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sloupek

veškerým svým snažením dlouhodobě 
usiluji o  to, aby městská část Praha  3 
byla krásným a příjemným místem pro ži-
vot. Jako radní pro strategické plánova-
nání, kulturu a zahraniční vztahy věřím, že 
v těchto oblastech svým dílem přispívám 
aktivně k tomu, aby se z naší čtvrti stala 
progresivní, rozvinutá a pestrá část Pra-
hy, kam se lidé rádi vrací. Nespočet spo-
lečenských akcí a živé ulice ale samozřej-
mě nejsou ani zásluhou mojí, ani dalších 
volených představitelů Prahy  3, nýbrž 
především zásluhou občanů, pořadatelů 
a z velké části i podnikatelů, kterým bych 
chtěl tento sloupek zejména věnovat.

„Trojka” je z  mého pohledu ideálním 
místem pro založení fi rmy či podnikání! 
Důvodů pro takové tvrzení je hned ně-
kolik. Jedním z nich je poloha poblíž srd-
ce našeho města, tedy nedaleko centra. 
Dalším je krása a architektura, kterou se 
můžeme kochat v ulicích, aniž by nás to 
unavilo. I  to může být velkým lákadlem 
pro klienty a zákazníky.

Na území Prahy 3 funguje pouze jedno 
velké nákupní centrum, v důsledku čehož 
vzniká příležitost pro otevírání malých a ne-
závislých obchůdků, které nejsou tlačeny 
konkurencí velkých fi rem a jejich dumpin-
govými cenami. Obyvatelé Trojky mi jistě 
dají za pravdu, že sami jsou zvyklí nakupo-
vat u svého řezníka nebo v oblíbených la-
hůdkách či využívat služby šikovného šev-
ce a zdatného opraváře. Neméně důležitá 
je i výše nájemného v komerčních prosto-
rách, která je zcela konkurenceschopná. 
V neposlední řadě je to atmosféra a pří-
stup nás všech, který podporuje živnosti.

Pro další rozvoj v  tomto směru bo-
juji za to, aby v prostorách bývalých lázní 
v Husitské, které nyní chátrají, vznikl podni-
katelský HUB, neboli prostor pro setkávání, 
realizaci nápadů a vzájemnou spolupráci.

Jako ekonomicky liberálně smýšlející 
politik se snažím pohlížet na Prahu 3 jako 
na živý organismus tvořený mnoha buň-
kami, které v souhrnu představují spolu-
pracující celek. Jdu tomu vstříc a společ-
ně s  vámi se snažím vytvářet vyhovující 
podmínky a prostor pro rozvoj podniká-
ní. Takže společně plňme naše sny, buď-
me odvážní, podnikejme a spoluvytvářej-
me kladný obraz naší Prahy 3.

Alexander Bellu
radní pro strategické plánování

Zastupitelstvo Prahy 3 
schválilo dotace 
pro rok 2016
Zastupitelé na svém zasedání 22. března 2016 schválili 
fi nanční prostředky formou dotací z dotačního fondu 
a formou bezúročných fi nančních výpomocí z Fondu 
obnovy a rozvoje.

Dotační systém MČ Praha 3 je 
prioritně zaměřen na široké 
spektrum veřejných sociál-
ních, zdravotních, kulturně 

výchovných, volnočasových a ekolo-
gických aktivit všech věkových a soci-
álních skupin obyvatel.

Jednotlivé dotační programy byly 
podpořeny takto:
 v dotačním programu pro oblast 

kultury bylo mezi 63 projektů roz-
děleno 4,365 mil. Kč, 

 v dotačním programu pro oblast vol-
nočasových aktivit dětí a mládeže 

bylo mezi 50 projektů rozděleno 
3,166 mil. Kč, 

 v dotačním programu pro oblast tě-
lovýchovy a sportu bylo mezi 60 pro-
jektů rozděleno 4,379 mil. Kč, 

 v dotačním programu pro oblast ži-
votního prostředí bylo mezi 20 pro-
jektů rozděleno 833 tis. Kč, 

 v dotačním programu pro sociál-
ní oblast a zdravotnictví bylo mezi 
54 projektů rozděleno 5,228 mil. Kč. 

Mezi úspěšné žadatelé, kteří řád-
ně splnili podmínky některého z pě-

ti dotačních programů, bylo rozděle-
no téměř 18 mil. Kč z celkové částky 
asi 19,67 mil. Kč, kterou tvoří fi nanční 
prostředky vyčleněné z rozpočtu běž-
ného roku ve výši 4 % běžných výdajů. 
Zbylé fi nanční prostředky ve výši téměř 
1,7 mil. Kč budou k dispozici na poskyt-
nutí dotací mimo vyhlášené dotační titu-
ly. Tyto prostředky byly vyčleněny v sou-
ladu se zásadami a ve smyslu ustanovení 
§10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů. 

-red-
  Více na str. 6 a 7 

Operace Čistá 
Trojka zahájena
Počátkem dubna uvedla radnice Pra-
hy 3 v život projekt Čistá Trojka. Obyva-
telům zdejší městské části tak předala 
k užívání efektivní nástroj, který jí pomů-
že hrát aktivní roli při udržování pořád-
ku a čistoty v lokalitě.   

Více na str. 3

Objekt radnice 
v Lipanské čeká 
rekonstrukce
Příprava rekonstrukce budovy radni-
ce Prahy 3 v Lipanské ulici se dostala 
do poslední fáze. Hodnotící komise ny-
ní posuzuje vybrané nabídky, z nichž vy-
jde jasný vítěz. Do roka by pak měla zre-
konstruovaná budova sloužit veřejnosti.

Více na str. 4

Participativní 
rozpočty: 
stále máte šanci
Až do  poloviny dubna mají obyvatelé 
Prahy  3 příležitost přicházet se svými 
nápady, kam může radnice směrovat 
část peněz ze svého rozpočtu. Na vy-
lepšení veřejných prostor, nový mobiliář 
nebo třeba na výsadbu zeleně vyčlenila 
letos dva miliony korun.

Více na str. 4

říká Ondřej Neff   str. 13

„Vůbec nechápu 
nenávist vůči 

Žižkovské věži,“ 

Vážení 
podnikatelé 
a živnostníci 
z Prahy 3,
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zpravodajství

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE

„Při vyhodnocování dotačního programu v oblasti volnočasových aktivit 
jsme dbali na pestrost jeho obsahu, ale také jsme se snažili o zachování 
již známých a ověřených akcí,“ říká Lucie Vítkovská, předsedkyně výboru 
pro výchovu a vzdělávání.

Co je úkolem výboru pro výchovu 
a vzdělávání?
Z hlediska městské části Praha 3 je 
neodmyslitelnou součástí školského 
systému právě výbor pro výchovu 
a vzdělání, který je iniciativním a po-
radním orgánem Zastupitelstva měst-

ské části Praha 3 pro oblast  předškol-
ní, školní a mimoškolní výchovy dě-
tí a mládeže. Svoji činnost vykonává 
prostřednictvím členů výboru v sou-
ladu se schváleným jednacím řádem. 
V případě potřeby je vyžadována spo-
lupráce, účast a stanoviska zaměst-
nanců Úřadu městské části Praha 3 
či externích odborníků na konkrét-
ní problematiku. Výbor v součinnos-
ti s kompetentním členem RMČ při-
pravuje a projednává stanoviska, ná-
vrhy, podněty a připomínky v oblasti 
výchovy a vzdělávání. Doporučuje 
RMČ a ZMČ návrhy řešení.

Kolik členů má? Můžete je představit? 
Výbor se skládá z devíti členů, kte-
ří jsou navrženi napříč politickým 
spektrem, jak z řad koaličních, tak 
i opozičních klubů. Konkrétně jsou 
to Martin Dlouhý, Alena Hronová, 
Pavlína Malinová, Bohuslav Nigrin, 
Gabriela Pecićová, Josef Pospíšil, 
Lýdia Říhová, Marta Vrabcová a já.

Jak často se výbor schází? Jaký je 
obvyklý průběh jednání?
V letošním roce má výbor pro výcho-
vu a vzdělání naplánováno pět jed-
nání. Jejich počet se může změnit 
v závislosti na nutnosti projednání 
různých záležitostí. Na jednání jsou 
probírána aktuální témata.

Ovlivňuje výbor přímo běh měst-
ské části a jejích obyvatel? Jakým 
způsobem?
Jako poradní orgán je výbor pro vý-
chovu dozorem nad strukturou škol-
ství a jeho hlavním úkolem je pří-
prava doporučení a návrhů řešení 
různých záležitostí, které předkládá 
ZMČ. Například hlavní náplní před 
prázdninami je organizace režimu 
mateřských školek. 

Jaký byl program jednání výboru 
v nedávné době?
Jako nově zvolená předsedkyně 
jsem zatím měla možnost s členy 

výboru pro výchovu a vzdělání hod-
notit dotační program v oblasti 
volnočasových aktivit. Při vyhod-
nocování těchto volnočasových ak-
tivit jsme dbali na pestrost obsahu 
programu, ale také jsme se snažili 
o zachování již známých a ověře-
ných akcí. I nadále chci pokračovat 
v tom, aby výbor přispíval k roz-
voji školství a školských aktivit 
na Praze 3. 

Miroslav Štochl

VÝBOR PRO VÝCHOVU 
A VZDĚLÁVÁNÍ

předsedkyně: Lucie Vítkovská
členové: Martin Dlouhý, Alena 
Hronová, Pavlína Malinová, 
Bohuslav Nigrin, Gabriela Pecićová, 
Josef Pospíšil, Lýdia Říhová, 
Marta Vrabcová
tajemník: Jana Vargová
tel.: 222 116 357
e-mail: janav@praha3.cz

RMČ schválila konání 
akce Apríles
RMČ schválila dne 21. 10. 2015 usne-
sením č. 770 konání akce Apríles dne 
23.  4. 2016 v  parku Parukářka. S  ko-
náním akce souhlasila RMČ ještě před 
schválením manuálu, ale i tato akce musí 
podmínky stanovené v manuálu dodržet.

Rada MČ Praha 3
2. 3. 2016

Rozšíření stanovišť kamer
RMČ schválila rozšíření počtu kamer 
v  oblasti cyklostezky u  Tachovského 
náměstí, na Žižkově náměstí a Kostnic-
kém náměstí. Na  těchto místech do-
chází k páchání trestné činnosti i k ru-
šení nočního klidu. Lokality byly vybrány 
ve spolupráci s policií. 

Zajištění oprav volných bytových 
jednotek v majetku MČ P3
Rada rozhodla o  zajištění oprav, neboť 
stav bytových jednotek neodpovídá plat-
ným normám. Plánovanými opravami 
budou bytové jednotky uvedeny do pro-
vozuschopného stavu tak, aby mohly být 
využívány k nájemnímu bydlení. 
 
Rada MČ Praha 3
14. 3. 2016

Aktualizace programu 
regenerace městské památkové 
zóny Praha 3
Část území Prahy 3  je od roku 1993 pa-
mátkovou  zónou. Přijatý dokument nava-
zuje na program regenerace městské pa-
mátkové zóny, došlo k  částečně změně 
struktury dokumentu, který reviduje a do-
plňuje stávající části programu regenerace.

Zprovoznění zón placeného 
stání v oblasti Jarova
Rada vzala na  vědomí nařízení hl. m. 
Prahy a žádá o zprovoznění nové čás-
ti placeného stání od 1. 9. 2016. Záro-
veň schválila v  souladu s  novým cení-
kem dvě tarifní pásma pro návštěvnická 
stání v lokalitách návštěvnického a smí-
šeného stání, a  to 20  Kč/hod pro ulici 
Koněvova a 15 Kč za  hodinu pro ostatní 
lokality nové části placeného stání.

Rekonstrukce bytového domu 
Bořivojova 27
Rada vzala na  vědomí o  vyhodnocení 
veřejné podlimitní zakázky na  stavební 
práce a vybrala nejvhodnější nabídku – 
fi rmu Bau plus, a.s. Rekonstrukce bude 
zahájena v dubnu a potrvá přibližně rok. 

Zastupitelstvo MČ Praha 3
22. 3. 2016

Použití prostředků z Fondu 
obnovy a rozvoje
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí ná-
vratných fi nančních výpomocí z Fondu 
obnovy a rozvoje pro SVJ Laubova 10, 
SVJ Bořivojova 9, SVJ Ambrožova 14 
a SVJ Baranova 13.

Zásady poskytování dotací mimo 
vyhlášené dotační programy
Zastupitelstvo schválilo zásady poskyto-
vání dotací mimo vyhlášené dotační pro-
gramy, což rozšiřuje možnosti dotační 
politiky. Umožní tak poskytovat i dotace 
na  projekty, které se svým charakterem 
vymykají vyhlášeným dotačním progra-
mům. Žádosti bude projednávat výbor 
pro dotační politiku a schvalovat je bude 
zastupitelstvo.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na odboru občansko správním, od-
dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

Už za dva roky bude z hlavního 
nádraží a z metra C přímý výstup 
na Žižkov
Už několik let radnice Prahy 3 usiluje 
o prodloužení výstupů z hlavního nádraží 
tak, aby jimi lidé mohli vystoupit přímo 
na Žižkov a na Vinohrady. Studie počítá 
se systémem schodišť, výtahů a chodníků, 
které by pomohly překonat převýšení nad 
nádražím a umožnily chodcům se bezpečně 
dostat do Italské a Seifertovy ulice.

Podle vyjádření Tomáše Drmo-
ly z Generálního ředitelství 
Správy železniční dopravní 
cesty (SŽDC) se momentál-

ně zpracovává dokumentace k územ-
nímu řízení. Předběžná stanoviska 
k tomuto projektu již vydaly i Institut 
plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy a Národní památkový ústav.

„Na posledním Výboru pro územní roz-
voj Prahy 3 jsme vzali na vědomí zprávu 
o stavu přípravy stavby s tím, že chceme 
společně s Prahou 2, na jejímž území se 
bude stavba realizovat, tento projekt ko-
ordinovat a SŽDC poskytovat maximál-
ní součinnost,“ řekla starosta Vladisla-
va Hujová. Podrobnější představení 
oběma městským částem proběhne 
poté, co bude dokumentace rozpra-
cována do detailnější podoby. Zá-
kladním cílem stavby je prodlouže-

ní severního podchodu hlavního ná-
draží do prostoru navazujících výstu-
pů směrem na městskou část Praha 3 
a Praha 2. Napojení směrem na Pra-
hu 3 bude navrženo vyústěním pěší 
trasy ze severního podchodu do uli-
ce Seifertova a dále propojením přes 
plánovaný administrativní komplex 
Churchill Square, který zde už něko-
lik let chystá vybudovat společnost 
CR-City. A právě v souvislosti s roz-
dílnými termíny výstavby obou pro-
jektů lze předpokládat, že realizace 
proběhne v etapách.

„Získá-li projekt po svém dopracování 
do detailů příslušné územní rozhodnutí, 
měla by jeho realizace začít v polovině ro-
ku 2018,“ domnívá se starostka Hujo-
vá, která jako mnoho občanů ze Žiž-
kova a Vinohrad, či studentů Vysoké 
školy ekonomické, považuje za ne-

vyhovující stávající napojení měst-
ské části na hlavní nádraží. Na face-
bookových stránkách dokonce proto 
vznikla i „Iniciativa legálně na nádra-
ží“,  jejímž cílem je podpořit snahu 
zpřístupnit pražské hlavní nádraží 
i z Vinohrad a Žižkova. „Tuto snahu 
velmi vítám,  protože jako členka správ-
ní rady VŠE názory pedagogů a studen-
tů znám,“ řekla starostka Vladislava 
Hujová.

Pěší přístup mezi Vinohrady a Žiž-
kovem na jedné straně a Prahou 1 
na straně druhé přeťala už před lety 
frekventovaná magistrála. Pro pěší to 
znamená vážit cestu na vzdálené pře-
chody buď u Národního muzea, ne-
bo u Bulhara. Přímá cesta neexistuje. 
Lidé si proto cestu zkracují. Od Vino-
hradské ulice chodí po úzkém obrub-
níku Legerovy ulice. Nedaleko Seifer-

tovy ulice zase hlavně studenti VŠE 
používají služební železniční pře-
chod a „na černo“ překonávají roz-
sáhlé kolejiště hlavního nádraží. Sa-
motní studenti přiznávají, že přestup-
ky při přecházení kolejí dělají i oni sa-
mi. I proto naléhají na bezbariérové 
propojení. „Chceme prodloužit podchod, 
aby tisícovka lidí, zejména studentů, ne-
musela denně běhat přes koleje a hledat 
díry v plotě,“ říká mluvčí Iniciativy le-
gálně na nádraží Filip Dočekal. Podle 
šetření na místě vyšlo, že přes koleje 
přejde zhruba 150 lidí za hodinu, te-
dy až 1800 lidí denně. Legální cesta 
vede několik set metrů dlouhou okli-
kou po 30 centimetrů širokém chod-
níku na Wilsonově ulici, vedle které-
ho leží nejhlavnější čtyřproudový sil-
niční tah v Praze. 

Saša Kroucký

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

SEVERNÍ PODCHOD
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Operace Čistá Trojka zahájena
Vyřešit problém s přeplněným kontejnerem nebo znečištěným chodníkem 
na Praze 3 vám od počátku měsíce pomůže služba Čistá Trojka, která podobné 
nedostatky monitoruje a ihned řeší. Vedle klasické telefonní linky je dostupná 
přes web uzpůsobený jak pro počítače, tak chytrá mobilní zařízení, takže ji 
máte neustále po ruce.

„R adnice poskytla obyvate-
lům zdejší městské části 
efektivní nástroj, díky ně-
muž můžou hrát aktivní 

roli při udržování pořádku a čistoty v loka-
litě,“ shrnuje starostka Vladislava Hujo-
vá. Rozhraní je srozumitelné a jedno-
duché, ovládání intuitivní: stačí, když 
na přehledné mapě městské části ozna-
číte místo, kde evidujete nepořádek 
nebo třeba poškozený mobiliář, a dopl-
níte stručný popis zjištěného stavu. Při-
jetí podnětu vám ihned potvrdí mail, 
který dorazí do vaší schránky. S kon-
krétním řešením vás pak seznámí dis-
pečer Čisté Trojky nejpozději následu-
jící pracovní den. Dodávka s kapacitou 
odvozu odpadu až 2 m3 vybavená 

navigací, vysavačem psích exkremen-
tů, tlakovým čističem, dezinfekčními 
prostředky a dalšími pomůckami pro 
úklid umožní terénním pracovníkům 
Čisté Trojky řešit akutní případy sou-
visející hlavně s nepořádkem prakticky 

ihned. Hlášené podněty, jejichž pova-
ha se bude vymykat z běžných kom-
petencí akční hlídky Čisté Trojky, jako 
je třeba nefunkční pouliční osvětlení, 
postoupí dispečink odpovědné orga-
nizaci. I v tom případě ale zajistí, aby 

byl hlášený problém skutečně vyřešen 
a oznamovatel se o tom dozvěděl. „Funk-
ce pracovníků operujících v terénu je vlast-
ně dvojí: jednak budou na pokyn dispečera 
dokumentovat a odstraňovat nahlášené ne-
dostatky, jednak je mají sami aktivně vyhle-
dávat a hlásit,“ upřesňuje vedoucí od-
dělení správy zeleně Jana Caldrová.
Čistá Trojka nabídne i souhrnný pře-
hled všech podnětů. Historie při-
jatých hlášení včetně detailů je-
jich řešení bude mít podobu mapy. 
Na stránkách www.cistatrojka.cz na-
jdete výhledově i další užitečné tipy 
a informace, jako jsou třeba seznamy 
stanovišť nádob na tříděný nebo nebez-
pečný odpad. 

Miroslav Štochl

 zpravodajství

JAK VYZRÁT NA PŘEPLNĚNÉ 
KONTEJNERY

Vytipujte si dny, kdy probíhá svoz odpadu, 
a kontejnery jsou prázdné.

Odpadky odnášejte pravidelně po menších 
částech například cestou do práce, na ná-
kup nebo při podvečerním venčení psa.

Pokud neuspějete u stanoviště kontejnerů, 
kam pravidelně chodíte, zkuste další místo. 
Obvykle je nedaleko.

Plastové lahve před vhozením do kontejne-
ru sešlápněte na minimální objem.

Menší lehký papírový nebo plastový odpad 
balte, aby ho vítr neroznášel po okolí, po-
kud kontejner zůstane nedovřený.

Pokud někde zpozorujete nepořádek, 
použijte službu Čistá Trojka.

JAK SLUŽBA FUNGUJE?
  na mapě webu označíte vybra-

nou lokalitu
  uvedete své jméno a stručný 

komentář
 na váš mail dorazí potvrzení
  nejpozději v průběhu následující-

ho pracovního dne obdržíte infor-
maci o řešení

 hotovo

K JAKÝM TYPŮM HLÁŠENÍ 
SLOUŽÍ?
 Úklid ulic 
 Poškozený mobiliář
  Přeplněné kontejnery na tříděný 

odpad
  Nepořádek kolem sběrných 

nádob na komunální odpad
  Psí exkrementy
  Chybějící sáčky na psí exkrementy
  Veřejné osvětlení
  Veřejná zeleň (nepořádek, projevy 

vandalismu)
  Dětská hřiště (nepořádek, projevy 

vandalismu)
  Černé skládky
  Další podněty Čisté Trojce

Stránky  www.cistatrojka.cz  jsou 
k  dispozici nonstop, telefonní lin-
ka 777  269  959 v  pracovní dny 
od 9.00 do 17.00 hodin.

Jsem častým návštěvníkem Prahy 3, ať už ze služeb-
ních důvodů, tak i z důvodů rodinných. Praha 3 se 
rozhodně pozitivně mění. Co však zůstává ostudné, je 
marný boj se sprejery a vandalismem vůbec. Není to 
oproti ostatním městský částem Prahy nic vyjimečné-
ho, ale ve srovnání s Evropou, a to i tou východní, je 
to hodně špatné. Navíc se zdá, že se dostatečně nepro-
vádí drobná každodenní údržba a očista města. Pro 
příklad posílám foto zákoutí u vstupu do Olšanských 
hřbitovů. Ten nepořádek je zjevně delší dobu a ne-
chává chladným kompetentní osoby, fi rmy a i toho 
stánkaře v okolí, kterému nevadí, že prodává květiny 
obklopen špínou a odpadky. Ubylo by ho, kdyby to 
uklidil? Správci blízkého parkoviště je to rovněž jed-
no. Ach ty hlavy, kdy ty se změní.

S pozdravem a přáním ať se věci zlepšují

Ing. Jiří Kubáň

Jak zdolat hory odpadků
Přetékající kontejnery jsou obrázkem měst-
ských ulic, na který si většina z nás jen ne-
rada zvyká. Svědčí o ohromném množství 
odpadků, které každá metropole v důsledku 
akumulace obyvatelstva produkuje. Existuje 
přitom pár jednoduchých rad, jak nevzhled-
ným horám odpadků bránit v růstu.

