí nájemní smlouva je na byt 2+0 ve 
4. patře DPS Roháčova 26. Schválené 
smlouvy jsou na dobu neurčitou. 

Výstava tvorby pedagogů 
dostala záštitu starostky 
Radní schválili záštitu starostky Pra
hy  3 nad výstavou pedagogů Vyšší 
odborné školy uměleckoprůmyslové 
a  Střední uměleckoprůmyslové školy 
na Žižkově náměstí. Na výstavě, která 
začne 12. února 2015, bude příležitost 
vidět a posoudit dílo 20 učitelů – vý
tvarníků. Bude zde zastoupena mal
ba, grafika, známková tvorba, kerami
ka a řezbářství.

Na opravy domů a bytů půjde 
letos 139 milionů korun
Správě majetkového portfolia a. s. byl 
schválen plán oprav pro rok 2015 v cel
kové výši 139 korun včetně DPH. Z to
hoto objemu je například plánováno 
přes 50 milionů na opravu domu Bu
ková 16, 18, 20, 22 a 24, čtyři miliony 
na opravu výtahů v Kubelíkově 60, 62, 
64 a 66. Plán oprav je zpracován pro 
objekty v majetku MČ Praha 3. Peníze 
půjdou jak na opravy většího rozsahu, 
tak i na běžné opravy domovního a by
tového fondu a na zajištění projektové 
dokumentace.

Radní schválili optimalizaci 
počtu zaměstnanců úřadu
Rada městské části rozhodla z důvodu 
snížení objemu finančních prostředků 
na platy zaměstnanců úřadu městské 
části o organizačních změnách. Snižo
vat se budou počty zaměstnanců v od
borech dopravy, informatiky, správy 
úřadu, sociálních věcí a v odboru ob
čansko správním, a to celkem o osm 
zaměstnanců.

Rada schválila návrhy nových 
nájemních smluv se zahrádkáři
RMČ schválila návrhy nájemních smluv 
se čtyřmi Základními organizacemi 
Českého zahrádkářského svazu Na 
Balkáně, a to s  organizacemi č. 60, 
66, 72 a Na Balkáně 53. ZO ČZS Na 
Balkáně požádaly o doplnění odstavců 
loni přijaté vzorové nájemní smlouvy. 

Další bytové domy jdou 
do privatizace
RMČ schválila záměr prodeje jedno
tek v domech čp. 797 – Vinohradská 
82, dále v čp. 2356 – Vinohradská 168 
a také na adresách čp. 2190 – Vino
hradská 170 a čp. 2370 – Vinohradská 
172. Prodej jednotek se uskuteční dle 
zákona č. 89/2012 Sb. a dle Souboru 
pravidel prodeje jednotek v domech ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ 
Praha 3, schváleného usnesením ZMČ 
č. 451 ze dne 18. 3. 2014.

Rada MČ Praha 3
28. 1. 2015
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Západní část Židovských pecí čeká regenerace
Po přestavbě, se kterou by se mělo 
začít ještě letos, přibydou v oblíbe
ném parku nové dětské hřiště, bez
bariérové vstupy, nová zeleň nebo 
moderní mobiliář. Na obnovu parku 
využije městská část dotace z Ev
ropské unie.

Rada městské části na svém zasedání 
v polovině prosince minulého roku 
schválila zadání veřejné zakázky na 
dodavatele stavebních prací souvise-
jících s regenerací západní části par-
ku Židovské pece. Udělala tak další 
krok v procesu postupné revitaliza-
ce jednoho z nejoblíbenějších parků 
na území Prahy 3. Tu odstartuje ob-
nova západní části Židovských pecí, 
konkrétně území od bytových domů 
za dopravním hřištěm až po cestu za 
kruhovými odpočívadly, která lemu-
je travnatou plochu na návrší.

Projekt kromě stavebních a tech-
nických úprav místních komuni-
kací a rekonstrukce infrastruktu-
ry počítá také s umístěním drobné 

zahradní architektury a herních prv-
ků a s komplexní obnovou zeleně. 
V parku tak podle zástupce starost-
ky pro životní prostředí Jana Mater-
ny například vyroste nová pěší trasa, 
přibydou bezbariérové nástupy do 
parku u přechodů z ulic Malešická 
a Jilmová, změní se křižovatka u pít-
ka, kde vznikne odpočinková zóna, 
a dosluhující posezení u dopravního 

hřiště se změní v moderní hřiště pro 
děti předškolního věku. 

Změna k lepšímu čeká také místní 
zeleň. Během revitalizace tak bude 
provedeno ošetření, zdravotní a vý-
chovný řez a zmlazení dřevin. Čty-
ři stromy budou přesazeny. V rámci 
sadových úprav dojde také ke káce-
ní stromů ve zhoršeném zdravotním 
stavu a jedinců nekvalitního vzrůstu, 

u nichž nelze předpokládat další 
zdárný vývoj.  Provedena bude také 
pěstební probírka zahuštěných po-
rostů z důvodu zajištění rozvoje per-
spektivních dřevin. „Většina kácených 
stromů je malé velikosti, stromů o obvo-
du kmene větším než 80 cm je určeno 
ke kácení pouze šest. Stromy ke kácení 
byly vytipovány na základě znaleckého 
posudku,“ vysvětlila vedoucí správy 
zeleně na úřadu městské části Jana 
Caldrová. 

V průběhu revitalizace parku je 
počítáno také s výsadbou dvaceti 

nových stromů (javorů, habrů, dubů, 
jeřábů a dalších) a velkého počtu 
keřů a popínavých dřevin (pámelní-
ků, mahónií, zimostrázů, růží a dal-
ších). Předběžně odhadované ná-
klady na revitalizaci západní části 
parku se pohybují kolem 8 mil. Kč, 
přesná cena bude známá až po vy-
hodnocení výběrového řízení. Podle 
zástupce starostky pro investice Iva-
na Holečka využije Praha 3 na finan-
cování projektu dotaci, kterou získa-
la z evropských fondů. n

-mpa-

Veřejnost ocenila projekt 
bytového domu
Další z veřejných debat na žižkovské radnici představila 
projekt bytového komplexu, který má vyrůst na místě sou-
časného parkoviště mezi ulicemi Roháčova a Koněvova 
v těsné blízkosti budovy cizinecké policie.

Jako vizuálně pěkný a respek-
tující blokovou zástavbu cen-
trálního Žižkova, tak hodno-
tili účastníci lednové veřejné 

debaty na žižkovské radnici projekt 
bytového domu, jehož stavba je plá-
nována na pozemku mezi ulicemi 
Roháčova a Koněvova. 

Jednání, kterého se za třetí měst-
skou část zúčastnili starostka Vla-
dislava Hujová a vedoucí odboru 
územního rozvoje Zdeněk Fikar, za-
hájili autoři architektonického návr-
hu, kteří představili plánovaný pro-
jekt. Publikum se tak dozvědělo, že 
na pozemcích, které dnes slouží jako 
parkoviště, by měla v budoucnosti 
vyrůst šestipodlažní budova s tře-
mi patry podzemních garáží, příze-
mím vyhrazeným pro kancelářské 
a prodejní plochy a pěti nadzemní-
mi podlažími, kde vznikne celkem 

124 bytů o průměrné rozloze 80 m2 
a dispozici 3+kk. „Projekt vytvoří další 
dvě ulice, Kaplířovu a Budovcovu, a ob-
noví tak tradiční uliční strukturu Žiž-
kova, která byla v oblasti poničena při 
asanaci v osmdesátých letech 20. stole-
tí,“ uvedl jeden z autorů projektu, ar-
chitekt Jan Tesař.

Po představení projektu přišel čas 
na dotazy publika, které se týkaly na-
příklad zvýšení dopravního zatížení 
v oblasti nebo termínu zahájení stav-
by a délky jejího trvání. Podle auto-
rů projektu se není zvýšení dopravy 
třeba obávat, neboť stavba je pláno-
vána v oblasti s dobrou dostupností 
MHD, kterou budou její obyvatelé 
využívat primárně, a bude tak do-
pravně obsloužena bez problémů. 
Zástupce architekta pak připomněl, 
že projekt je ve fázi studie a jeho re-
alizaci bude ještě předcházet celá 

řada kroků, včetně nutné změny 
územního plánu. Stavba by tak pod-
le něj měla být zahájena za tři roky 
a neměla by trvat déle než rok.

V názorech obyvatel, kterých se 
jednání zúčastnilo na čtyři desítky, 
celkově převládaly pozitivní ohla-
sy. V diskuzi ocenili třeba plánova-
né obnovení tradičních názvů ulic 
Kaplířova a Budovcova, vizuální ře-
šení stavby, její začlenění do okolní 
zástavby i samotný fakt, že městská 
část takto významné projekty před-
stavuje formou veřejných debat. Na 
tu lednovou naváže podle starostky 
Vladislavy Hujové veřejné projedná-
ní rezidenčního projektu výstavby 
bytových domů v Jeseniově ulici 38, 
které na žižkovské radnici proběhne 
24. února od 17 hodin (viz pozvánka 
na této stránce). n

-mpa-

Na žižkovské radnici (snímek vlevo) byl představen projekt bytového domu, který má vyrůst mezi ulicemi Koněvova 
a Roháčova (na vizualizaci)

Moderní dětské hřiště vyroste v místě dosluhující odpočinkové zóny naproti 
dopravnímu hřišti

Nových fasád se mají první 
panelové domy dočkat ještě letos
Stavební povolení získají na jaře 
první tři panelové bloky v okolí Ko
menského náměstí. Po vyhodnoce
ní výběrového řízení na dodavatele 
stavby by se mohlo začít se zatep
lováním a opravami jejich plášťů 
ještě letos. Postup konkrétních 
prací představí radnice v březnu na 
veřejné prezentaci projektu.

Obnova a zateplování fasád se bude 
týkat celkem 10 panelových bloků, 
zejména v okolí Jeseniovy a Roháčo-
vy ulice nebo v blízkosti Olšanské-
ho náměstí. Řada z nich už v průbě-
hu uplynulého roku prošla výměnou 
oken. V další fázi získají domy z 80. 
let modernější vzhled, jehož podo-
ba je dílem hned několika renomo-
vaných architektonických kanceláří. 

Městská část už v druhé polovi-
ně loňského roku získala územní 
rozhodnutí pro revitalizaci souboru 
panelových domů mezi ulicemi Čes-
kobratrská/Sabinova/Rokycanova, 
Roháčova (46–50)/Ostromečská (7–
9), Jeseniova (37–41)/Ostromečská 

(1–5) a Jeseniova (27–35). V přípa-
dě panelových domů v Roháčově 
34–44, Jeseniově 15–25 a Blahosla-
vově (2–10)/Roháčově (30), resp. 
Táboritské 22–26, Ondříčkově 31–
37 a Kubelíkově 60–66 byla žádost 
o územní rozhodnutí podána, resp. 
se projekt pro jeho vydání zpraco-
vává. Obnova plášťů tak čeká tyto 
panelové domy s největší pravděpo-
dobností v roce 2016.

V závislosti na všech schvalova-
cích řízeních dojde rovněž k opti-
malizaci harmonogramu privatizace 
revitalizovaných panelových domů. 
O jeho aktuální podobě, stejně jako 
o postupu konkrétních prací bude 
radnice z iniciativy zástupce starost-
ky pro investice Ivana Holečka infor-
movat na veřejné prezentaci, která 
proběhne v březnu letošního roku. 
O konkrétním datu a místě setkání, 
kterého se kromě zástupců radnice 
zúčastní také představitelé architek-
tonických ateliérů, budou Radniční 
noviny informovat v příštím čísle. n

-mpa-

Rekonstrukci 
oblíbeného parku 
odstartuje obnova 
jeho západní části 
(na mapě vyznačeno 
červeně)

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat

na veřejnou debatu nad rezidenčním projektem výstavby bytových 
domů v Jeseniově 38, který je situován v blízkosti parku Parukářka 

a měl by dát vzniknout 174 novým bytům.

Veřejná prezentace, která představí tento projekt, se uskuteční 
24. února od 17 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva městské 

části Praha 3 v prvním patře radnice na Havlíčkově náměstí 9.
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Žižkovská radnice nezapomíná na seniory, 
kteří slaví významná životní výročí
Prožít 85 nebo dokonce 90 let života je významná životní událost, k níž vedle oslav v rodinném 
kruhu gratuluje i městská část. S příchodem nového roku občané Prahy 3, kteří se dožívají vý-
znamného životního jubilea, obdrží dárkové poukázky v hodnotě 500 a 1000 korun.

S tísňovou linkou AREÍON jsou 
senioři v bezpečí 24 hodin denně
Řešení pro seniory a hendikepova
né, kteří se obávají samoty v oka
mžiku, kdy budou potřebovat po
moc, nabízí městská část Praha 3 
ve spolupráci s občanským sdru
žením Život 90. Osaměle žijící lidé 
si mohou přivolat pomoc 24 hodin 
denně prostřednictvím krizové lin
ky AREÍON. 

Jméno Areíon patřilo koni z řec-
ké mytologie, který zachránil krále 
Adrásta v bitvě o Théby. V přene-
seném významu je tak i systém tís-
ňového volání AREÍON zachraňu-
jícím poslem, na něhož se mohou 
uživatelé služby spolehnout, když 
se ocitnou v krizové situaci, např. 
při pádu, nevolnosti, náhlém zhor-
šení zdravotního stavu, dezorientaci 
nebo pocitu ohrožení.

To byl i případ paní Věry K., 
92leté starobní důchodkyně, svo-
bodné a bezdětné, která zůstala po 
smrti své sestry v bytě sama. Pohybu-
je se jen s oporou chodítka a mimo 
byt nevychází. V poslední době opa-
kovaně upadla, bez cizí pomoci se 
nedokáže zvednout. Poprvé upadla 
v noci. Ráno pečovatelka  přivolala 
policii a následně rychlou záchran-
nou službu. Paní Věra byla hospita-
lizována v nemocnici, kde jí nabídli 
pobyt na lůžku následné péče, který 
ale rezolutně odmítla a byla propuš-
těna domů. Domluvila se se soused-
kou, které svěřila klíče od bytu s tím, 
že ji několikrát denně zkontroluje. 
Za několik dní opět upadla, soused-
ka ji ale nedokázala pomoci. Po této 
zkušenosti se sousedka obrátila na 
odbor sociálních věcí a paní Věru 
navštívila sociální pracovnice, kte-
rá doporučila připojení k systému 
tísňového volání AREÍON, zajistila 

podání žádosti a zařízení bylo za-
pojeno. Paní Věra je spokojená, že 
je zajištěna okamžitá pomoc a ona 
nadále může žít doma ve svém bytě, 
tak jak si přeje.

Krizová telefonní linka AREÍON 
zajišťuje nonstop spojení s centrál-
ním dispečinkem. Pokud se senior 
či zdravotně postižený ocitne v nou-
zi, spojí se okamžitě s dispečinkem 
tísňové péče. Operátorky zajistí 
pomoc – zavolají rodinu, sousedy, 
záchranku, policii. Člověku se do-
stane pomoci, i když nestihne tlačít-
ko použít. Domácí zařízení tísňové 
péče je vybaveno čidlem pohybu, 
které umí ohlásit krizovou situaci, 
když naopak dlouhou dobu k žád-
nému pohybu v bytě nedochází.

Podle zástupce starostky pro so-
ciální záležitosti a zdravotnictví Da-
vida Gregora může v současné době 
městská část tento přístroj poskyt-
nout dalším 20 žadatelům. Městská 
část poskytne klientovi zdarma pří-
stroj, jeho instalaci a SIM se zvý-
hodněným telefonním tarifem s ne-
omezenými hlasovými službami. 
Služba, na níž lze uplatnit navíc 
poskytovaný příspěvek na péči, při-
jde klienta na 400 korun měsíčně, 
tyto peníze jdou za poskytovanou 
nepřetržitou službu organizaci Ži-
vot 90. Projednání a schválení žá-
dosti trvá přibližně 2 měsíce od její-
ho podání. n

-mot-

Zájemci o službu tísňové péče se 
mohou obracet na: Oddělení soci
ální práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 
51 (2. patro) Zdeňka Hošková, tel.: 
222 116 451, email: zdenkah@
praha3.cz.

K významným 
životním jubileím 
gratulovala městská 
část formou 
dárkových balíčků. 
Nyní budou senioři 
dostávat dárkové 
poukázky na volný 
nákup zboží podle 
svých přání

Městská část nezapomínala na své dlou-
hověké občany ani dříve, když ju-
bilantům věnovala dárkové balíčky. 
Podle zástupkyně starostky Lucie Vít-

kovské radnice přichází s novou podobou darů. Se-
nioři, kteří oslaví 85, 90 a od 90 let pak každý rok, 
dostanou od městské části vedle blahopřejného do-
pisu starostky také poukázku na volný nákup zbo-
ží v hodnotě 500 korun. Poukázkou na nákup za 
1000 Kč pak budou obdarováni jubilanti dožívají-
cí se sta a více let. Nakoupit si podle svého gusta 
za dárkové poukázky budou moct senioři v prodej-
nách Albert, kterých je v Praze 3 nejvíc, a jsou tak 
pro občany městské části nejlépe dostupné.

Dárkové poukázky si mohou oslavenci, jejich 
příbuzní či známí vyzvednout na základě předlože-
ní informativního dopisu, který bude součástí bla-
hopřejného dopisu starostky, na Odboru kultury, 
Lipanská 14. Více informací na tel. č. 222 116 349 
(M. Valentová). n -mot-

Starostka Prahy 3 žádá o urychlené zrušení 187 
výherních terminálů

Starostka třetí městské části Vla
dislava Hujová zaslala ministrovi 
financí Andreji Babišovi dopis, ve 
kterém ho žádá o urychlené zru
šení zbývajících 187 výherních lo
terijních terminálů (VLT) na území 
Prahy 3. Tyto terminály měli úřed
níci ministerstva ve správním ří
zení zrušit již do konce loňského 
roku. Dosud se tak nestalo.