Odpadky se hromadí u kontejnerů obzvláště 
v období svátků nebo po víkendech, kdy se 
velká část obyvatel rozhodne pro očistu do-
mácnosti. Po Vánocích se k nim přidává ješ-
tě jeden bizarní fenomén: jehličnany rozeseté 
po ulicích můžou svým počtem směle kon-
kurovat stavu na Šumavě – Pražské služby 
jich každý rok po vánočních svátcích svezou 
kolem 300 tisíc. Lehké odpadky, které se ne-
vejdou do sběrných nádob, navíc za větrné-
ho počasí poletují po okolí, takže každý keř 
a koruna stromu má brzy svou mikrotenovou 
ozdobu. Situaci alespoň částečně řeší pod-
zemní kontejnery, kterých je v současné době 
na území Prahy 3 třicet šest. Ani ty už ale ná-
por odpadu mnohdy nezvládají. Například 
nádoby na papír přetékají téměř ihned po vy-
prázdnění dalšími kartonovými krabicemi. 
Ty nezřídka kdy mají svůj původ v provozov-
nách místních živnostníků. Vyhláška přitom 
takové ukládání odpadu vzniklého v souvis-
losti s podnikatelskou činností nedovoluje: 
„Dle § 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech, v platném znění, uloží obecní úřad po-
kutu do výše 300 000 Kč fyzické osobě oprávněné 

k podnikání nebo právnické osobě, která využívá 
systému zavedeného obcí pro nakládání s komu-
nálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí 
nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňo-
vání odpadů v souladu s tímto zákonem,“ upřes-
ňuje Miroslav Hlavatý z odboru technické 
správy majetku a investic a doplňuje: „Dle § 17 
odst. 4 zákona o odpadech, původci, kteří produ-
kují odpad podobný komunálnímu odpadu, mo-
hou na základě smlouvy s obcí využít systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů zavedeného 
obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat 
vždy výši sjednané ceny za tuto službu.“ 

Pokud i vy bojujete s náporem odpadu, 
můžete vedle 126 klasických stanovišť na Pra-
ze 3 využít některý z šestnácti velkoobjemo-
vých kontejnerů nebo se vydat do sběrné-
ho dvora v areálu Vackov. Obě služby jsou 
pro obyvatele třetího městského obvodu 
zdarma. 

Miroslav Štochl

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Anketa  Pomůže Čistá Trojka udržet pořádek na Praze 3?
Čistá Trojka 
nemá ambice 
vychovávat, 
chce rychleji re-
agovat na po-
třebu opravit 

například rozbitou lavičku nebo 
uklizení odpadu. A to může fun-
govat. Jde jen o to, aby se sami 
občané zapojili. 

Jan Materna, 
zástupce starostky

Čistá Trojka 
má poten-
ciál navázat 
užší kontakt 
mezi občany 
a městskou 

částí. Nicméně jsou zde i rizika, 
která vyplují na povrch až při 
praktické realizaci.

Alexander Bellu, 
zástupce starostky

Je to dobrý 
projekt. Na čis-
totě nám zále-
želo vždy. Toto 
téma máme 
zakotveno 

i v programu. Úspěšnost bude 
nicméně odvislá od toho, jak 
aplikaci přijmou občané za svou 
a jak bude fi nančně náročná.

Irena Ropková, 
radní MČ Praha 3

Každý pokus 
o zlepšení 
životního pro-
středí je vítán. 
Bude-li ale 
úspěšný, te-

prve prověří provoz. Takže do-
poručuji: Využijte to! ... a na vý-
sledek jsem zvědav.

Pavel Ambrož, 
opoziční zastupitel

Služba zabýva-
jící se pořád-
kem v ulicích 
je dobrý ná-
pad a čistotě 
na Trojce může 

pomoci. Ale než vyvíjet novou 
aplikaci, navrhoval bych spíše 
využívat a propagovat stávající 
celopražské aplikace. 

Tomáš Štampach, 
opoziční zastupitel

Aktivně zapojit 
občany a ob-
čanky Prahy 3 
do zlepšení čis-
toty a vzhledu 
obce považuji 

za přínosné. Určující pro fun-
gování systému nicméně bude 
dohoda mezi radnicí a tím, kdo 
podněty občanů bude řešit.

Lukáš Haupt, 
opoziční zastupitel
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Objekt radnice v Lipanské čeká rekonstrukce
Příprava rekonstrukce budovy radnice Prahy 3 v Lipanské ulici se dostala 
do poslední fáze. Hodnotící komise nyní posuzuje vybrané nabídky, z nichž 
vyjde jasný vítěz. Maximálně do tří měsíců dojde k předání staveniště. 
Do roka by pak měla zrekonstruovaná budova sloužit veřejnosti.

R ekonstrukce a změna vy-
užití je jednou ze součástí 
záměru soustředit všechna 
pracoviště úřadu do pro-

pojeného traktu budov na Havlíčkově 
náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjed-
nodušit a zrychlit styk občanů s rad-
nicí a úřadem městské části. Celková 
přestavba bude razantní. Její rozsah 
je totiž dán špatným technickým sta-

vem objektu a změnou využití. „V rám-
ci rekonstrukce dojde ke zbourání všech pa-
ter až na první nadzemní podlaží. Zůstane 
pouze obvodové zdivo,“ uvedl zástupce 
starostky Ivan Holeček.

Dům se o pár desítek metrů čtve-
rečních zvětší do vnitrobloku. Přibu-
de v něm výtah, sociální zařízení a te-
rasy pro propojení s vedlejší budovou 
úřadu. „Po přestavbě bude objekt bezba-

riérový,“ upřesnil Holeček, který má 
na starosti investice. V jednotlivých 
podlažích se pak počítá s kancelářemi, 
zasedacími a školicími místnostmi, ar-
chivem a půdní vestavbou. Po rekon-
strukci se zde bude nacházet odbor 
vnějších vztahů, odbor kultury, osobní 
oddělení a redakce Radničních novin. 

Celkovou cenu rekonstrukce budo-
vy se podařilo oproti předpokládaným 

nákladům podstatně snížit. „Původní 
náklady byly třicet pět milionů korun. Na-
bídky byly ovšem nižší, takže dnes můžeme 
mluvit přibližně o částce dvaadvacet milio-
nů korun bez daně,“ uvedl místostarosta.

Objekt se nachází na nároží ulic 
Lipanská a Seifertova. Jeho vznik je 
datován kolem roku 1910. Má šest 
nadzemních a jedno podzemní pod-
laží. V domě bylo devět bytových jed-

notek přístupných z pavlače, jejíž stav 
i funkce je nevyhovující. V současné 
době je budova vyklizena a připrave-
na na rekonstrukci. 

Daniel Filípek

zpravodajství

Více cyklostojanů i nová linka MHD
V posledních několika letech se 
zvýšil počet cyklistů na území Pra-
hy 3. Tento nárůst si radnice uvě-
domuje, a proto byl v roce 2013 vy-
pracován program, který zahrnuje 
návrh cyklotras pro bezpečný prů-
jezd městskou částí. 

Od roku 2012 jsou na území Prahy 3 
systematicky instalovány cyklostojany, 
a to především poblíž hlavních cyk-
listických tahů a před veřejnými bu-
dovami. Dodání a montáž zajišťuje 
Technická správa komunikací (TSK), 
která v roce 2014 přislíbila fi nancování 
44 stojanů, a následně v roce 2015 bylo 
vytipováno dalších 49 vhodných míst. 
Cyklostojany jsou jednou z priorit 

akčního plánu a realizace začala už 
v minulém roce s tím, že letos pokra-
čuje jejich instalace. „Každý rok pravidel-
ně necháváme vytipovat a prověřit několik 
míst na území Prahy 3, která budou vhod-
ná k instalaci stojanů,“ řekla k novým 
cyklostojanům zástupkyně starostky 
Lucie Vítkovská. Kompletní instala-
ce by měla být dokončena v prosinci 
roku 2017 s ohledem na možnosti TSK. 

Dalším bodem akčního plánu v ob-
lasti dopravy, o kterém nyní jedná mís-
tostarostka Prahy 3 Lucie Vítkovská, 
je zavedení přímé autobusové dopra-
vy mezi dolním Žižkovem a náměs-
tím Jiřího z Poděbrad. Absence MHD 
na této trase představuje komplika-
ci především pro seniory a občany 

omezené v pohybu. Hlavní město 
i ROPID se zavedením této autobuso-
vé linky souhlasí a fi nančně se budou 
s městskou částí na jejím provozu po-
dílet. Současně bude v nejbližších mě-
sících zadáno výběrové řízení na ná-
kup autobusů, v jehož rámci je kladen 
důraz zejména na ekologický provoz. 
V ideálním případě by tak mohly vyjet 
do ulic elektrobusy, které by navazo-
valy na koncepci chytrých měst. 

Michal Stromský

Participativní rozpočty: stále máte šanci
Projekt participativních rozpočtů 
se představil sérií tří sousedských 
setkání. Úvodní informativní se-
tkání proběhlo 25. února na rad-
nici, další dvě, již diskusní, 16. 3. 
v KC Vozovna a 17. 3. v informač-
ním centru na náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Projekty můžete podávat 
až do poloviny dubna.

Zatímco na úvodním setkání na rad-
nici vysvětlil Vojtěch Černý ze spo-
lečnosti Agora CE, která na projektu 
spolupracuje, hlavní zásady partici-
pativního rozpočtu a pravidla, která 
je při podávání návrhů třeba dodržet, 
další dvě setkání už byla ryze pracov-
ní a diskusní. Sešlo se tu několik za-
jímavých nápadů, které moderátoři 
diskusí Vojtěch Černý v KC Vozovna 
a Pavlína Kroupová v informačním 
centru podrobili diskusi a poté jim 
účastníci vyjádřili přidělením barev-
ných puntíků (červený: skvělý nápad, 
„srdeční záležitost“, zelený: dobré 

k realizaci) své preference. Z diskuse 
v KC Vozovna stojí za zmínku napří-
klad podnět Jany Šimkové, která při-
šla s nápadem zlepšit péči o důchod-
ce a obnovit a doplnit vybavení klubu 
důchodců. 

Milena Kozumplíková navrhla 
úpravu předzahrádek Koněvova 155 
až 163 a vnitrobloku v Žerotínově ulici. 
Veronika Sturmová by ráda předložila 
projekt na vyčištění a zkulturnění stu-
dánky v lese Na Krejcárku. Tento ná-
pad vzbudil mezi přítomnými vůbec 
největší nadšení. Štěpán Kahúr navr-
hoval zbudování jednoduchého pó-
dia, letní scény, někde v parku, např. 
na Židovských pecích, pro konání 
spontánních amatérských vystoupení 
tanečníků či zpěváků.

V diskusi v informačním cent-
ru zazněla témata jako psí záchodek 
v Bořivojově ulici, zkulturnění cest 
a výsadba živých plotů na náměstí Ji-
řího z Poděbrad, instalace kontejne-
rů na kovový odpad a elektroodpad 
či kompostérů na bioodpad. „Snad 
jedinou obtíží, kterou jsem zaznamenal, 
je to, že diskutující nemají dostatečný 
přehled o tom, co je a co není v majetku 
MČ. Přesto bych všem diskutujícím dopo-
ručil, aby své projekty sepsali a předložili 
na radnici, budeme s nimi dále společně 
hledat cestu k realizaci,“ uvedl na závěr 
obou diskusních setkání místostaros-
ta Jan Materna.

Projekty na participativní roz-
počty mohou obyvatelé Prahy 3 před-
kládat radnici až do 15. dubna. Kon-
taktní osobou je Pavla Černoušková, 
pavlac@praha3.cz, tel.: 222 116 222.

Další informace naleznete na strán-
kách www.participativni-rozpocet.cz/
praha3. 

Radko Šťastný

Počet živnostníků na Praze 3 
narostl za pět let o čtvrtinu
Praha 3 se stala druhou nejlepší pražskou městskou částí v soutěži Měs-
to pro byznys 2015. Pro Prahu 3 a hlavně její obyvatele je to v dosavad-
ních osmi ročnících nejlepší výsledek. Na výborné druhé místo se po-
sunula z loňské šestnácté příčky. Velký podíl na tom má i práce místní 
samosprávy, která je v soutěži také hodnocena. 

Za výrazným posunem v soutěži stojí vysoký podíl podnikatelů a fi rem 
na Praze 3. V této kategorii obsadila městská část třetí pozici, nicméně ná-
růst živnostníků z 39 422 v roce 2010 na současných 52 504 (tj. za pět let 
zhruba o 25 procent více) jasně říká, že podnikat v Praze 3 se vyplatí. 

To, že k atraktivnímu podnikatelskému prostředí patří i dobrá práce rad-
nice, nasvědčuje, že soutěž hodnotí i tzv. výdajový defi cit a v kategorii nej-
lepší poměr příjmů a výdajů, zjednodušeně nejlepší hospodaření radnic, se 
Praha 3 umístila také na třetí pozici. A v kategorii sledující počet dětí ve třídě 
základních škol, tedy opět komunální gesce, skončila městská část na čtvrtém 
místě. „Není nijak překvapující, že právě vhodné zázemí pro děti je pro rodiče velmi 
důležitým úhlem pohledu atraktivity místa, kde žijí. Podnikatele nevyjímaje,“ souhla-
sí s kritériem radní pro školství Jaroslava Suková. Starostku Vladislavu Hujo-
vou umístění potěšilo, ale ještě více oceňuje pestrost služeb, které mají na Pra-
ze 3 občané k dispozici. „Jsem ráda, že se u nás daří řemeslu a že téměř 17 procent 
všech živnostníků tvoří řemeslníci různých profesí,“ míní starostka. 

Města se do hodnocení nepřihlašují, jsou hodnocena automaticky. V Praze 
se hodnotí městské části 1–22. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. 

Saša Kroucký

UMÍSTĚNÍ PRAHY 3 v dosavadních 
ročnících Města pro byznys

2015… 2. místo
2014… 16. místo
2013… 14. místo
2012… 22. místo
2011… 8. místo
2010… 8. místo
2009… 17. místo
2008… 15. místo

VÝVOJ POČTU ŽIVNOSTNÍKŮ 
NA PRAZE 3

2015… 52 504
2014… 50 705
2013… 47 746
2012… 45 607
2011… 43 026
2010… 39 422

AKTUÁLNĚ EVIDOVANÉ PROVOZOVNY PRO VYBRANÉ ČINNOSTI

Hostinská činnost (nejen 
restaurace, ale i občerstvení, 
kavárna, čajovna atd.)… 1005

Opravy silničních vozidel… 118
Klempířství a oprava karosérií… 41
Pekařství, cukrářství… 36

Řeznictví, uzenářství… 26
Provozování autoškoly… 14
Hodinářství… 8
Čištění a praní textilu a oděvu… 7
Kominictví… 4

Anketa  Budete využívat službu Čistá Trojka?
Myslím, že ani ne, v okolí mého 
bydliště žádný zásadní nepo-
řádek není. Jinam moc pěšky 
nechodím.

František Semerád, Žižkov

Určitě budu, venku jsme s pří-
telem docela často a vysypa-
ných košů nebo poničených 
laviček už jsem pár viděla.

Jarka Nováková, Vinohrady

Nevím, nepořádku si moc 
nevšímám. Kdyby šla služba 
využívat z mobilu, tak to bych 
asi dal, rovnou na místě, kde 
něco uvidím. Ale pamatovat si, 
kde to bylo, abych zapíchnul 
špendlík, to asi ne.

Jonáš Zahálka, Jarov

Zkusím to. Jsem zvědavá, jak 
to bude fungovat. Zrovna včera 
jsem kousek od domu viděla 
utržený a rozsypaný odpadko-
vý koš, asi výsledek nočního 
tahu z hospody.

Anna Syrová, Žižkov
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zpravodajství

V minulém volebním obdo-
bí se umísťování výtvarných 
děl ve veřejném prostran-
ství naší městské části dlou-

hodobě soustředilo především na Vít-
kov. Nová koncepce v rámci akčního 
plánu se zaměří na rozmístění umě-
leckých děl po celém území Prahy 3. 
Radní pro oblast kultury Alexander 
Bellu chtěl zahrnout kromě Vítkova 
další významná místa. Z toho důvodu 
byla aktualizována analýza veřejných 
prostorů vhodných pro výstavy. „Pra-
ha 3 nabízí tolik půvabných míst, jejichž 
krásu lze podtrhnout uměleckými díly mla-
dých talentovaných lidí,“ říká místosta-
rosta Bellu. V první polovině letošní-
ho roku budou proto osloveny vysoké 
umělecké školy AVU a UMPRUM 
s žádostí o předložení návrhů pro jed-
notlivá místa. Vítěze pak vyberou od-
borné komise. Cílem projektu je vy-
tvořit jedinečnou galerii ve veřejném 
prostranství a prezentovat díla kultur-
ních institucí a uměleckých škol.

Kultura na Praze 3 má ale i me-
zinárodní přesah. Během roku 2015 
měli občané možnost nahlédnout 
do tradic a kultury různých států. 
Na náměstí Jiřího z Poděbrad pro-
běhly dny Polska, Vietnamu a Jižní 
Ameriky. „V rámci strategického nava-
zování a udržování vztahů se zahrani-
čím prohlubujeme již načatou spoluprá-
ci, která rok od roku přináší více užitku 
občanům Trojky,“ komentuje vývoj 
Alexander Bellu, který má v gesci 
kromě kultury i zahraniční vztahy. 
Radnice chce v tomto směru rozví-
jet vztahy se Slovinskem v oblasti 
zapsání kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně a s Itálií. Důležitým aktem 
je pak ofi ciální podepsání partner-
ských smluv s Lublaní a Vietnamem, 
ke kterému dojde v letošním roce 
na plánovaných akcích. Ty přinesou 
možnost vzájemného poznávání his-
torie, kultur, společenského života 
nebo kulinářského umění. 

Michal Stromský

Umění na Praze 3 míří na veřejná prostranství
Nová koncepce radnice v rámci akčního plánu se soustředí na rozmístění uměleckých děl 
po celém území městské části. V první polovině letošního roku proto požádá umělecké školy AVU 
a UMPRUM o předložení návrhů pro jednotlivá místa. Cílem projektu je vytvořit jedinečnou 
galerii ve veřejném prostranství a prezentovat díla kulturních institucí a uměleckých škol.

Když se ulice mění na galerii
Svobodný prostor pro tvorbu mla-
dých umělců a výtvarníků, kte-
ří do galerií zatím nedorostli nebo 
jim prostě připadají příliš konvenč-
ní. Právě tak fungují stěny, které 
v okolí Vrchu sv. Kříže vyčlenila pro 
pouliční umění radnice Prahy 3. Za-
jímavých ploch s legálním graffi ti 
ale najdete třeba i v ulicích Koněvo-
va, Prokopova nebo Jeronýmova.

Street art si postupem času našel mís-
to ve všech světových metropolích. 
I když v mnoha případech jsou jeho 
realizace nezákonné a hlavně v pa-
mátkových zónách hraničí s vanda-
lismem, v některých případech se 
i „pouliční umění“ může stát sou-
částí kulturního dědictví – stačí při-
pomenout turisty z celého světa vy-
hledávanou Lennonovu zeď na Malé 
Straně. Na rostoucí trend umění rea-
lizovaného ve veřejném prostoru rea-
govala před časem i radnice Prahy 3, 
když přišla s nápadem přesměrovat 
sprejery z fasád domů a historických 
památek na plochy v jejím držení 

a pro ten účel vyčlenila hned tři mís-
ta v okolí Vrchu sv. Kříže. Výsledek 
si pochvalují umělci i městská část: 
„Výtvarníci mají naprosto volnou ruku, 
žádná výtvarná omezení nejsou dána. 
Plochy s graffi  ti navíc nevyžadují ná-
slednou údržbu nebo péči, jejich provoz 
je téměř bezúdržbový,“ upřesňuje Lucie 
Novotná z odboru technické správy 

majetku a investic. Náklady na čiště-
ní a opravy fasád domů poškozených 
ilegálními graffi  ti stojí totiž radnici 
ročně přes čtyři miliony korun. „Od-
stranění nelegálních graffi  ti například 
jen z informačních systémů v parcích, 
herních prvků, laviček, košů a dalšího 
mobiliáře se pohybuje v nákladech ko-
lem 30 000 Kč ročně,“ dodává Lucie 

Novotná. Podobná spolupráce tak 
nabízí možnost, jak předcházet ta-
kovým projevům vandalismu. Pokud 
totiž umělci předvádějí své výtvory 
na vyhrazených plochách, vyhnou 
se možnému postihu: „Nelegální graf-
fi ti je trestným činem, kterého se dopus-
tí ten, kdo poškodí cizí věc tím, že ji po-
stříká, pomaluje, či popíše barvou nebo 

jinou látkou, přičemž rozsah poškození 
resp. způsobená škoda není rozhodující,“ 
upozorňuje ředitel Městské policie 
v Praze 3 Dušan Machoň. Radnice 
v souvislosti s tím chystá na letošek 
antigraffi  ti program, který má chránit 
nejen objekty městské části, ale i sou-
kromé domy. 

-red-

Nástup na cyklostezku na Vítkov je otevřen
Třetí městská část dokončila nový 
nájezd na cyklostezku, která vede 
v místě bývalé železniční trati pod 
Vítkovem. Nástup z Lukášovy ulice 
je bezbariérový a severní část té-
to ulice se po přestavbě proměnila 
v pěší zónu.

Lukášova ulice byla doposud ukonče-
na pouze prudkým schodištěm. „No-
vě došlo k rozšíření původního schodiště, 
v jehož bezprostřední blízkosti byla navíc 
postavena bezbariérová, asi padesátimet-

rová nájezdová rampa sloužící jak obča-
nům na invalidním vozíku, tak cyklistům 
či maminkám s kočárky,“ vysvětlil mís-
tostarosta Ivan Holeček. Na cyklos-
tezce vznikla i dvě nová odpočívací 
místa s lavičkami. Část Lukášovy uli-
ce jako takové byla přestavěna na pě-
ší zónu. „Předpokládáme, že zde v letní 
sezóně přibudou předzahrádky restaurací, 
které jsou v okolních domech,“ uvedl zá-
stupce starostky.

Investiční akce byla z části hraze-
na z dotačního programu Magistrá-

tu hlavního města Prahy, Operační-
ho programu Praha - Konkurence-
schopnost (OPPK). Cyklostezka se 
začala stavět po dokončení takzva-
ného Nového spojení, kdy byla že-
lezniční doprava z centrálních praž-
ských nádraží přemístěna na no-
vě vybudovanou soustavu viaduk-
tů. Celá trasa, jejíž správu zajišťuje 
pražská technická správa komuni-
kací, se cyklistům ofi ciálně otevřela 
před pěti lety. 

-daf-

STREET ART 
Výtvarné projevy realizované ve veřejném prostoru, zejména v městských ulicích. 
Street art nebo pouliční umění zahrnuje řadu technik, jako jsou graffi ti, mozaiky, 
plakátování, nálepky, instalace a video projekce. Na Praze 3 se zabydlelo v uli-
cích Prokopova, Jeronýmova a Koněvova nebo na Vrchu sv. Kříže.

MURAL ART 
Umělecký směr zaměřený na velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru, 
obvykle realizovanou ručním nanášením barev štětci a válečky. Na rozdíl od street 
artu, který je mnohdy ilegální, je velkoplošná nástěnná malba většinou zakázková.

GUERILLA GARDENING 
Fenomén na pomezí hobby, akčního umění a občanské angažovanosti. Podsta-
tou partyzánského zahradničení je výsadba květin i celých záhonů na zanedba-
ných nebo opuštěných prostranstvích. I když jeho cílem je nejen provokovat, ale 
hlavně motivovat, stejně jako v případě některých projevů pouličního umění pro-
bíhá guerilla gardening mnohdy bez svolení či vědomí majitele pozemku. 

Radnice vyhradila pro pouliční umělce plochu na Parukářce 

Umění se na Praze 3 prezentuje i ve veřejném prostoru
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dotace

OBLAST TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
Schválená výše 

dotace v Kč
„FlowSchool“ – Podpora handicapovaných sportovců 154 000
„FlowSchool“– Příspěvek na nájmy tělovýchovných 
zařízení

96 000

ARTEKO – Beachvolejbalový turnaj 10 000
BLK Slavia Praha – Podpora dětí a mládeže, výuka 
basketbalu, osvojení basketbalových dovedností

82 000

BLK Slavia Praha – Velikonoční turnaj basketbalových 
školiček

41 000

BLK Slavia Praha – 3rd Slavia International Woman 
Trophy

41 000

Box club Bigboard Praha – Podpora významných 
sportovních akcí

51 000

CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV o.s. – 
Sport dostupný pro všechny

20 000

CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV o.s. – 
Kvalifi kovaný trenér – úspěšná příprava

10 000

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Pra-
ha 3 - Žižkov II. – Mistrovství světa v LRU na plavanou 
a Mezinárodní Mistrovství ČR

82 000

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Pra-
ha 3 - Žižkov II. – Mlaďoši – družstvo II. ligy v LRU 
na plavanou

51 000

ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna – 
Sportem za zdravím, zážitky a novými kamarády

82 000

ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna – 
Žižkovská stuha 2016 XXXX. ročník

31 000

Divadlo v parku o.p.s. – Velký koloběžkový závod 20 000
Cheer Academy, z.s. – Cheer Academy – žádost 
o podporu dětí a mládeže

80 000

Cheer Academy, z.s. – Cheer Academy – nájmy tělo-
výchovných zařízení

20 000

JULIUS, o.s. – DUO 82 000
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Pronájmy 
KNH Spoje Praha v roce 2016

31 000

Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Mládež KNH 
Spoje Praha v roce 2016

51 000

Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Sportovní 
akce KNH Spoje Praha v roce 2016

20 000

Klub národní házené Spoje Praha, z.s.  – Trenéři KNH 
Spoje Praha v roce 2016

31 000

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů Čes-
ké republiky Praha, pobočný spolek – Krajská kola 
Prahy ve vybíjené žáků a žákyň 4. a 5. tříd

5 000

Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Rozšiřování doved-
ností mistra Kung-Fu

15 000

Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Semináře 10 000
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Vybavení 36 000
Kutil gym box club fi tness – Podpora dětí a mládeže 230 000
My.Aktivity o.p.s. – Sportovní hry pro seniory Prahy 3 62 000
My.Aktivity o.p.s. – Sobotní atletické kempy pro děti 124 000
My.Aktivity o.p.s. – Příměstské sportovní tábory 98 000
Orel jednota Praha  - Balkán – příspěvek na provoz teni-
sového klubu

300 000

Orel jednota Praha - Balkán – Příspěvek na nájmy 
sportovních zařízení pro tenisový klub Orel jednota 
Praha-Balkán

100 000

Raptor Dojang, z.s. – Olympijský sport Taekwondo 
WTF v Praze 3

77 000

Sdružení pro mimoškolní aktivity SPORT – Boxerský 
turnaj „Box pod otevřeným nebem“

90 000

Senior fi tnes, z.s. – Všestranná pohybová příprava dětí 
MČ Praha 3

41 000

Smart Running z.s. – Běžecká škola Prahy 3 72 000
Spolek ULIČNÍK GYM SPORT – Provoz Uličník gymu 62 000
Spolek ULIČNÍK GYM SPORT – Judo dětem 41 000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Jarní běhy 
mimo dráhu

40 000

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Soutěžní pohár 
„Jesky“ pro přípravky a žactvo

30 000

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Prázdninové léto 
s „JESKOU“

60 000

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Mámo, táto 
zkus to taky!

20 000

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Adventní 
soutěžení

10 000

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Trenérský 
seminář

20 000

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Doprava na zá-
vody a soustředění

90 000

Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – KIN-BALL 10 000
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Děti dětem 10 000

Sportovní klub Žižkov Praha – Celostátní soutěže a tur-
naje oddílu kuželek

20 000

Tělocvičná jednota Sokol Kampa – Velká cena Sokola 
2016 – Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu

35 000

Tělocvičná jednota Sokol Kampa – We are so 
Rock´n´Roll – otevření nové školičky akrobatického 
rokenrolu

20 000

Tělocvičná jednota Sokol Kampa – 3. kolo Poháru 
federací

31 000

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Udržení celoroční-
ho energetického provozu

103 000

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Trenéři oddílu spor-
tovní a estetické gymnastiky

134 000

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Trenérky (cvičitelky) 
oddílů sokolské všestrannosti

51 000

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Zajištění činnosti 
dětí a mládeže – výchova nových basketbalistů

170 000

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. – Zajištění spolkové 
a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II

300 000

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. – Letní soustředě-
ní oddílu judo

200 000

TJ Zora Praha z.s. – Podpora zrakově handicapova-
ných sportovců TJ Zora Praha z.s. 2016

28 000

Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na provoz tělovýchov-
ného zařízení Vítkov

300 000

Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na pronájem sporto-
viště Vítkov

197 000

Vodní sporty Pražačka – Vodní sporty Pražačka 51 000
4 379 000

OBLAST VOLNÉHO ČASU
Schválená výše 

dotace v Kč
„INFO-DRÁČEK“ – Barevné přátelství 20 000
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Palečkova 
letní školka 2016

140 000

„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Předško-
lák 2016

200 000

Alfa Human Service, z.s. – Doučování dětí na ZŠ 
Chmelnice a ZŠ Jeseniova

40 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s. Klub Sestry v sukni – Sestry v Riu

30 000

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Oddíl TOM 
210 01 S.T.A.N. v roce 2016

40 000

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Tábory 
TOM S.T.A.N. v roce 2016

25 000

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Výpravy 
oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2016

10 000

Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. – Příprava a realiza-
ce divadelních představení v roce 2016

30 000

BcA. Ján Nemec – Podpora kulturní, sportovní, vý-
chovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí 
a mládeže na území Prahy 3

150 000

Buči z.s. – Dětský hudební soubor romského folkloru 
občanského sdružení Buči – Marcinovci

60 000

Centrum pro integraci cizinců – Volnočasové aktivity 
pro děti cizince a jejich rodiče

20 000

Centrum vzděláni a volného času Duhové klubíčko – 
Dostaňme děti z ulic VII

60 000

Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, 
o.s. – Prázdniny s Duhovým klubíčkem

15 000

Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, 
o.s. – Cestujeme s Duhovým klubíčkem

10 000

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Pra-
ha 3 - Žižkov II. – Nábor mladých rybářů

20 000

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Pra-
ha 3 - Žižkov II. – Dětské rybářské závody

20 000

Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. 
– Klubovna 4. přístavu

30 000

Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. 
– Vybavení pro 4. přístav

30 000

Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. 
– Příměstské tábory Kačeři 2016

50 000

Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – 
Rekonstrukce klubovny a skladu

4 930

Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – 
Koloběžkový závod

15 000

Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – 
Podpora účasti na zahraničním táboře

20 000

Junák – český skaut, středisko Maják Praha, z. s. – 
ZDrSEM – zdravotnická kvalifi kace dorůstající generace 
vedení skautských oddílů

40 000

Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Příměstský tábor 
Kung-Fu

30 000

Mateřská škola Paleček – Letní příměstský tábor v MŠ 
Paleček

150 000

My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – tradiční akce 90 000
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – vzdělávací 
kurzy pro maminky na RD vč. hlídání dětí

50 000

My.Aktivity o.p.s. – Kroužky – pravidelná činnost RK 
Ulitka

150 000

My.Aktivity o.p.s. – Prázdninové příměstské tábory 
pro děti

70 000

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU – Příměst-
ské tábory HYPERAKTIVITA

50 000

NOVÁ TROJKA, z.s. – ŽIŽKOVSKÝ ROK 2016 – tra-
diční akce pro celou rodinu s programy pro muže 
Chlapi friendly

100 000

NOVÁ TROJKA, z.s. – Zájmové kurzy Nové Trojky 
pro děti 2016

200 000

NOVÁ TROJKA, z.s. – Příměstské tábory Nové Trojky 
pro předškoláky 2016

150 000

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – sklad

2 000

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – víkendové akce

10 000

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie

1 000

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie  příměstský tábor

3 000

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – letní tábor

25 000

Pro Prahu 3 krásnější s.r.o. – Kuličkiáda 45 000
REMEDIUM Praha o.p.s. – Semináře zaměřené na po-
sílení fi nanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní 
školy na Praze 3

50 000

Sdružení dětí Veverka – Aktivity dětí a mládeže mateř-
ského centra Veverka

50 000

Sdruženi pro mimoškolni aktivity SPORT – Volný čas 
dětí a mládeže

150 000

Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Soustředění dět-
ských a mládežnických pěveckých sborů sborového 
studia Zvoneček – Praha

80 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Ae-
roškola 2016

150 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Fil-
mový a animační tábor AERTĚK 2016

100 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Pří-
městské tábory v kině Aero 2016

50 000

Tapatan – ostrov čtení – Školní rok v Tapatanu 100 000
Teen Challenge International ČR – Tábor 2016 30 000
Teen Challenge International ČR – Služby Centra dětí 
a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži 
na Žižkově

200 000

3 165 930

OBLAST KULTURY
Schválená výše 

dotace v Kč
„Evropský institut kulturních a mírových studií“ – Malu-
jeme všichni

32 000

„INFO-DRÁČEK“ – Asie vzdálená a blízká 70 000
„INFO-DRÁČEK“ – Týden Asie 21 000
„Občanské sdružení AQUALUNG“ – Divadlo Aqualung 
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce 2016

196 000

„ProDech“ – Žižkovská smršť 2016 60 000
„ProDech“ – Oprava hudebních nástrojů a obnova vy-
bavení dechového orchestru Žižkovská smršť

19 000

3D company s.r.o. – Kontinuální činnost divadelního 
souboru 3D company s.r.o. v Žižkovském divadle Járy 
Cimrmana

70 000

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. 
– EuroConnections

158 000

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Music Infi nity 141 000
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – AM – Festi-
val nových medií

130 000

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Žižkov Sobě 141 000
ARTEKO – Výstava mladých na Praze 3 26 000
B.A. Eugen Brikcius – Literární výlet 21 aneb Johannes 
Urzidil – poslední z Pražského kruhu

16 000

Catering Zlatá Praha, s.r.o. – VIII.Celoročně průběžný 
festival, probíhající v Klubu restaurace U Vodárny, Ko-
runní 75, Praha 3

21 000

CIMERIES s.r.o. (podpora malého rozsahu/DE MINI-
MIS) – Hudební festival „Jazz a klasika na terasách 
Havlíčkova náměstí“

87 000

Schválené dotace MČ Praha 3 v roce 2016
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dotace

Českomoravská myslivecká jednota, o.s., obvodní 
myslivecký spolek Praha 3 – Zachování a rozvoj tradič-
ních akcí mysliveckého spolku Praha 3, které přispíva-
jí k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované  zá-
jmové činnosti občanů na území Prahy 3

87 000

Divadlo v parku o.p.s. – Myšpulínova laboratoř 32 000
Doc. Mgr. Jiří Hošek – MHF Nekonvenční žižkovský 
podzim, 20. ročník v roce 2016, realizace propagač-
ních tiskovin

65 000

Farní charita Žižkov – Koncert pro Strom splněných 
přání 2016

21 000

Feng-yün Song, z.s. – Songfest.cz 2016 – Vítání roku 
opice

141 000

Ing. Marta Špidlenová – Mistrovské hudební kurzy 
ve hře na housle, violoncello a ve zpěvu

45 000

Jakub Hradilek – Studio Truhlárna 27 000
Jakub Svoboda – Žižkovský Skřivan 185 000
Jakub Svoboda – Výstava obrazů – Retrospektiva – 
Jesse Littell – No Such Paintings

87 000

JONATHAN LIVINGSTON, s.r.o. – Olga Strusková, 
Ing. arch. Václav Aulický: Žižkovská věž (publikace)

51 000

Klub přátel Žižkova z.s. – Činnost spolku Klub přátel 
Žižkova z.s., zabývající se historií Prahy 3 v roce 2016

31 000

Martin Šmok – Stopy židovské přítomnosti na území 
dnešní Prahy 3

87 000

MOVE Association s.r.o. – MOVE FESTIVAL 12. ročník 70 000
MOVE Association s.r.o. – ON AIR – UMĚLECKÁ GALE-
RIE – TERMINAL B

120 000

My.Aktivity o.p.s. – Ulitafest 2016 43 000
Nerudný fest.cz – Praha Žije Hudbou 49 000
Nerudný fest.cz – Mladí Ladí Jazz 70 000
Nové sdružení pražských umělců – Žižkovské dialo-
gy 2016

43 000

Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o. – Ab-
solventský ples Odborného učiliště pro žáky s více 
vadami

18 000

Open House Praha, z.ú. – Open House Praha 2016 54 000
Pavla Caháková – Okofest hudební festival 27 000
Petr Čermák – Festival dobré nálady – Chuť a vůně 
Česka

98 000

Pod čepicí s.r.o. – Pohádka o králi Karlovi 43 000
REMEDIUM Praha o.p.s. – Divadelní spolek Proměna 19 000
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně Praha - Vinohrady – Rekonstrukce severní 
strany pláště věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na Vinohradech

65 000

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně Praha - Vinohrady – Rekonstrukce východní 
strany pláště věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na Vinohradech

65 000

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně Praha - Vinohrady – Restaurování výpl-
ní otvorů věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na Vinohradech

54 000

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Pra-
ha - Žižkov – Oprava oken v průčelí kostela sv. Anny 
na Žižkově

60 000

Sdílny generací, z.s. – Mezigenerační festival Sdílení 43 000
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Účast komorního 
sboru Abbellimento na mezinárodní sborové soutě-
ži 32nd Takarazuka International Chamber Chorus 
Contest (Japonsko)

136 000

Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Koncert ke 20. vý-
ročí založení sborového studia Zvoneček – Praha

54 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Pří-
mé přenosy NT Live v kině Aero v roce 2016

76 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Aero 
seniorům 2016

87 000

Stanislav Barek – KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY XIX. 
ročník

65 000

StreetCulture, o.p.s. – Žižkovské rádio, kulturní 
a vzdělávací centrum StreetCulture

38 000

SUKUS – XYZL – 2016 – mezinárodní malířské 
sympozium

21 000

SUKUS – 18. Mezinárodní výtvarné sympozium ŘEZ 
– SCHNITT

21 000

T.S.R.ACT, s. r. o. – KYBERKIDS – Tvůrčí, umělecké 
a technologické dílny pro děti a mládež na Praze 3

58 000

Tanec Praha z.ú. – Tanec dětem 2016 152 000
Tanec Praha z.ú. – TANEC PRAHA 2016 – 28. Me-
zinárodní festival současného tance a pohybového 
divadla

152 000

Tanec Praha z.ú. – PONEC 2016 152 000
Tanec Praha z.ú. – POHYBOVĚ HLASOVÉ WORKSHO-
PY PRO SENIORY

38 000

Tanec Praha z.ú. – ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 
2016  (Praha 3 – hostitel odborníků současného tan-
ce z celého světa)

130 000

Tóny nad městy – 15. ročník mezinárodního hudební-
ho festivalu Tóny nad městy

32 000

Via musica ad beatum z.s. – PRAGuitarra Clássica, 
soutěž ve hře na klasickou kytaru, VII.ročník

13 000

Zájmový klub seniorů z.s. – Zájmový klub seniorů 32 000
Židovská obec v Praze – Provedení záchranných pra-
cí na staticky havarijních náhrobcích na Novém ži-
dovském hřbitově

60 000

Žižkovská Noc z.s. – Žižkovská Noc 2016 60 000
4 365 000

   
SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Schválená výše 
dotace v Kč

„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Abeceda 
pro rodinu

605 000

„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Jdeme 
s rodinou

354 000

„soft palm“ o. s. – Hospic Malovická 100 000
A MANO s.r.o. – Chráněná dílna A MANO 73 000
Alfa Human Service, z.s. – Ambulantní poradenské 
centrum Alfa pro pečující rodiče s dětmi se zdravotním 
postižením

52 000

Alfa Human Service, z.s. – Trénink paměti a cvičení pro 
seniory

20 000

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. – Piazzetta 52 000
Armáda spásy v České republice, z.s. – Komunitní 
centrum Armády spásy – Tvůrčí dílna U štědrého srdce

99 000

Asistence, o.p.s. – Služby asistence občanům MČ Pra-
ha 3 v r. 2016

31 000

Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvěk na provoz služby 
Sociálně terapeutické dílny

62 000

Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvek na provozní ná-
klady Sociální rehabilitace

52 000

Centrum MARTIN o.p.s. – Zvýšení kvality a dostup-
nosti služeb Centra MARTIN o.p.s.

26 000

Centrum pro integraci cizinců – Sociální poradenství, 
sociální rehabilitace, služby dostupné  v Praze 3

83 000

Cesta domů, z.ú. – Domácí hospic Cesta domů 100 000
Cesta domů, z.ú. – Poradna Cesty domů 50 000
Cesta domů, z.ú. – Odlehčovací služby Cesty domů 50 000
Česká společnost pro duševní zdraví – Psychosociál-
ní služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné 
psychické či sociální krizi.

41 000

Česká unie neslyšících – Tlumočnická služba ČUN 26 000
Česká unie neslyšících – Česká unie neslyšících 26 000
Dětské krizové centrum, z.ú. – I. „Samy na to nesta-
čí“ – diagnostika, terapie a prevence týraného, zne-
užívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) 
v roce 2016

41 000

Diakonie ČCE – středisko Praha – Raná péče pro ro-
diny z Prahy 3

18 000

Dům tří přání – Ambulantně terénní centrum 36 000
EDA cz, z.ú. – Raná péče pro rodiny dětí se zrako-
vým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm 
na území Prahy 3

20 000

ERGO Aktiv, o.p.s. – Denní stacionář pro osoby se 
získaným poškozením mozku

130 000

ERGO Aktiv, o.p.s. – KLUB Aktiv – Život ve vlastních 
rukou

146 000

Fokus Praha, o.s. – Komunitní tým Jih 46 000
Fosa, o. p. s. – Podpora samostatnosti Osa pro ob-
čany Prahy 3

20 000

Gaudia proti rakovině z.s. – Komplexní psychosociál-
ní a podpůrná péče pro onkologicky nemocné a je-
jich blízké

50 000

Hospic Štrasburk – Terminální onkologický hospic 100 000
Husitské centrum, o.p.s. – Husátko – klub pro nej-
menší děti a jejich rodiče

20 000

Husitské centrum, o.p.s. – Zvol si svou cestu 4 26 000
Mamma HELP, z.s. – Mamma HELP centrum Praha – 
pomoc pro ženy s rakovinou  prsu a jejich blízké

177 000

Mamma HELP, z.s. – Edukační a docházkové akce 
pro ženy s rakovinou prsu – 2016

52 000

My.Aktivity o.p.s. – Poznej svého souseda 26 000
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka 240 000
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – dobrovolnic-
ký program

24 000

My.Aktivity o.p.s. – Aktivní Žižkov 161 000
NOVÁ TROJKA, z.s. – V Nové Trojce všichni spolu 2016 709 000
Občanské sdružení Smíšek – Integrační školička Smí-
šek Jarov

31 000

OBVODNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY – Práce s diabetiky – rehabilitační plavání

31 000

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 – Poboč-
ka Diakonie Církve bratrské v Praze 3

52 000

REMEDIUM Praha o.p.s. – Semináře zaměřené 
na prevenci výskytu dluhové problematiky pro obča-
ny Prahy 3

31 000

REMEDIUM Praha o.p.s. – Občanská poradna RE-
MEDIUM

114 000

R-Mosty, z.s. – Sociální služby na Praze 3 415 000
SANANIM z.ú. – Pracovní a sociální agentura (PSA) 
SANANIM

73 000

Sdílny generací, z.s. – Sdílny generací – mezigenerač-
ní workshopy pro mládež a seniory

31 000

Senior fi tnes z.s. – Senioři Prahy 3 v pohybu 31 000
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Stře-
disko křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylo-
vý dům

99 000

Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organi-
zace Praha 3 – Aby člověk nebyl sám – aktivní senio-
ři Praha 3

93 000

TŘI, o.p.s. – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 50 000
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (pod-
pora malého rozsahu DE MINIMIS) – Dobrovolnická 
činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s posti-
žením

20 000

Židovská obec v Praze – Osobní asistence Komplexní 
domácí péče EZRA

57 000

Život bez závislostí, z.s. – Komplexní program pri-
mární prevence pro I. stupeň základních škol MČ 
Praha 3

78 000

Život bez závislostí, z.s. – Komplexní program primár-
ní prevence pro žáky II. stupně základních škol MČ 
Praha 3

78 000

5 228 000

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Schválená výše 

dotace v Kč
„Krásná žába z.s.“ – Revitalizace jihozápadního sva-
hu Vrchu sv. Kříže

14 000

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Ochrana jírovce ma-
ďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3

51 000

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Revitalizace 
vnitrobloku II

50 000

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Revitalizace 
vnitrobloku

26 000

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Mikroklima okolí ZŠ 
Pražačka

11 000

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – „Smyslové vnímá-
ní má smysl“ aneb terénní výukové programy pro 
žáky MŠ a ZŠ jako prostředek přímého kontaktu 
s přírodou

43 000

Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036 – 
Dotační program pro oblast životního prostředí

62 000

Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, 
z.s. – Ekologický koutek při 4. přístavu

10 000

Junák – český skaut, okres Praha 3, z.s. – Údržba 
a úpravy pozemku pro pořádání aktivit pro skautské 
oddíly i širokou veřejnost

46 000

Linda Jarošová – Rekultivace zahrady ve vnitrobloku 
na náměstí Jiřího z Lobkovic 2163/2

27 000

Mgr. Zuzana Hynková  – Zelený dvorek a barevná okna 10 000
NOVÁ TROJKA, z.s. – Ekologická výchova v Nové 
Trojce 2016

94 000

Společenství domu Praha 3 Viklefova 1811/16 – 
Osazení květin – Viklefova ulice č.p.16

26 000

Společenství vlastníků – Zelenky Hajského 1937/4 – 
Dotační program pro oblast životního prostředí

95 000

Společenství vlastníků Biskupcova 1718 – Zlepšení 
vzhledu vnitrobloku Biskupcova 1718

41 000

Společenství vlastníků bytů v domě čp. 1425 Pra-
ha 3, Žižkov – Obnova vnitroblokové zahrady SVJ 
Fibichova 1425/5, Praha 3 Žižkov

60 000

Společenství vlastníků jednotek domu Na Lučinách 
2535, 2536, Praha 3 – Kultivace zeleně domu před 
ZŠ Chmelnice Na Lučinách 2535 a 2536, Praha 3

48 000

Společenství vlastníků Malešická 31, 33 a Ambro-
žova 1, 3 – Dotační program pro oblast životního 
prostředí

49 000

Společenství vlastníků pro dům Koněvova 857/47 
Praha 3 Žižkov – Květiny do oken Koněvova 47

40 000

Společenství vlastníků Táboritská 1781/38, Praha 3 – 
Táboritská 1781/38

30 000

833 000
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důležité informace

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická
13. dubna 13.00 –17.00
28. dubna 15.00 –19.00

Koněvova/V Jezerách
13. dubna 15.00 –19.00
30. dubna  9.00 –13.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
14. dubna 15.00 –19.00
30. dubna 10.00 –14.00

Tachovské nám. u tunelu 16. dubna  9.00 –13.00

Na Vrcholu/V Domově 16. dubna 10.00 –14.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 19. dubna 14.00 –18.00

nám. Barikád u školy
2. dubna 10.00 –14.00

19. dubna 15.00 –19.00

Kostnické nám./Blahníkova
5. dubna 14.00 –18.00

20. dubna 13.00 –17.00

Buková/Pod Lipami
5. dubna 15.00 –19.00

20. dubna 15.00 –19.00

Jeseniova 143
6. dubna 13.00 –17.00

21. dubna 15.00 –19.00

Orlická/Přemyslovská
6. dubna 15.00 –19.00

23. dubna  9.00 –13.00

Sudoměřská/Křištanova
7. dubna 15.00 –19.00

23. dubna 10.00 –14.00

Křivá 15
9. dubna  9.00 –13.00

26. dubna 14.00 –18.00

Přemyslovská/Sudoměřská 
9. dubna 10.00 –14.00

26. dubna 15.00 –19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
12. dubna 14.00 –18.00
27. dubna 13.00 –17.00

V Zahrádkách/Květinková
12. dubna 15.00 –19.00
27. dubna 15.00 –19.00

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro 
živnostníky a fi rmy! Nevhazujte stavební suť, ne-
bezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid sta-
novišť zajistí fi rma AVE CZ odpadové hospodář-
ství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, 

další informace na  tel.: 222 116 383, 222 116 300 
a 222 116 387 a na e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery 
nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Svoz nebezpečného odpadu
sobota 9. dubna 2016 – trasa B:

místo čas

Na Balkáně/Hraniční 15.00    –15.20

Křivá č.p. 15 15.30 –15.50

Osiková/Habrová 16.00 –16.20

Ambrožova/Malešická 16.30  –16.50

Rokycanova/Sabinova 17.10 –17.30

U Rajské zahrady/Vlkova 17.40 –18.00

Zvonařova/Škroupovo náměstí 18.10 –18.30

Soběslavská/Hollarovo náměstí 18.40 –19.00

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Umístění kontejnerů na bioodpad 
místo datum a čas

Šrobárova/Květná 9. dubna 9.00 –12.00

Pod Vrcholem/Na Balkáně 9. dubna 13.00 –16.00

Jilmová/Na Vápence 10. dubna 9.00 –12.00

Na Vackově/Pod Jarovem 10. dubna 13.00 –16.00

Komplexní údržba komunikací 2016
Současně bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kana-
lizačních vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: uvolnění ulic a chodníků 
od parkujících vozidel, úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny 
dopravní značky s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abo-
nentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

 Blok č. 1  –  25. 4. 
Hollarovo nám., Květná, Soběslav-
ská (Votická – Hollarovo nám.), Šrobá-
rova (Soběslavská – U  Vinohradské-
ho hřbitova), U Vinohradské nemocni-
ce, U Vinohradského hřbitova, Votická 
(Šrobárova – Květná)

 Blok č. 2  –  26. 4. 
Horní Stromky, Hradecká, Chrudim-
ská, Kouřimská, nám. Jiřího z Lobko-
vic, NN 335 (Kouřimská – Kouřimská), 
Písecká, Slezská (Jičínská – nám. Jiřího 
z Lobkovic), Šrobárova (Jičínská – So-
běslavská), V Horní Stromce

 Blok č. 3  –  27. 4. 
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitran-
ská (Vinohradská – Korunní), Peruno-
va, Řipská (Vinohradská – Korunní), 
Slezská (U Vodárny – Jičínská), U Vo-
dárny (Vinohradská – Korunní)

 Blok č. 4  –  28. 4. 
Baranova, Křišťanova, Lucembur-
ská (Radhošťská – Jičínská), NN 4749 
(spojka Baranova – Sudoměřská), Ol-
šanské  nám. (parkoviště), Přemys-
lovská (Radhošťská – Jičínská), Rad-
hošťská, Sudoměřská, Žižkovo nám.