Jak píše v dopise ministrovi finan-
cí starostka Hujová, k 31. 12. 2014 
bylo na území Prahy 3 provozová-
no 187 výherních loterijních termi-
nálů a jiných technických zařízení 
na 32 místech, které jsou v rozpo-
ru s vyhláškou č. 10/2013 hl. m. 
Prahy, tudíž i v rozporu se záko-
nem o loteriích a jiných podob-
ných hrách. 

Na adresách Koněvova 11, 16, 92, 
104, 110, 165, 250, 251 bylo k posled-
nímu dni loňského roku 45 VLT, na 
adresách Vinohradská 103, 60, 123 dal-
ších 27 terminálů a 31 VLT v domech 
s č. o. Seifertova 28, 50, 87. Dvacet ter-
minálů bylo v ulici Husitská 43, 46, 55 
a 107. Na adresách Jana Želivského 24 
a 1 to bylo 8 VLT a dále to byly termi-
nály v ulicích – Cimburkova 3 – 3 ks, 
Domažlická 12 – 1 ks, Jičínská 10 – 12 
ks, Kolínská 11 – 10 ks, Korunní č. p. 
75 – 2 ks, náměstí Jiřího z Poděbrad 
15 – 10 ks, náměstí Winstona Chur-
chilla 2 – 1 ks, Olšanské náměstí 7 
– 1 ks, Radhošťská 3 – 6 ks a Roháčova 
109 – 2 ks. Tři výherní loterijní termi-
nály byly k 31. 12. na Táboritské 2 a 5 
kusů bylo ve Velehradské 12.

Loterijní terminály začalo minis-
terstvo rušit ve správním řízení poté, 

co loni v dubnu Ústavní soud umož-
nil ukončit jejich provoz ještě před 
koncem roku 2014. Starostka Prahy 
3 již loni v červenci zaslala dopis mi-
nistru financí, ve kterém ho požáda-
la o informace, kterým hernám bylo 
k 15. červenci 2014 zrušeno povolení 
provozu. Z odpovědi ministrova ná-
městka vyplynulo, že v té době naby-
lo právní moci jen šest rozhodnutí.

Obecně závazná vyhláška hl. m. 
Prahy ze září 2013 povoluje na úze-
mí Prahy 3 pouze sedm kasin, které 
zůstanou v provozu i po 31. 12. 2014. 

Aktuální počet výherních lo-
terijních terminálů najdete na 
webu ministerstva financí na adre-
se: www.mfcr.cz/cs/soukromy-sek-
tor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/
prehled-povolenych-zarizeni. n

-sak-

Úředníci ministerstva financí měli do konce loňského roku zrušit všechny výherní loterijní terminály na území Prahy 3 
s výjimkou těch v sedmi povolených kasinech. K 31. 12. 2014 však zbývalo ještě 187 terminálů na 32 adresách.
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Zvýšit dopravní bezpečnost školáků 
pomůže policie i veřejnost
Bezpečnost dětí na jejich cestě do školy je pro třetí městskou část dlouhodobou prioritou. Proto hod-
lá zmapovat aktuální situaci, která by poukázala na možná rizika včetně způsobů jejich řešení.

Do školských zařízení v tře-
tí městské části zamíří 
kaž dý den stovky ško-
láků, žižkovská radnice 

proto ve spolupráci s policií a do-
pravními experty realizuje řadu 
opatření, která mají zajistit, aby se 
děti do svých tříd dostaly nejen včas, 
ale hlavně v pořádku.

Od nového školního roku tak 
prakticky před všemi školskými za-
řízeními v Praze 3 hlídkují strážníci 
městské policie. „Jejich úkolem je do-
hled na přechodech pro chodce v blíz-
kosti základních škol před začátkem 
vyučování. V rámci projektu Školní 
policie provádíme zvýšený dohled také 
v odpoledních hodinách na konci vy-
učování,“ vysvětlil ředitel obvodní-
ho ředitelství městské policie v Pra-
ze 3 Dušan Machoň s tím, že do 
projektu jsou zahrnuty všechny zá-
kladní školy na území Prahy 3, při-
čemž počet dozorovaných škol je 
vždy závislý na počtu strážníků ve 
směně. Situaci před školami moni-
torují spolu se strážníky také pří-
slušníci Policie ČR.

Žižkovská radnice se navíc z ini-
ciativy zástupkyně starostky pro 
dopravu a parkování Lucie Vítkov-
ské rozhodla zmapovat situaci před 
všemi základními a mateřskými ško-
lami v Praze 3, určit riziková místa 

a těmi se pak dále zabývat. Do to-
hoto procesu by se podle Vítkov-
ské měla zapojit i veřejnost, proto-
že právě rodiče dětí a jejich učitelé 
se s dopravními komplikacemi před 

školami setkávají dnes a denně. Rad-
nice proto zřídila e-mailovou adresu 
bezpecne.do.skoly@praha3.cz, kam 
mohou psát své náměty, kde a jak by 
se měla situace zlepšit.

Jedním z míst, kde se v současné 
době řeší komplikovaná dopravní si-
tuace, je Základní škola Lupáčova. 
Zde již sice byla realizována konkrét-
ní opatření pro zvýšení bezpečnosti 

dětí, problém s parkováním zejmé-
na v ranních a odpoledních hodi-
nách však nadále přetrvává. Situací 
se proto intenzivně zabývá zástup-
kyně starostky Lucie Vítkovská ve 
spolupráci s Odborem dopravy MČ 
Praha 3 a představiteli městské po-
licie. K celé situaci se měl možnost 
vyjádřit také ředitel ZŠ Lupáčova 
Milan Hausner. Záměrem Vítkovské 
je zapojit do řešení situace a procesu 
plánování samotné rodiče dětí i širo-
kou veřejnost. K tomuto účelu slou-
ží výše zmíněná e-mailová adresa, na 
niž mohou lidé zasílat své podněty, 
nápady a návrhy řešení.

Dalším místem, kterým se radnice 
intenzivně zabývá, je okolí Základní 
školy nám. Jiřího z Poděbrad, kde 
působila komplikace především vo-
zidla zásobující místní farmářské 
trhy. Ta měla do konce loňského 
roku povoleno podélné parkování 
na jižní straně náměstí naproti ško-
le. Dle smlouvy s provozovateli far-
mářských trhů má tržiště k dispozici 
určitý počet parkovacích míst. Podle 
vedoucího Odboru dopravy Úřadu 
městské části Praha 3 Martina Van-
čury už radnice v prosinci minulého 
roku zadala vypracování studie, kte-
rá má navrhnout dlouhodobé řešení 
dopravy a parkování v oblasti. n

-red-

Na dopravu před ZŠ Lupáčova dohlížejí v ranních a odpoledních hodinách strážníci městské policie

Neutěšený prostor by mohla zvelebit pocta Jaroslavu Seifertovi
Již dlouho trvá žalostný stav troj
úhelníkového prostoru v křížení ulic 
Lipanská, Chelčického, Táborit
ská a Seifertova, přímo u tramva
jové zastávky. Rozpadlá podezdív
ka nebo změť polorozpadlých plotů 
pouze motivuje k tomu, aby kolem
jdoucí odhazovali odpadky na po
zemek, který slouží soukromému 
bytovému domu pro umístění po
pelnic. To by se ale mohlo změnit.  

„Jsme si vědomi současného stavu. Už 
dlouho bylo naším záměrem opravit 
po rekonstrukci budovy i tento poze-
mek a zábradlí, aby se okolí zkultivova-
lo. Bylo by pěkné zde v Seifertově ulici 
umístit nějaké umělecké dílo, které by 
bylo poctou Jaroslavu Seifertovi,“ uvá-
dí Bohumil Kočí, majitel domu i po-
zemku a zároveň ředitel Odborné-
ho učiliště pro žáky s více vadami 
v Chelčického ulici, a dál pokračuje: 
„Sami bychom to však finančně neutáh-
li. Naší prioritou je Odborné učiliště pro 
žáky s více vadami, proto musíme peč-
livě rozmyslet, do čeho můžeme investo-
vat. Pokud nám nějaké peníze zbydou, 
raději je dáme na výbavu školy, která je 
jediná svého druhu v Čechách a pomá-
há hendikepovaným dětem. Samozřejmě 
budeme moc rádi, když tu pocta Seifer-
tovi vznikne. Na opravu celého prostoru 
včetně pomníku však finanční prostřed-
ky nemáme.“

Podle starostky Vladislavy Hujo-
vé by mohl vlastník domu požádat o 
dar nebo bezúročnou půjčku na re-
konstrukci tohoto trojúhelníkového 
prostoru z fondu obnovy a rozvoje 
a na realizaci díla by se vyhlásila ve-
řejná sbírka. Tuto iniciativu podpo-
ruje i České centrum Mezinárodní-
ho PEN klubu, které kromě svých 
aktivit obrany svobody slova a kul-
turní spolupráce zaštiťuje podobné 
projekty.

„Že by se PEN klub stal prostředníkem 
a záštitou pro příjem finančních darů, 
aby se Seifertův pomník mohl postavit, je 
zcela reálné. Navíc jsme nadšení z toho, 
že bychom se mohli podílet na tomto pro-
jektu. Vždyť tento klasik české literatu-
ry dosud vlastně žádný pomník nemá 
a rozhodně si ho zaslouží,“ uvedl Jiří 
Dědeček, předseda PEN klubu, ji-
nak uznávaný písničkář a spisovatel.

Básník a jediný český nositel 
Nobelovy ceny za literaturu Jaro-
slav Seifert, jehož sbírka Město v sl-
zách je plná asociací na Žižkov, do-
sud na svůj pomník čeká. Autorský 
tým – architekt Ivan Vavřík, akade-
mický sochař Jan Roith a architekt 
Matyáš Roith – vytvořil návrh, kte-
rý by kompletně zrevitalizoval celý 
prostor. Trojúhelník by ozdobila 
„stuha“ ve tvaru seifertovského „S“, 
na níž by byl umístěn citát z básně 
Prosinec 1920 „…To slovo letělo jako 

pták do sítě hvězd…“. Betonový pylon 
čtvercového průřezu by doplnila ka-
menná vápencová dlažba a záhon 
s okrasným stromem. 

Záměr připomenout odkaz své-
ho otce Jaroslava Seiferta podporuje 

i jeho dcera paní Jana Seifertová-Pli-
chtová, která žižkovskou radnici po-
žádala o veškerou morální, politic-
kou a případně i finanční podporu, 
aby bylo umožněno realizovat tento 
návrh. 

O tom, jak by pocta Jaroslavu 
Seifertovi mohla skutečně vypadat, 
se může každý přesvědčit na radni-
ci na Havlíčkově náměstí, kde je ve 
2. patře vystavený model makety 
památníku. n

„Možnost, že by se PEN klub 
stal prostředníkem a záštitou 
pro příjem finančních darů, 
aby se Seifertův pomník mohl 
postavit, je zcela reálná,“ říká 
předseda Českého centra 
Mezinárodního PEN klubu Jiří 
Dědeček

-ham-
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Každou mrazivou noc zachraňují 
noclehárny lidské životy
Letošní zima se oproti té loňské vyznačuje výraznějšími výkyvy teplot a většími mrazy. Vytíženost 
zařízení pro lidi bez domova je tak mnohem vyšší. Hlavní město však nic nenechalo náhodě a Pra-
ha jde příkladem jiným městům, která problém ochrany lidí bez domova před mrazem řeší. Velkou 
měrou se na pomoci lidem bez domova podílí i městská část Praha 3.

Celkem 739 míst ve čtyřech 
zimních a pěti celoročních 
noclehárnách je na území 
hlavního města k dispo-

zici pro nocleh lidem bez domova, 
přičemž jde o dvojnásobek kapacit 
z minulé zimy. Část těchto lůžek je 
umístěna také v Praze 3.

Charitativní organizace Naděje 
provozuje po celý rok ve třetí měst-
ské části tzv. Dům Naděje, který je 
registrován jako azylový dům. Ten 
v  současnosti zároveň poskytuje 
možnost přespání až 20 osobám. 
Pro zimní období pak tato chari-
ta otevřela ve spolupráci s Centrem 
sociálních služeb Praha ještě zimní 
noclehárnu na Vackově. Ta každý 
večer otevírá své dveře pro 80 lidí 
bez přístřeší.

„Většinu míst máme každou noc 
v noclehárně zaplněnou,“ popisuje 
Jan Kadlec, ředitel pražské pobočky 
Naděje, která zajišťuje provoz noc-
lehárny Vackov. „Kapacita noclehárny 
činí 80 lůžek, v krizové situaci můžeme 
počet míst zvednout až na devadesát,“ 
dodává Kadlec. Zdarma tu mohou 
přespat muži i ženy, otevírá se ve 
20.15 hodin. 

V těchto dnech je vytíženost 
obou zařízení velmi vysoká. Tento 

fakt pociťují snad všichni obyvate-
lé Prahy, jelikož lidé bez domova 
netráví v takové míře jako v mi-
nulosti noc v prostředcích hro-
madné dopravy. Místo toho na-
lézají úkryt před nočními mrazy 

v noclehárnách či v nočním níz-
koprahovém centru. Přes den pak 
nalézají pomoc ve třech denních 
centrech, která jsou rozmístěna na 
celém území Prahy. O možnos-
tech pomoci jsou lidé bez domova 

informováni terénními pracovníky, 
kteří jsou v ulicích v podstatě 24 
hodin denně.

Podle radní hlavního města 
a členky Rady městské části Pra-
ha 3 Ireny Ropkové je pomoc lidem, 

kteří se z různých důvodů ocitnou 
na dně, povinností každé moderní 
společnosti. A zvláště v zimě může 
tato pomoc zachraňovat i lidské 
životy. n

-red-

Mezi místa, 
kde mohou lidé 
bez domova 
přežít zimní noc, 
patří i azylový 
dům v Husitské 
ulici. V jeho 
prostorách může 
v současnosti 
přespat až 20 
osob.

Ke vzájemnému soužití s cizinci pomáhá také výuka 
češtiny
K soužití Čechů s kulturně nebo et
nicky odlišnými obyvateli Prahy 3 
pomáhá řada projektů. Také třetí 
městská část se již od roku 2012 
připojuje k obcím, které realizují 
projekty na podporu integrace ci
zinců. Společnému soužití a bez
konfliktním vztahům významně 
pomáhají například kurzy češtiny 
a českých reálií pro cizince nebo 
doučování češtiny pro děti cizinců 
na základních školách.

Kurzy českého jazyka realizuje měst-
ská část Praha 3 ve spolupráci s obec-
ně prospěšnou společností Centrum 
pro integraci cizinců, a to ve dvou 
formách – vedle nízkoprahových, na 
které se není potřeba předem regist-
rovat a zájemce je může navštěvovat, 
jak mu to dovolí jeho momentální 
časové možnosti, se loni uskutečni-
ly také dva běhy kontinuálních uza-
vřených kurzů pro začátečníky a pro 
mírně pokročilé. „Kontinuální kurzy 
češtiny úspěšně zakončilo celkem 30 osob, 
někteří z nich úspěšně prošli dokonce obě-
ma kurzy, jak pro začátečníky, tak pro 
mírně pokročilé. A na nízkoprahových 
kurzech se pohybuje počet účastí v řádu 
stovek,“ uvádí Ivana Parobková ze 

sociálního odboru úřadu městské 
části, který kurzy pořádá.

Projekty se zaměřují také na výu-
ku češtiny pro děti cizinců. Již dru-
hým rokem probíhalo doučování 
češtiny pro děti na ZŠ Jeseniova, ZŠ 
a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic v Praze 3. 
Celkem se jich zúčastnila více než 
padesátka dětí. Lekce hravé češtiny 
pro děti předškolního věku probíha-
ly v rámci projektu v Centru před-
školních dětí v Domě dětí a mládeže 
Ulita. Loni také tři pracovníci cent-
ra absolvovali kurz „Čeština pro ci-
zince – metody práce s heterogen-
ní skupinou“. Na děti se zaměřoval 
také projekt „So far – so near“ ZŠ 
Lupáčova, která navázala na úspěš-
ný projekt z roku 2013, kdy zmapo-
vala klima a situaci dětí cizinců ve 
škole. V roce 2014 se škola svými 
projektovými dny, kterých se zúčast-
nilo 15 tříd, zaměřila na zachování 
a posílení národní identity dětí a je-
jich seberealizaci. Zároveň uskuteč-
nila také e-learningový kurz „Národ-
ní identity ve škole“, který úspěšně 
dokončilo 24 pedagogů.

Mezi oblíbené akce, které při-
spívají ke vzájemnému poznání 

odlišných kultur v Praze 3, patří 
společenské odpoledne pro rodi-
ny s dětmi „Poznejme se, sousedé“. 
V parku na vrchu sv. Kříže se loni 
konalo již potřetí a každoročně po-
čet návštěvníků utěšeně narůstá. 
„Návštěvníci tu mohou ochutnat tradič-
ní pokrmy vietnamské, gruzínské, ar-
ménské nebo ruské kuchyně a zhlédnout 
řadu hudebních nebo divadelních před-
stavení, která je seznamují s tradicemi 
jednotlivých zemí,“ přibližuje Ivana 
Parobková.

V letošním roce podle zástupce 
starostky Davida Gregora, do je-
hož kompetencí spadá i problema-
tika národnostních menšin, plánu-
je městská část navázat na úspěšné 
aktivity z minulých let a také se za-
měřit na tematická setkávání o kul-
turních specifikách cizinců určená 
široké veřejnosti z Prahy 3. 

Na financování projektů, jejichž 
cílem je usnadnit vzájemné souži-
tí cizinců s většinovou společnos-
tí a předcházení konfliktním situa-
cím, čerpá městská část prostředky 
z dotace Ministerstva vnitra ČR 
a sama se na financování aktivit 
podílí. n

-mot-

Řadě domácností zlevní v roce 2016 
teplo až o 5 %
Výrazné úspory za vytápění se do
tknou všech odběratelů, kterým 
dodává tepelnou energii Správa 
majetkového portfolia Praha 3. 