 Blok č. 5  –  2. 5. 
Bořivojova (Ondříčkova – Orlická), Jagel-
lonská, Laubova, Lucemburská (Mile-
šovská – Radhošťská), Milešovská, nám. 
Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslov-
ská (nám. Jiřího z  Poděbrad – Rad-
hošťská), Slavíkova (Ondříčkova –nám. 
Jiřího z Poděbrad), Velehradská

 Blok č. 6  –  29. 4. 
Bořivojova (U  Rajské zahrady – Kube-
líkova), Čajkovského (Sladkovského 
nám. – Kubelíkova), Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova – Seifertova), Ku-
belíkova, Lipanská (Táboritská – Bořivo-
jova), Přibyslavská, Siwiecova, Sladkov-
ského nám., U Rajské zahrady (Vozo-
vá – Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

 Blok č. 7  –  3. 5. 
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, 
Husinecká, Jeronýmova, Kostnické 
nám., Krásova (Seifertova – Husinec-
ká), Orebitská, Pod Vítkovem, Příbě-
nická, Řehořova, Štítného (Blahníko-
va – Cimburkova), U Božích bojovníků

 Blok č. 8  –  4. 5. 
Havlíčkovo nám., Chelčického (Pro-
kopova – Lipanská), Chlumova (Sei-
fertova – Prokopova), Lipanská (Chel-
čického – Havlíčkovo nám.), Lupá-
čova, Milíčova, Rokycanova (Pro-
kopova – Chelčického), Štítného 
(Cimburkova – Havlíčkovo nám.)

 Blok č. 9  –  5. 5. 
Blahoslavova, Černínova, Českobratr-
ská, Chlumova (Koněvova – Roháčova
Jeseniova (spojky Žerotínova – Jeseni-
ova a Žerotínova – NN 1782) Komen-
ského nám. (Roháčova – Sabinova), 
Lukášova, Nám. Barikád, Ostromeč-
ská, Prokopovo nám., Roháčova (Pro-
kopova – Koldínova), Rokycanova (Pro-
kopova – Koněvova, Sabinova, Tachov-
ské nám., Tovačevského, Žerotínova 
(Blahoslavova – Koldínova)

 Blok č. 10  –  6. 5.
Basilejské nám. (část), Biskupcova 
(Zelenky-Hajského – Jana Želivské-
ho), Domažlická, Hájkova, Kališnická, 
Ke Kapslovně (vč. zálivu), Koldínova, 
Malešická (Basilejské nám. – Na Paru-
kářce vč. zálivu), Na Parukářce, Pra-
žačka, Roháčova (Koldínova – Ze-
lenky-Hajského), U  Zásobní zahra-
dy, Zelenky-Hajského, Žerotínova 
(Koldínova – Zelenky-Hajského)

 Blok č. 11  –  9. 5.
Hraniční (Na Balkáně – Koněvova), Ku-
nešova, Na  Balkáně (Za  Žižkovskou 
vozovnou – Na  Vlastním), Na  Hlídce 
(Na  Balkáně – Koněvova), Na  Ohra-
dě, Na Vlastním, Nad Ohradou, Stráž-
ní (Na  Balkáně – Koněvova), Šikmá, 
V Bezpečí, V Domově (Za Žižkovskou 
vozovnou – Pod Vrcholem), Za Žižkov-
skou vozovnou (Koněvova – Kunešova)

 Blok č. 12  –  10. 5.
Ambrožova, Basilejské nám. (část) 
(východní strana), Biskupcova (Jana 
Želivského – Jeseniova), Buchovco-
va, Jilmová (parkoviště proti č. 9 – 11 
se nečistí), Loudova, Malešická (Basi-
lejské nám. – Ambrožova), Na  Hlíd-
ce (Koněvova – Jeseniova), Na Vápen-
ce, Na Viktorce, Rečkova, Strážní (Ko-
něvova – Jeseniova), U  Staré cihelny, 
Viklefova, Za  Žižkovskou vozovnou 
(Koněvova – Jilmová)

 Blok č. 13  –  11. 5. 
K  Chmelnici, K  Lučinám, K  Vrcholu, 
Křivá I  (spojka Luční – Luční), Křivá II, 
Luční, Na Balkáně (Na Vlastním – Spo-
jovací), Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad 
Lukami, Pod Vrcholem, U Kněžské lou-
ky, V Domově (Pod Vrcholem – K Luči-
nám), V Okruží

 Blok č. 14  –  12. 5.
Květinková (V  Zahrádkách – Na  Ja-
rově), Mezi domky (Za  Vacko-
vem – Na  Vackově), Na  Chmelnici, 
Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vacko-
vě (Pod Jarovem – Malešická), Pod Ja-
rovem, Pod Lipami (Na Jarově – Plaví-
nová vč. slepého úseku), Schöffl ero-
va, V Zahrádkách, V Zeleni (V Zahrád-
kách – Na Mokřině), Za Vackovem

 Blok č. 15  –  22. 5. 
Husitská (Koněvova – Trocnovská; pra-
vá strana ve směru do centra), Jičínská 
(Olšanské nám. – Vinohradská), Koně-
vova (Jana Želivského – Husitská; pra-
vá strana ve směru do centra), Koně-
vova (parkoviště u ul. Pražačka), Pro-
kopova (Husitská – Rokycanova), Sei-
fertova (Italská – Táboritská)

 Blok č. 16  –  29. 5. 
Husitská (Koněvova – Trocnovská; pravá 
strana ve směru z centra), Jičínská (Vino-
hradská – Korunní), Koněvova (Jana Že-
livského – Husitská; pravá strana ve smě-
ru z centra), Korunní (U Vodárny – Šrobá-
rova; část kom. příslušná MČ Praha 3), 
Vinohradská (Jičínská – Jana Želivského; 
pravá strana ve směru z centra)

 Blok č. 17  –  16. 5.
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova – Kube-
líkova), Čajkovského (Ondříčkova – Kube-
líkova), Fibichova, Křížkovského, Ondříč-
kova (Slavíkova – Žižkovo nám.), Pospí-
šilova, Slavíkova (Ježkova – Ondříčkova), 
Ševčíkova, Škroupovo nám., Zvonařova

 Blok č. 18  –  13. 5.
Jeseniova, NN 1782, Pod Parukářkou, 
V Kapslovně

 Blok č. 19  –  17. 5.
Buková, Habrová, Květinková (Na Ja-
rově – Pod Lipami), Na Jarově, Osiko-
vá (Pod Lipami – Habrová), Pod Lipa-
mi (Na Jarově – Koněvova), V Jezerách

Uzavírka ulice Chelčického
Odbor dopravy ÚMČ Praha  3 upozorňuje na  7.  etapu dopravního 
omezení v ulici Chelčického v období od 1. do 30. dubna z důvodu ob-
novy vodovodního řadu. V uvedeném termínu bude komunikace Chel-
čického v úseku Lipanská – Rokycanova kvůli provádění výkopových 
prací zcela uzavřena. 

Rekonstrukce Malešické ulice
V období 30. 3. – 26. 5. 2016 probíhá úplná uzavírka komunikace Malešic-
ká v úseku Na Mokřině – U Staré cihelny. Objízdná trasa pro automobilovou 
dopravu bude vedena obousměrně po komunikacích Malešická – Na Jaro-
vě – Koněvova – Jana Želivského – Basilejské nám. – Malešická. 

Magistrát zdražil rezidentům parkovací karty
Rada hlavního města Prahy schválila s účinností od 1. dubna nový ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného 
stání. Dochází ke zvýšení některých cen, a to zejména pro rezidenty, kde je nově stanovena cena za první vozidlo 1 200 Kč 
za rok. K drobnému navýšení dochází i u rezidentů starších 65 let, kdy je stanovena nová cena za první vozidlo na 360 Kč 
za rok. Dále dochází i k mírnému navýšení pro veřejně prospěšné organizace, a to o 200 Kč na 1200 Kč. 

Obnova stromořadí 
v Korunní ulici 
V koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy 
v  ulici Korunní v  březnu pokácely Lesy hl. měs-
ta Prahy celkem 17 stromů, 15 z nich na území 
Prahy 3. 

Vybrané stromy doporučil k  pokácení dendro-
logický průzkum a  hodnocení z  července a  srpna 
2015. Stanovisko zohledňovalo silně zhoršený zdra-
votní stav stromů a zhoršenou provozní bezpečnost. 
Náhradní výsadby a spolu s nimi i dosadby dalších 
prázdných stromových míst jsou plánovány na první 
polovinu tohoto roku. 
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V první linii

Členka TOP 09 v Praze 3 a  kandidátka do  za-
stupitelstva v naší městské části MUDr. Zuzana 
Bonhomme Hankeová (na  snímku) se nedávno 
vrátila ze své první mise v  jordánském Ammá-
nu, kde jako lékařka – anestezioložka pomáha-
la při operacích uprchlíků zraněných za  syrské 
války. Zatímco většina z  nás se s  tématem mi-
grantské krize setkává jen nad obrázky a repor-
tážemi méně či více tendenčních médií, Zuza-
na se rozhodla být prospěšná přímo v  terénu. 
Právě podobné mise ilustrují tu správnou formu 

a  způsob, jak můžeme aktivně a  účinně vstou-
pit do problému současné migrační krize. Pomá-
hat řešit potíže, v tomto případě zdravotní, přímo 
na  místě. A  přitom tamním zdravotníkům třeba 
i ukázat nové postupy, aby se i oni vzdělali a na-
příště uměli sami pomoci svým pacientům. Podle 
slov Zuzany Hankeové tým provedl během mise 
tři totální endoprotézy kolenou, ošetřovali ne-
zhoubné nádory chrupavky na  rukou, Achillovy 
šlachy či poraněné rameno. V  některých přípa-
dech odstraňovali kovy z dřívějších operací. Mezi 
jejich pacienty byly i  tři děti. A co je nejpodstat-
nější, všichni jejich pacienti se zdárně hojí. Možná 
si řeknete, co je na tom, vždyť je to lékařka, je to 
její práce. Omyl. Ona svou práci dělá v pražské 
nemocnici. A to, že se rozhodla svou dovednost 
nabídnout i  lidem, kterým se zdravotní péče ne-
dostává v takové potřebě, na kterou jsme u nás 
zvyklí, byla její dobrovolná volba. A  také ukázka 
toho, že lepší nežli neodpovědné a leckdy faleš-
né vítání každého, kdo se chce přesunout pouze 
za štědrým sociálním systémem, je naučit je, jak 
mohou svou situaci zvládnout sami. Doma. 

Hazard s kempem na Pražačce

Václav Bartásek, nový ředitel SaRAP, se rozho-
dl ukončit spolupráci s  provozovatelem kempu 
na Pražačce a vypsat výběrové řízení. Oblíbené 
místo setkávání provozované s nesamozřejmým 
vkusem se tak ocitlo v ohrožení. Pokud je nájem-
ce spolehlivý, ale platí málo, jako první na  řadu 
přichází obvykle jednání o zvýšení ceny. Neocho-
ta jednat se současným provozovatelem je výra-
zem neúcty a  přezíravosti nejen k  práci, kterou 
zde za celá léta vykonal, ale i k místu samotnému 
a lidem, kteří ho s oblibou navštěvují. 

Překážkou výběrového řízení nebyl ani fakt, 
že veškeré zařízení kempu (recepce, bar, gril, 
wc, kavárna atd.) postavil současný provozova-
tel na  své náklady a  v  případě, že neuspěje, si 
zřejmě všechno odveze, nebo že sezona začíná 
naplno už v květnu. 

Způsob výběru vzbuzuje několik otazníků: Lhů-
ta pro podání nabídky byla pouze 1 týden. Doba 
nájmu je stanovena pouze na 1 rok. Kvalifi kačním 
předpokladem pro účast ve  výběrovém řízení je 
zkušenost s pořádáním společenských akcí, nikoli 
provoz kempu nebo ubytovacího zařízení. 

V poměrech MČ je neobvyklé pronajímat neby-
tové prostory pouze na 1 rok, pravidlem je nájem 
na dobu určitou 5 let nebo na dobu neurčitou. MČ si 
navíc vyhrazuje právo uzavřít smlouvu bez výběro-
vého řízení např. v případě, kdy chce zajistit v dané 
oblasti chybějící službu. SaRAP není vázán žádným 
zákonem nebo interním předpisem k vypsání výbě-
rového řízení. Proč ta přísnost v případě kempu?

Je těžké se zbavit dojmu, že současný provo-
zovatel kempu je nepohodlnou osobou a  kemp 
má provozovat někdo jiný. Uvidíme, v době vydání 
těchto novin už bude nový provozovatel znám. 

NE radikalismu

Demokracie se bez opozice neobejde. Cením si 
těch, kdo hledají kompromis a více než o laciné 
body jim jde o rozvoj Prahy 3.

O největším opozičním uskupení ŽNS se nic 
podobného bohužel říct nedá. Když se podí-
vám na „kauzy“, na nichž jejich zastupitelé sta-
ví svoji činnost, na  jednu stranu mě to uklid-
ňuje. Nejlepším důkazem, že koalice si počíná 
dobře, je totiž zoufalá snaha nalézt alespoň 
„něco“ a  prostřednictvím svých sympatizantů, 
zdaleka i zblízka nahnaných na rádoby živelné 

happeningy, uměle vyvolat dojem „špatné“ 
radnice.

A  tak jsme v  uplynulých měsících byli na-
příklad svědky přivazování k plotu za zachová-
ní zchátralé školky Buková, na  jejímž místě má 
brzy vyrůst školka nová a  hezčí, happeningů 
proti výstavbě obchodního centra na  náklado-
vém nádraží, které nechceme a MČ Praha 3 se 
kvůli tomu s developerem soudí, či aktuálně sva-
té války proti výběrovému řízení na provozova-
tele kempu na  Pražačce, když do  výběrového 
řízení se mohl přihlásit i bývalý provozovatel (je-
muž ostatně skončila pro MČ velmi nevýhodná 
smlouva). Zdraví našich dětí a  transparentnost 
jsou zřejmě méně důležité, než snaha o hledání 
sebevíc absurdních témat pro zelené bojovníky.

Co mě však nenechává klidnou je zřejmý po-
sun k politickému radikalismu. Na zastupitelstvu 
nám tak teď směrem k  zastupitelům vulgárně 
pokřikují anarchisté bok po boku místních zele-
ných politiků, kteří otevřeně vyzývají k nerespek-
tování zákonů.

Připadá vám to normální? Mně ne. 

Odpovědi na podněty občanů (IV.)

Častý dotaz posledních týdnů se týkal Campu 
Žižkov, kde nebyla obnovena nájemní smlouva 
dlouholetému nájemci. To je muž, který do mís-
ta vložil hodně energie, prostředků a  hlavně 
nadšení a  z  Campu udělal místo, kde se lidé 
rádi setkávají. Bohužel, v  minulosti, myslím, 
částečně podcenil smluvní záležitosti, týkající 
se areálu, který je součástí komplexu Sportov-
ního a  rekreačního areálu Pražačka. Když ne-
dávno došlo k výměně ředitele této příspěvkové 
organizace Prahy  3 a  ten dostal za  úkol audit 

všech smluvních vztahů, tak došlo i  na  areál 
campu a pro nalezení transparentního nájemce 
byla zvolena forma výběrového řízení. Důležité 
je, že účel campu má být zachován a otevřené-
ho výběrového řízení se může zúčastnit i bývalý 
nájemce, takže Camp Žižkov případně za nově 
nastavených podmínek může úspěšně provo-
zovat dál.

Paní Barbora se mě ptala na tzv. participa-
tivní rozpočet, který v  souvislosti s  Prahou  3 
zaregistrovala. Participativní rozpočet umožňu-
je občanům zapojit se do  rozhodování o  roz-
voji své městské části. Tento projekt má i pod-
poru nás opozičních Svobodných, neboť je 
jedním z prvků přímé demokracie a umožňuje 
občanům ovlivnit využití alespoň malé části roz-
počtu. Návrhy je možné posílat do 15. 4. a pro-
jekty musí být investiční povahy se zaměřením 
do hmotného majetku městské části. Máte i vy 
nějaké nápady na zlepšení ve vašem okolí? Pak 
neváhejte a  zapojte se aktivně do  komunální-
ho dění. Vaše návrhy jsem připraven s  vámi 
konzultovat. 

Praha 3 patřičně reaguje na internetový věk

I  v  tomto roce pokračujeme v  digitalizaci naší 
městské části, abychom nezaostávali v  rozvo-
ji a  zároveň navazovali na  koncepci chytrých 
měst. Proto jsem si na  tomto poli vytyčil dva 
hlavní projekty.

Jako radní pro informatiku jsem se zasadil 
o systematizaci licenčního prostředí pro všechny 
základní školy a Sportovní a rekreační areál Pra-
žačka. Všichni žáci a učitelé mají nyní legální soft-
ware produktů Microsoft. Licence jsou k dispozi-
ci ve všech institucích pro žáky a zaměstnance 

škol zdarma. Ředitelé těchto institucí si zároveň 
mohou být jistí, že je u nich všechno v pořádku. 
Zároveň získávají výrazný nástroj pro vzdělávání 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Nejdůle-
žitější je pro školy Microsoft Offi ce, neboli sada 
standardních nástrojů, které jsou hojně využívané 
v práci i doma, protože mezi ně patří i  základní 
programy jako Word či Excel. Žáci a učitelé při-
tom nejsou odkázáni pouze na  školní počítače 
a mohou s programy pracovat i z pohodlí domo-
va. V  internetovém věku je ovládání digitálních 
nástrojů nutností a Praha 3 k mé radosti na tento 
trend patřičně reaguje. 

V  tomto směru připravujeme také změ-
ny na  ofi ciálních webových stránkách Prahy  3, 
a  to především z  hlediska jejich přehlednosti 
a  funkčnosti. Minulý rok byla zpracována analý-
za, na jejímž základě teď probíhá zpracování do-
kumentace pro provedení změn. Cílem je ulehčit 
vyhledávání v dokumentech radnice a zefektivnit 
komunikaci mezi občany a městskou částí. 

O zbytcích po OÚNZ Praha 3

Na začátku 90. let při likvidaci obvodního ústa-
vu národního zdraví projevila radní koalice sta-
rosty Borse zájem o získání pro městskou část 
jen tří poliklinik (o žižkovskou nemocnici již teh-
dy požádaly jeptišky) a  ostatní menší zdravot-
nická zařízení prohlásila za  nepotřebná. Další 
(ne)konání starostů a  starostek (jednání s  mi-
nisterstvem fi nanci a  Úřadem pro zastupová-
ní státu ve  věcech majetkových), ale i  radnič-
ní hospodaření se svěřeným majetkem, zatím 
došlo k privatizaci Polikliniky Jarov a k církevní 

restituci nemocnice, a  k  tomu, že ve  zbývají-
cích budovách na  Vinohradské a  v  Olšanské 
jsou nejen ordinace lékařů, ale i prostory, kte-
ré neslouží k  léčbě pacientů. Ministerský úřad 
přes dvacet let není schopen najít nového ma-
jitele pro objekt bývalé plicní polikliniky v Jese-
niově. A přitom by mu mělo stačit pochopit, že 
to zařízení sloužilo obyvatelům Prahy  3 třicet 
roků, a že by tedy měl být předán městské části 
k  využití – pro jesle, mateřskou školu, klubov-
ny dětské organizace, klub důchodců, knihov-
nu… něco se muselo nově postavit, jiné přežívá 
v  soukromém nájmu a  pro další se stále hle-
dá místo. Škoda, že se zastupitelstvo 8. břez-
na na  mimořádném jednání hádalo a  pletlo 
do sporu mezi skupinou reprezentovanou fyzic-
kou osobou, která podepsala nyní končící roční 
výpůjčku objektu, a státem. Určitě by bylo zají-
mavější, kdyby starostové a radní složili účty, co 
ve věci objektu za těch dvacet let udělali, a pře-
devším využít přítomnost zástupců ministersva 
a  jeho úřadu a  vyjasnit si budoucnost budovy 
v Jeseniově 60. 

Michal Papež / ODSklub zastupitelů TOP 09
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programy 

Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Za Trojku (Atrium a KC Vozovna) 
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

 2. so 15.00 K. Jansová – fl ét-
na, A. Voborská – klavír, 
T. Strašil – violoncello (Sonáta 
v proměnách staletí)

 5. út 19.30 Autorský kytarový reci-
tál – Jiří Jirmal – „his master´s 
guitar“ (Píseň a tanec, Canzo-
netta, BadenJazz Suite apod.)

 7. čt 19.30 Jarní koncert muziky sou-
boru Gaudeamus VŠE, Praha

 8. pá Mezinárodní den Romů
12. út 19.30 Violoncellové trio tří 

generací – J. Kulhan, M. Kel-
ler, J. Keller (G. B. Cervetto, 
J. Barrière a další)

13. st 19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus (P. I. Čajkovskij, 
C. Debussy a další)

14. čt 19.00 Galakoncert hudebních 
talentů Prahy 3

16. so 15.00 E. Tornová – cembalo, 
V. Návrat – barokní housle 
(Tahání za ocas a drnkání 
na nervy)

20. st 19.30 M. Janoušková – housle, 
T. Brizhaneva – klavír (W. A. Mo-
zart, L. Janáček a další)

25. po 19.30 R. Sršňová – housle, 
A. Stará – klavír, Z. Lstibůrek 
– klarinet, j.h. (W. A. Mozart)

26. út 19.30 Smíšený sbor Pražští 
pěvci a sólisté

27. st 19.30 Večer operních árií, 
duetů a písní v podání poslu-
chačů pěvecké třídy Martina 
Vodrážky

28. čt 19.30 Pražské kytarové kvar-
teto (K. Jenkins, J. Rodrigo 
a další)

VÝSTAVY
7. 4. – 29. 4. 2016
Karel Prášek – 50 let malby 

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464

e-mail: infocentrum@praha3.cz
Na  programy označené hvězdičkou * 
je třeba si vyzvednout volné vstupenky 
z důvodu omezené kapacity, jedná se 
o fi lmové projekce a vlastivědné vycház-
ky a vybrané přednášky. Vstupenky bu-
dou k dispozici na recepci Informačního 
centra Praha  3, vždy od  prvního pra-
covního dne v daném měsíci, od devíti 
hodin. Děkujeme za pochopení. 

VÝSTAVA
do  29. 4. výstava obrazů akademic-
ké malířky Ivany Kubíkové

 5. út 10.00 Vlastivědná procházka * 
– Nový židovský hřbitov  

 6. st 17.00 Nemoci pohybového 
aparátu 

 7. čt 10.00–14.00 Ombudsman 
pro seniory
18.00 Filmová projekce – 
Chlapectví 

12. út 10.00 Vlastivědná procházka * 
– Nový židovský hřbitov;
14.00 Léky a doplňky stravy;
18.00 Autorské čtení – Milena 
Slavická 

13. st 17.00 Nový Zéland – přednáška
14. čt 10.00–14.00 Ombudsman 

pro seniory 
19. út 10.00 Žižkovské kočárkování * 

– Nový židovský hřbitov 
20. st 17.00 Diabetes Mellitus 2. typu
21. čt 10.00–14.00 Ombudsman pro 

seniory; 18.00 Filmová projek-
ce – Děcka jsou v pohodě 

27. st 14.00 Jak nespadnout do dlu-
hové pasti 

28. čt 10.00–14.00 Ombudsman 
pro seniory 

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

1. – 30. 4. Gaudia proti rakovině

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 116 251 (odbor kultury)

 1. ne Apríl ve Vozovně
10.00 Divadlo Dobré Kávy 
a Jakub Folvarčný: Vlk a hlad
14.00 –17.00 kreativní dílny pro 
děti i dospělé
19.00 koncert: kapela Střídmí 
klusáci
20.00 kapela Johannes Benz
21.00 promítání fi lmu Amerika

 2. po 11.00 Cirkus Žebřík (divadlo 
pro děti): Spící království
16.00 Plášť a hrubá halena

 4. st 19.00 Lukáš Malý: cestopisná 
přednáška o Ugandě

 5. čt 9.00 a 10.30 Divadlo Dobré 
Kávy a Jakub Folvarčný: Tajná 
pohádka

 6. pá 16.00 Fresh Senior: Zlatá 
šedesátá – Viktor Sodoma

 7. so 19.00 koncert Fama Q – 
smyčcové kvarteto

 8. ne 10.00 Robin Král čte dětem 
a představuje svou knihu 
(pro děti 2 až 6 let)

 9. po 11.00 Divadlo Krab – Tučňá-
kův výlet (divadlo pro děti)
16.00 Obr Finn

11. st 16.00–18.00 Markéta Sta-
rá: Základy tvorby komixu 
(workshop)

12. čt 10.00 Divadlo Dobré kávy 
a Jakub Folvarčný – Karlova 
a Jaromírova pohádka
20.00 Amerika (projekce fi lmu)

13. pá 16.00 Fresh Senior – 
Tvůrčí dílna s ak. mal. 
M. Gabrielovou

14. so 16.00 LouDkové divadélko: Jak 
loupežník napravil princeznu
20.00 Cémur Šámur (koncert)

15. ne 19.00 Barbora Baronová – 
čtení z knihy Intimita nomino-
vané na cenu Magnesia Litera

16. po 10.00 a 16.00 Divadlo Dobré 
kávy a Jakub Folvarčný – Cir-
kus prdítko

18. st 16.00 Robin Král čte dětem 
a představuje svou knihu 
(pro děti 6 až 10 let)

19. – 22. 4. 9.30 a 10.00 Divadlo dětí 
– O vodníku Pačískovi

20. po 16.00 Beseda k mezinárodní-
mu dni skautů

21. út 18.00 Literární večer
23. čt 11.00 Cirkus Žebřík – Jak se 

budí země
16.00 Loutky, které nikde 
nechtěli 

25. so 16.00 Jakub Folvarčný: 
kreativní divadelně-hudební 
workshop pro děti

26. ne 16.00 Červený balónek (fi lm 
pro děti)
20.00 Bio Masha: Pýcha 
a předsudek (divadelní před-
stavení)

27. po 16.00 Fresh Senior
28. út 17.00 Přednáška Z historie 

Prahy 3 – Květnové povstání 
na Praze 3
20.00  Hudební Informační 
středisko – komentovaný 
poslechový večer s hostem: 
spisovatel Václav Kahuda

29. st 10.00 čtení pohádky dětem 
ve spolupráci s Městskou 
knihovnou

30. čt 10.00 a 14.00 Kreativní dílny 
pro děti

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. so  20.00 Ples ŽDJC
 3. ne Dlouhý, Široký a Krátkozraký
 4. po M. Gavran: Hotel Babylon 

a Loutka (Teatar GAVRAN 
Záhřeb)

 5. út M. Gavran: Zmrzlina 
(Teatar GAVRAN Záhřeb)

 6. st M. Gavran: Smích zakázán 
(3D company)

 7. čt G. Montero: Frida K. 
(3D company)

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

11. po T. Pratchett: Muži ve zbra-
ni aneb Celá Zeměplocha 
jest jevištěm! (Divadlo 
AQUALUNG)

13. st Dobytí severního pólu
14. čt České nebe
15. pá Cimrman English Theatre: 

The Conquest of the North 
Pole (premiéra) 

17. ne Švestka
18. po K. Čapek, o. Lážnovský: Válka 

s mloky (Divadlo Aqualung)
19. út Posel z Liptákova
20. st Vyšetřování ztráty třídní knihy
21. čt Blaník
22. pá J. DiPietro: Umění vraždy 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
23. so M. Gavran: Smích zakázán 

(3D company)
24. ne 16.00 a 19.00 Vražda v salón-

ním coupé
25. po M. Gavran: Vše o ženách 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
26. út Cimrman v říši hudby
27. st a 28. čt Záskok
29. pá The Stand In (Cimrman 

English Theatre)
30. so Pan Hus (Divadlo Aqualung)

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

Kino Aero v dubnu doporučuje: 

 2. so 18.45 MET: Live in HD | 
Madama Butterfl y

 4. po 19.00 Kamčatka – poloostrov 
sopek

12. út 17.00 Příběh lesa – premiéra
16. so 18.45 MET: Live in HD | 

Roberto Devereux
18. – 20.4. Festival tibetských fi lmů
22. – 24.4. Přehlídka Kelly Reichardt
26. út 20.30 Aero Naslepo
27. st 20.20 PechaKucha Night Prague
30. so 18.45 MET: Live in HD | Elektra

Projekce pro seniory – každé úte-
rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30
 5. út 10.00 Brooklyn
 7. čt 13.30 Trabantem do poslední-

ho dechu
12. út 10.00 Mustang
14. čt 13.30 Kmotr
19. út 10.00 Ave, Caesar!
21. čt 13.30 Já, Olga Hepnarová
26. út 10.00 Příběh lesa
28. čt 13.30 Anomalisa

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00

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

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

VÝSTAVA VE FOYER:
1. 4. – 1. 5. 2016 Studenti a divadlo: 

Divadelní plakát – ÚVT FMK  
UTB ZLÍN

 1. pá 19.30 Mladí ladí jazz: 
Paris Combo 

 2. so 19.30 Ane Brun 
+ Mariam The Believer

 4. po 19.30 Lenka Dusilová & Baro-
mantika – Oslava Života

 5. út 19.30 Bamba Wassolou Groove
 6. st 10.00 Koncert pro děti Bamba 

Wassolou Groove
 7. čt 19.30 CéU
 8. pá 19.30 Mladí ladí jazz: 

Jacob Collier
14. čt 19.30 Euroconnections: 

blacksheepboy + Pale&Coy 
+ Haager + Living  

15. pá 19.30 Music infi nity: 
Synkro + Guy Andrews

16. so 19.30 XIII. století
19. út 19.00 Spitfi re company – 

Vypravěč (dVA)
23. so 19.30 Bohuslav Martinů: 

Ženitba & Dvakrát Alexandr – 
1. premiéra  

24. ne 16.00 Bohuslav Martinů: 
Ženitba & Dvakrát Alexandr – 
2. premiéra 

25. po 20.00 Prague Mime – Prague 
Is Burning (dVA)

27. st 20.00 PRAGUE-NEW YORK 
EFFECTS II. (dVA)

28. čt 19.30 HURRA TORPEDO 
30. so 19.30 The Toy Dolls  

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 4. po 20.00 J. Drdácká & A. Hesso-
vá: Ana & Sara/ Vypravěčka

 5. út 20.00 ME-SA / Andrej Petro-
vič : L / One of the Seven

 7. čt 10.00 a 20.00 Spitfi re Compa-
ny: Sniper’s Lake

 8. pá 20.00 Z. V. Kozánková / 
Tanečná spoločnosť ARTYCI: 
PRE GAIU  

10. ne 16.00 Bára Látalová a kol.: 
Karneval zvířat

11. po 9.00 a 11.00 Bára Látalová 
a kol.: Karneval zvířat

12. út 10.00 a 20.00 L. Vagnerová 
& Company: MAH HUNT

14. čt 20.00 T. Ondrová / P. Šavel: 
As Long As Holding Hands

19. út 20.00 B. Látalová a kol.: 
DIFFERENT?

20. st 21.00 Spitfi re Company: 
Sniper‘s Lake

21. čt 21.00 Věra Ondrašíková a kol.: 
GUIDE

22. pá 12.30 J. Bartovanec: 
ENTROPY #224

 21.00 SPRING FORWARD 2016 
LIVE STREAM: T. Ondrová / 
P. Šavel: As Long As Holding 
Hands, Vozdukh Dance Com-
pany: ALLTHATICANBE, CUBe 
/ Christian UBL / Cie Ornitho-
rynque / Kylie Walters: AU

23. so 21.00 SPRING FORWARD 2016 
LIVE STREAM: M. Sögner: 
LARA, J. Vinovrski: Staying 
alive, P. Faura: Striptease

25. po 21.00 J. Fruček / L. Kapeta-
nea / DOT504: Collective Loss 
of Memory

26. út 20.00 P. Blackman / Ch. Gouze-
lis / DOT504: PHYSICAL JERKS

29. pá MEZINÁRODNÍ DEN TANCE: 
15.00 Zažít sám sebe jinak, 
16.15 Cyklojízda – Linka D, 
19.00 Den otevřených dveří, 
20.00 Gypsy tančírna

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 7. čt 20.00 Bobcats
14. čt 20.00 Phil Shöenfelt 

+ Southern cross
21. čt 20.00 Barový mouchy
28. čt 20.00 Neúspěšný atlet

Sdružení 
výtvarníků ČR
Korunní 119

14. čt 17.00 vernisáž výstavy 
Bohunka Kohoutová 

21. 22. a 23. 4. vždy od 15 do 18 ho-
din Jarní korunní dvorky členů 
SV ČR

SPUŠ a VOŠUP
Žižkovo nám. 1
Praha 3
tel.: 222 728 143
www.sups.cz

13. 4.– 24. 6. Martin Patřičný – 
DŘEVO
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kultura

KC Vozovna nabídne tematicky zaměřené dny
Za Trojku se úspěšně uvedla například organizací únorového koncertu k oslavám sedmdesátin 
Vladimíra Merty. I pro nadcházející měsíce chystá v úzké spolupráci s městskou částí Prahy 3 
pro KC Vozovna a Atrium na Žižkově kvalitní program, ve kterém nebudou scházet hudba, fi lm, 
divadlo, ale i pořady komponované pro seniory – nově rozdělené podle dní v týdnu. 

Kulturní centrum Vozov-
na se od svého otevření 
na konci roku 2015 stih-
lo zapsat do žižkovské-

ho dění pestrým programem pro 
všechny věkové kategorie, který až 
do konce března zajišťoval Odbor 
kultury městské části Praha 3 pod ve-
dením Evy Hájkové. Od dubna pře-
chází centrum pod správu organiza-
ce Za Trojku a od tohoto data bude 
pro veřejnost otevřené od pondělí 
do soboty mezi 10. a 19. hodinou. 
Neděle budou vyhrazené pro sou-
kromé akce, například dětské osla-
vy, ke kterým pořadatelé dle přání 
zajistí technické zázemí, občerstvení 
i program. „Budeme se snažit, abychom 
co nejdříve stihli zprovoznit také kavár-
nu, která je součástí kulturního centra. 
Návštěvníkům chceme poskytnout kva-
litní drobné občerstvení včetně nabídky 
pro děti, dobrou kávu, nealkoholické ná-
poje a víno,“ upřesňuje plány ředitel 
Za Trojku Jiří Snítil. 

„Základem dramaturgie programu 
ve Vozovně je tematické zaměření pro-
gramu podle dní v týdnu. Rádi bychom, 
aby byl náš program pro diváky od za-
čátku jednoduše čitelný,“ navazuje dra-
maturgyně Za Trojku Magda Danel. 
V pondělky se mohou návštěvníci tě-
šit na zajímavé přednášky a besedy 
vzdělávacího charakteru. Ve stejný 
den poslouží Vozovna i studentům, 
kteří se neradi učí doma v posteli. 
Úterky budou patřit projekci doku-
mentů a hraných fi lmů pro děti i do-
spělé a také divadlu: každé první 
a třetí úterý v měsíci dopoledne se 
budou hrát dvě představení pro ško-
ly, druhé a čtvrté úterý pro veřejnost. 
Středy budou věnovány seniorům, 

kteří si již oblíbili pravidelný pořad 
Fresh Senior. Čtvrtky se ponesou 
v rytmu hudby. Na programu budou 
zajímavé koncerty, besedy o hud-
bě, workshopy i soutěž začínajících 
dětských skupin. V pátky bude Vo-
zovna žít literaturou. Ve spolupráci 
s pobočkou městské knihovny chys-
tá autorská čtení, besedy, čtení po-
hádek pro děti a další program spo-
jený s knížkami. O sobotách si pak 
přijdou na své rodiny s dětmi. 

V dubnu se v koncertní síni Atria 
na Žižkově můžete těšit na řadu zají-
mavých koncertů. V úterý 12. dubna 

se představí Violoncellové trio tří ge-
nerací ve složení Jaroslav Kulhan, 
Matyáš Keller a Jan Keller. Zahra-
jí skladby G. Cervetta, J. Barriera, 
J. Haydna, J. Fialy, A. Pärta a P. Hej-
ného. Ve středu 20. dubna tam kon-
certuje jedna z nejvýraznějších mla-
dých českých houslistek Markéta 
Janoušková. V jejím podání uslyšíte 
skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, 
J. Sibeliuse a dalších. Na klavír ji do-
provodí Tatiana Brizhaneva. Nenech-
te si ujít ani koncert Smíšeného sboru 
Pražští pěvci v úterý 26. dubna. Sbor 
představí písně Lukáše Sommera 

a Mikoláše Troupa. Atrium na Žižko-
vě plánuje navíc osm výstav a širokou 
nabídku komentovaných prohlídek, 
diskuzí, přednášek a workshopů. 
Výstavní síň se návštěvníkům otevře 
nově i o víkendech.

Veškerý program bude k dispozi-
ci na webových stránkách Za Trojku, 
které jsou právě ve výstavbě. Už teď 
ale najdete aktuální informace na ad-
rese www.facebook.com/praha3za3. 
Vstup do Vozovny bude zdarma, 
platit se bude pouze za představení 
dle programu. 

-red-

„Výstava, co pomáhá“ 
proběhne v Galerii pod radnicí
V dubnu se koná v prostorách Ga-
lerie pod radnicí výstava organiza-
ce Gaudia proti rakovině. K vidě-
ní budou díla předních výtvarníků 
české umělecké scény – Luďka Ti-
chého, Borise Jirků nebo Jaroslava 
Valečky. Návštěvníci se mohou po-
kochat olejomalbami, litografi emi 
či fotografi emi.

Výstava je extrémně různorodá, ob-
sahuje díla různých autorů, kteří po-
užívají rozdílné techniky. Důvod je 
až poetický – všechna díla spojuje 
idea pomoci. Obrazy či fotografi e 
byly darovány spolku Gaudia pro-
ti rakovině s cílem podpořit službu 
poskytování duševní podpory onko-
logicky či jinak závažně nemocným 
pacientům a jejich blízkým. 

„Výstava má mimo jiné za cíl upozornit 
návštěvníky na to, že v případě vážného 
onemocnění, může i duševní zdraví sehrát 
zásadní roli v léčebném procesu – a to se 

netýká pouze nemocného samotného, ale 
také jeho příbuzných a blízkých,“ upřesni-
la Michaela Linhartová z organizace 
Gaudia proti rakovině. 

-ham-

Letošní Apríles se ponese na vlně rocku a crossoveru

Již pošesté se na Parukářce koná 
23. dubna hudební festival Apríles, 
organizovaný studenty VŠE, tema-
ticky zaměřený na žižkovské ulice. 
Na jevišti se vystřídají kapely cros-
soverového světa.

„Apríles je neziskový festival, který pů-
vodně vznikl jako praktická seminární 
práce studentů Arts Managementu VŠE 

v Praze. V roce 2014 se přestěhoval ze Stro-
movky na žižkovskou Parukářku a začal 
se postupně zaměřovat na specifi ckou žiž-
kovskou kulturu a rozmanitost tamního 
života. Vytváří tak specifi cký lokální festi-
val jak pro rezidenty, tak návštěvníky této 
neobyčejné pražské čtvrti,“ prozradila 
za svůj tým Martina Pavlíčková.

Pódium bude patřit jak známým 
matadorům klubové scény, tak méně 

známým tvářím rockového podhou-
bí. Jako tahák pro všechny vystoupí 
numetaloví Cocotte Minute, předsta-
ví se rocková smečka Rattle Bucket, 
česko-slovenští John Wolfhooker, žiž-
kovskou vlajku budou zastupovat hu-
debníci z Wild Tides. 

Kromě hudebního programu se 
mohou návštěvníci těšit i na dopro-
vodný program – komentované pro-
hlídky bunkru Bezovka, žižkovské 
divadelní seskupení Old Stars, Cink 
Cink Cirk s jejich nově cirkusovým 
představením či na výstavu kultov-
ních komiksových kreseb Márty-
ho frky. Na odpoledne připravili 
program pro děti rodinné centrum 
Nová Trojka a ateliér Kroužek.

Apríles 2016 se koná pod záštitou 
zástupce starostky Alexandera Bellu. 
Akce byla schválena usnesením č. 770 
ze dne 21. 10. 2015 ještě před schvále-
ním Manuálu pro stanovení podmí-
nek pro pořádání akcí s hudební pro-
dukcí v parku Parukářka, přesto se 
musí jejími pokyny řídit.  -ham-

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat  

do Galerie pod radnicí  
Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 

na výstavu spolku

Výstava obsahuje malby, litografie i fotografie  
mistrů jako Luděk Tichý nebo Jaroslav Valečka. 

Výstava potrvá od 7. 4. 2016 do 30. 4. 2016. 

audia proti rakovině

Otevřeno po a st 8–18 út a čt 8–16 pá 8–15 hod.

ZA TROJKU HLEDÁ 
VÝTVARNÉ TALENTY

Za  Trojku p.o. vyhlašuje veřejnou 
výzvu pro všechny umělce, kteří 
mají zájem o výstavní činnost ve vý-
stavní síni Atrium pro rok 2017. 
Z přihlášených projektů bude vybí-
rat odborná komise, složená z pe-
dagogů, kurátorů, kritiků a  histo-
riků umění. Ta oznámí rozhodnutí 
o zařazení do výstavního plánu nej-
později do 30. září. Součástí pod-
pory vybraných umělců bude 
poskytnutí výstavních prostor, za-
jištění kustodní služby, zpracování 
a tisk materiálů k výstavě a její PR. 
Vyplněnou přihlášku, kterou najde-
te na webových stránkách Za Troj-
ku, zasílejte do 31.  srpna elektro-
nicky na  mail ph@atriumzizkov.
cz nebo poštou na adresu Atrium 
na  Žižkově, Čajkovského  12/12a, 
Praha 3, 130 00.

V březnu byly v Atriu k vidění skleněné 
plastiky a obrazy Tamary Bohuňkové 

foto: www.apriles.cz
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inzerce

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

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

  Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití zá-
clon, 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.

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

  HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ.Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské, pod-
lahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu, domu, nebytových prosto-
ru. Mobil 777 670 326.

  Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. 
Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, roztočů, alergenu 
a skvrn různých původů. Rychle, kvalitně a lev-
ně. Doprava Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

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

  HODINOVÝ MANŽEL – profe sionál ní po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

  Koupím starou bižuterii, hodinky, alpakové 
lžičky. Tel.: 274 814 448.

  Pronajmu sklad 30 m2, suterén, výtah, levně. 
Tel. 604 725 657.

  Koupím byt 80 m2 a více, Praha 3. 
Tel.: 604 806 085, oku@centrum.cz

  Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 
Tel. 604 617 788.

  Pronajmu ihned uzamykatelnou garáž v hro-
madých garážích Chelčického u hotelu Olšanka. 
Tel.: 732 785 645.

  Jazyk. lektor nabízí výuku AJ + douč. základ. 
NJ a FJ. Tel.: 728 547 591.

  SOŠP Profi t hledá na občasnou výpomoc 
(za OČR, dovolenou, nemoc) administrativní 
prac. v důchodovém věku, nejlépe z Prahy 3 
- Žižkova. Tel.: 733 356 165.

  Koupím byt. Tel. 733 676 230.

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

Koněvova 205, Praha 3, tel.: 604 887 365
www.diabetologiepraha3.cz

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

PRACUJ
PRO METROPOLI

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPPPPRRAA

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

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

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

Již 15 let 
na realitním trhu

Hledáme pro naše klienty byty v Praze 3 ke koupi 
i pronájmu, zejména 2+1/kk nebo 3+1/kk.

Volejte: +420 732 903 030
Petr Dvořák, realitní makléř pro lokalitu Praha 3
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rozhovor

„Vůbec nechápu nenávist vůči Žižkovské 
věži,“ říká Ondřej Neff 
Spisovatele a průkopníka české sci-fi  literatury Ondřeje Neff a pojí s Žižkovem silné rodinné pouto. 
Kromě toho, že zde prožil celé své dětství, patří k legendárnímu rodu, o kterém jeho otec Vladimír 
napsal rozsáhlou a slavnou pentalogii Sňatky z rozumu. Starý Žižkov, krize science fi ction v lite-
ratuře, hrozba tzv. islámského státu – o zajímavá témata nouze v rozhovoru rozhodně nebyla.

Vyrůstal jste na  Žižkově, když to 
byla v podstatě periferie.
Byla to nesmírně chudá čtvrť, a pro-
to s určitým úsměvem čtu nostalgic-
ké bláboly o tom, jak se zničila atmo-
sféra Žižkova. Já bych jim ani nepřál 
24 hodin, aby žili v takových pod-
mínkách jako tenkrát my. Dneska 
si nikdo nedovede ani představit, 
jaké to bylo. Narodil jsem se v domě 
v Seifertově ulici č. 3, který můj 
otec proslavil v rodinné sáze Sňat-
ky z rozumu. Byl to na pohled bo-
hatý palácový dům, nicméně polo-
vina partají měla společné záchody 
na pavlačích. Společná voda na pat-
ře, společná prádelna – to byl styl ži-
vota, který dnes již nikdo nezná. To 
ale není nic proti Žižkovu! Jen pros-
tý fakt. Ta romantika tu byla – Ol-
šany, Kapslovna. Nebo dodnes mám 
nesmrtelné vzpomínky, jak jsem si 
hrál v pustých jámách v místech, kde 
dnes stojí výškové domy v Olšanské, 
a rozbil jsem si tam hrozně hubu. 