Tisíce obyvatel třetí městské části 
mají důvod k úsměvu. Podle zástup-
ce starostky Ivana Holečka totiž od 
1. ledna 2016 zlevní o 4–5 % opro-
ti letošnímu roku teplo domácnos-
tem, které odebírají tepelnou energii 
k vytápění od Správy majetkového 
portfolia Praha 3 (SMP). Méně pak 
budou koneční odběratelé platit za 
teplo také v roce 2017.

Snížení ceny předcházela změ-
na dodavatele plynu, ze kterého 
se tepelná energie pro vytápění 
domácností vyrábí. O té rozhod-
lo představenstvo SMP v polovině 
ledna letošního roku. „Mimořádně 
nízká cena výrobní komodity, kterou 
se nám podařilo pro rok 2016–2017 
zajistit, nám umožňuje snížit cenu 
za dodaný gigajoule tepelné energie 
našim koncovým odběratelům,“ vy-
světlil ředitel SMP Karel Sommer 
s tím, že průměrná roční úspora za 
odběr tepla a ohřev teplé a užit-
kové vody v bytě o 50 m2 dosáhne 
1275 Kč.

Cestu ke snížení cen za dodávané 
teplo otevřel podle ředitele Sommera 
postoj třetí městské části, která jako 
jediný akcionář SMP usiluje o trans-
parentní a efektivní fungování spo-
lečnosti. „Postoj města umožňuje kroky, 
které ve výsledku vedou ke zlevnění slu-
žeb, které poskytujeme koncovým spotře-
bitelům,“ uvedl Sommer. n

Příklad
Průměrná spotřeba tepla se pohy
buje okolo 0,8 GJ/m2 obývané plo
chy bytu (liší se v zatepleném a ne
zatepleném domě). Obyvatelé bytu 
o velikosti 50 m2 tak dnes za odběr 
tepla a ohřev teplé a užitkové vody 
platí zhruba 2000 Kč/měsíc, resp. 
24 000 Kč/rok. Od roku 2016 pak 
poplatky za dodávky zmiňovaných 
energií klesnou na 1893 Kč/měsíč
ně, resp. 22 725 Kč/ročně.

-mpa-
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Při lednovém autorském čtení v Informačním centru Prahy 3 představili svoji tvorbu básníci Josef Straka (vlevo) 
a Marek Šindelka

Za podpory městské části Praha 3 uvedl Junior klub v Paláci Akropolis 
představení Kolotoč pohádek divadla Já to jsem

V příspěvkové organizaci Atrium proběhla v lednu výstava olejomaleb 
Filipa Gajdůška 

Alternativní show s prvky elektroniky, akustických tónů 
a beatů představil v Paláci Akropolis Chapelier Fou

Farář Miloš Szabo představil v Informačním centru Prahy 3 další pokračování knihy o Olšanských hřbitovech, na jejímž 
vydání se podílí i MČ Praha 3

Na žižkovské radnici koledovali tři králové
S tříkrálovou koledou a s prosbou o pří
spěvek zavítali koledníci na žižkovskou 
radnici, kde na ně ve vestibulu čekali 
představitelé třetí městské části. Za svůj 
výkon si vysloužili nejen potlesk, ale i dary 
do svých kasiček.

Dobrovolní koledníci přišli v doprovodu 
dechového kvarteta, které rozezvučelo žiž-
kovskou halu klasickými koledami Adama 
Michny z Otradovic a podpořilo svou hrou 
zpěv „tří králů“, kteří v maskách Kašpara, 
Melichara a Baltazara zazpívali, jak jinak, 
tradiční píseň My tři králové.

Dobročinnou sbírku každoročně zajišťu-
je na území třetí městské části Farní chari-
ta Žižkov Václavy Hilbertové, která finanč-
ní pomoc rozděluje nemocným, matkám 
s dětmi v tísni, hendikepovaným a sociálně 
potřebným skupinám.

Tříkrálová sbírka je tradiční celorepub-
liková akce a i letos se vydalo na charita-
tivní pouť na 40 tisíc koledníků, kteří v ná-
vaznosti na starou lidovou tradici chodí od 
domu k domu nebo koledují v ulicích. n

-ham- Na žižkovskou radnici přišli se zpěvem tříkrálové koledy a s prosbou o příspěvek malí koledníci
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téma měsíce

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, 
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 85, email: RN@praha3.cz 
nebo facebook: facebook.com/praha3.cz.

V Centru dětí a mládeže Teen 
Challenge se splnila přání
Dobrý den v novém roce, rád bych redak-
ci i čtenáře seznámil s tím, jak probíha-
ly vánoční oslavy v dětském centru Teen 
Challenge. Vánoce slavíme pravidelně 
s dětmi i rodiči už nejméně 13 let. Letošní 
svátky jsme dle tradice uspořádali násle-
dovně: 15. 12. byli pozvaní někteří rodi-
če i se svými dětmi, aby společně v menší 
skupině upekli a nazdobili vánoční cuk-
roví, a to se letos opravdu povedlo, jak 
mohu potvrdit :-). 17. 12. byla již hotová 
výzdoba domu, na které se vydatně po-
díleli sami mládežníci, kteří sem chodí 
a musím podotknout, že někteří pama-
tují už ty první Vánoce v klubu. V tento 
den jsme pozvali a uvítali rodiče a pří-
buzné dětí, které sem chodí pravidel-
ně, a děti mohly ukázat přibližně 45 ro-
dinným příslušníkům, co si pro ně letos 
připravily. Byl to tanec absolutně v sa-
mostatné režii dětí, na který se trpělivě 
připravovaly několik posledních týdnů, 
byly to krátké básničky a říkanky nej-
menších dětí, divadelní představení na 
vánoční téma a koledy, jeden z teenage-
rů hrál na housle to, co se u nás naučil. 
Rodičům se vystoupení líbilo a z rozho-
vorů u cukroví a jiných dobrot bylo cítit, 
že jsou rádi a i překvapeni tím, co jejich 
děti dokáží. No a jako perlička na dor-
tu byl další den 19. 12., kdy jsou zváni 
všechny naše děti a teenageři na vánoční 

party. O výborný servis v podávání jíd-
la a pití a na výzdobě se plnou měrou 
postarali nejstarší mládežníci. V tento 
den jsme si opět sami pro sebe zopako-
vali celý vánoční program a vystoupení, 
tentokrát již s menší trémou a v podvečer 
jsme mohli rozdat dárky, jako vždy krás-
né a hodnotné. Nejvíce mne těší, že se 
stává tradicí to, že se děti obdarovávají 
i vzájemně a přejí si krásné svátky. Jsem 
velmi vděčný za to, že se nám každoroč-
ně ozývají lidé, kteří chtějí podpořit naše 
děti, ať již se jedná o finanční pomoc jed-
notlivců, sbírky v církvích, ale podporují 
nás i studenti středních škol např. River-
side. Dárky jsme obdrželi i od pracovní-
ků oddělení vnějších vztahů Prahy 3. Le-
tos i minulý rok jsme provedli písemnou 
akci, kdy děti zapisovaly, co by si od Je-
žíška přály a v našem centru se jim tato 
přání mohla splnit.

S pozdravem Vítek Pohanka

Základní škola Lupáčova 
ve Francii
I tento školní rok pokračuje na naší ško-
le projekt Comenius financovaný Evrop-
skou unií. V týdnu od 13. do 17. října 
2014 se naše žákyně zúčastnily výjez-
du do města Gien (150 km od Paříže). 
V rámci projektu spolupracují školy z de-
seti evropských zemí. Do Francie dora-
zili kromě nás také zástupci Maďarska, 
Německa, Polska, Slovinska, Španělska, 
Walesu a Turecka. Chyběli pouze stu-
denti a učitelé z Itálie.

Naši školu zastupovaly vítězky ce-
loškolní dvoukolové soutěže: Adéla Bar-
tůňková ze 7. A, Kateřina Pšeničková 
z 9. A, Gabriela Fučíková z 9. B, Viktorie 
Šramová z 9. B a Kamila Tichá z 9. B.

Program oficiálně začal v pondělí 
13. října. Po uvítání v hostitelské škole 
jsme se vydali na radnici, kde nás při-
jal sám starosta města, pan Christian 

Bouleau. V úterý 14. října nás čekal 
hlavní bod programu a to prezenta-
ce studentů. Tématem byly prázdni-
ny. Prezentace našich žákyň patřila 
k nejlepším jak po stránce formální, 
tak i obsahové. Odpoledne bylo ve zna-
mení sportu. Ve středu 15. října jsme 
se vydali na první společný výlet do 
města Bourges, kde jsme se podívali 
do katedrály sv. Štěpána a do Muzea 
řemesel. Čtvrtek 16. října jsme strá-
vili v hlavním městě Francie – v Pa-
říži. Navštívili jsme muzeum Louvre, 
bulvár Champs-Elysées, Vítězný ob-
louk a Eiffelovu věž. V pátek 17. října 
jsme podnikli poslední výlet do města 
Fontainebleau.

Tento výjezd přinesl všem účastní-
kům jedinečnou možnost procvičit si 
běžnou komunikaci v cizích jazycích 
a navázat přátelství s lidmi z různých 
koutů Evropy.

Mgr. Linda Braunová

ROPID nevnímá problém seniorů 
a lidí s omezenou pohyblivostí
Vážená redakce, rádi bychom Vás tím-
to upozornili na nesmyslný záměr RO-
PIDu přerušit přímé tramvajové spoje-
ní mezi jednotlivými částmi Vinohrad, 

respektive mezi Vinohrady a Strašnice-
mi. Jedete-li z Jiřího z Poděbrad do Vi-
nohradské nemocnice nebo krematoria, 
je to sice jen pár stanic, ale podle RO-
PIDem nově navrhovaných změn bude-
te muset přestupovat, tramvaj číslo 13 
(která nahradila téměř 100 let fungující 
„jedenáctku“) se má opět rušit. Prosíme 
Vás tímto, abyste proti těmto změnám 
intervenovali.

Opět po pár letech upozorňujeme na 
problém, který ROPID nevnímá: MHD 
není jen pro zdravé, dospělé jedince, 
pro které je prioritou rychlost přepra-
vy. Tramvajemi cestují také senioři, lidé 
s omezenou pohyblivostí, matky s kočár-
ky a malými dětmi, děti mladšího škol-
ního věku, kteří jedou jen pár stanic 
za volnočasovými aktivitami… Pro ty 
všechny je každý přestup noční můrou, 
rizikem a vždy volí raději trasu s men-
ším počtem přestupů než složitou, i když 
možná rychlejší cestu nejmodernějším 
metrem. 

Budeme moc rádi, pokud se tomu-
to tématu bude Vaše redakce věnovat. 
Děkujeme. 
Obyvatelé Strašnic, Vinohrad, Malešic

Veronika Kirschnerová
Redakčně kráceno

Bez masky do 
masopustního 
průvodu nelez!
Návod na výrobu masopustní 
masky:

1. Vystřihněte z kartonu smrtku (tra
diční masopustní maškaru) a do horní 
i dolní čelisti udělejte dírky. Místo zubů 
provlékněte dlouhou bílou tkaničku do 
bot.

2. Do hlavní části proděrujte otvory na 
gumičku, která bude držet masku na 
obličeji – jako u škrabošky.

3. Staré rozstříhané triko a usušené 
mrkve, petržel nebo papričky jako lí
mec kolem krku z vás udělají ma
sopustní maškaru se vším všudy!
BONUS! Aby maska více vynikla, vy
robte si černidlo a natřete si obličej. 
Žižkovské babičky doporučují zaruče
né bio domácí živočišné uhlí – Carbo 
medicinalis, rozdrcené a smíchané 
s krémem. Zaručená černota a snad
né odstraňování. n

Vyrob si masku a zapoj se do masopustu

 Ì Pokračování ze str. 1

Servírovat se budou klasické zabi-
jačkové pochoutky, jako vepřová 
žebra v medovém koření, jelítka a ji-
trnice nebo staročeské koláčky, kte-
ré návštěvníci mohou vstřebat na 
procházce Žižkovem nebo v kině 
Aero. Od 15 hodin provede zájem-
ce o historické a nemovité památky 
architekt Richard Biegel, který při-
blíží známou i neznámou minulost 
Žižkova. Ve stejný čas bude v kině 
Aero připraveno promítání pro děti, 
které potěší film Paddington, vtipné 
vyprávění o osiřelém medvědu z nej-
temnějšího Peru. Od 18 hodin čeká 
na dospělé šest Divokých historek, čer-
ná komedie, v níž adrenalin a smích 
jdou ruku v ruce. 

Letošní masopust nezapomněl 
ani na seniory. Po loňském vele-
úspěšném vystoupení Josefa Zímy 
s Yvettou Simonovou naváže zábav-
né odpoledne Pavlíny Filipovské 
a Karla Štědrého v hotelu Olšanka. 
Od 14 hodin budou moci diváci vy-
slechnout klasické šlágry divadla Se-
mafor nebo rozmanité vzpomínky 
z jejich umělecké činnosti.

Nejatraktivnějším bodem celého 
programu bývá tradiční Masopustní 
průvod. A ten, který půjde 17. úno-
ra z náměstí Jiřího z Poděbrad přes 
Havlíčkovo náměstí až ke stadionu 
Viktorky, bude opravdu rozmani-
tý. Sraz účastníků je naplánován od 
16 do 17 hodin, poté vyrazí směsice 
hudebníků, chůdařů, artistů, obřích 
loutek andělů a prasátek do ulic Vi-
nohrad a Žižkova, aby si vyžádali 

na radnici klíč od Žižkova. Během 
trasy se účastníci budou moci posil-
nit dobrotami, které budou zadar-
mo k dostání všem, co se zapojí do 
průvodu. Masopustní program oz-
dobí četná vystoupení pouličních 
umělců. Balkánské melodie kapely 
Trombenik rozproudí krev cikán-
skou nespoutaností a jazzem, stejně 
tak i bubenický orchestr Tam Tam 
Batucada a kapela Blabuburo svý-
mi africkými rytmy. Znovu vystou-
pí akrobatičtí chůdaři Long Vehicle 
Cirkus, kteří budou dělat společnost 
sedmimetrové loutce Anděla, kterou 
ovládá pět loutkovodičů. Cirkusové 

představení slibují Bratři v tricku  
i divadlo V.O.S.A. Theatre, které si 
připravilo průvodové představení 
nazvané Vysoké snění. Jejich akroba-
cie se skládá z prvků žonglování,  
pantomimy a fantaskních výjevů.  
Site-specific show zapojí diváky 
bezdě čně do svého umění, kdy na-
víc artisti předvedou dosud nevi-
děné originální stroje vycházející 
z principu jízdních kol a velocipe-
dů. Masopustní průvod zakončí fire-
show souboru Amanitas Fire Theat-
re před Viktorkou mezi půl sedmou 
a sedmou hodinou. n

-ham-

Také letos se návštěvníci Žižkovského masopustu mohou těšit na úspěšné 
vystoupení kapely Kašpárek v rohlíku

Centrum Teen Challenge navštěvují děti od předškolního věku až po teenagery

Vytvořila pro Žižkovský masopust Reza.s Vydarená
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Kořeny KLINIKY

O co u KLINIKY jde? Skutečné důvody, ač ne
musí být na první pohled patrné, jsou dvojí. Za 
prvé je to otázka bydlení a za druhé legalizace 
squattingu. Squatting nemá v současnosti opo
ru v českém právním řádu. Zaznamenal jsem sig
nály, že v případě KLINIKY nejde jen o tuto jednu 
budovu obecně, ale i snahu vytvořit šablonu, jako 
vzor pro legalizaci squattingu. 

Bydlení – za 25 let se převedla většina bytů do 
soukromých rukou. Strany, které v Praze 3 vyhrá

valy volby, si privatizacemi za výhodných podmí
nek 25 let kupovaly voliče. K privatizaci zbývá už 
jen málo, bytový fond se postupně vypařil. Mladí 
lidé si leckdy nemohou dovolit hypotéku a v kom
binaci s  dítětem už teprve ne. Nejde rozhodně 
o dlouhodobě nezaměstnané, neřešitelná je si
tuace pro každého, kdo má podprůměrný plat, 
otěhotní, přijde o partnera. V budoucnu si rozpo
čet městské části vynutí velká úsporná opatření, 
což znemožní případnou výstavbu komunálních 
bytů. Mladí lidé už nemají šanci, že někde dosta
nou byt, v podobné situaci jsou důchodci. Po za
placení nájemného, poplatků za služby a energie 
už nemají peníze ani na jídlo. Squat je řešením pro 
velmi úzkou skupinu lidí, ale není to řešení systé
mové. V  současnosti stát podporuje zvýhodně
nými úvěry vlastnické bydlení, nebo vrhá nájem
níky do chřtánů lichvářských majitelů ubytoven. 

Tato země potřebuje funkční politiku podpo
ry bydlení. Taková politika musí být vytvořena na 
celostátní úrovni, s jasnými vynutitelnými pravidly. 
Zejména ale stát musí vyčlenit zdroje, za které se 
začnou stavět sociální byty. n

PRO městskou hromadnou osobní dopravu

Pár měsíců před zprovozněním prodloužení trasy 
metra A do Motola organizátor pražské hromad
né osobní dopravy (ROPID) projednává s měst
skými částmi změny v  této dopravě navazující 
na dostavěnou část metra. Trochu pozdě, vždyť 
o nových stanicích metra bylo rozhodnuto již dáv
no před zahájením stavby. 

Dle mého názoru by každá městská část 
měla znát své potřeby na městskou dopravu 

a průběžně je projednávat s příslušnými odbo
ry na magistrátu, s ROPID a s dopravním podni
kem. Naše městská část by určitě nadále měla 
trvat na vedení nové trasy metra od Hlavního ná
draží, Prokopovo n. – nádraží Žižkov – Chmel
nice a dál do Vysočan. Mělo by se usilovat 
o návrat tramvaje do Husitské ulice ke spojení 
s Karlínem, případně i do Bolzanovy ulice, a také 
návrat k průjezdu ze Seifertovy ulice do Hybern
ské k Masarykovu nádraží. Usilujme o možnost 
přijet s  kufry tramvají až před vchod do haly 
Hlavního nádraží. Naopak konečnou Olšanské 
hřbitovy považuji již za nadbytečnou a měla by 
uvolnit prostor pro sloučení parku na náměstí Ji
řího z Lobkovic. 