Na jaké místo, které již na Žižkově 
není, vzpomínáte nejčastěji?
Dodnes mě mrzí, že již dlouho ne-
existuje nádherný zájezdní hosti-
nec u Olšanského rybníčku, kde 
dnes stojí luxusní hotel Olšanka. 
Ta normalizační asanace – a já vím, 
že je obliba říkat o době před ro-
kem 1989, že vše bylo špatné – měla 
svůj důvod. Staré domy byly oprav-
du v žalostném stavu. Oprava by 
stála víc než novostavba. Přirozeně 
architektura, co vznikla, je příšerná 
a doba jí nepřála. Kdybych to měl 
shrnout, co hodnotného vzniklo 
v době normalizace, tak akorát ob-
chodní domy Kotva a Máj. Naopak 
vůbec nechápu nenávist vůči Žiž-
kovské věži. Projel jsem desítky vel-
koměst, v každém z nich taková věž 
stojí, ta naše je navíc architektonicky 
lépe řešená. Jestli mám trvalé námit-
ky vůči architektuře na Žižkově, je 
to „Penzijňák“ na náměstí Winsto-
na Churchilla. Neodpovídá krajin-
nému rázu Prahy. Také se mi nijak 
nezamlouvá betonový Památník 
na Vítkově. Ale to je můj dlouhodo-
bý postoj a nikomu ho nenutím.

Zmínil jste Sňatky z  rozumu, dnes 
klasiku literatury. Odkud se vzala 
myšlenka napsat takovou pentalo-
gii o vašem rodu?
Otec ji začal psát v 50. letech, měl ve-
likou úctu k Jubilejní výstavě – byla 
to pro něj prezentace české expanze 
a pýchy. Během 100 let zažila Praha 
mohutný rozvoj – měli jsme např. 
jako třetí metropole tramvajovou 
dopravu. Román začínal v původní 
verzi právě touto výstavou. Pak se 
ale otec začal zajímat spíš o to, jak 

tento vývoj vůbec začal a postup-
ně šel po stopách předků Stuchlíků 
a Neff ů. Pokládal si otázku, jak se 
to mohlo stát, že během 100 let se 
z národa, který na začátku 19. století 
prakticky neexistoval, stalo průmys-
lové jádro monarchie s obrovským 
kulturním a politickým rozmachem. 

Jaké to bylo pro spisovatele – va-
šeho otce – žít ve 40. a  50. letech 
minulého století?
Zajímavé je to, co mi vyprávěl. Že 
doba 2. světové války byla velmi 
společenská a hranice mezi lidmi 
byla jasně vymezená. Byla tu hrst-
ka kolaborantů, s kterou se nikdo 
nebavil, naopak panovala shoda 
mezi ostatními – paradoxně v tomto 
směru byla svobodnější než po roce 
1945. Část intelektuálů pak chytila 
vítr a naskočila do té komunistické 
lodičky. Otcovi velcí kamarádi Jan 
Drda a Václav Řezáč, kteří mu byli 
na svatbě, ho začali najednou pro-
fesně likvidovat a objevila se mezi 
nimi obrovská propast, protože on 
do strany nešel.

Pojďme k vaší tvorbě – nehrál v ní 
Žižkov alespoň malou roli?
Moje prvotina A včely se vyrojily se 
odehrává v našem domě a je o Žiž-
kově. Pak jsem se pokoušel vydávat 
na pokračování román o mém dět-
ství v Lidových novinách – chtěli 
jsme navázat na tradici z první re-
publiky. Lidé na to neslyšeli, neujalo 
se to. Více ale situuji prostředí svých 
románů na Měsíc. (smích)

Jste jedním z  průkopníků science 
fi ction u nás. Jak se podle vás pro-
měnil tenhle žánr v průběhu let?
Můj rádce a přítel Josef Nesvadba 
říká, že již desítky let převládá krize 
science fi ction v literatuře. Zajímavé 
je, že to neplatí o fi lmu – pořád vzni-
kají skvělé snímky jako Marťan nebo 
Gravitace. Netvrdím, že se v tomhle 
žánru nepíše, nemá ale tak masový 
ohlas. Spíše lidé vyhledávají fantasy, 
která mě nezajímá a nechápu ji.

Pronikl jste i  do  světa komiksu – 
s Kájou Saudkem jste vydali Arnal 
a  dva dračí zuby. Proč jste v  tom 
nepokračovali spolu dál?
To je velice smutná historie. Přestože 
Arnal zaznamenal obrovský úspěch, 
Kája v tom už nedokázal pokračo-
vat. Částečně jsem mu to zazlíval, 
ale chápal jsem to. Je to šíleně ná-
ročná práce. Český trh je na to velice 
malý, aby to autora uživilo. Komiks 
je úžasná věc – průnik fi lmu a litera-
tury. Loni jsme s Michalem Suchán-
kem vydali komiks Děsivé radosti, 
kterému  on vymyslel i scénář. Je to 

pracovně velice náročná věc, která se 
nedá pořádně zaplatit. V podstatě je 
to jen koníček.

Ve vašem díle je patrná podpraho-
vá hrozba a tíseň ze společenského 
vývoje. Je to realita, které se máme 
bát?
Ve svém románu Tma tvrdím, že spo-
lečnost je jako balíček karet a něco je 
nahoře. Ale stačí, aby se něco stalo, 
karty se promíchají a hra se změní. 
Společnost se nepoučí, a když dojde 
k otřesu, dopředu se dostanou jiní 
lidé a společnost se změní v nepo-
znání. Může se propadnout do stře-
dověku. Totéž můžeme sledovat nyní 
i na Středním východě. 

Teď narážíte na  takzvaný islamský 
stát? Je to pro nás globální hrozba?
Že to bude mít myšlenkové a poli-
tické důsledky, o tom není pochyb. 
Ty nenávistné xenofobní proudy a to 
bahno se můžou dostat kdykoliv 
na povrch. Vždycky existuje rozum-
ná varianta, ale ta radikálnější se pro-
sadí snáz, protože má sílu. Bojím se 
spíš fašizace společnosti.

Jako autora science fi ction se vás 
můžu zeptat – co nás čeká za dva-
cet let?
Bude pokračovat vzestup informač-
ních technologií do běžného života. 
Co je velká neznámá, je skladování 
energií. Pokud se podaří vymyslet 
nové způsoby, změní to náš život-
ní styl. Budete nezávislí, žádné drá-
ty vám nepovedou do bytu, budou 
vznikat nové společenské a kulturní 
celky. Už to ale začalo. My si povídá-
me tady v Dolních Břežanech, přitom 
já jsem rodilý Pražák, moji předci po-
stavili domy na Žižkově, ale já byd-
lím na vesnici a nemám pocit žád-
né izolace. I to je důsledek nových 
technologií. 

Martin Hošna

Již desítky let 
převládá krize 
science fi ction 
v literatuře, což 
ale paradoxně 
neplatí o fi lmu

ONDŘEJ NEFF (nar. 1945) 
je český spisovatel 
science fi ction, novinář 
a vydavatel internetového 
deníku Neviditelný pes. 
Syn Vladimíra Neffa, který 
proslavil Žižkov rodinnou 
ságou Sňatky z rozumu 
(byla i zfi lmována), má 
na kontě desítky románů, 
v nichž drtivou část tvoří 
sci-fi  příběhy. Za stěžejní 
dílo lze považovat román 
Tma o „elektrické smrti“. 
Klasický žánr science 
fi ction často kombinuje 
i s detektivkou, alegorií 
a utopií, mimo jiné je vel-
kým obdivovatelem Julese 
Verna, o němž naspal 
knihu Podivuhodný svět 
Julese Verna. Mimo jiné 
se řadí mezi průkopníky 
internetové žurnalistiky – 
jako jeden z prvních založil 
internetový deník Nevi-
ditelný pes (1996) nebo 
projekt DigiNeff, který se 
koncentroval na téma 
digitální fotografi e. 
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školství

Když prvňáčky vítá sám Jiřík z Poděbrad
Je 1. září, před školou postává sám 
Jiřík z Poděbrad a osobně vítá kaž-
dého nového prvňáčka a pasuje ho 
na žáka své školy. Prvňáček pak 
se svým průvodcem z řad žáků 9. 
ročníku prochází „branou vědě-
ní“ až do své budoucí třídy. Tak 
probíhá jeho ceremoniální přijetí 
na Základní škole nám. Jiřího z Po-
děbrad v Praze 3.

Je prosinec a v 1. patře probíhá chari-
tativní vánoční výstava, do které jsou 
zapojeny všechny třídy a školní druži-
na. Z výtěžku máme v pražské ZOO 
adoptované pandu červenou a levhar-
ta obláčkového, pravidelně přispívá-
me na dětskou hematologii a onko-

logii v Motole, máme adoptovanou 
dívku ze vzdálené Zambie, nakupu-
jeme „skutečné dárky“ pod záštitou 
Člověka v tísni atd. A pod rozsvíce-
ným vánočním stromečkem se scháze-
jí dárky pro děti z dětského domova.

Je leden, škola je slavnostně vy-
zdobena. Ve vestibulu vítají devá-
ťáci oblečeni jako do tanečních či 
divadla rodiče se svými budoucí-
mi školáky, kteří přicházejí k zápi-
su. Na zápis pak v březnu – dubnu 
navazuje cyklus „hrajeme si na ško-
lu“. A je tu duben a vrcholí přípravy 
na ozdravné a vzdělávací kurzy jed-
notlivých turnusů. Motivace jsou již 
vymyšleny, nyní se připravují růz-
né soutěže, vybírají se trasy na vý-

lety apod., protože během května 
téměř všechny děti školy vyjíždě-
jí na ozdravné a vzdělávací kurzy. 

Květen je důležitý měsíc pro budou-
cí čtvrťáky nejen z naší školy. Roz-
hodují se, zda od září využijí mož-

nosti navštěvovat rozšířenou výuku 
cizích jazyků, nebo rozšířenou vý-
uku matematiky a informatiky. Ale 
bez přijímaček to nejde.

Konečně vytoužený červen a s ním 
spojený konec školního roku. Ale ještě 
dřív, než se všichni rozejdou na prázd-
niny, je tu ještě jedna akce. Nejdříve 
dochází k ocenění nejlepších repre-
zentantů školy ve vzdělávacích a spor-
tovních soutěžích. A pak již nastává 
druhá část, kdy odcházející deváťáci 
dostávají pamětní list a potom se jich 
ujímají prvňáci a odvádějí je stejnou 
cestou ze školy, jako je opačným smě-
rem přiváděli v září oni. 

Miroslav Šoukal
ředitel ZŠ nám. J. z Poděbrad

ZŠ Jeseniova se chystá 
na oslavy jubilea Karla IV.
Na ZŠ Jeseniova 96 probíhá v letošním škol-
ním roce projekt s názvem „Doba minulá, 
co nás minula“. Tento projekt je zaměřený 
na zdůraznění kontinuity s minulostí, a to 
především při získávání poznatků o osobě 
a době Karla IV., neboť v květnu 2016 budou 
v celé České republice probíhat oslavy výro-
čí 700 let od jeho narození. 

Z historických pramenů se žáci ZŠ Jeseniova 96 
dovídají, že Karel IV. oplýval mimo jiné lovec-
kou vášní. Přispěl svou zakladatelskou činnos-
tí k proměně české krajiny, čímž změnil nové 
podmínky pro rozšiřování stavů zvěře i jejího 
lovu. Sám rád lovíval, založil řadu lesních obor 
a myslivost obohatil vybudováním první ba-
žantnice v Počáplech na Berounsku. Karel IV. si 
byl vědom toho, že s lovem souvisí rovněž i péče 
o lesní porosty a v nich žijící zvěř. V návaznos-
ti na tuto skutečnost jsme se rozhodli v rámci 
školního projektu uskutečnit pro žáky všech 

ročníků 1. stupně přednáškový cyklus za účasti 
zástupců Obvodního mysliveckého spolku pro 
Prahu 3. Se získanými informaci žáci následně 
pracovali v hodinách přírodovědy a českého ja-
zyka, ať už formou přípravy vlastní prezentace, 
vyplňování pracovních listů nebo odhalování 
výrazů mysliveckého slangu. Za zajímavou akci 
patří organizátorům poděkování. 

Gabriela Babušová, 
zástupkyně ředitele ZŠ Jeseniova

Představujeme školní jídelny 
Školní jídelna ZŠ a MŠ Chelčického: Návštěva „Šéfa“ není nutná
Školní stravování slaví sedm-
desát let existence a součas-
ně prochází mnoha změnami, 
které mají za cíl neustálé zlep-
šování kvality a nutriční hodno-
ty poskytovaných jídel v soula-
du s požadavky moderní výživy. 
Jak na tyto trendy reagují škol-
ní jídelny na Trojce, vám po-
stupně ukážeme v seriálu, kte-
rý začneme návštěvou ZŠ a MŠ 
Chelčického.  

V prosvětlené, čistotou doslova 
zářící, prostorné školní jídelně 
jsme se sešli s paní vedoucí Janou 
Sedlákovou, která nás podrob-
ně seznámila s běžným chodem 
zařízení. Tato jídelna náleží spí-
še k větším, ke stravování je zde 
přihlášeno kolem 700 strávníků, 
přičemž denní výdej se pohybuje 
mezi 500 až 550 porcemi. Sklad-
ba klientů je podle slov vedoucí 
velmi pestrá a zahrnuje nejmen-
ší děti z mateřské školy, žáky 
základní školy, diakonii, kera-
mickou dílnu zdravotně hendike-
povaných i studenty Střední umě-
leckoprůmyslové školy.

Osm zaměstnanců jídelny při-
pravuje denně jak ranní a od-
polední svačiny pro děti z MŠ, 
tak i polední menu, kde strávní-
ci mohou volit ze dvou variant. 

„Přitom se snažíme o to, aby alespoň 
jedno jídlo bylo bezmasé,“ říká Jana 
Sedláková. Výdej obědů v návaz-
nosti na školní výuku probíhá 
od 11.30 do 14.00 hodin ve třech 
až čtyřech cyklech, aby kapacit-
ně vyhovoval možnostem jídelny. 
Sami jsme se přesvědčili, že dě-
tem jídlo opravdu chutná, talíře 
se vracejí v převážné většině zcela 
prázdné. Dokladem spokojenos-
ti jsou i slova kuchařek, kterým 
mnohé děti děkují a pochvalují 
si uvařené jídlo. Jana Sedláková 
k tomu dodává: „Snažíme se vařit 
moderně, z čerstvých surovin, které 
nám pravidelně dodávají stálí doda-
vatelé, dodržujeme všechny výživové 

parametry a máme radost, když jsou 
děti spokojeny. Velice oblíbený je na-
příklad salátový bar, který tvoříme 
z vlastních surovin a v nabídce je 
dvakrát až třikrát týdně. Pravidelně 
se také účastníme soutěže o nejlepší 
školní oběd, kterou jsme v naší jídel-
ně již třikrát hostili.“

Žáci si hradí stravu podle věku 
ve třech kategoriích 25, 27 a 29 Kč 
denně, což odpovídá zhruba jed-
né třetině pořizovacích nákla-
dů. Dětem ze sociálně slabších 
skupin je poskytována „dotace“, 
takže ke školnímu stravování má 
přístup každý, kdo o ně projeví 
zájem (to je asi 80 % žáků). 

Jan Dvořák

Ředitelé našich 
škol besedovali 
s ředitelem Pražského 
inspektorátu
Již druhým rokem platí nová kritéria pro hod-
nocení škol, která schválila ministryně škol-
ství. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání 
ve školách jsou tak posuzovány z jiného hledis-
ka, než tomu bylo v minulosti. Důraz se klade 
například na správně formulovanou vizi a rea-
listickou strategii rozvoje a z nich vycházející 
vzdělávací programy, na jasná pravidla umož-
ňující konstruktivní komunikaci všech aktérů. 
Nedílnou součástí kritérií je posouzení, zda je 
škola vstřícné a bezpečné místo pro děti a do-
spělé. Nová kritéria posuzují pedagogické vede-
ní školy, kvalitu pedagogického sboru, proces 
vzdělávání, vzdělávací výsledky, další vzdělává-
ní pedagogů, ale také rovné příležitosti. „Vzhle-
dem k nově stanoveným pravidlům hodnocení škol 
jsme se rozhodli na plánovanou březnovou poradu 
ředitelů všech našich mateřských a základních škol 
pozvat ředitele Pražského inspektorátu ČŠI Marti-
na Procházku a jeho zástupkyni Janu Křesťanovou, 
aby naše ředitele s novým pojetím hodnocení sezná-
mili,“ sdělila radní pro školství Jaroslava Suko-
vá. Ředitelé měli také možnost dozvědět se, se 
kterými chybami se školní inspektoři nejčastěji 
setkávají, kde mají školy rezervy a naopak v čem 
vynikají. „Naši ředitelé tak měli ideální možnost po-
rovnat dosud získané poznatky se situací ve své škole, 
a začít pracovat na odstranění nedostatků, pokud si 
některých jsou vědomi,“ dodala J. Suková. 

-red-

CUKETOVÉ LODIČKY 
PLNĚNÉ MLETÝM MASEM

SUROVINY NA 6 PORCÍ:
 3 střední cukety
 500 g mletého masa
 1 větší cibule
 2–3 stroužky česneku
 rajčatový protlak
 sůl, pepř, paprika mletá
 1–2 vejce
 150 g eidamu

POSTUP:
Do pánve dáme olej nebo sádlo, ci-
buli nakrájenou na kostičky a  leh-
ce osmažíme. Přidáme mleté ma-
so, česnek, protlak, pepř a papriku. 
Promícháme a dusíme. Omyté cu-
kety rozpůlíme a  vydlabeme duži-
nu. Vydlabanou dužinu přidáme 
k masu, osolíme a dusíme do měk-
ka. Poté vmícháme do směsi vej-
ce a  plníme cukety. Posypeme 
strouhaným sýrem. Naplněné cu-
kety vložíme do pekáče a pečeme 
v troubě na 160 °C asi 20 minut.

Od Duhové kuličky k sovičkám
V mateřské škole na náměstí Jiřího z Lobko-
vic pracujeme podle školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) s názvem „Duhová kulička“. 
Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je puto-
vání „Duhové kuličky“, která se koulí světem 
v průběhu čtyř ročních období. Od školního 
roku 2012/2013 náš ŠVP doplňujeme dopro-
vodnými projekty akcí a aktivit. Nejprve to byl 
projekt „Hrajeme si na indiány“, pak „Duho-
vá kulička na cestě za pohádkou“, loňský rok 
jsme prožili s projektem „Letem světem s Du-
hovou kuličkou“ a letos s „Duhovou kuličkou 
v království Fauny a Flóry“. 

Záměrem letošního projektu je založit u dětí 
povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu 
člověka na životní prostředí, vytvořit základy 
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k oko-
lí, vytvářet základy pro práci s informacemi, 
posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, 
zájem, radost z objevování apod. Motivač-
ním a spojovacím prvkem je královna Fauna 
a královna Flóra a pět plošných kuliček, které 

budou během školního 
roku znázorňovat roz-
ličná království. 

Během měsíce září 
a října jsme s dětmi 
navštívili „Lesní králov-
ství“. Děti si rozšířily vědo-
mosti o lesním ekosystému, o rostlinných i ži-
vočišných zástupcích na základě vlastního 
pozorování a aktivit. S předškolními dětmi 
jsme navštívili zajímavou expozici v Národ-
ním zemědělském muzeu (NZM) „Les, pří-
běhy stromů a lidí“. Jeden den se děti za spo-
lupráce s rodiči převlékly za různé houbičky, 
lesní skřítky i víly a užily si tak „Pohádkový 
les“, plný soutěží a radosti. Tento den vzni-
kl i nápad na nový projekt, který by tento 
blok ukončil – „Sovičkohraní“. Tohoto pro-
jektu, který je cíleně zaměřený na spolupráci 
rodičů a dětí z mateřské školy, se zúčastnilo 
přes 70 dětí se svými rodiči. 

Hana Sekerová, 
ředitelka MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 

foto: R. Šťastný
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ze života Prahy �

Aktivity pro seniory v 1. polovině roku 2016
VÝLETY:
  19. 4.  Pěnčín, Železný Brod, 

Hrubý Rohozec, Svijany
  12. 5. Kuks
  24. 5. Za svatou Zdislavou
    8. 6. Chodsko
  21. 6. Landštejn, Slavonice, Telč
Na  výlety je možno se přihlašovat osobně 
od 4. 4. 2016 u pí Ireny Koberové v hodinách pro 
veřejnost (pondělí a  středa) v  kanceláři č. 210, 
II. patro budovy ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 nebo 
telefonicky od  5. 4. 2016 v  pracovní dny mezi 
9. a 15. hodinou, telefon 222 116 438.

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
  10. 5. 14–17 hod., hotel Olšanka
  14. 6. 14–17 hod., hotel Olšanka

PŘIJĎTE VEČER K NÁM – televizní pořad
  5. 4. od 15 hod., hotel Olšanka

VYCHÁZKY
   7. 4. Olšanské hřbitovy II
  26. 4.  Žižkovem po bývalé drážní cestě
   2. 6.  Nákladové nádraží a jeho okolí

PŘEDNÁŠKY
  12. dubna 14.00–15.00 hod.

Léky a doplňky stravy
Informační centrum Praha 3, Milešov-
ská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Po-
děbrad a Milešovské ulice)

  27. dubna 14.00–15.00 hod.
Jak nespadnout do dluhové pasti, Infor-
mační centrum Praha 3, Milešovská 846/1, 
Praha 3 

  3. května 10.30–11.30 hod.
Pohybem ke zdraví, Klub Remedium, Tá-
boritská 22, Praha 3 (vstup ze zadního traktu 
paneláku na Olšanském náměstí)

  5. května 14.00–15.00 hod.
Bezpečnost během letních dovolených, 
Obvodní ředitelství Městské Policie Praha 3, 
Lupáčova. (nutnost rezervace přednášky 
na tel. čísle 222 025 125)

  16. června 13.00–14.00 hod.
Záchranná stanice pro volně žijící živoči-
chy, Klub Remedium, Táboritská 22, Praha 3

Centrum odborné péče pomáhá lidem 
po mozkové příhodě
Mozková příhoda může postihnout kohoko-
liv bez rozdílu věku a předchozího varování. 
Pokud se tak stane, musí se s následky ně-
jak vyrovnat. A v tom mu pomáhá Centrum 
odborné péče pro osoby po cévní mozkové 
příhodě ERGO Aktiv. Tuto neziskovou orga-
nizaci dlouhodobě podporuje Praha 3.

Z nemocnice je pacient po mrtvici převezen 
do rehabilitačního ústavu, kde tři měsíce cvičí 
a dostane se částečně zpět do života. Pak je pro-
puštěn domů a najednou neví, co má dělat. Cí-
lem centra jepomoci lidem, kteří právě proděla-
li mozkovou příhodu či jiné poškození mozku 
a mají zájem se vrátit například do zaměstnání, 
do školy, případně si místo nebo studium udr-
žet. „Čtvrtina klientů centra jsou obyvatelé Prahy 3. 
Po mé poslední návštěvě vidím v jeho práci obrov-
ský smysl. Člověk nikdy neví, kdy ho něco podobné-
ho může zasáhnout. Podle mých informací tu byly 
i osmnácti, dvacetiletí pacienti po mozkové příhodě. 
Specialisté tohoto centra se právě snaží takového člo-
věka vrátit zpátky do života k určitým návykům,“ 
řekl zástupce starostky David Gregor, který má 
na starosti sociální služby. 