K vykrytí kolejové dopravy by mohla být zají
mavá autobusová linka z náměstí Jiřího z Podě
brad – Ondříčkova (věž s  rozhlednou) – Olšan
ské  n. – Jeseniova – Malešická k  jarovskému 
sídlišti. Dopravní podnik by měl respektovat život 
ve městě, tedy v pátek, v sobotu a v neděli pro
dloužit provoz metra a denních linek do cca 1 ho
diny v noci. n

Svobodní podporují a chrání soukromé vlastnictví

Vážení sousedé, ačkoliv uplynulo již více jak čtvrt 
roku od konání komunálních voleb, rád bych ješ
tě jednou poděkoval těm z Vás, kteří svými hlasy 
zvolili Svobodné do zastupitelstva naší městské 
části. Vaší důvěry si vážíme a v rámci naší prá
ce v zastupitelstvu, výborech a komisích budeme 
vykonávat odpovědnou pravicovou politiku. Jed
nou z programových priorit Svobodných je téma 
dokončení privatizace bytů. Naši podporu tak má 

i většina žadatelů ke koupi bytové jednotky na zá
kladě výjimky ze Souboru pravidel prodeje jed
notek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svě
řených městské části Praha 3. Tímto krokem se 
snažíme napravit chyby v oblasti bytové politiky, 
které byly v minulém období spáchány.

Ve zbylé části příspěvku bych se rád vyjádřil 
k aktuální kauze, která hýbe „trojkou“, a to k Au
tonomnímu sociálnímu centru Klinika. Téma Klini
ky je stále živé a veřejnost je rozdělena na dva ná
zorově protichůdné tábory. Naše městská část je 
však v této kauze až tím posledním aktérem, jeli
kož objekt polikliniky v Jeseniově ulici je v majet
ku státu. I přesto aktivisté ze zmíněného sdružení 
byli přítomni na prosincové schůzi zastupitelstva 
a domáhali se vyřešení sporu. Své zastánce 
měli v  řadách zastupitelů Ž(n)S, naopak já jsem 
po svém vystoupení sklidil nesouhlasný pískot. 
Osobně však nemůžu podpořit nikoho, kdo ne
ctí právo na soukromé vlastnictví. Toto právo je 
pro mě nedotknutelné a naopak jakýkoliv ústu
pek skupině aktivistů se může stát nebezpečným 
precedentem do budoucna. n

Někdy příště

Prostor pro opozici je nově tak malý, že bude
me psát formou esemesek. Radnici na Havlíčko
vě náměstí po volbách obsadila koalice TOP 09/
ČSSD/ODS. Má rekordní počet placených rad
ních: sedm a jeden stojí 750 tisíc ročně. Zaba
vený pracovní počítač Matěje Stropnického zů
stává na policii. „Mám tam 30 tisíc mailů, přečíst 
je všechny potrvá,“ poznamenal. Pustý státní 
objekt v Jeseniově 60 obsadila iniciativa Klinika 

a otevřela v něm kulturněsociální centrum. Po
licie zasáhla a budovu vyklidila. Radní Jarosla
va Suková ocenila dobrovolníky roku. Privatizace 
bytů se zastavila. „Městská firma to neumí, tak 
soutěžíme externí a výběrové řízení jsme museli 
zrušit,“ řekl k tomu radní Jan Materna. Radniční 
noviny mají novou koncepci: stát se Ohníčkem. 
Od teď v nich budou už jen články pro děti a na 
fotkách plyšoví medvědi a sněhuláci. Komunisté 
a svobodní získali od nové koalice s ohledem na 
výsledky voleb šestkrát větší zastoupení ve vý
borech a komisích než Žižkov (nejen) sobě. Pří
prava výstavby na svahu Parukářky pod hřištěm 
pokračuje, počítá se 185 byty a 188 parkovacími 
místy. Ondřej Rut zjistil, že starostka jedenáctipa
trový projekt povolí, pokud ho developer o jed
no podlaží sníží. Letošní Masopust bude stát mi
lion a půl a každý dostane zdarma erární jitrnici. 
Architekt Tančícího domu Vlado Milunič, když se 
účastnil projednání záměru výstavby vedle sta
dionu na Viktorce, o návrhu projektu řekl: „Je to 
nejen nudná, ale ohyzdná stavba a její autor je 
mazal.“ Někdy příště! n

Praha 3 je v pořádání farmatrhů nejtransparentnější

Farmářské tržiště městské části Praha 3 pat
ří k nejoblíbenějším v celé metropoli. Jak ale vy
plývá z nedávno zveřejněných informací obecně 
prospěšné společnosti Kverulant, je také jediným 
obecním tržištěm v Praze, které přináší zisk do 
radniční pokladny. Nezisková organizace v analý
ze tržišť srovnala ekonomické a smluvní podmín
ky v jednotlivých městských částech a dospěla 
k zajímavému zjištění, že většina provozovatelů 
farmářských trhů neplatí za nájem tržních ploch 

nic, naopak drtivá většina si nechává od radnic 
za provozování tržiště ještě vyplácet honorář. Ten 
se pohybuje v řádu od tisícikorun až do miliono
vých sum ročně. Farmářské trhy na náměstí Jiří
ho z Poděbrad oproti tomu přinášejí podle aktuál
ně uzavřené smlouvy do radniční kasy 1 200 000 
korun ročně. 

I díky těmto penězům může žižkovská radnice 
plánovat, že zavede tržiště také v dalších částech 
Prahy 3. Aktuálně uvažujeme o projektu, který by 
oživil místo, kde tržiště historicky fungovalo, a to 
právě na Prokopově náměstí, které svou pozicí 
bude lákat obyvatele spodního Žižkova. S ohle
dem na velikost „Prokopáku“ i omezené možnos
ti parkování zásobování, by jeho podoba měla mít 
mnohem komornější, spíše sousedský ráz. Am
bicí je rozdmýchat místní komunitní život a oživit 
tento prostor. 

Vedle toho hledáme také vhodnou lokalitu ve 
východní části Prahy 3, která by umožnila spustit 
farmářské trhy pro obyvatele Jarova. 

Pokud se vše zdaří, bude tržiště na Jiřá
ku „motorem“ rozvoje dalších komunitních pro
jektů. n

Otevřenost radnice není jen politickou frází

Praha 3 má přes 70 tisíc obyvatel, kteří bydlí na 
poměrně malém území, a proto máme všichni 
k sobě blízko. V minulosti se mohlo zdát, že rad
nice je pro člověka, jeho starosti, návrhy a při
pomínky téměř nedobytnou pevností. Jsem moc 
ráda, že již v minulém volebním období se podaři
lo tuto pověst měnit a hodlám v tomto směru ote
vřené komunikace s občany a transparentnosti 
procesů pokračovat. Prostřednictvím IT techno
logií budeme zlepšovat přístup občanů k informa

cím, Radniční noviny jsou otevřeny všem názo
rům, uveřejňujeme smlouvy na veřejném portálu, 
rozšíříme prostory informačního centra. 

V kompetenci mám územní rozvoj, a proto se 
zasadím o to, aby developeři  respektovali ochra
nu zeleně, investovali do veřejného prostoru a vy
bavenosti v okolí svého projektu. V nově rekon
struované zasedací síni na radnici organizujeme 
veřejné prezentace významných projektů. V pro
sinci byl prezentován projekt Viktoria Žižkov Cen
ter, v  lednu projekt S12 v  prostoru Koněvova – 
Roháčova a v únoru bude prezentace projektu 
Jeseniova 38. V  březnu veřejnosti představíme 
projekty rekonstrukce exteriéru téměř padesáti 
obecních panelových domů na Žižkově, abychom 
zkultivovali toto neblahé architektonické dědictví.

Politik nemá právo zasahovat do rozhodování 
státní správy jako například živnostenského od
boru, stavebního úřadu, ale v rámci svěřených 
kompetencí jsou jednotliví členové rady odpo
vědni za realizaci cílů, které si stanoví koalice, 
a také za řešení každodenních problémů Prahy 3 
a jejích obyvatel. Já i ostatní členové rady, jsme 
tu pro Vás. n

Pavel Ambrož – KSČM Tomáš Štampach – Strana svobodných občanů

Matěj Stropnický – Žižkov (nejen) soběZdeněk Zábojník – ČSSD

Tomáš Kalivoda – ODSVladislava Hujová – TOP 09
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důležité informace

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, niko-
liv pro živnostníky a firmy! Nevhazujte sta
vební suť, nebezpečné odpady a odpad ze 
zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296  339 
909 nebo 926 339 912, další informace na tel.: 
222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. Kon
tejnery jsou hrazeny Magistrátem hlavního města 

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

Nepřišly vám Radniční noviny?
V případě, že vám Radniční noviny nepřijdou v pořádku do schránky, napiš
te nám na adresu redakce: Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 85 nebo 
emailem: RN@praha3.cz. n

místo datum čas

Buková/Pod Lipami
 3. 2. 14.00–18.00

28. 2.  9.00–13.00

Jeseniova 143
 4. 2. 14.00–18.00

28. 2. 10.00–14.00

Přemyslovská/Orlická
 5. 2. 14.00–18.00

26. 2. 13.00–17.00

Sudoměřská/Křišťanova
 6. 2. 14.00–18.00

26. 2. 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo náměstí
10. 2. 13.00–17.00

20. 2. 14.00–18.00

Křivá 15
10. 2. 14.00–18.00

25. 2. 14.00–18.00

Tachovské náměstí
10. 2. 15.00–19.00

20. 2. 13.00–17.00

Na Vrcholu/V Domově
11. 2. 13.00–17.00

21. 2.  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská
11. 2. 14.00–18.00

25. 2. 13.00–17.00

nám. Jiřího z Lobkovic
11. 2. 15.00–19.00

21. 2. 10.00–14.00

U Rajské zahrady/Vlkova
12. 2. 14.00–18.00

24. 2. 14.00–18.00

Kostnické náměstí/Blahníkova
13. 2. 13.00–17.00

19. 2. 14.00–18.00

V Zahrádkách/Květinková
13. 2. 14.00–18.00

24. 2. 13.00–17.00

nám. Barikád
13. 2. 15.00–19.00

19. 2. 13.00–17.00

Ambrožova/Malešická
14. 2.  9.00–13.00

18. 2. 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách
14. 2. 10.00–14.00

18. 2. 13.00–17.00

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.

Poradna nabízí pomoc obětem trestných činů
Již téměř rok a půl nabízí praž
ské středisko Probační a mediač
ní služby (PMS) své služby obě
tem trestné činnosti. Využít pomoci 
mohou i lidé, kteří nebyli dosud je
jími klienty.

V poradně dostanou klienti in-
formace o průběhu trestního ří-
zení, možnostech náhrady škody 
a také o jejich právech dle zákona. 

V konkrétních případech je pak 
možné zprostředkovat návaznou 
službu, která bude odpovídat po-
třebám klientů, případně kontakt 
na některého z advokátů z regis-
tru pomoci obětem. Příchozích se 
na středisku ujmou probační úřed-
níci vždy v úterý odpoledne a ve 
čtvrtek dopoledne. První kontakt 
je nejlépe učinit telefonicky na čís-
le 777 401 022 nebo 251 444 957 

a následně se objednat na konkrétní 
termín. Středisko PMS Praha síd-
lí v Justičním areálu v Praze 10 – 
Vršovicích, Na Míčánkách 1497/2 
a své služby obětem nabízí bezplat-
ně. Poradna vznikla v reakci na zá-
kon č. 45/2013 Sb. o obětech trest-
ných činů, kdy se na střediska PMS 
mohou obracet i lidé, kteří dosud 
nebyli jejími klienty. n

-red-

Žižkováci dávají podobu svému betlému
Až do konce února mohou obyvate-
lé třetí městské části hlasovat v anke-
tě, jejíž výsledky rozhodnou o tom, 
které nové osobnosti se objeví v Žiž-
kovském betlému. Společné dílo 
studentů a profesorů Střední umě-
leckoprůmyslové školy na Žižkově 
náměstí bylo v městském infocentru 
poprvé instalováno od začátku pro-
since do letošních Tří králů a během 
té doby přilákalo do jeho prostor 
stovky zvědavých návštěvníků.

„Zájem občanů o Žižkovský betlém 
nás velmi potěšil. Děkujeme také všem, 
kteří se zapojili do ankety, kde jsme ve-
řejnost žádali o názor, jaké další postavy 
bychom měli nechat vyrobit do rozrůst-
ajícího se betlému. Nejvíc hlasů zatím 
získali Přemysl Pitter, Jaroslav Hašek 

a Jaroslav Ježek,“ uvedla vedoucí In-
formačního centra Prahy 3 Eva Sle-
záková s tím, že anketa pokračuje až 
do konce února. Své hlasy pro osob-
nosti, které jsou svým životem nebo 
dílem spojeny s Žižkovem, mohou 

občané Prahy 3 odevzdávat přímo 
v infocentru na náměstí Jiřího z Po-
děbrad nebo je mohou posílat pro-
střednictvím e-mailu na adresu: info-
centrum@praha3.cz. n

-red-

Až do 
konce února 
pokračuje 
v infocentru 
Prahy 3 anketa, 
do které 
mohou lidé 
posílat náměty 
na doplnění 
postav betlému

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 dubna 
2014 do ledna 2015, ozvěte se, pro
sím, a  uveďte: jméno a příjmení dítě
te, datum narození, adresu trvalého 
bydliště a příjmení rodičů; telefonicky: 
222  116  349 (Marta Valentová), poš
tou: Odbor kultury k  rukám M. Valen
tové, Lipanská  14, 130 85, Praha 3, 
emailem: martav@praha3.cz. n

Nová ordinace 
přijímá klienty
Ordinace se nachází v 1. patře polikli
niky – Centrum zdravotní péče Jarov, 
bezbariérový přístup, parkování zdar
ma před budovou. 
Kontakt: 
smartMED – MUDr. Jana Klečková, 
Centrum zdravotní péče Jarov, 
Koněvova 2427/205, 
tel.: 773 130 800, 
email: ordinace@smartmed.cz 

Zájemci se mohou zaregistrovat 
osobně, telefonicky či online 
na www.smartmed.cz. n

Praha 3 aktivně jedná s Ropidem 
o návrzích změn MHD

Městská část Praha 3 aktivně pro
jednává s  organizátorem pražské 
MHD společností Ropid chystaná 

dopravní opatření, která souvisejí 
s  prodloužením metra A do Moto
la, dřívějšími průzkumy dopravního 
podniku a  dřívějšími připomínkami 
městských částí. 

Návrh změn, který připravil Ropid, 
má začít platit od dubna letošního 
roku. V Praze 3 se změny projeví na
příklad v častější frekvenci spojů. 

Podrobnější článek o chysta
ných dopravních změnách přineseme 
v březnových Radničních novinách. n

red

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá dva
krát do roka oslavy jubilejních svateb 
– zlatých, smaragdových, diamanto
vých a  kamenných (50, 55, 60 a  65 
let trvání manželského svazku). Po
kud i vy toto jubileum oslavíte, ozvěte 

se prosím na tel.: 222 116 349 (Mar
ta Valentová) nebo písemně emailem 
na: martav@praha3.cz nebo na adre
su ÚMČ Praha 3 – Odbor kultury, Li
panská 14, 130 85 Praha 3. n
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V divadle Ponec se poprvé představí festival 
Dance transit
Ve dnech 10. a 12. února proběhne 
v žižkovském divadle Ponec „mo
bilní“ festival Dance transit, kde vy
stoupí špičky současného české
ho a německého tance. Na diváky 
čeká zábavné interaktivní předsta
vení, v němž neotřelá dramaturgie 
bude soutěžit s profesionálním ta
nečním výkonem.

Mix českého a německého tance bude 
v Ponci k vidění hned nadvakrát. Po-
prvé se 10. února odehraje taneční 
performance Vessels italského taneční-
ka a choreografa Davide Sporteliho 
s českou tanečnicí Terezou Hradilko-
vou, kdy dvojice pod vedením němec-
kého choreografa Wagner Moreireho 
bude klást otázky: Proč stěhujeme 
věci? Je ale možné přestěhovat sám 
sebe? Na to naváže o dva dny později 
inscenace Flat Scream, kde performer-
ka Anna Till ukáže, že s tělem se dá 
zajímavě pracovat stejně jako s povr-
chem. Večer doplní umělecké setkání 

Veroniky Švabové a Nanohach na-
zvané Move On.

Festival proběhne ve spolupráci 
s pražskými divadly Ponec a Archa, 
evropským centrem umění v Dráž-
ďanech Hellerau a divadlem Lofft 

z Lipska. Všechny zmiňované sou-
bory pojí dohromady společná té-
mata v řadě oblastí – dramaturgii, 
podpoře původní tvorby nebo ve 
strategiích práce s publikem. n

-ham-

Festival proběhne ve spolupráci českých a německých tanečníků

Festival Cirkpolis uvede současnou 
cirkusovou tvorbu
Ve dnech 15.–21. února proběhne v Paláci Akropolis a divadle Ponec další ročník festivalu nové-
ho cirkusu, který se tentokrát zaměří na francouzské akrobatické umění. Vystoupí nejuznávaněj-
ší špičky současného cirkusového světa, které předvedou podivuhodný mix žonglérství, groteskní 
show a brilantní pohybové techniky.

Festival zahájí v Paláci Akropolis 
představení nazvané Flaque. Za 
hudebního doprovodu uznáva-
ného designéra Davida Maillarda 

rozehraje dvojice hlavních aktérů jedno-
duché konceptuální představení, během 
něhož bude divák postupně vtahován 
do děje intimní poetikou a samohybnou 
virtuozitou. 

Hereckou akrobacii předvede projekt 
divadla Ponec nazvaný Oktobre. Trojice 
magik Yann (jinak světový šampion World 
Champion of Magic 2012), špičková gym-
nastka Eva a pozemní akrobat Jonathan 
slibuje podmanivou podívanou, která na-
budí atmosféru noirových filmů. „Na jevišti 
se odehrají situace, které popřou zákony fyziky. 
Strach, černý humor, bolest a slabost se odehrá-
vají ve světě, kde neplatí žádná pravidla,“ láká 
na večerní představení 16., 17. a 18. února 
v divadle Ponec dramaturgyně festivalu 
Šárka Maršíková. 

Nedobrovolné klaunství, miniatura 
a cirkus budou k vidění v představení Vu 
Companie Sacékripa ve dnech 18. a 19. 
února opět v Paláci Akropolis, v němž 
hlavní aktér Etienne Manceau rozehraje 
intimní voyeurskou mimiku a loutkohru, 
a to v těsné blízkosti obecenstva.

Festival Cirkpolis zakončí společné ve-
černí představení akrobatů, performerů 
a herců, kteří si jej připraví na závěr celé 
přehlídky. Kromě zmiňovaných vystoupe-
ní obohatí program Paláce Akropolis a di-
vadla Ponec, jimž finančně pomáhá třetí 
městská část, workshopy, diskuze a jiné se-
mináře. Více na www.cirkpolis.cz. n

-ham-

Virtuózní akrobacie a magické postupy budou 
k vidění v Paláci Akropolis a divadle Ponec

Hereckou akrobacii předvede projekt divadla 
Ponec nazvaný Oktobre

foto: Ponec

foto: Palác Akropolis

foto: Palác Akropolis

Netradiční duchovní setkání dne 16. února v prostorách divadla Panoptikon 
Barikáda slibuje Komunitní centrum na Žižkově od 19 hodin na Náměstí Bari
kád 1. Během večera zazní verše z knihy Píseň písní, a to na specifickém kru
hovém jevišti, které slibuje experimentální divadelní podívanou. Jednotlivá za
stavení se budou zabývat vztahem ženského a mužského pokolení, a to zcela 
oddechovou a interaktivní formou. Více na www.panoptikon.cz.

foto: Panoptikon Barikáda
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Kulturní organizace zřizované  
městskou částí Praha 3:  

Atrium na Žižkově, Junior klub, 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň 
Čajkovského 19, Praha 3 

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

 5. čt 19.30 I. Františák – klarinet, 
M. Kasík – klavír (R. Schu
mann a další)

 7. so 15.00 P. Novák a T. Hostýnek 
– klavír (J. S. Bach a další)

10. út 19.30 Flétnový soubor 
Flautus vocis (M. O. Štědroň: 
Fuanri – premiéra – a další)

14. so 20.00 Struny Japonska
16. po 19.30 „V tem Kyjově, krajním 

domě“ (Cimbálová muzika 
Jiřího Janouška)

17. út 19.30 Kytarový minifestival 
v Atriu na Žižkově

19. čt 19.30 Pavel Voráček – klavír
ní recitál (L. van Beethoven)

21. so 15.00 B. Zajmi – violoncello, 
E. Ibrahimi – klavír (A. Dvo
řák a další) 

VÝSTAVY
do 6. 2. 2015
Filip Gajdůšek – 1. autorská výstava
„Solve et coagula“, obrazy – realismus

12. 2. – 13. 3. 2015
Denis Anfilov – „Brány vnímání“
fotoobrazy, závěsné objekty, sochy

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

 7. so 15.00 Pohádkový Žižkov: 
Divadelní společnost Koňmo 
– Jak šlo vejce na vandr

11. st 19.30 Amparo Sanchez
17. út 19.30 Simeon Soul Charger
22. ne 19.30 Euzen

Galerie pod Radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

29. 1. – 26. 2. Výstava studentů Gym
názia na Pražačce „Cesty ven“

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.

 2. po Posel z Liptákova 
 8. ne Cimrman v říši hudby
10. út Vyšetřování ztráty třídní 

knihy (zadáno)
11. st Akt
12. čt Lijavec (zadáno)
15. ne 16.00 a 19.00 České nebe
17. út Němý Bobeš
18. st Dobytí severního pólu
19. čt Vražda v salónním coupé 

(zadáno)
22. ne Dlouhý, široký a krákozraký
24. út Blaník
25. st Záskok
26. čt Švestka

HOSTÉ ŽDJC
 2. po K. Čapek, O. Lážnovský: 

Válka s mloky 
(Divadlo Aqualung)

 6. pá K. Hanzlík, B. Stoker: 
Dracula reloaded 
(Divadlo Aqualung)

 7. so J. Werich: Až opadá listí 
z dubu (Divadlo Aqualung)

 9. po O. Lážnovský: Pan Hus 
(Divadlo Aqualung)

13. pá W. Allen: Central Park West / 
3D company

14. so The Stand In / Cimrman 
English Studio

16. po W. Allen: Prokletí nefritového 
škorpióna / Dadp (zadáno)

20. pá N. Simon: Drobečky z perníku 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)

21. so N. Brixy: Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku! (Divadlo Aqualung)

23. po G. Montero: Frida K. 
(3D company)

27. pá A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

28. so Miro Gavran: Smích zakázán 
(3D company) – premiéra

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Divadlo SemTamFór Slavičín
 3. út Jiří Just: Záměna
 4. st Jiří Suchý, Ferdinand Havlík: 

Elektrická puma
 5. čt Clément Michel: 

Ani o den dýl!

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 únorového programu: 

 3. út 20.30 Filmjukebox | V nitru 
Llewyna Davise

 4. st 20.30 Bílý bůh – předpremié
ra pro pejskaře

10. út 20.30 Expedice K2 2014 
a Cho Oyu 2015

11. st 19.45 Marná lásky snaha | 
Royal Shakespeare Company

12. čt 17.00 Orfeus a Eurydika
14. so 18.15 MET: Live in HD | 

Jolanta + Modrovousův hrad

15. ne 15.00 Paddington, 
18.00 Divoké historky 
(Žižkovský masopust)

19. čt 17.00 Filmový festival Expe
diční kamera 2015

20. pá 20.20 PechaKucha Night 
Prague Vol. 42

24. út 20.30 Aero Naslepo

Pro seniory – každé úterý od 10.00
 3. Okno do dvora
10. Birdman
17. Kód Enigmy
24. Big Eyes

Baby Bio Projekce pro rodiče 
s dětmi každou středu od 10.00
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:
do 8. 2. – Festival Spectaculare – 

foto Michal Hradecký

9. 2. – 1. 3. – Příliš pozdě zemřít mla
dý – Ivo Pospíšil a Vladimír 
Jirásek

 1. ne 20.00 Tichá opera: Stabat 
mater (dVA), Festival Specta
culare: Kino Světozor

 18.30 Chris Cunningham – 
Work Of Director, 20.45 Cari
bou – Marino: The Videos

 2. po Festival Spectaculare: Bio 
OKO 18.00 New Order: Live 
in Glasgow 20.30 Baraka

 3. út Festival Spectaculare: 19.30 
Chantal Acda + L. Dusilová + 
VJ P. L. Kopecký

 4. st Festival Spectaculare: Cross 
Club 20.00 Femme En Four
rure + Synkro

 5. čt Festival Spectaculare: Plane
tárium Praha 19.30 a 21.00 
(PA) Biosphere + The Macula 
Visuals

 6. pá Festival Spectaculare: 19.30 
Brandt Brauer Frick + Orlak 
+ VJS Světlonoš, Dimmer, 
Fidda

 9. po 19.30 Murcof
12. čt 19.00 Songfest.cz – Vítání 

roku ovcééé (dVA)
15. ne 20.00 Cirkpolis fest: Compa

gnie Defracto – Flaque (dVA)
16. po 10.30 a 20.00 Cirkpolis 

fest: Compagnie Defracto – 
Flaque (dVA) 

 Ponec: 20.00 Cirkpolis fest: 
Oktobre (dVA)

18. st Ponec: 18.00 Cirkpolis fest: 
Oktobre (dVA), 20.00 Com
pagnie Sacékripa – Vu (dVA)

19. čt 10.30 a 20.00 Cirkpolis fest: 
Compagnie Sacékripa – Vu 
(dVA) 

21. so 20.00 Cirkpolis fest: Cirkpo
lis vol. 3 (dVA)

23. po 20.00 Kolonie/Kartel – Konec 
Klementajn (dVA)

24. út 19.30 Kabaret Caligula: Pan
zerfaust (dVA)

27. pá 19.30 EuroConnections: 
Kadebostany + Katarzia

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

 1. ne 20.00 Lenka Vagnerová & 
Company: Jezdci 

 2. po 19.30 Miloš Knor: Knorektně
 4. st 9.00 + 11.00 Hana Polanská 

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

 5. čt 20.00 Pražský komorní balet: 
České kvartety 

 8. ne 19.00 Lenka Bartůňková / 
Michal Záhora / NANOHACH: 
Orbis pictus, Michal Záhora / 
NANOHACH: DIPTYCH 

10. út 20.00 DANCE TRANSIT: 
Davide Sporteli: Vessels, 
Wagner Moreira: 
UM() RÄUMEN!

12. čt 20.00 DANCE TRANSIT: 
Anna Till: FLAT SCREAM, 
Veronika Švábová / NANO
HACH: MOVE ON

13. pá 20.00 Spitfire Company: 
Animal Exitus

16. po 20.00 Cirkopolis fest: 
Florent Bergal: Oktobre 

17. út 20.00 Cirkopolis fest: 
Florent Bergal: Oktobre 

18. st 18.00 Cirkopolis fest: 
Florent Bergal: Oktobre 

19. čt 20.00 Peter Šavel: 
BAKKHEIA 

20. pá 20.00 Viliam Dočolomanský / 
Farma v jeskyni: Informátoři 

21. so 18.00 Viliam Dočolomanský / 
Farma v jeskyni: Informátoři 

22. ne 18.00 Jiří Havelka / VerTe
Dance / Clarinet Factory: 
KOREKCE 

25. st 18.00 Jozef Fruček a Linda 
Kapetanea (RootLessRoot) 
/ DOT504: COLLECTIVE 
LOSS of MEMORY 

26. čt 20.00 Jozef Fruček a Linda 
Kapetanea (RootLessRoot) 
/ DOT504: COLLECTIVE 
LOSS of MEMORY 

27. pá 20.00 Performing V4 – 
bienále Márta Ladjánszki: 
JOSHA  portrét

28. so 18.00 Performing V4 – bie
nále Magdalena Tuka (PL): 
Ja Ja Ja Ne Ne Ne‚ Fight, 
fight – that‘s all we can do‘

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

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

 5. čt 20.00 The Motion Food
13. čt 20.00 Petra Börnerová duo
19. čt 20.00 Sýkorovo kvarteto + 

Screwballs
26. čt 20.00 Fabric Relations

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

12. čt 17.00 vernisáž výstavy 
Viktorie Adamčíkové

14. so 10.00 Valná hromada SV ČR 
v ZO ČSZ Přetlucká 130, 
Praha 10

Výstava „Brány vnímání“ Denise Anfilova představí fotoobrazy, které byly inspi
rované esejem Aldouse Huxleyho z roku 1954. Spontánní vize sází na volnou 
imaginaci ve vidění nových skutečností a emocí. Expozici je možné vidět od 
12. února do 13. března vždy od 13 do 18 hodin ve výstavní síni Atria, Čajkov
ského 19. Akce se koná za podpory MČ Prahy 3.

foto: Atrium
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rozhovor

„Nekoukám se na vážnou hudbu jako na 
úzkoprofilovou vědu,“ říká Jaroslav Svěcený
V jediném pražském klubu klasické hudby v Krakovské ulici se Jaroslav Svěcený, který je častým 
hostem v Tapatanu nebo VŠUP a v roce 2013 vystoupil na Vinohradském vinobraní, zasvěceně 
rozpovídal o svém povolání, které vnímá do jisté míry jako buditelské – zpopularizovat poutavou 
formou vážnou hudbu co nejširší veřejnosti. Rozhovor ale tentokráte začal nevšedně, když se hou-
slový virtuos na začátku rozčíleně rozpovídal o krádeži peněženky, která se mu stala den předtím.

Možná můžete mluvit o štěs-
tí, že vám nikdo neukradl futrál, 
v němž běžně nosíte čtvery housle.

To by byla velká ztráta mnoha set 
tisíc korun – samozřejmě jsou ná-
stroje všechny pojištěné. U italských 
nástrojů by byla újma daleko vyšší. 
Ale i při takových událostech, jako 
je zcizení peněženky, má asi každý 
pocit ztráty soukromí. Máte takový 
hnusný pocit, až bezbranný. Že se 
nemůžete projít ani po ulici, aniž by 
se vám něco nestalo. Na služebně, 
kde jsem podepisoval protokol, mě 
varovali, abych příště nechodil tako-
vou štreku přes centrum. Kdyby mě 
obestoupili tři zloději, neměl bych 
proti nim šanci, a to by si mě moh-
li i dopředu vytipovat, že jsem zná-
mý. Obecně se kriminalita prý hod-
ně zhoršila. Ale pojďme dál. Vy jste 
z Radničních novin? Myslím, že jste 
byl v Tapatanu, jak jsem tam tenkrát 
přilítl, že?

Ano.
Moc se mi líbí, co dělá Pavel 

Vrána. Jeho knížky jsou fakt bezva 
a fandím mu. Hrál jsem tam, když se 
Tapatan otvíral. Taky rád spolupra-
cuji se zástupcem ředitele Martiní-
kem z Vyšší odborné školy umělec-
koprůmyslové. Znám ho už od dob, 
kdy dělal výstavy v Chodovské tvrzi, 
kde jsem vystupoval. Podle mě ško-
lu hodně oživil akcemi, které se tam 
konají.

Vyzkoušel jste si někdy výuku 
malých dětí v Tapatanu?

To ne. Každý rok ale dělám hou-
slové kurzy v Klášterci nad Ohří, 
pro vybrané školy připravuji speci-
ální koncerty. Komunikuju s nimi 
a tím začíná i podle mě to, že děti 
doma o tom vypráví a samy chtě-
jí pak zajít na vystoupení. Že bych 
je ale učil pravidelně, na to bohužel 
nemám čas. Moje koncertní činnost 
je taková, že spoustu věcí si zařizuji 
sám. Kromě toho jsem i soudní zna-
lec, a to mě stojí nemálo času. 

Asi každý zažil během školní do-
cházky výchovné koncerty, které 
spíše děti od poslechu vážné hud-
by odradily, než navnadily.

No jo, to nebyla úplně nejlepší 
zkušenost. Tenkrát to bylo zaviněno 
i tím, že se tam prezentovali muzi-
kanti, co by se v profesionálním tě-
lesu nemohli ani uživit. Já zásadně 
neříkám, že je to výchovný koncert 
– vždyť je to strašný termín. Děti to 
musí bavit, musí je to chytit. Samo-
zřejmě, kdo je od přírody kulturně 
apatický, tak jím i zůstane. Ale další 
to třeba probudí. Dnes je doba úpl-
ně jiná. Pokud se uzavřeme sami do 
sebe, je to začátek konce. Proto se 
zabývám popularizací vážné hudby. 
Snažím se propojovat historii houslí 
s jejich vlastními příběhy – který pa-
novník či mistr na ně opravdu hrál. 
A každý houslař má také svůj pří-
běh – je z významného starobylého 
rodu, na jeho nástroje hrály zajíma-
vé osobnosti…

Dává vám popularizace jistou 
svobodu v  tom, jak tradiční módy 
přetransformovat do moderního 
aranžmá?

Ano. Hrál jsem třeba s alternativ-
ní kapelou Jablkoň. Najednou jsem 
měl možnost vystupovat před publi-
kem, které by na koncert vážné hud-
by ani nedorazilo. Deset let hraju ve 
Vivaldiannu a říkám všem: já nepře-
svědčuji přesvědčené. Spolu s Mi-
chalem Dvořákem z kapely Lucie 
spolu vytváříme hudbu, která se při-
bližuje k vybudování mostu pro ty, 
co klasickou hudbu nehledali a tady 
ji najednou najdou. Výsledkem je, že 
pak přijdou na klasický koncert. 

Na svém webu píšete, že jste 
natočil 44 cédéček. Za chvíli trumf-
nete kapelu The Rolling Stones.

Fakt? Tak uvidíme. (smích) 

Existuje hudební žánr, který 
byste nedal? Dechovku, metal, hip 
hop?

Zmiňované vůbec. Ani by mě to 
nelákalo. Musím ale říct, že ve Vi-
valdiannu jsem narazil na spoustu 
různorodých hudebníků, ale spíše se 
jednalo o perkusní nástroje z Brazí-
lie a podobně. Občas jsem si zahrál 
jazz, ale nezabývám se jím naplno. 
Je to jen zpestření. Víte co, každá 
tato zkušenost je pro mě jako pře-
chod do jiného údolí, který ale po-
třebuju. Nekoukám se na vážnou 
hudbu jako na úzkoprofilovou vědu 
jako jiní kolegové z mojí branže. 

Mám z  vás pocit, že se vůbec 
nezastavíte. Máte vůbec čas cvičit?

To víte, že jo. Jakmile se dostanu 
domů, budu cvičit se svojí dcerou. 
Když mám koncert, cvičím čtyři až 

pět hodin, pokud mám „udržovač-
ku“, abych nevypadl z formy, tak 
hodinu a půl. Dělám to někdy tak, 
že si během odpoledne jdu na hodi-
nu lehnout – dobít baterky. Pracuji 
dvoufázově, a potřebuji si mezitím 
udělat nějaký předěl. Třeba zítra mě 
čeká celodenní zkoušení.

Většinou hrají housloví mistři 
nacvičené opusy několik let. Jak 
to děláte, aby koncert nezevšedněl 
pro posluchače, který vás již slyší 
poněkolikáté?