Intenzivní rehabilitační program je při-
způsoben na míru každého klienta. Právě on 
si stanoví cíl a odborníci podle něj vytváře-
jí plán. Tým je složený z odborníků z oborů 
ergo terapie, fyzioterapie, pracovní rehabilita-
ce, psychoterapie, logopedie a dalších. Cent-
rum ERGO Aktiv se nachází v 5. patře Polikli-
niky Olšanská. Kontaktovat lze telefonicky 
na čísle 732 542 529 nebo e-mailem na adrese 
poradna@ergoaktiv.cz. 

-daf-

Fresh senior – pro aktivní seniory
Městská část Praha 3 prostřednic-
tvím odboru kultury a v rámci nově 
vzniklého Kulturního centra Vozov-
na spustila projekt nazvaný Fresh 
senior. Ten je, jak již název napo-
vídá, zacílen na seniory a podporu-
je široké spektrum aktivit pro tuto 
skupinu občanů. „Jsem rád, že 
jsme na Praze 3 mohli odstartovat 
takový projekt, jako je Fresh seni-
or, protože tento způsob kulturní-
ho vyžití pro naše starší spoluobča-
ny dosud chyběl,“ komentuje radní 
pro kulturu Alexander Bellu, který 
akce Fresh senior rád pravidelně 
navštěvuje. 

Projekt se za své působení od listo-
padu roku 2015 těší velkému zájmu 
veřejnosti, a to nejen z řad seniorů. 
V rámci programu, který se skládá 
z besed a přednášek, se akcí zúčast-
nili už také známé osobnosti, jako 
je například paní Zuzana Bubílková 
nebo pan Ondřej Suchý, který se se 
svým Filmovým klubíčkem těší vel-
kému zájmu návštěvníků. Součástí 
této aktivity jsou rovněž besedy, po-
jaté formou vzdělávacího programu. 
„Na seniory by se v žádném případě ne-
mělo zapomínat a my se snažíme jejich 
život co nejvíce zpříjemnit,“ říká mís-
tostarosta Bellu. 

Program jednotlivých akcí projek-
tu je tvořen s ohledem na to, aby si 
v něm každý našel to, co jej nejvíce 
zajímá. Pořadatelé proto v rámci pro-
jektu nabízejí i například tvůrčí dílny, 
kde si pod odborným dohledem mo-
hou zájemci vyrobit nejrůznější před-
měty. Fresh senior má starším obča-
nům z Prahy 3 určitě co nabídnout 
a jeho aktivity naleznete v programu 
Kulturního centra Vozovna. „Do bu-
doucna doufám, že se účast na akcích 
bude ještě zvyšovat a že přispějeme ke kul-
turnímu vyžití občanů naší městské části 
Praha 3 i nadále,“ dodává Bellu. 

Michal Stromský

Ombudsmanka pro seniory se osvědčila
Institut ombudsmana pro seniory na Praze 3 má za sebou úspěšné období. Svědčí o tom zpráva 
o činnosti za loňský rok. Od října, kdy byl projekt prezentován, do konce roku 2015 vyhledalo po-
moc ombudsmanky 41 seniorů. Z toho sedmnáct požadovalo návštěvu doma kvůli své zdravotní 
indispozici.

Ombudsmanka pro seni-
ory nad 65 let poskytu-
je poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, so-

ciálních a zdravotnických služeb, 
volnočasových aktivit, zajišťuje bez-
platné právní poradenství, dopro-
vod při úředních jednáních a po-
moc v tíživých sociálních situacích. 
„Inspirací ke zřízení pozice ombudsma-
na pro seniory byla dobrá praxe v okol-
ních zemích. V České republice je tato 
pozice ojedinělou novinkou,“ řekl zá-
stupce starostky David Gregor, kte-
rý projekt realizoval ve spolupráci 
s MUDr. Procházkou.

Mezi nejčastějšími problémy, kte-
ré ombudsmanka řešila, byly podle 
Gregora například bytová situace 
a otázky spojené se zněním nájemní 
smlouvy, výpovědí nájmu, proble-
matika dědictví či sousedské vztahy.

„Pomoc se v kon-
krétních případech 
snažíme zajistit ih-
ned. Ve složitějších 
záležitostech kon-
taktujeme právnič-

ku, která poskytu-
je právní poraden-

ství,“ uvedl místosta-
rosta. Příkladem může 

být případ čtyřiaosmdesáti-
leté, obtížně mobilní důchodkyně, 
která požádala o návštěvu ombud-
smana v bytě. Z rozhovoru vyplynu-
lo, že paní byla po zlomenině nohy 
čtyři měsíce hospitalizovaná léčeb-
ně mimo Prahu. Po návratu obdr-
žela od majitele domu výpověď pro 
neplacení nájemného. Obrátila se 
proto na ombudsmanku. Ta zjistila, 
že po dobu její hospitalizace v bytě 
bydlel její synovec, který však nájem-

né nehradil. „Vzhledem k tomu, že výpo-
věď daná majitelem domu neměla práv-
ní náležitosti, podali jsme k obvodnímu 
soudu žalobu na určení neplatnosti vý-
povědi nájmu a začali jednat s majitelem 
domu, které bylo nakonec úspěšné,“ po-
psala případ ombudsmanka Zdeň-
ka Hošková. Následně došlo k po-
depsání splátkové dohody na částky, 
které byly pro důchodkyni fi nančně 
únosné, a stažení žaloby u obvodní-
ho soudu. 

Ombudsmanka je seniorům k dis-
pozici vždy v úterý od 10.00 do 14.00 
na ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 
2. patro, kancelář č. 205 a ve čtvr-
tek od 10.00 do 14.00 v Ošetřovatel-
ském domě Praha 3, Pod Lipami 44. 
Kontaktovat jej lze i na telefon-
ním čísle 222 116 451 nebo e-mailem 
ombudsmanproseniory@praha3.cz. 

Daniel Filípek

Projekt Fresh senior zahájil v KC Vozovna zástupce starostky Alexander Bellu

ERGO Aktiv pomáhá pacientům bez rozdílu věku

Ombudsmanka 
pomohla už 

jedenačtyřiceti 
seniorům
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Spolek Buena Vista Vinohrad pořá-
dá každé úterý od  16.30 do  17.30 
v  tělocvičně ZŠ Nám. Jiřího z  Po-
děbrad 8 za  mírný příspěvek lekce 

tance balfolk. Tyto jednoduché kruho-
vé a řetězové tance z Bretaně s har-
monikou jsou vhodné pro roztanče-
ní a  rozezpívání 60letých a  starších 

(i mladších). Nabídka neplatí o prázd-
ninách. Každý pátek mezi 10.00 
a 11.30 můžete navíc ve studiu Elixír, 
sídlícím na  adrese Vinohradská  70, 

navštívit pěveckou dílnu. Informa-
ce a  přihlášky získáte na  telefo-
nu 773  800  763 nebo na  stránkách 
www.buenavistavinohrad.cz. 

Lehký tanec a zpěv pro zkušené životem

Pojďte na balet
Baletní škola BcA. Jána Nemce působí na území Prahy 3 již od  roku 1992. 
Za toto období jí prošlo množství žákyň a žáků. Někteří se rozhodli na základě 
získaných zkušeností a patřičného talentu pro profesionální dráhu tanečníka, 
jiným se tanec/balet stal jejich koníčkem. Tanec/balet totiž napomáhá správné-
mu držení těla, posilování svalů, vnímání a vztahu k hudbě všeobecně, rytmice, 
kultuře pohybu – buduje tzv. kultivovaný pohybový projev. 

Baletní škola pořádá výuku klasického tance/baletu pro děti od 5 do 18 let. 
Žáci se pravidelně účastní baletních soutěží v tuzemsku i v zahraničí. Škola je 
také organizátorem prestižní pražské baletní amatérské soutěže „Baletní mládí, 
Praha - Žižkov“, kterou v letošním roce čeká již 9. ročník. 

Kromě pravidelné výuky připravuje jednodenní víkendové taneční semináře 
s cvičením, tancem, obědem a plaváním. V srpnu pořádá týdenní taneční kurzy 
v podobě příměstského tábora od 9.00 do 16.00 hodin s cvičením, tancem, 
obědem a  plaváním. Tyto aktivity jsou určeny nejen pro žáky školy, ale pro 
všechny zájemce. Těšíme se na vás.  -red-

Farní Charita 
Žižkov pořádá 
humanitární sbírku
V pátek 8. dubna od 13 do 18 hodin a v so-
botu 9. dubna od 10 do 16 hodin se ve dvo-
ře bývalého střediska Diakonie v Prokopově 
ulici 216/4 koná humanitární sbírka šatstva, 
obuvi, hraček, hygienických potřeb, nádo-
bí a drobných domácích spotřebičů. Všem 
dárcům předem děkujeme. 

Osvěžte si paměť
Jarní cyklus trénování paměti začal 
už v  březnu a  koná se každé pondělí 
od 17.15 ve farním centru v ulici Čajkov-
ského 36. Schází se zde skupinka lidí, 
kteří chtějí oživit svou paměť: někdy za-
jdou do historie, jindy do umění či země-
pisu a někdy si jen tak zahrají slovní hla-
volamy či logické hry s čísly. Bez ohledu 
na  věk či překonanou nemoc se snaží 
pozitivně naladit a  takto vnímat okolní 
svět a věci v něm. Nestyďte se využít na-
bídky naší školené a ochotné trenérky. 
Kurzy, které pořádá Farní Charita Źižkov, 
jsou zdarma. 

Den vzpomínání 
na oběti holocaustu 

Dne 5. května od  14. do  17. hodin se 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad a  paralel-
ně v dalších devíti městech republiky koná 
Den vzpomínání na oběti holocaustu – Jom 
ha-šoa 2016. Její náplní je nepřetržité čte-
ní jmen obětí holocaustu, která pocházejí 
z  Databáze obětí vytvořené Institutem Te-
rezínské iniciativy. Součástí programu bude 
i  možnost nahlédnout do  pamětních knih 
obětí holocaustu a  dalších tematických 
publikací. Zároveň budou vystaveny vítěz-
né práce ze žákovské a studentské soutě-
že, která je k akci vyhlášena. Každý ročník 
Den vzpomínání na oběti holocaustu i sou-
těže má své tematické zaměření – v  letoš-
ním roce je tématem Pomoc lidem v nouzi. 
V Praze se akce ve veřejném prostoru koná 
od roku 2006 a každoročně se jí účastní ko-
lem 700 návštěvníků. Pravidelně se do  ní 
zapojuje řada významných osobností veřej-
ného, politického a kulturního života, přeži-
vší holocaustu, jejich příbuzní, učitelé, stu-
denti a žáci z Prahy a okolí. 

Nízkoprahový klub Husita
Nám. Barikád 1
npkhusita.husitskecentrum.cz

 5. po Husinema fi lmový klub
11. po English competition
19. út „Ukaž, co je v tobě!“
22. pá Přilož ruku k dílu – Happening 

v rámci dne země
27. st Čarodějný oheň na zahrádce

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

Od  1. 4. probíhá projekt PŘED-
ŠKOLÁK, každý pátek 14.30 –16.00 
a  16.00 –17.30 hod. HERNU pro děti 
a  KAVÁRNU pro dospělé, otevírací 
doba PO-ČT 9-18, PÁ zavřeno

 1. pá 14.30 – 16.00, 16.00 – 17.30 
Začíná projekt PŘEDŠKOLÁK 

 5. út 12.30 – 14.30 Podpůrná 
skupina v počátcích mateřství, 
17.00 – 20.00 Chytře na reality

 6. st 18.30 – 20.00 Jsem máma 
a mám své limity

12. út 12.30 – 14.30 Seminář 
pro pěstouny
17.00 – 19.00 Podpůrná sku-
pinka pro těhotné – Porod jinak

13. st 18.30 – 21.30 Cestami vědomé 
rodičovství – Zrcadlení 

16. so Příměstská sobota pro děti 
v pěstounské péči

23. so Příměstská sobota pro děti 
v pěstounské péči; Celodenní 
seminář pro pěstouny

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

 1. pá 18.00 a 2. so 2. 9.30 Pyžámko-
vý večírek aneb Užijte si večer, 
o vaše děti se postaráme my

 5. út 10.00 –12.00 Vliv osoby vyža-
dující péči na chod rodiny

 7. čt – 9. so Jarní dobročinná 
burza oblečení a potřeb nejen 
pro děti

 7. čt 17.30 – 18.30 Rodina v krizi; 
19.30 – 21.00 Rodiče ve fi rmě – 
zahraniční zkušenosti

 8. pá 20.00 – 21.30 Zaměstnaní rodi-
če a rozdělení práce v rodině; 
21.30 – 22.00 Dobrý táta

10. ne 9.00 – 12.00 Sportovní dopo-
ledne pro ženy
11.00 – 11.40 Výživová porad-
na pro děti i rodiče

14. čt 14.00 – 15.00 Jak na poruchy 
učení a chování

17. ne 20.00 Třicátá čtvrtá Procházka 
fi lmem – Rodinný fi lm 

20. st 12.00 –13.00 Nemocné dítě 
v rodině

22. pá 9.30 –11.30 Psychomotorický 
vývoj; 
15.30 –19.30 Odlehčovací 
pátek pro pěstounské rodiny 
16.00 –17.30 Proč se to stalo 
zrovna nám? 

26. út 16.00 – 17.00 Dvojčata v rodině
29. pá 16.00 Čarodějnice v Zahradě 

aneb Čarodějný rej, s Trojkou je 
nám hej!

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

19. út 16.00 –17.30 Výtvarná dílna 
korálkování

23. so 8.00 –16.00 Pochod Kudy cho-
dil Karel IV. 

Jarní burza ošacení a obuvi
příjem věcí: 21. čt 17.30 –20.00 v příze-
mí školy, prodej: 22. pá (7.30 – 11.00, 
13.30 – 17.30), 23. so (10.00 –15.00) 
a 25. po (7.30 – 11.00, 13.30 – 17.30)

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

Otevřený klub pro rodiče s malými dět-
mi a těhotné ženy.

10. ne 14.00 – 17.00 Cup cake party
16. so 9.00 – 18.00 Bazar oblečení
23. so 10.00 – 14.00 Focení dětí

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

12. út 17.00 – 19.00 Jarní drátování  
26. út 17.00 – 20.00 Celodrátěné 

misky a ošatky 
30. so 15.00 – 19.00 Pálení čarodějnic 

v Ulitě  
30. 4. – 1. 5. 19.00 – 11.00 Čarodějnice 

teens

Beztíže
nízkoprahový klub
Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz

Může přijít kdokoliv ve věku 11– 21 let, 
každý všední den od  14.00 do
19.00 hodin, a  to i ve většině svátků 
a prázdnin. Nabízíme zábavu (PC, fot-
bálek, hřiště), podporu a pomoc (po-
kud máš nějaké problémy nebo něco 
řešíš) a  také pohodu. Vstup zdarma, 
každý může kdykoliv přijít (a odejít).
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Slovo z církví

Půst jako 
duchovní oběť 
V pravoslaví se postní období nazývá 
sv. Čtyřicátnice. Jde o  dobu, kdy se 
pravoslavný křesťan noří do hlubin své 
spirituality, aby přešel skrze duchovní 
čtení, provázející Velký půst s Kristem, 
který nese kříž na  Gologotu k  jeho 
slavnému zmrtvýchvstání. 

Člověk je v pravoslaví psychosomatic-
kou bytostí, půst má obnovující charakter 
duchovní i tělesný. Postíme se, abychom 
participovali na  obnově stvoření, které 
nám bylo dáno Hospodinem k tomu, aby-
chom jej užívali, ale neničili. V postní době 
se zamýšlíme nad svým životem, skutky, 
které jsme vykonali, padáme na kolena, 
abychom očistili svá srdce od zloby, ne-
návisti a nedobrých myšlenek.

Snažíme se, abychom přinesli oběť 
do  banky Ducha svatého, z  níž si pak 
můžeme bezúročně půjčovat přebytky 
Boží milosti. V  půstu si uvědomujeme 
svoji malost a křehkost, aby ta mohla být 
osvícena paprskem světla Kristova zmrt-
výchvstání. Abychom dokázali opět prožít 
a hlásat do sekularizací nepěkně zkouše-
ného světa přes dva tisíce let starou ra-
dostnou zvěst. „Kristus vstal z mrtvých, 

smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech 
život daroval,“ zpíváme ve  velikonočním 
troparu. 

Zvěst o  slavném Kristově vzkříšení 
se  stále ozývá v  radostných zvoláních, 
nesoucích se ulicemi uprostřed noci, 
zaplněné světlem svící, oslavující Kristo-
vo vzkříšení, když se společně zdravíme 
velikonočním pozdravem „Kristus vstal 
z mrtvých!“ „Vpravdě vstal!“ 

Mgr. Roman Hajdamačenko, 
duchovní správce pravoslavného 

chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice 
na Olšanech

Maják má na Praze 3 dlouhou tradici
Skautské středisko Maják působí 
na Praze 3 již více než čtvrt století, 
jeho historie a tradice však sahá až 
do roku 1945. V osmdesátých letech 
působil v Žerotínově ulici turistický 
a tajný skautský oddíl „Lumturo“ 
(v esperantu „Maják“), který je nyní 
součástí našeho střediska. 

Klubovna Majáku se dnes díky 
vstřícnosti radnice Prahy 3 nachází 
v domku ve vnitrobloku v Nitran-
ské ulici. Tam se každý týden schá-
zí skupinky dětí i mládeže ve věku 
přibližně od 7 do 18 let. Na pravidel-
ných schůzkách hrajeme hry, tvoří-
me, sportujeme a zdokonalujeme se 
v mnohých (nejen) skautských do-
vednostech. O víkendech pak vyrá-
žíme na výlety do přírody s batohy 
na zádech, spíme pod stanem nebo 
pod širým nebem, vaříme na ohni, 
poznáváme přírodu, sbíráme neza-
pomenutelné zážitky – zkrátka jako 
správní skauti se snažíme vést děti 

k zodpovědnosti za sebe, za mlad-
ší svěřence i za prostředí, ve kterém 
žijeme. 

V průběhu roku pořádáme i mno-
ho jiných rozmanitých akcí, nedávno 
to byl např. lyžařský víkend či oddí-
lové odpoledne věnované zásadám 

první pomoci. Teď se většina dětí 
i vedoucích chystá na tradiční ama-
térskou hudební soutěž „Jupijou“ 
(letos se koná již 30. ročník!), ve kte-
ré změříme své hudební talenty se 
členy několika dalších skautských 
oddílů. A v dubnu oslavíme svátek 

sv. Jiří poutí do starobylé baziliky 
na Pražském hradě. 

Naše činnost vrcholí třítýdenním 
letním táborem, který trávíme bez 
většiny civilizačních vymoženos-
tí, v podsadových stanech na louce. 
Každoročně nás celotáborová hra 
přenese do dalekých míst a dávných 
časů – ocitáme se tak ve starověké Ga-
lii nebo Číně, středověké Anglii krále 
Artuše či nedávné Anglii za průmys-
lové revoluce. Vedoucí (vesměs stu-
denti vysokých škol) se práci s dětmi 
věnují ve svém volném čase a bez ná-
roku na jinou odměnu, než je pocit 
z dobře vykonané práce a ze smys-
luplného trávení svého času. Naše 
oddíly jsou vedeny v křesťanském 
duchu, otevřeny však jsou pro všech-
ny a nováčky přijímáme celoročně. 
Lepší obrázek o nás si můžete udě-
lat na stránkách lumturo.cz nebo 
majak.lumturo.cz. 

Jan Synek, 
středisko Maják Praha

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3
http://zizkov-kpz.webnode.cz

 5. út  16.30 Sbírali jsme s bratrem 
obrázky o Žižkovu (beseda 
s J. Wagnerem, dárcem sbírky 
fotografi í Žižkova)

19. út  16.30 Dlouhověkost i na Žiž-
kově (přednáška A. Uhnáka 
o neurovědě a zdravém životě)

KLUB REMEDIUM 
Centrum aktivit pro seniory, 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.vstupujte.cz
Otevřeno po–čt 9–18, pá 8–16

Od  4. dubna 2016 zahajujeme zápis 
do letních kurzů cvičení a angličtiny, které 
se otevřou na začátku června. Stále pro-
bíhá zápis do kurzu španělštiny, na cvi-
čení „pohybem proti stárnutí“, rehabilitač-
ní cvičení a na kurz MS WINDOWS 10.

Klub nabízí osamělým seniorům skupi-
nové aktivity, v nepříznivé životní situaci 
vám pracovnice věnují čas v  individuál-
ních konzultacích. Zavolejte, přijďte

27. st  13.00 „Jobovky – proč se zlé 
věci stávají dobrým lidem“

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3
tel.: 272 743 666, 605 284 737
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Poskytuje pravidelně sociální poraden-
ství – bezplatné, nezávislé, důvěrné a ne-
stranné – v následujících časech: po, út 
a čt od 8.30 do 11.30 pro osobní konzul-
tace (bez objednání), po, út a čt od 12.30 
do 15.30 pro telefonické dotazy. 

27. st  14.00  přednáška Mgr. Kristýny 
Schreilové „Jak nespadnout 
do dluhové pasti“  (v Infocentru 
Praha 3, Milešovská 846/1)

SVAZ DIABETIKŮ ČR
územní organizace Praha 3
Akce se konají v Domě s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26, P3.

 5. út 15.00 Výborová schůze
19. út 14.00 Břevnovský klášter (sraz 
tram zastávka Břevnovský klášter)

Plavání a rehabilitační cvičení každý čt 
od 14.30 do 15.15

ZÁJMOVÝ KLUB SENIORŮ
Hořanská 1514/2, Praha 3
otevřeno po–pá 13–18 hod.
www.zajmovyklubhoranska.wbs.cz

18. po 15.30 beseda s herečkou 
a zpěvačkou Aťkou Janouškovou
28. po 7.30 léčebně poznávací zá-
jezd do Panenského Týnce a menhi-
ru u Klobuk

Každé pondělí od 14 hod. kurz ang-
ličtiny pro začátečníky, každé pondělí 
a čtvrtek od 15.30 živá hudba

SENIOR FITNESS
www.seniorfi tnes.cz

každou st 15.30–16.30 v tělocvičně 
SŠ, Učňovská 1 
každou st 17.00–18.00 v bazénu pod 
vedením cvičitelky J. Šebkové (tamtéž)
každé po 14.00–15.00 v bazénu 
Olšanka, Táboritská 23, 
každou st 10.30–11.30 (tamtéž)
každou st 9.00–10.00 v tělocvičně 
s H. Borčevskou 
každý čt 10.00–11.00 zdravotní cvi-
čení s V. Mornštejnem v TJ Sokol Žiž-
kov II, Na Balkáně 812 
každé po a st 19.00–20.30 výuka 
k sebeobraně a jiu-jitsu v TJ Sokol Žiž-
kov II, Na Balkáně 812

Cítíte se osamělí? 
Domníváte se, že máte 
málo přátel? 
Nabízíme změnu pro naše spoluobčany všech vě-
kových kategorií!  Díky tomu, že se uvolnila ka-
pacita členské základny Klubu přátel Žižkova, 
může být mezi nás přijat každý, kdo se chce se-
známit se zajímavou historií městské části Pra-
ha 3, kdo touží naslouchat vlastivědným a kultur-
ním přednáškám, kdo se může účastnit poučných 
vycházek či osvětových besed s videoprojekce-
mi, nebo se setkávat s významnými osobnost-
mi. Klub přátel Žižkova má obsáhlou knihovnu 
a archiv, a vydává vlastní časopis. K dispozici je 
i drobné pohoštění (káva, čaj). Návštěvy v klubov-
ně jsou možné každé úterý od 15.00 hodin v pří-
zemí domu v Blahoslavově ulici č. 2 (u Komen-
ského náměstí). Dobré spojení autobusy č. 136, 
175, stanice Rokycanova. Bližší podrobnosti 
na www.zizkov-kpz.webnode.cz. 