Chce to samozřejmě mít vymyš-
lenou nějakou dramaturgii. Hraní 
musí jít dohromady s jinými povin-
nostmi. Nefunguje to tak, že bych 
doma jen cvičil a čekal na zavolá-
ní, až mě někdo osloví. Zabývám se 
i festivaly – 19. února zahajuju cyk-
lus koncertů Pro Zasvěcené v Zrca-
dlové kapli Klementina. Budu tam 
mít šest koncertů až do října. Kdysi 
tradiční programy Dvořák, Smeta-
na, Brahms by už opakovat dokola 
nešly.

Jak se to má s  příslovím „Co 
Čech, to muzikant?“ Nebo že Čes-
ká filharmonie umí nejlépe zahrát 
Novosvětskou od Dvořáka?

Stejně jako v jiných zemích – ako-
rát se to pěkně poslouchá. No a 9. 

symfonii od Antonína Dvořáka hra-
je každé těleso. Doba, kdy se v Če-
chách hrál nejlépe Dvořák, v Ně-
mecku Brahms, v Itálii Donizetti, je 
dávno pryč. Dnes jsou třeba orches-
try i v Číně, které jsou neuvěřitelné, 
nebo v Singapuru je ohromný roz-
mach vážné hudby. V případě České 
filharmonie se jedná spíše o PR po 
příchodu nového šéfdirigenta Jiřího 
Bělohlávka, které zlepšilo pohled na 
tento orchestr. Že filharmonie při-
vezla Novosvětskou do New Yorku, 
chápu jako tah marketingový. Navíc 
že ji přivezla do země, kde považu-
jí tuhle symfonii za svoji vlastní, je 
docela legrační. Já jim to samozřej-
mě nijak nezazlívám, ani tu kolonu 
novinářů, co jela s ní, ale jen by ně-
kteří členové mohli trochu polevit ve 
svých příkrých soudech na populari-
zační hudbu. Mně se občas stávalo, 
že bývalí spolužáci z konzervatoře, 
co jsou ve filharmonii, měli problém 
mě na ulici i pozdravit. (smích) Na 
rozdíl od nich se musím jinak ohá-
nět. Nedostávám peníze z veřejného 
sektoru.

Jste odborník na staré smyč-
cové nástroje, na které přímo na-
hráváte svoje desky. Jak to děláte, 
abyste co nejvěrněji zachoval je-
jich autentický zvuk?

Snažíme se pracovat s korekcí. 
Nesmíme nastavení mikrofonu při-
způsobit danému nástroji, protože 
to by z desky nevylezlo. Můj cíl je 
ale ten, aby se o těch nástrojích něco 
lidi dozvěděli a že ta historie stojí 
za to stejně jako historie výtvarného 
umění. 

Který nejvzácnější nástroj jste 
držel v ruce?

Těžko říct, byla jich spousta. Za 
tu dobu, co se tím zabývám, jsem 
měl v ruce patnáct stradivárek. Kaž-
dý nástroj má svoje vlastní speci-
fikum, proto nelze vypíchnout jen 
jeden.

Umějí současní houslaři vyro-
bit nástroj, který by byl srovnatelný 
s historickými exponáty?

Jak já říkám, porovnávat staré 
a nové housle je jako porovnávat 
jablka s hruškami. My nevíme totiž, 
jak ty stradivárky hrály, když byly 
nové. Že se to pak usadilo a ukázalo 
se, že hrajou skvěle, je věc ale dru-
há. Někteří houslaři dosahují vysoké 
úrovně, mají ale hendikep, že nové 
nástroje se s těmi starými těžko srov-
návají. Dobré houslaře najdete ve 
Francii, Anglii nebo Polsku. n

Martin Hošna

Jaroslav Svěcený
(nar. 1960)
je houslový virtuos, 
spoluzakladatel prestižních 
festivalů (Smiřické svátky 
hudby), popularizátor 
vážné hudby, soudní znalec 
a příležitostný skladatel. 
Jeho televizní, rozhlasové 
a koncertní projekty 
(VIOLINO, Vivaldianno) 
přitahují širokou veřejnost 
autentickou hrou 
a moderními postupy. 
Kromě toho uvádí na 
Dvojce Českého rozhlasu 
vlastní pořad Noční 
Mikrofórum.

Snažím se 
propojovat 
historii houslí 
s jejich vlastními 
příběhy
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inzerce

Potřebujete poradit s Vaším problémem? 
 Pak je tu pro Vás bezplatná 

PORADNA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 4.6., 3.9., 1.10., 5. 11., 3. 12. 

od 18 do 20 hodin 
v sídle OV KSČM Praha 3 v Baranově 1833/11 

Před poradnou od 17 hodin se můžete setkat 
se zastupiteli Městské části Praha 3 

Pavlem Ambrožem a Mgr. Alenou Hronovou 
 

telefon: 734430318, 725646003 
web: www.praha3.kscm.cz   e-mail: ov.praha3@kscm.cz 

Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8 

Praha 3 

Ve školním roce 2015/16 otvíráme
čtyřleté i osmileté studium

Den otevřených dveří:
středa 11.2.2015 16:00 – 18:00

www.gykas.cz
tel: 222 721 118

Spojení: tram 5, 9, 26 nebo bus 136
Dobrá dostupnost od Hlavního nebo Masarykova nádraží

Objednávky inzerce 
do Radničních novin číslo 3/2015 

zasílejte nejpozději 
do 15. 2. 2015 

na RN.inzerce@praha3.cz

Michaela Vejvarová – AC&T Consulting s. r. o.
Vedení účetnictví pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům a SVJ
kancelář – Na vrcholu 17, Praha 3

603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

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

www.diabetologiepraha3.cz

VÝMĚNA ŠPALETOVÝCH OKEN
• jsou okna ve vašem domě v havarijním stavu?
• obtěžuje vás hluk z ulice?
• máte obavy z jednání s památkáři?

To vše mohou vyřešit nová špaletová okna AZ Ekotherm, která jsou vzhledově kopií oken původních, 
tepelně izolačními vlastnostmi však odpovídají moderním oknům s trojskly a hlukový útlum těchto oken 
žádná jiná okenní konstrukce nepřekoná.
Požadavek památkářů na výměnu oken v památkové zóně je jednoznačný. U oken v uliční fasádě 
musí být zachován vzhled, konstrukce a materiál oken. To znamená, že musí být osazena opět okna 
špaletová. Řada dodavatelů však vyrobí a dodá repliku původního okna, ale bez ohledu na současné 
tepelně-izolační požadavky. V konečném důsledku zaplatí
investor drahá špaletová okna bez jakéhokoliv zlepšení jejich technických parametrů.
Proto se firma AZ Ekotherm rozhodla vyvinout a do svého výrobního programu zařadit moderní 
konstrukci špaletových oken. Jsou tvořena venkovním oknem z lepeného dřevěného profilu 
s izolačním dvojsklem, a vnitřním oknem s jednoduchým zasklením.
Naměřené parametry takto vyrobených špaletových oken jsou špičkové.
Koeficient prostupu tepla lého okna Uw=0,9 W/m2K, hlukový útlum Rw=46dB!!
Okno s těmito parametry bohatě splňuje podmínky dotací zelená úsporám a výrazně ovlivní šanci je získat.
Firma AZ Ekotherm vám zajistí kompletní dodávku na klíč, včetně jejího projednání s Památkovým 
odborem MHMP.

AZ Ekotherm spol. s r.o.
Přátelství 207/100
104 00 Praha 10 – Uhříněves
tel.: 267 711 399 / 777 227 786
email : praha@azeko.cz
www.azeko.cz

13. 2.–12. 4. '15

®

®

SPOLEČNÁ VÝSTAVA PEDAGOGŮ V GALERII
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ

A STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1, PRAHA 3

VÝSTAVA SE USKUTEČŇUJE 
ZA PODPORY MČ PRAHA 3
POD ZÁŠTITOU STAROSTKY 
ING. VLADISLAVY HUJOVÉ

GALERIE JE OTEVŘENA 
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU

V PROVOZNÍCH HODINÁCH ŠKOLY

VYSTAVA-SUPS_110x155_repro.indd   1 16.1.15   12:57

�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 to-
pení. Vladimír Tymeš, telefon: 603 937 032, 
www.voda-plyn-tymes.cz.

�n Přímý�zájemce�koupí�dva�byty�v�Praze.�Men-
ší�byt�pro�dceru�1–2+1�a�větší�3–4+1�pro�sebe.�
Platba�hotově,�mohu�nechat�dlouhodobě�byd-
let,� lze� i� zadlužený� nebo� před� privatizací.� Tel.:�
608�661�664.

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

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

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

�n Čistíme�koberce,�sedačky,�postele�ap.�mok-
rou�metodou�profi�stroji.�Ručně�čistíme�kožený�
nábytek,�myjeme�okna�a�podlahy.�Zbavíme�Vás�
špíny,� prachu,� roztočů,� alergenu� a� skvrn� růz-
ných�původů.�Rychle,�kvalitně�a�levně.�Doprava�
Praha�ZDARMA.�Tel.:�777�717�818,�www.cisti-
mekoberce.cz�

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

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

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

�n Družstevní byty: prohlášení vlastníka, 
převody, SVJ, zaměření pasportizace bytů, 
tel.: 724 304 603

�n OPRAVY�KOŽENÉHO�ZBOŽÍ�(kabelky,�peně-
ženky,� kufry,� aktovky)� OPRAVA� OBUVI� (všeho�
druhu)�otevřeno:�8–19,�so:�10–16,�tel:�777�155�
315� praha-žižkov� Táboritská� 15� (tram.� č.� 5,� 9,�
20,�26,�olšanské�nám.)

�n Koupím starožitnosti do roku 1970. Nabíd-
ky volejte na tel.: 725 461 590. Dále nabízím 
vyklízení pozůstalostí z bytů, domů a půd za 
bezkonkurenční podmínky.

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

�n Prodám 3 ks skříně s nadstavbou�
Posuvné� dveře,� barva� dub,� v–200,� š–155,� hl.–
56.�Cena�1ks�3900�Kč.�Tel.:�774�981�217

�n Koupím�péřový�vánoční�stromek,�betlém,�oz-
doby�aj.�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 Účetní�daňová�kancelář�–�MIDATAX�EXPERTS�
s.�r.�o.�–�Vedení�účetnictví,�mzdy,�daňová�přizná-
ní,�služby�daňového�poradce.�Tel.:�604�734�175,�
midatax@midatax.cz

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

�n Učitelka�učí� a�doučuje�německý�a� ruský� ja-
zyk,�tel.:�604�464�510
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Najdete nás na facebooku
facebook.com/praha3.cz
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Atletika je královnou 
sportu
Na Žižkově má úspěšnou družinu. Sportovní klub ZŠ Jese-
niova tvoří téměř pětistovka atletů. Atleti z „Jesky“ jsou 
vidět na všech úrovních atletických soutěží. 

V přípravkách se děti učí 
„chodit“ na hřiště, získat 
kladný vztah ke sporto-
vání. Mladší žactvo se se-

znamuje s atletickými disciplínami 
podrobněji a vyzkouší si i atmosfé-
ru větších závodů. Staršímu žactvu 
se otvírá celá paleta atletických dis-
ciplín a záleží jen na typu závodní-
ka, které se stanou jeho doménou. 
Dorostenci, junioři, muži a ženy již 
tvoří skupiny dle svého hlavního 
zaměření. 

Českým atletickým svazem je 
v našem klubu zřízeno Sportovní 
středisko – tvoří základní článek 
péče o talentovanou mládež. Tvo-
ří jej žáci „sportovních tříd“ ZŠ Je-
seniova a děti z atletického oddílu. 
Žáci mají zajištěnu rozšířenou vý-
uku tělesné výchovy, kterou vedou 
aprobovaní učitelé. V atletickém od-
díle klub zajišťuje možnost tréno-
vat i dětem z ostatních žižkovských 
škol. 

Pořadatelská činnost patří mezi 
významné aktivity klubu. Zajišťuje-
me akce od klubové úrovně po ná-
rodní ligu dospělých. Z akcí pro ve-
řejnost je nejznámější Aprílový běh 
s kuřetem, Běh okolo Vítkova, Běh 
tunelem a Žižkovský kolík. O prázd-
ninách se staly tradicí příměstské 

tábory pro žižkovské děti – Léto 
s Jeskou. Vrcholem naší pořadatel-
ské činnosti bude účast v organi-
začním týmu, který bude zajišťovat 
technické zabezpečení Mistrovství 
Evropy v atletice v O2 aréně. 

Žižkovští atleti z „Jesky“ loni vy-
stoupali na stupně vítězů v přebo-
rech Prahy šedesátkrát. V soutěžích 
družstev získaly stříbrné medaile 
družstva mladšího a staršího žactva, 
dorostenců, dorostenek a juniorky 

byly bronzové. Družstva žáků, do-
rostenek a dorostenců se probojo-
vala do finále mistrovství ČR. Mezi 
jednotlivci nejvíce zazářili junior 
Jan Michalec, mistr ČR v hodu oště-
pem (65,63 m) a starší žák Michal 
Maček, bronzový medailista MČR 
v běhu na 200 m překážek (26,91 s). 
Královna atletika je snad se svou 
žižkovskou družinou spokojena. n

Milan Gála, 
místopředseda SK Jeseniova

Slovo z církví

Světlo hromniční svíce

Milí spoluobčané, dostalo se mi 
té cti zahájit novou rubriku Rad
ničních novin, ve které budou pro
mlouvat představitelé různých 
církví a náboženství sídlících na 
Praze 3. Děkuji redakční radě za 
tuto možnost!

Budete si číst tyto noviny v měsíci 
únoru, na jehož počátku, 40 dní po 
Vánocích, stojí prastarý křesťanský 
svátek vycházející z úryvku Lukášo-
va evangelia, ve kterém Josef s Marií 
přinášejí Ježíška do chrámu a setká-
vají se tam se dvěma starými lidmi, 
Simeonem a Annou. Lidově se tento 
svátek nazývá Hromnice podle tzv. 
hromničních svící, které se v kostele 
ten den žehnají a lidé si je pak odná-
šejí domů. 

Ty svíce se dříve rozsvěcovaly 
spolu s modlitbou zejména při vel-
kých bouřkách, kdy se lidé báli o své 
životy i majetek. Dnes se už málo-
kdo při bouřce bojí (nejvíce asi pej-
skové). Zažíváme ale možná více než 
dříve rodinných a vztahových bou-
řek, které nejednou končí katastro-
fou a celoživotními zraněními. 

Škoda, že nemáme svíci, kterou 
bychom mohli zapálit, a hledět do 
jejího světýlka schopného pomoci 
změnit temnou atmosféru. 

Křesťané v té svíci vidí symbol 
Krista, který i dnes prozařuje tem-
noty milionů lidí na celém světě a je 
s nimi v jejich úzkostech a bouřích. 
A je světlem do jejich nejrůznějších 
strachů, včetně toho největšího, do 
strachu ze smrti. 

Vzpomínám na svoji babičku, 
kterou jsem měl moc rád a která 
měla na Hromnice svátek. Byla pro 
mne v mnohém vzorem. A smrti se 
nebála – byla totiž zvyklá celý život 
rozsvěcet a vnímat světlo hromniční 
svíce! n

Zdenek Wasserbauer

Zdenek 
Wasserbauer, 
farář kostela 
Nejsvětějšího 
Srdce Páně

Žižkovský oddíl SK ZŠ Jeseniova patří k nejúspěšnějším atletickým oddílům 
v Praze

Z klubů a zájmových sdružení

Klub přátel Žižkova působí na Žižkově již bezmála půl století
„A do dalších let bych mu přál 
mnoho nových členů, a aby tady 
lidé našli i nová přátelství,“ říká 
jeho předseda Jan Schütz.

Klub přátel Žižkova (KPŽ) je spo-
lečenstvím lidí, a to nejen těch, kteří 
se na Žižkově narodili, bydlí či zde 
bydleli, ale spojuje je zájem o his-
torii Prahy 3. Kořeny vzniku klubu 
sahají do konce šedesátých let. Jeho 
činnost je spjata s Vlastivědným 
kroužkem, který se zabýval žižkov-
skou tematikou. Zakládající schůze 
Klubu přátel Žižkova, který si dal za 
úkol pořádat přednášky, vycházky 
a vydávat časopis Zpravodaj KPŽ, 
se konala roku 1970. 

Vedle toho ale roku 1990 vznikl 
Muzejní spolek pro Žižkov s časo-
pisem Žižkovská republika. Muzej-
ní spolek ale měl poměrně krátký 
život a pamětníci i zájemci o žižkov-
skou minulost se vrátili k původní-
mu spolku, Klubu přátel Žižkova. 
„V současné době má klub asi padesátku 
členů,“ upřesňuje Jan Schütz, před-
seda KPŽ.

Hlavní náplní spolku Klub přá-
tel Žižkova je přednášková činnost. 
„Přednášky v prostorách našeho klubu 
pořádáme jednou za 14 dní, snažíme 

se, aby přinášely co nejpestřejší témata. 
Přednášející jsou buď hosté zvenku nebo 
se toho ujímáme sami,“ doplňuje Jan 
Schütz. Přednášky klub pořádá ne-
jen ve své klubovně v Blahoslavově 

ulici, ale také v informačním centru 
na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo 
v Domě s pečovatelskou službou 
v Roháčově ulici. „S naší přednáško-
vou činností vyrážíme i za lidmi, kteří by 

se za námi dostali jen těžko,“ říká aktiv-
ní člen klubu Petr Kallista. „A ti, co 
chtějí za námi, nás v klubovně najdou 
každé úterý od 15 do 18 hodin. Kdoko-
li sem může přijít a pobavit se s námi. 

Ukážeme fotky, časopisy noviny, člověk 
tu může načerpat potřebné informace 
a vědomosti,“ pokračuje Petr Kallista.

Mezi další aktivity klubu patří 
pořádání komentovaných vycházek 
po Praze 3 a publikační činnost. Po 
různých zpravodajích a informač-
ních periodikách začal v prosinci 
1998 vycházet klubový časopis Žiž-
kovské listy pod vedením Jiřiny Po-
lanecké, která byla po dlouhá léta 
i předsedkyní spolku. V nedávné 
době klub vydal za grantové podpo-
ry městské části Stručnou historii Žiž-
kova a členové klubu pravidelně při-
spívají také do Radničních novin do 
rubriky „Praha 3 včera a dnes“. 

Klub má vlastní archiv a knihovnu, 
kde se dá nalézt mnohé z blízké i vzdá-
lenější minulosti Žižkova. „Sloužíme 
jako bohatý zdroj informací – pro televizi, 
filmaře i studenty při přípravě diplomo-
vých prací,“ uzavírá Jan Schütz. n

-mot-

Petra Kallistu 
(vlevo) a předsedu 
klubu Jana 
Schütze najdete 
v klubu každé 
úterý od 15 hodin

TJ SPOJE Praha zvou děti 
do oddílu badmintonu

Tréninkové jednotky vedou zkuše
ní trenéři (Míča Jindřich – II. třída 
od roku 1982, Štika Jan – III. třída, 
stávající hráč 1. ligy, Míčová Kateřina 
– IV. třída a Lamačová Jana – bývalá 
hráčka).
Určeno pro děti od 7 do 8 let, trénin
kové jednotky 1–2× týdně – úterky 
a čtvrtky od 16.30 do 18.00 hodin.

Kontakt:

Míča Jindřich
TJ Spoje
Na Balkáně 812
130 00 Praha 3

tel.: 604 442 424
email: badmintondeti@tjspoje.eu

Kontakt:  
Blahoslavova 2/227, pro veřejnost 
otevřeno každé úterý od 15 do 18 
hod., tel.: 222 939 149 (předseda 
spolku), případně tel.: 603 899 493, 
email: kpz@volny.cz

foto: ZŠ Jeseniova
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Z našich škol

Bezpečně na 
ulici i doma
Každý pátek se otevírá služebna 
městské policie v Lupáčově uli
ci dětem ze škol v Praze 3, aby 
se seznámily s činností strážníků 
a s pravidly bezpečného chování 
na ulici, v silničním provozu, doma 
ale i ve světě počítačů.

„Program přednášek je samozřejmě 
uzpůsoben věku dětí tak, aby jim mohly 
porozumět a byly pro ně užitečné,“ při-
bližuje Miroslava Pytlíková, zástup-
kyně ředitele Obvodního ředitelství 
MP Praha 3, která má preventivní 
programy na starosti. Děti z mateř-
ských škol se tak se zásadami bez-
pečného chování seznamují pro-
střednictvím příběhů o medvídkovi, 
a tak se učí, co dělat, když se ztratí 
ve městě, jak se bránit šikaně nebo 
jak navázat bezpečný kontakt s ci-
zím psem.

Strážníci dohlížejí i na bezpeč-
nost dětí při cestě do škol. Na ce-
loroční hlídkovou činnost městská 
policie Praha 3 u základních škol na-
sazuje podle ředitele OŘ MP Duša-
na Machoně vždy maximálně mož-
ný počet strážníků. „V průměru se 
jejich počty pohybují kolem 13. V součas-
né době dozorujeme 11 přechodů u osmi 
základních škol,“ upřesňuje ředitel 
Machoň. n

-mot-

„Včasná příprava dětí na školní docházku je opravdu vidět,“ říká ředitelka 
ZŠ Cimburkova Irena Meisnerová

V čem je Základní škola Cimbur-
kova jiná oproti ostatním školám 
v Praze 3?

Jiná je v tom, že zde vzděláváme 
85 % dětí ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí, a to převážně dětí rom-
ských. Za ta léta máme vyzkoušený 
komplexní vzdělávací program – za-
čínáme Žižkovskou školičkou, kte-
rou máme již rok a za niž jsme moc 
rádi. Máme pro ni vytvořený speci-
ální program, funguje podobně jako 
školka – navštěvují ji děti od 3 do 
5 let a tráví zde celé dopoledne. Ro-
diče za ni nic neplatí, její chod zcela 
financuje městská část Praha 3 a je 
určena dětem, které by jinak školku 

vůbec nenavštěvovaly, a to z mnoha 
důvodů, ať již se jedná o finanční dů-
vody nebo pravidelnost docházky. 
S docházkou do Žižkovské školičky 
problémy vůbec nejsou, děti na ško-
le mají totiž sourozence, spolužáky. 
A v  rodičích se nám podařilo vybu-
dovat ke škole důvěru, což je pro do-
cházku dětí to nejpodstatnější. 

Jak navazuje váš vzdělávací 
program dále?

Pokračujeme přípravným roční-
kem, který je určen pro předškolá-
ky. Navazují běžné třídy základní 
školy, kde se nám daří udržet men-
ší počet dětí. Na škole působí 5 asis-
tentů pedagoga pro sociálně znevý-
hodněné děti a 3 osobní asistenti pro 
děti s poruchami učení. Ale nejdůle-
žitější na této škole je individuální 
přístup k dětem. Využíváme mnoha 
projektů – jednak jsou to projekty 
MŠMT, projekty Magistrátu hl. m. 
Prahy a také projekt OPPA (projekt 
evropských sociálních fondů), které 
nám pomáhají vycházet vstříc potře-
bám našich dětí. Například projekt 
OPPA se zaměřuje na to, aby děti 
pokračovaly dál ve studiu – ať již na 
učňovských školách nebo na odbor-
ných školách – prostě aby neskonči-
ly po devítce na pracáku.

Se  kterými školami v  tomto 
směru spolupracujete?

Spolupracujeme se třemi učilišti 
– Střední odbornou školou stavební 
a zahradnickou na Jarově, odborným 
učilištěm ve Vratislavově ulici na Vy-
šehradě a Středním odborným učili-
štěm gastronomie v Praze 9. Jednou 
týdně se do nich děti chodí podívat, 
přímo tam pracují a zkoušejí si růz-
né obory. Což je pro ně moc fajn, děti 
tam chodí rády a získávají základní 
povědomí o tom, kam by šly po do-
končení základní školy. Vyzkoušejí si 
tam všechno, včetně cesty do školy. 
V tomto směru suplujeme rodiče, a to 
na 100 % – učňáky s dětmi vybírá vý-
chovná poradkyně a učitelé a nejen, 
že je vybírají, ale i vyplňují přihlášky 
a školy s nimi navštěvují.

Přímo na škole působí také níz-
koprahový klub…

Ano, působí tu klub R-Mosty, 
který se do Cimburkovy ulice z Ha-
vlíčkova náměstí přestěhoval společ-
ně se školou. Jsme rádi, že děti tu 
kromě našich kroužků mohou na-
vštěvovat i aktivity, které tu připra-
vují právě R-Mosty. 

Jaké jsou vaše další plány do 
budoucna?

Právě jednáme s radnicí o mož-
nosti otevření druhé dětské skupi-
ny na naší škole. Bylo by bezvad-
né, kdyby se to podařilo – i ve všech 
vládních usneseních totiž zaznívá, 
že čím dříve děti ze sociálně znevý-
hodněného prostředí někam chodí, 
tím lépe se připraví na školní do-
cházku. A podle našich zkušeností 
mohu jen potvrdit, že je to opravdu 
velmi vidět. n

-mot-

ZŠ Cimburkova 18/600
ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
tel.: 222 782 169, 222 782 585 
e-mail: fzsskola@volny.cz
web: www.cimburacka.cz

Přípravný ročník pro předškol
ní děti, dětská skupina Žižkovská 
školička, individuální přístup. Vý
uka probíhá v malých třídních ko
lektivech. Speciální pedagogové, 
psycholog, profesní poradce, pro
tidrogový koordinátor. 

Internetová učebna, multime
diální učebna, interaktivní tabu
le, výtvarná a  hudební pracovna, 
keramická dílna a  cvičná kuchyň, 
kroužky zdarma v rámci projektů.

K zápisu do ZŠ Chmelnice přišlo nejvíce dětí za posledních 25 let, a to 130

Budoucí prvňáčci se 
zapisovali do prvních tříd
Ve středu 21. a ve čtvrtek 22. ledna proběhly na základních 
školách v Praze 3 zápisy do prvních tříd. S velkým zájmem 
se setkal zápis do ZŠ a MŠ Chmelnice, který již první den 
zápisu navštívilo mnoho dětí v doprovodu rodičů, aby se 
od září staly prvňáky této jarovské školy. 

Vněkterých okamžicích se 
před dveřmi učebny, kde 
zápis probíhal, tvořily do-
konce fronty a děti s ro-

diči museli čekat, než na ně dojde 
řada. „Letos se nám podoba zápisu, mys-
lím, opravdu vydařila. Pro budoucí prv-
ňáky starší žáci společně s učiteli poja-
li zápis jako dobrodružnou a zábavnou 
námořní plavbu, na které děti pod ve-
dením zkušených učitelů-lodivodů plni-
ly úkoly a dostávaly odměny,“ popisuje 
ředitel školy Chmelnice Václav Ha-
velka. „Naši školu si měli rodiče možnost 
prohlédnout při dnech otevřených dveří, 
které jsme zorganizovali dokonce třikrát. 
Škola je bezvadně vybavená, družina tu 
funguje až do páté třídy, angličtinu vyu-
čujeme od první třídy,“ vypočítává ře-
ditel Havelka některé z důvodů zá-
jmu rodičů o školu.

Povinnost dostavit se k zápisu 
do první třídy mají děti, které do 31. 
srpna oslaví šesté narozeniny. Ně-
které z nich ale proceduru zápisu 

absolvují příští rok znovu, proto-
že rodiče požádají o odklad škol-
ní docházky. „Přesný počet dětí, kte-
rý od září nastoupí do první třídy, tak 
hned po skončených zápisech neznáme. 

Žádost o odklad školní docházky totiž 
mohou rodiče podávat ředitelům škol 
až do konce května,“ vysvětluje Václav 
Havelka. n

-mot-

Bruslení pod věží pro děti 
ze ZŠ a MŠ Prahy 3

Na období od 1. února do 31. března zajistila třetí městská část na klu
zišti pod Žižkovskou věží bezplatné hodiny bruslení pro děti z MŠ a ZŠ, 
jejichž zřizovatelem je městská část Praha 3. Úplní začátečníci i zku
šení bruslaři mohou zdarma využít výukové kurzy bruslení a zapůjčení 
bruslí.

Kluziště pod Žižkovskou televizní věží už brzy zaplaví malí bruslaři. 
Městská část Praha 3 zde totiž v průběhu února a března zajistila hodiny 
bruslení pro žáky mateřských a základních škol v třetí městské části. Le-
dová plocha bude v tomto období pro školáky k dispozici ve všední dny 
vždy od 9 do 11 hodin dopoledne. 

V ledovém areálu je k dispozici rovněž půjčovna bruslí, kterou budou 
moci zdarma využívat děti všech věkových kategorií. V rámci hodin tělo-
cviku pak bude pro malé i větší bruslaře zajištěna také bezplatná výuka 
bruslení pod odborným vedením.

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

7. a 14. so 15.00–19.00 Keramický 
šperk – dílna pro dospělé

10. a 17. út 17.00–19.00 Kašírování 
a výroba ručního papíru – 
dílna od 10 let

13. pá 17.00 –20.00 Tiffany vitráže 
– dílna od 12 let, přihlášky 
předem

19. čt 17.00–19.30 Drátované man
daly – dílna od 12 let

Nabídka na jarní prázdniny:
23.–27. 9.00–17.00 Povolaní v povolá

ní – příměstský tábor pro děti 
6–12 let

21.–28. Jarní lyžařský tábor,  Pen
zion Prajsko, Jablonec nad 
Jizerou, děti 6–16 let

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

 2. po 16.00–17.00 ukázková a ná
borová hodina karate

17. út 16.15 výtvarná dílna nejen 
pro děti – základy háčkování

Cvičení pro ženy
4. st 19.00 ukázková hodina – 

Jogová aktivní meditace
Pilates út 19.00 hod. ul. Chvalova
Pilates s hlídáním dětí 10.00–11.00 
sudá st a liché po – stále přijímáme 
nové cvičence, první návštěva zdarma

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

10. út 10.00–12.00 Oznamova
cí povinnost v praxi – jak 
postupovat při podezření na 
týrání dítěte, rezervace nut
ná, Jolana tel.: 603 416 724

10. út 19.00–21.00 Průvodce pro
cesem prodeje nebo koupě 
nemovitosti – rezervace nut
ná, Jolana tel.: 603 416 724

13. pá 18.00 Pyžámkový večírek, 
rezervace Jolana 
tel.: 603 416 724

15. ne 20.00 Dvacátá druhá Pro
cházka filmem – Rodinné 
záležitosti

19. čt 16.30–17.30 Kluci, holky 
a agrese, rezervace nutná, 
Jolana tel.: 603 416 724

Po 23. 2. – Pá 27. 2. vždy od 7.30 do 
17.00 Jarní příměstský tábor Nové 
Trojky pro děti od 6 let rezervace nut
ná, Markéta tel.: 774 416 744.

Individuální poradenství 
a mediace
 3. út 16.00–17.00 Dvojčata 

v rodině – rezervace nutná, 
Markéta tel.: 774 416 744

 4. st 18.00–19.00 Sociálně právní 
poradna

13. pá 9.30–11.30 Psychomotorický 
vývoj

16. po 10.00–11.00 Poradna v ob
lasti osobnostního rozvoje

19. čt 17.30–18.00  Jak na poruchy 
učení a chování

20. pá 9.30–11.30 Laktační poradna

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

12. čt  16.00–18.00 Dílna pro rodiče 
s dětmi – Vzkazovník, rezer
vace předem

14. so 16.00–19.00 Dětský karneval 
19. čt 10.00–12.00 Vztahy mezi 

sourozenci – přednáška
Volná místa v kroužcích: každé po 
9.30–10.30 Pilates pro ženy s hlídá
ním dětí a 11.00–12.00 Afro–Latino 
s hlídáním dětí

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

po–čt 14.00–18.00 běžný provoz
pá 14.00–18.00 konzultace
 5. čt Bruslení na Gutovce

10. út Projekce filmu (téma měsíce)
12. čt Workshop na téma „Jak to 

chodí na učňáku?“
19. čt Ukaž, co je v tobě! Soutěž 

o nejlepší impro scénku na 
téma měsíce

24. út Zážitková hra – Získej dobrou 
práci!

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

11. st 18.00–20.00 Prodáváme 
nemovitost – seminář

17. út 15.00–17.00 Masopustní 
jarmark v MŠ Paleček 
(U Zásobní zahrady 6a)

19. čt 8.00–10.30, 15.00–17.00 
Den otevřených dveří v MŠ 
Paleček

23. po – 27. pá Jarní prázdniny – 
Palečkova herna je otevřená po–pá 
9–18 hodin, kurzy dle rozvrhu
Registrace do seminářů a besed na 
kurzyprodeti@rcpalecek.cz.

PROGRAM NA ÚNOR

Výroční členská schůze 
Základní organizace Svazu 
důchodců Praha 3
26. čt 14.00 – Velký sál Střední odbor
né školy stavební a zahradnické, ko
nečná tram. 1, 9 a 11 Spojovací, člen
ský průkaz s sebou

Mamma HELP
Koněvova 150 
tel.: 272 731 000, 272 732 691 
www.mammahelp.cz

 5. čt 15.00 Arte dílna se  Štěpánkou
12. čt 15.00 Malování  s Adou
19. čt 16.00 Cestovatelské okénko 

– M. Hynková „Ještě jednou 
o Indii“

26. čt 16.30  Odborná  přednáška  
o  funkci štítné žlázy 

28. so Výlet z Úholiček do Roztok 
n. Vltavou, příp. až do Černé
ho Vola (dle počasí). Sraz na 
Masarykově nádraží v 9.20 
hod. Odjezd vlaku v 9.40 
hod. Příjezd do Prahy  auto
busem.

Klub přátel Žižkova 
Blahoslavova 2 

10. út 16.30 Žižkov literární – před
náška prof. Jiřího Krause

24. út 16.30 Výroční členská schůze

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940 
email: senior@remedium.cz
Otevřeno: po–čt 9.00–18.00, 
pá 9.00–16.00.

V únoru probíhá zápis na jarní výlety – 
v ceně doprava, vstupy a oběd:
9. 4. čt Hradiště Levý Hradec, zámek 
Nelahozeves, 380 Kč, 21. 4. út Zá
mek Vrchotovy Janovice, Ratměřice, 
Vlašim, 400 Kč, 6. 5. st Zámek Orlík 
a okolí, 420 Kč

Svaz diabetiků ČR
16. po vycházka „Do města ve měs

tě“, sraz 14.00 obchodní dům 
Bílá labuť

20. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou služ
bou, Roháčova 26

Senioři s počítači a tablety opět na Lupáčovce
ZŠ Lupáčova pokračuje ve výu
ce práce na počítačích pro senio
ry. Budou nabízeny tři typy kurzů: 
Základy práce s internetem pro za
čátečníky, Základy práce s table
tem pro začátečníky a Prezentační 
techniky pro babičky. První z kurzů, 
se orientuje na představení inter
netu, práci s prohlížečem a vyhle
dávači a základní práci s emailo
vou schránkou.

Nový kurz s názvem Základy prá-
ce s tabletem pro začátečníky naučí 

základnímu ovládání tabletů, je-
jich nastavování, práci s internetem 
i se základními aplikacemi.

Kurz Prezentační techniky pro 
babičky je vytvořen pro již běžné 
uživatele počítače, kteří se chtějí 
dále zdokonalovat a aktivně praco-
vat s digitálními fotografiemi a pre-
zentacemi. Přihlášení do kurzu se 
uskutečňuje prostřednictvím zápisu 
do archu na vrátnici školy na adre-
se Lupáčova 1/1200, Praha 3, kde 
se zároveň i vybere termín začátku 
kurzu. 

Dále je možné přihlásit se pro-
střednictvím kontaktní osoby Mgr. 
Petry Vaňkové (e-mail: vankova@lu-
pacovka.cz, tel.: 777 478 657). 

Kurzy budou probíhat v od-
poledních hodinách pod vedením 
RNDr. Lenky Pítrové (čtvrtek – Zá-
klady práce s internetem pro začá-
tečníky), Mgr. Petry Vaňkové (stře-
da – Základy práce s tabletem pro 
začátečníky) a Mgr. Karla Zname-
náčka (úterý – Prezentační techniky 
pro babičky). n

-red-

Reflexní pásky 
pomáhají 
seniorům
Vidět a být viděn je základní pravi-
dlo bezpečnosti na silnicích a pro 
chodce jako nejzranitelnější účast-
níky dopravního provozu to platí 
dvojnásob. Ke zvýšení bezpečnosti 
chodců, zejména seniorů, v silnič-
ním provozu pomohou různé re-
flexní doplňky. Městská část Praha 3 
z iniciativy Lucie Vítkovské, zástup-
kyně starostky pro dopravu a parko-
vání, zajistila distribuci reflexních 
pásek do domů s pečovatelskou 
službou, další zájemci si je mohou 
zdarma vyzvednout také v Infor-
mačním centru Prahy 3 na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. n

-mot-

Sdružení 
Buči pomáhá 
potřebným
Sdružení Buči v předvánočním 
čase uspořádalo pro občany Pra
hy 3 a své klienty dvě akce ve svém 
sídle Koněvova 162. Vedle seminá
ře finanční gramotnosti byla uspo
řádána také charitativní sbírka 
oblečení.

První událostí byl dvoudenní vzdě-
lávací program finanční gramotnos-
ti, který měl za cíl pomoci orien-
tovat se jeho účastníkům ve světě 
peněz a financí, upozornit na nebez-
pečí pádu do dluhové pasti a v pří-
padě, kdy předlužení již nastane, 
informovat o právech a povinnos-
tech dlužníka. Následující týden se 
konala charitativní burza oblečení, 
které poskytli sponzoři a členové 
o. s. Buči, a toto oblečení bylo pak 
zdarma rozdáváno těm nejpotřeb-
nějším – osobám ve svízelné sociál-
ní situaci. Na základě četných přání 
účastníků akcí sdružení Buči plánu-
je obě akce zopakovat letos na jaře, 
informace o přesných termínech při-
nese některé z dalších vydání RN. n

-red-

ERGO Aktiv pomáhá 
i poctivou polévkou
Ochutnat skvělé polévky od špičkových kuchařů a přispět 
tak na dobrou věc mohli lidé s Centrem ERGO Aktiv, kte-
ré uspořádalo Polívkovou smršť na podporu provozu cent-
ra pomáhajícího klientům s návratem do běžného života. 

Po sedm dní se na pražském 
Andělu nabízelo sedm růz-
ných polévek od sedmi ku-
chařů. Lidé tak měli ne-

všední příležitost ochutnat polévky 
od kuchařských mistrů, jako jsou 
Roman Paulus, Dita P., Filip Sa-
jler, Ondřej Slanina nebo Radek 
Kašpárek, jejich zakoupením tak 
zároveň podpořili i provoz Centra 
ERGO Aktiv, které pomáhá lidem 
po mozkové příhodě nebo úrazu 
mozku vykročit zpátky do aktivní-
ho života a zvládnout každodenní 
záležitosti od psaní, oblékání, vaře-
ní, cestování MHD až po návrat do 
zaměstnání. 

„Jsme moc rádi, že se nám pro tuto 
akci podařilo získat opravdu špičky naší 
gastronomie, které se pro nás rozhodly 
připravit své oblíbené polévky. Na jejich 
prodeji se podíleli naši klienti a v tako-
vých aktivitách plánujeme pokračovat 

i do budoucna,“ uvedl Jan König, 
projektový manažer centra s tím, 
že to je způsob, jak přivést klien-
ty k tomu, aby se sami zapojili do 
činností, které jim pomáhají získat 
zpět ztracené dovednosti a chuť do 
života.

Centrum ERGO Aktiv můžete 
podpořit také finančním příspěvkem 

na transparentní účet veřejné sbírky 
č. 2134496311/5500. n

-mot-

ERGO Aktiv 
Milešovská 6
email: poradna@ergoaktiv.cz
tel.: 774 939 169

Tiskové 
konference 
Centra ERGO 
Aktiv, které 
podporuje 
městská část 
Praha 3, se 
zúčastnili 
také klientka 
centra Zdena 
Myšáková 
a kuchař Filip 
Sajler (vpravo) 
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Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí
 Ì Pokračování z minulého čísla

Prokop nezaváhá a rozhodne se 
ihned udeřit na soustředění nepříte-
le u města Grimmy. V cestě však leží 
řeka Mulda, která se ukázala být tím 
nejtěžším nepřítelem. 

Fyzikální zákony se nedají okla-
mat, a tak, když se tři řady bojo-
vých vozů brodí paralelně vedle 
sebe, opře se do této mobilní pře-
hrady plnou silou vzdutý vodní tok 
a spoustu vozů zpřevrací. Linie se 
tím rozpadla, lidé i koně se zmítají 
v proudu, několik se i utopí, ostatní 
se z obou břehů snaží vytahovat jed-
notlivé vozy pomocí lan. 

Do všeho zmatku problesknou 
zprávy, že Němci jsou již na druhé 
straně! Fridrich Saský však Proko-
povu rozhodnost postrádal, a tak si 
tuto neopakovatelnou příležitost ne-
chal proklouznout mezi prsty. To, na 
co husité narazili, byl jen průzkum-
ný předvoj v síle několika stovek leh-
kých jezdců. Nebyl je proto problém 
i bez bojových vozů a s necelou po-
lovinou mužstva rozprášit a z větší 
části pobít. Na to kurfiřt saský hodil 
flintu do žita, zapálil stany a vojsko 
rozpustil. 

Cesta je nyní volná, Prokop míří 
na Lipsko a dovolí si dokonce ten 

luxus rozdělit své vojsko do pěti 
proudů, polní vojsko táborů pod Ja-
kubem Kroměšínem postupuje nej-
severněji na Naumburk (až k měs-
tu ale nedojdou, dojemný příběh 
o průvodu dětí, který zastaví roz-
běsněné husity, je jen romantická 
pověst, již proto, že v lednu třešně 
nekvetou), vojsko měst táborské-
ho svazu s hejtmanem Ondřejem 

z Římovic na Altenburk, polní sirot-
čí vojsko vedené Jírou z Řečice  na 
Jenu a nejjižněji vojsko měst sirot-
čího svazu s Janem Královcem na 
Cvikov. Pražané pod Zikmundem 
z Kotenčic vyplňují mezery. Všich-
ni za sebou nechávají spálenou zem. 
Ač dobývání měst a hradů opět ne-
bylo v plánu, z mnoha z nich uprch-
la posádka i zámožní měšťané, takže 

se jich husité zmocňují bez boje. Tak 
padne Altenburk, když husité – dří-
ve, než překvapení obránci stihnou 
uzavřít brány – vskočí do Gery, na-
leznou na radnici místního hraběte, 
kterak s konšely probírá plány obra-
ny (všichni skončí v zajetí). 

K tragédii dojde 25. 1. 1430 v Plav-
ně. Jindřich z Plavna a na Kyn žvartě 
navrhne husitům kapitulaci města 
i hradu výměnou za svobodný od-
chod posádky, husité vyšlou na hrad 
parlamentáře, ti jsou ale při průcho-
du městem od hysterických měšťanů 
povražděni. Rozzuření husité do-
budou město i hrad naráz útokem, 
Plavno je vypáleno a přeživší muži 
svrženi z hradeb. Hrůzy ale nekon-
čí, husité se nevrací zpátky do Čech, 
nýbrž pokračují dále na západ do 
Duryňska a Frank. Padne Hof, vy-
hoří Münchberk a Kulmbach. Na 
odpor se pokusí postavit branibor-
ský kurfiřt Fridrich Hohenzollern-
ský, za opěrný bod si zvolí Bayreuth. 
Ovšem husité jsou před Bayreuthem 
dříve, než mu dorazí posily, z měs-
ta nejprve uprchne posádka a za ní 
i Fridrich. Jako kořist pak husitům 
padne do rukou nejen nahromaděná 
výzbroj, nýbrž i Fridrichovy osobní 
věci. Cílem je nyní Bamberk. n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Praha 3 včera a dnes
Baklovka

Baklovka byla neupravený terén, 
čekající na kultivaci a vznik no-
vých ulic. Nacházela se přibližně 
mezi křižovatkou ulic, o kterých 
jsme psali v Radničních novinách 
z ledna roku 2015, tvořenou uli-
cemi Táboritskou a Ondříčko-
vou. Ohraničena byla dnešními 
ulicemi Jičínskou, Radhošťskou 
a Přemyslovskou.

Ještě počátkem dvacátých let 
20. století se jednalo o velkou ne-
zastavěnou plochu, které se také 
říkalo „zelený lajntuch“. Využívala 

se různě. Pralo se zde prádlo a zá-
roveň i sušilo, občas zde hostovaly 
kolotoče a cirkusy. Své místo zde 
měly i tři hřiště na kopanou: Me-
teor Vinohrady, vinohradská Vik-
torie a žižkovské Pražské sportovní 
sdružení. Hlavně děti zde měly své 
„eldorádo“. Tato idyla však právě 
končila.

První velkou stavbou byla v roce 
1924 započata a v roce 1927 dokon-
čena Odborná škola nábytkářské-
ho průmyslu na Kollárově náměstí 
– nyní Žižkovo náměstí. V současné 

době má škola název Střední umě-
leckoprůmyslová škola. Nedaleko 
od této školy se nachází další pozo-
ruhodná stavba. Jedná se o funkci-
onalistický malobytový blok domů 
v Radhošťské ulici s čp. 1623. Po-
staven byl v letech 1925–1927 podle 
projektu architekta Evžena Linhar-
ta. Jedná se o špičkové dílo české ar-
chitektury. Poprvé se zde uplatnilo 
řešení, které je přechodem od ulič-
ní výstavby k zástavbě rozptýlené. 
Ve vnitrobloku, který je zčásti tvo-
řen právě dvorem tohoto stylového 

domu, je dětské hřiště, které je po-
zůstatkem bývalé Baklovky. 

Domů rychle přibývalo. Větši-
nou se stavělo od jara do podzimu. 
Po zimě pak následovalo stěhová-
ní nájemníků. Rekordní stavbou 
v délce trvání byl dům čp. 1558, 
na rohu ulic Přemyslovská a Bara-
nova, stavitele Smlsala, který byl 
postaven v roce 1935 za tři měsíce 
a deset dní. Jeden z prvních domů 
na rohu nynějších ulic Křišťanovy 
a Baranovy, podle projektu arch. 
Dryáka, byl postaven pro úředníky 

ČSL Tabákové režie za tzv. první 
republiky. Poslední volné parce-
ly na Baklovce byly zastavěny ko-
lem roku 1960. Jednalo se o dům 
na rohu ulice Lucemburské a Ba-
ranovy, včetně dvou domů v ulici 
Baranova.

Mnozí ze starších spoluobčanů 
mohou potvrdit, že v zimních měsí-
cích a při dostatku sněhu, byla celá 
ulice Radhošťská vyhrazena pro 
sáňkování dětí a mládeže z okol-
ních ulic, a to bez omezení. n

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

Dům pro úředníky ČSL Tabákové režie, stojící na rohu Křišťanovy a Baranovy ulice od 30. let 20. století, dnes tvoří pevnou součást blokové zástavby

Prokopovu náměstí 
dominuje netradiční 
socha Jaroslava 
Haška od Karla 
Nepraše

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 pozitiv

ní zážitek s ostatními obyvateli třetí 
městské části. Radniční noviny Pra
hy 3 zavádějí novou rubriku „Dobrá 
zkušenost“, která poskytne prostor 
všem, kteří chtějí sdílet s ostatními 
to dobré, co je v běžném životě na 

Praze 3 potkalo.

Napište nám na adresu: 
Radniční noviny Prahy 3, Havlíč

kovo náměstí 11, Praha 3, 130 85 
nebo na email: RN@praha3.cz.

Těšíme se na vaše dobré 
zkušenosti!
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Infocentrum zve na debatu se skauty, koncert i vlastivědné procházky

Únorový program Informačního 
centra Prahy 3 zvláště potěší mi
lovníky pasivního i aktivního po
znávání historie a na své si přijdou 
také příznivci pěveckého umění. 
Chybět ovšem nebudou ani tra
diční filmové projekce, přednášky 
nebo autorské čtení.

V úterý 10. února představí své kni-
hy žižkovská spisovatelka Irena 
Dousková, autorka populárního díla 
Hrdý Budžes, jehož divadelní zpraco-
vání s Bárou Hrzánovou v hlavní 
roli slavilo mimořádný úspěch na 
mnoha domácích scénách.

Středa 11. února pak bude v info-
centru věnována historii skautingu 
v Praze a zvláště na Žižkově. Pozvá-
ní k debatě totiž přijali Mgr. Slavo-
mil Janov, kterého skauti znají pod 

jménem Nashville, a také Eduard 
Marek, žižkovský rodák, čestný ob-
čan Prahy 3 a především dlouho-
letý člen čestného Svojsíkova od-
dílu a Skautského oddílu Velena 
Fanderlíka.  

O den později se mohou filmoví 
fanoušci těšit na projekci dokumen-
tárního filmu Magický hlas rebelky, 
který o zpěvačce Martě Kubišové 
natočila režisérka Olga Sommerová. 

V pondělí 16. února rozezní pro-
story infocentra koncert hudební-
ho souboru ACANT, jehož tématem 
bude „Láska napříč hudebními žán-
ry“. Zazní písně od G. Gerschwina, 
J. Ježka, Bee Gees nebo lidové písně. 

Na středu 18. února je plánována 
další přednáška Ing. Milana Hav-
la, který tentokrát bude diskutovat 
o výskytu toxických látek v bytě.

I v letošním roce infocentrum 
navazuje na populární cyklus vlas-
tivědných procházek, poprvé se 
budou moci zájemci vydat v úte-
rý 24. února na prohlídku prostor 
Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly na Žižkově náměstí a následně 
také nedalekého hotelu Theatrino. 

Ve středu 25. února se na od-
borném semináři dozvíte „Jak pro-
dat nemovitost“, Marián Liška to-
tiž nejen krok po kroku ukáže, co 
vše je nutné pro úspěšný, bezpeč-
ný a výhodný prodej nemovitos-
ti, ale prozradí také některé triky, 
které realitní makléři s oblibou 
používají.

Únorový program uzavře ve čtvr-
tek 26. února promítání filmu Želez-
ná Lady o Margaret Thatcherové. n

-red-

Historii 
skautingu 
představí 
také čestný 
občan Prahy 3 
Eduard Marek 
(vlevo) 
ve středu 
11. února 

Praha 3 jednala o dalším postupu nominace 
Plečnikova chrámu do UNESCO
Dne 22. ledna proběhlo jednání mezi představiteli žižkovské radnice, mini sterstva kultury a Ná-
rodního památkového ústavu, které mělo za cíl zrekapitulovat společné úsilí a vytyčit nové úkoly 
při přípravě žádosti, která by chrám posunula blíž k zapsání do UNESCO.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad

PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3

 únor
10. února | 18.00 hod. | Autorské čtení Ireny Douskové

11. února | 9.00 hod. | Loutkové divadlo pro děti z MŠ a ZŠ 
(zadané představení)

11. února | 17.00 hod. | Přednáška a beseda o historii skautingu 
v Praze od Svojsíka k Foglarovi – přednášející Slavomil 
Janov, host Eduard Marek

12. února | 18.00 hod. | Filmová projekce – Magický hlas rebelky 
(o životě zpěvačky Marty Kubišové)*

16. února | 19.00 hod. | Hudební koncert souboru ACANT – 
„Láska napříč hudebními žánry“

18. února | 17.00 hod. | Přednáška o výskytu toxických látek v bytě

24. února | 10.00 hod. | Vlastivědná procházka – prohlídka interiéru 
SUPŠ a hotelu Theatrino, Bořivojova ulice 
(sraz v 10 hod. před SUPŠ na Žižkově náměstí 1, Praha 3)

25. února | 17.00 hod. | Přednáška na téma „Jak prodat nemovitost“

26. února | 18.00 hod. | Filmová projekce – Železná Lady 
(v hlavní roli s M. Streep)*

* 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
www.praha3.cz
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Během diskuze každá ze zúčast-
něných stran přednesla svoje 
zkušenosti a poznatky z do-
savadní přípravy žádosti, a to 

v problematice zpřístupnění kostela ve-
řejnosti, financování oprav, dalších pra-
cí na management plánu a nominačních 
jednání se slovinskou stranou. Všechny 
tyto body jsou totiž nedílnou součástí 
přípravy dokumentace, která bude za-
slána příslušným orgánům a předložena 
při nominaci na seznam UNESCO. 

Podle Alexandera Bellu, zástupce 
starostky pro oblast kultury a zahranič-
ních vztahů, je reálná obnova kostela 
klíčová. Městská část Praha 3 dlouho-
době finančně pomáhá s opravami, jež 
kostel vyžaduje. V minulosti proběhla 
rekonstrukce věže, v tomto roce jsou na-
plánovány restaurátorské práce na její 
fasádě, které proběhnou s finanční po-
mocí Prahy 3. 

Městská část Praha 3 chce navázat 
úzké partnerské vztahy se slovinskou 
Lublaní, místem, odkud vyšel podnět 
na společnou nominaci nadčasové Pleč-
nikovy architektury na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO. 
Z jednání také vyplynulo, že s aktivita-
mi okolo nominace může výrazně po-
moci Informační centrum Praha 3, které 
se nachází v blízkosti kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně, kde můžou probí-
hat podpůrné akce různého charakte-
ru a zejména bude trvale prezentován 
postup nominačních prací. Do třetice 
uspořádá městská část ve spolupráci 
s památkovým ústavem a ministerstvem 
kultury na jaře letošního roku meziná-
rodní odborný seminář, který bude vě-
nován mimořádné hodnotě Plečnikova 
díla na příkladu kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně. n
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