Praha 3 vydala katalog 
neziskových organizací 

Jak aktivně využít volný čas může 
ukázat Volný čas na Trojce - ka-
talog neziskových organizací vy-
daný třetí městskou částí, který 
nabízí komplexní přehled nestát-
ních služeb jednotlivců nebo fi rem 
z Prahy 3.

„Soudobé trendy se dnes zaměřu-
jí na společnost konzumní, zážitkovou, 
pluralitní, multikulturní atd., jež se pro-
jevují v životě všech lidí a ovlivňují kva-
litu jejich osobnosti. Vyznat se v  této 
spleti možností, které mohou pomoci 
ve výběru aktivit, je pro některé z nás 
neřešitelný problém. Tento katalog by 
se mohl stát vaším pomocníkem při 
hledání té ,nej‘ aktivity pro volný čas,“ 
uvedla radní Jaroslava Suková.

Katalog je rozdělený do čtyř kategorií – 
kultura, příroda a technika, sport a po-
hyb a ostatní, který je pro čtenáře gra-
fi cky zpracován podle barev, aby se 
v  něm co nejlépe vyznal. Svůj prostor 
tak prezentují neziskovky, které se za-
měřují na  sport, koncerty, divadlo, ta-
nec, výtvarné umění, hudební worksho-
py, ochranu přírody, ekovýchovu nebo 
společenské aktivity pro seniory. Sou-
částí je také přehled poskytovatelů so-
ciálních služeb, které pomáhají řešit kri-
zové životní situace formou poradenství. 
Katalog bude k dostání na odboru škol-
ství v Lipanské 9, v Informačním centru 
Praha 3 nebo KC Vozovně, a bude pre-
zentován též na  připravovaných akcích 
(Volný čas na Trojce) městské části. 

-ham-

Rodinné a komunitní centrum Paleček oslavilo již 9. narozeniny, které se nesly v duchu železniční atmosféry. 
Zlatým hřebem programu totiž bylo slavností otevření Palečkovy vlakodráhy, která je nyní k  dispozici 
v Palečkově herně. Všichni, kdo s Palečkem slavili, měli možnost účastnit se zábavné balónkové show, 
zhlédnout vystoupení dětí z  kurzu Valašské tanečky nebo si nechat pomalovat obličej. Nechyběl ani 
slavnostní přípitek a rozkrojení výborného narozeninového dortu. 
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Coworking je alternativa 
pro lidi na volné noze
Nechcete platit drahý nájem za kancelář nebo studio, nechcete mít za zády neustálý dohled šéfa, 
na druhou stranu nemáte natolik pevnou vůli, abyste se pravidelně přinutili pracovat doma. 
A už jste zkusili coworking?

Pojem coworking není ve světě a vlast-
ně už ani u nás žádnou horkou no-
vinkou. V překladu znamená doslo-
va spolu-práce. Jde vlastně o sdílený 

pracovní prostor pro nezávislé pracovníky, 
kteří zde vykonávají svou běžnou práci. Klí-
čové jsou přitom pojmy komunita, spoluprá-
ce, dostupnost, otevřenost, neformálnost, kte-
ré defi nují podstatu coworkingu i to, čím se 
liší na jedné straně od obvyklých administra-
tivních prostor, na straně druhé třeba od ka-
váren. Výhodou takového místa je, že klienti 
centra mají možnost dodržovat běžnou pra-
covní dobu a mít své vlastní pracovní prostře-
dí. Coworking tak nabízí možnost zbavit se 
pocitu izolace při práci z domova a zároveň 
poskytuje prostředí umožňující soustředění.

Zatímco první coworkingová kance-
lář vznikla v San Francisku už v roce 2005, 
o čtyři roky později dorazila i do větších měst 
v České republice a dá se říct, že se ihned se-
tkala s pozitivní odezvou. Praha není výjim-
kou. Druhým rokem je v provozu žižkov-
ská Pracovna. Zájemci tu každý všední den 
od osmi ráno do deseti večer najdou nejen zá-
zemí podobné běžné kanceláři, ale i prostory 
vhodné pro přednášky, konference nebo kul-
turní večery.  Nabídku služeb Pracovny dopl-
ňuje kavárna, která nabízí nejen občerstvení, 
ale i ideální prostředí pro neformální schůz-
ky. Na Praze 3 funguje i jedna z nejstarších 
tuzemských coworkingových kanceláří Locus 

Workplace. „Jsme alternativa jak pro lidi na vol-
né noze, tak pro ty, kdo pracují pro zahraniční fi r-
my a nemají tady kancelář, taky maminky na ma-
teřské nebo tatínky na rodičovské, pro startupy, 

lektory. Zkrátka pro všechny, kteří potřebují záze-
mí s veškerým vybavením a taky stimulujícím pro-
středím. Já jsem třeba maminka na rodičovské, 
dělám na volné noze jako textařka a korektorka, 

ale doma mě dvouletá dcera nenechá soustředit. 
Pracovat po kavárnách zase leze do peněz,“ vy-
světlila Vlaďka Staňková, koordinátorka a zá-
roveň členka týmu Locus Workplace.

Locus Workplace funguje na Praze 3 už 
přes 5 let, další pobočku má na Praze 1. Za jed-
nu cenu může každý člen využívat oba pro-
story podle potřeby. Také má možnost prona-
jmout si zasedací místnost na lekce, schůzky, 
jednání. Do kanceláře na Trojce může klient 
přijít, kdy se mu to hodí. Službu si navíc vy-
zkouší první den zdarma, a tak okamžitě zjis-
tí, jestli mu tento způsob práce vyhovuje nebo 
ne. Kromě klasického kancelářského vybave-
ní, wifi , tiskáren a dalšího příslušenství je tu 
k dispozici sprcha, mikrovlnka, lednička. Kli-
enti se tak můžou nejen soustředit na byznys, 
ale díky zázemí se také vyhnout drahým re-
stauracím nebo se občerstvit po sportu. „Kdo 
projeví o službu zájem, dostane vlastní klíče a pak 
už chodí, kdy chce. Máme jen tři zásady: neplýt-
vat, používat věci znovu, recyklovat. Oproti někte-
rým jiným coworkingům v Praze tu dobře fungu-
je komunita, lidi si radí, pomáhají, spolupracují, 
máme hodně společných akcí. Naše motto je Work 
Better – máme akce pro podporu práce, pro vzdě-
lávání obecně, ale taky pro zábavu. V kancelá-
ři pracují nejen lidé české národnosti, ale i ci-
zinci, všichni se tedy můžou navzájem zlepšovat 
v jazykových dovednostech,“ upřesnila Vlaďka 
Staňková. 

Martin Hošna

Žižkovský slet 
čarodějnic 
poprvé 
na Pražačce
V kempu Pražačka se 30. dubna 
koná Žižkovský slet čarodějnic. 
Na celé odpoledne je naplánováno 
spoustu her, sportu a jiné zábavy.

Divadelní představení, nafukovací 
bludiště, výroba kostýmů a malo-
vání na obličej v čarodějnickém sa-
lónu, výklad karet a věštění z koule 
ve věštírně – to vše čeká na malé i vel-
ké návštěvníky, kteří zavítají do areá-
lu lesoparku pod Pražačkou. Od 14 
do 22 hodin je připravený program, 
který si můžou užít všechny věkové 
kategorie. Pro děti je nachystaná ta-
juplná „čarodějná stezka“, během 
níž budou plnit různé úkoly a sbí-
rat body. Bude se za odměnu sou-
těžit o nejlepší masku čarodějnic. 
Malé diváky pobaví svým vystoupe-
ním Majda z Kouzelné školky nebo 
kapela Kosa Vostrá, je naplánováno 
vystoupení Divadla v Pytli, pro vel-
ké diváky zahraje � e Beatles Re-
vival. Akce, kterou pořádá městská 
část Praha 3 a Sportovní a rekreační 
areál Pražačka, bude zakončená im-
pozantní Fire show. 

 -red-

BBUČI z.s. a jeho předseda Bc. Štěpán Kavur 
Vás srdečně zvou na III.ročník benefičního
koncertu u příležitosti 
Mezinárodního dne Romů       2016
pod záštitou ÚMČ Praha 3

PŘIJĎTE 8.4.2016

na benefiční koncert

do Atria na Žižkově

Partneři: Sdružení BUČI • Autoškola Kačmar • Gustav Käser Training International® • 

Harley Davidson Prague Czech Republic

Na programu je dobrá hudba, zpěv i tanec. Účinkují: The Manusha

(Milan Migel Horvát & spol.) Folklorní soubor Buči Marcinovci /

Gypsy Byl / Dětský taneční soubor Buči Jagory / Kavuretti band /

Antonín Gondolán / Hosté / Vstupné dobrovolné / Výtěžek bude 

věnován na vzdělávání sociálně potřebných

Od 18:00 hodin

Čajkovského 12, Praha 3
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Pražský pohár aneb Praha 3 běží maraton
Při maratonském závodu, který se letos koná na začátku května, si mohou běžci z naší městské 
části nově změřit síly i mezi sebou navzájem. Tradiční Volkswagen Maraton Praha, který vybíhá 
8. května v devět hodin ráno ze Staroměstského náměstí, nově umožní v rámci projektu Pražský 
pohár změřit čas třem nejrychlejším mužům a třem nejrychlejším ženám z Prahy 3, kteří se budou 
moci následně těšit ze slavnostního vyhlášení a předání hodnotných cen.

V yhlášení Pražského poháru 
v rámci maratonského běhu 
vítá radní pro sport a vol-
ný čas Irena Ropková. „Jsem 

ráda za každou iniciativu, která bude moti-
vovat obyvatele naší městské části k aktivní-
mu trávení volného času. Možnost poměřit 
svůj výkon s ostatními obyvateli Prahy 3 vní-
mám jako velmi sympatické gesto pořadate-
lů,“ uvedla Ropková s tím, že všechny 
zve k účasti v letošním roce. 

O takzvaný Pražský pohár, tedy mě-
ření závodníků i s ohledem na jejich do-
movskou městskou část, byl loni velký 
zájem. „V loňském roce se celý projekt setkal 
s velkým ohlasem, proto jsme se ho v letošním 
roce rozhodli rozšířit na další městské části,” 
říká Carlo Capalbo, prezident organi-
začního výboru RunCzech běžecké ligy.

Pokud si kterýkoliv Pražan bude 
chtít užít neopakovatelnou atmosfé-
ru maratonu a zároveň porovnat svůj 
výkon s ostatními závodníky z Prahy, 
může tak učinit zcela bez omezení. Sta-
čí se na internetových stránkách www.
runczech.com zaregistrovat na Volks-
wagen Maraton Praha. Všichni běžci, 
kteří jako bydliště uvedou hlavní měs-
to, budou do závodu Pražský pohár za-
řazeni automaticky. 

Vítězové Pražského poháru budou 
kontaktováni v týdnu následujícím 
po Volkswagen Maratonu Praha. Slav-
nostní vyhlášení vítězů v mužské i žen-
ské kategorii pražských maratonců pro-
běhne za účasti představitelů městské 
části Praha 3. 

-daf-

Kriminalisté odhalili na Praze 3 nelegální herny
Kriminalisté z třetího policejního ob-
vodu oddělení hospodářské krimi-
nality v minulých měsících pracova-
li na objasnění případu provozování 
nelegálních heren a výherních auto-
matů. Během souvisejících akcí se 
jim podařilo zajistit několik desítek 
herních zařízení.

Už v srpnu loňského roku přijali 
kriminalisté od ministerstva fi nan-
cí trestní oznámení, které směřovalo 
k několika nelegálním provozovnám 
výherních automatů. Toto oznámení 
prověřili a zjistili, že se jedná o herny, 
ve kterých jsou provozovány „kvízo-
maty“ a klasické výherní automaty. To 
vše pod zástěrkou občanského sdru-
žení nebo společnosti s ručením ome-
zeným. Následně provedli celkem šest 
domovních prohlídek, kdy bylo zaji-
štěno skoro 100 výherních automatů.

V polovině března proběhla ze 
strany kriminalistů další akce, jeli-

kož v jedné ze šesti heren, kde pro-
běhlo zajištění automatů v loňském 
roce, opět vznikla herna. Tento-
krát v ní bylo na základě povolení 
k domovní prohlídce zjištěno cel-
kem 16 výherních automatů. Celý 
případ je kvalifi kován jako trestný 
čin neoprávněné provozování lote-

rie a podobné sázkové hry, za což 
v případě odsouzení hrozí trest od-
nětí svobody až na tři léta. Žádná 
konkrétní osoba zatím nebyla obvi-
něna a kriminalisté na případu dále 
pracují.

Situace okolo nelegálního pro-
vozování automatů není lhostejná 

ani radnici Prahy 3. Starostka Vla-
dislava Hujová podala v součinnosti 
s Ministerstvem fi nancí ČR několik 
podnětů o skutečnostech, které za-
kládají podezření ze spáchání trest-
ného činu neoprávněného provozo-
vání loterie a podobné sázkové hry. 
Také díky tomu se podařilo ve tře-

tím pražském obvodu zredukovat 
počet míst zaměřených na provozo-
vání hazardu na pět. „V rámci politiky 
nulové tolerance vůči hernám jsme jasně 
deklarovali, že budeme usilovat o vytla-
čení heren všemi legitimními prostřed-
ky,“ připomíná Vladislava Hujová. 

-red-

Pozor na bakterie Legionelly 
Hygienická stanice hlavního města 
Prahy upozorňuje na bakterii Legi-
onella pneumophila, která může 
být přítomna v rozvodech teplé 
vody a za určitých okolností může 
představovat pro uživatele jednot-
livých bytů zdravotní riziko.

Bakterie rodu Legionella se přirozeně 
vyskytuje ve vodním prostředí. Optimál-
ní rozvoj Legionelly je při teplotě vody 
mezi 35 °C a 45 °C, prokazatelně pře-
žívá i  teplotu 60 °C. Tolerance k vyšší 
teplotě umožňuje této bakterii mno-
žit se ve špatně konstruovaných nebo 
neudržovaných rozvodech teplé vody, 
kde dochází k  tvorbě usazenin nebo 
stagnaci vody. Jako rizikové se jeví 

staré, neošetřované sprchové hlavice, 
perlátory apod., které bývají velmi čas-
to zanesené vodním kamenem. 

K  nákaze může dojít vdechnutím 
vodního aerosolu (mikroskopických ka-
pének) obsahujícího Legionelly. Aerosol 
vzniká dopadem, vířením nebo rozstři-
kováním vody. Zdravotní riziko spočí-
vá zejména ve  vdechnutí kontamino-
vané vody (např. při sprchování), kdy 
u osob s výrazně oslabeným imunitním 
systémem (např. HIV, onkologické one-
mocnění, chronické nemoci) nebo např. 
u osob s dýchacími problémy (bronchi-
tida, astma), může dojít při masivním vý-
skytu této bakterie k rozvoji zápalu plic.

Prevence proti výskytu a  množení 
bakterií Legionella v  rozvodech teplé 

vody spočívá zejména v  technických 
úpravách distribučního systému, v čiš-
tění resp. ve výměně starých a zane-
sených rozvodů a  v  kontrole dosta-

tečné teploty vody, která by měla mít 
v koncovém rozvodu u uživatele bytu 
alespoň 50 °C. Dalšími opatřeními, 
která je však vhodné předem konzul-
tovat s odborníky, je provádění termo-
dezinfekce, kdy se opakovaně přehří-
vá dodávaná teplá voda na minimálně 
70 °C nebo speciální ochranná dezin-
fekce např. chlorovými preparáty či bi-
ocidními přípravky, které jsou schopny 
proniknout hluboko do biofi lmu a zni-
čit tak podstatné množství Legionelly.

Každý uživatel/majitel bytu však 
může ve  svém bytě provést opatře-
ní ke snížení výskytu této bakterie a to 
odtáčením teplé vody před jejím použi-
tím. Vhodné je nechat pravidelně (ale-
spoň 1x denně) odtéci vodu minimál-

ně po dobu 1 minuty. Další z možných 
opatření je pravidelné proplachováním 
sprchových růžic, výtokových kohout-
ků a  perlátorů s  pravidelným odstra-
ňováním v  nich přítomných usazenin. 
Jako velmi účinné se tak v  neposled-
ní řadě jeví také možnost kompletní vý-
měny staré sprchové hlavice, používané 
mnoho let, za novou (popř. její dezinfek-
ce chlorovými preparáty např. Savem či 
jinými účinnými biocidními přípravky).

HSHMP doporučuje obyvatelům 
pravidelně sledovat informace na jejích 
webových stránkách www.hygpraha.
cz. V případě dalších doplňujících do-
tazů se neváhejte obrátit na  telefonní 
linku 296 336 700. 

-red-

O Pražský pohár budou soutěžit i běžci a běžkyně z Prahy 3

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová podala v součinnosti s Ministerstvem fi nancí ČR několik trestních oznámení

ilustrační foto

ilustrační foto
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Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
včera a dnes
Impozantní dominanta náměstí Jiřího z Poděbrad je zajímavým příkladem nejen mistrovské ar-
chitektury třicátých let dvacátého století, ale také nadčasové funkčnosti. I téměř devadesát let 
od svého vzniku slouží kulturním a duchovním potřebám nejen obyvatel Prahy 3, ale i turistů, 
které přilákal její věhlas.

V roce 1919 byla Spolkem 
pro vybudování druhého 
katolického Chrámu Páně 
na Královských Vinohra-

dech vypsána veřejná soutěž na stav-
bu nového kostela. Přihlášeno bylo 
celkem 31 návrhů, Plečnikův návrh 
mezi nimi nebyl, soutěže se nezúčast-
nil. Zároveň vznikla petice Spolku 
českých architektů, kteří byli proti 
soutěži, a doporučili oslovit Plečni-
ka, který působil v Praze jako peda-
gog a byl v té době velmi uznávaný. 
Plečnik souhlasil, vypracoval několik 
návrhů, pro nedostatek fi nancí spl-
nil požadavky až třetí projekt jed-
nolodního prostoru s plochou věží 
s proskleným hodinovým ciferníkem. 
Všechny projekty vypracoval Plečnik 
bezplatně a věnoval je budoucímu 
kostelu. 

Pozemek pro stavbu věnovalo 
městské zastupitelstvo. Stavba byla 
fi nancována Beptovskou nadací (na-
dace spravovala majetek Karla Le-
opolda Bepty věnovaný na církevní 
účely), sbírkami, dary a věcnou lote-
rií. Náklady na stavbu kostela činily 
4,7 milionu korun. Realizací stavby 
byla pověřena pražská fi rma Nekvasil 

z Karlína, která byla vybrána z pěti fi -
rem jako nejlacinější a byla ochotná 
začít se stavbou hned. Stavba trvala 
tři roky, základní kámen byl položen 
symbolicky 28. 10. 1928, posvětil jej 
biskup dr. Antonín Podlaha, stavět 
se začalo 19. 8. 1929 a vysvěcen byl 
kostel 8. 5. 1932 pražským arcibisku-
pem kardinálem Karlem Kašparem. 
V době vysvěcení ještě nebyl interiér 
zcela dokončen, poslední úpravy do-
konce proběhly na začátku 80. let 20. 
století. Zasvěcení Srdci Ježíšově je po-
děkováním za dosažení samostatnosti 
státu a prosbu o ochranu naší vlasti.

Nekvalitní podloží si vyžádalo 
založení mohutné betonové desky 
(160 cm pod věží a 60 cm pod nos-
nými zdmi), konstrukce kostela je 
železobetonová, fasáda kostela je 
zčásti bíle omítnuta a zčásti oblože-
na kabřincem (glazovaný obklad 
z cihlářského jílu) a vystupují z ní 
hranoly z bílého kamene (umělý 
mramor), které připomínají hermelí-
nový plášť. Není to jediná královská 
symbolika – třímetrová měděná báň 
na věži kostela symbolizuje králov-
ské jablko, zhotovila jej fi rma Halte 
z Karlína. Kříž na věži je vysoký 4 m. 

Uvnitř 42 m vysoké hlavní věže bys-
te marně hledali schody, je zde sys-
tém ramp umožňující výstup k oknu, 
z něhož je dokonalý výhled na praž-
ské panorama. Obdélníkový sál má 
rozměry 26x38 m, zdi mají povrch 
z neomítnutých cihel, dřevěný leš-
těný kazetový strop je vysoký 14 m. 
Prostorná krypta pod lodí kostela 
je přisvětlená důmyslnými světlíky 
v podlaze, má valenou klenbu. Pleč-
nik využil své práce na Pražském hra-
dě a na obklad oltářní stěny krypty 
použil úlomky kamenů, které zbyly 
při dostavbě katedrály sv. Víta. Okno 
na věži kostela o průměru 7,6 m zá-
roveň plní funkci hodin, které sem 
byly osazeny v dubnu 1932. Jedná se 
o největší hodiny v České republice. 
Hodiny jsou zajímavé tím, že nema-
jí klasický hodinový stroj, ale jsou 
poháněny speciálním motorem po-
mocí důmyslného systému hřídelí. 
Pohon hodin byl od počátku velmi 
poruchový, pohonná jednotka byla 
velkými a těžkými rafi čkami příliš na-
máhaná. V roce 2014 prošly hodiny 
kompletní rekonstrukcí, kterou pro-
vedla fi rma L. Hainz spol. s r.o., jež 
má v péči např. i Staroměstský orloj.

Plečnik se částečně podílel i na in-
teriéru kostela. Dominantou je hlavní 
oltář z bílého mramoru na východní 
stěně. Nad oltářem a zlacenými te-
panými dvířky je zavěšena třímetro-
vá zlacená socha Krista. Po stranách 
jsou menší oltáře, které navrhl Otto 
Rothmayer (Plečnikův žák). Sochu 
Krista doplňují níže umístěné zlace-
né sochy českých světců v nadživot-
ní velikosti – sv. Jan Nepomucký, sv. 
Anežka, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. 
Ludmila a sv. Prokop. Všechny so-
chy jsou z lipového dřeva a vytvořil 
je sochař Damián Pešan. Zvláštností 
kostela je, že nemá kazatelnu. Nad 
portály v průčelí jsou plastiky Bedři-
cha Stefana. Křížová cesta je dílem 
malíře Františka Bohumila Doubka, 
barevnou výzdobu oken s motivem 
Srdce Páně navrhl Karel Svolinský. 
Ve věži bylo původně 6 zvonů z br-
něnské dílny Rudolfa Manouška, 
po 2. světové válce, během níž byly 
v roce 1941 zvony roztaveny, zbyl jen 
nejmenší, umíráček. V roce 1992 se 
vrátily do věže dva nové zvony opět 
ze zvonařské dílny fi rmy Manoušek. 
Varhany vyrobila fi rma Josef Mölzer 
z Kutné Hory v roce 1936.

Po dostavbě vyvolal kostel ve stylu 
moderního klasicismu vášnivé disku-
ze, pro jedny byl příliš moderní a pro 
funkcionalisty naopak příliš nemo-
derní. Plečnik navrhl i úpravu náměs-
tí, která však nebyla nikdy dokonče-
na, z části pro nedostatek fi nancí. 
Realizované úpravy byly zničeny při 
stavbě podzemních krytů a metra. 

Radko Šťastný

„Vzhlížíme k tomu s nadějemi, ale také trochu s obavou,“ říká o jednáních ohledně zařazení 
KNSP mezi památky UNESCO farář Jan Houkal, který stojí od září loňského roku v čele farnosti
Jak vnímáte snahu o zápis kostela 
mezi památky UNESCO?
Vzhlížíme k tomu s nadějemi, ale také 
trochu s obavou. Jistě nás bude těšit, 
že se kostelu dostane té vůbec nejvyšší 
památkové ochrany. Na druhou stra-
nu pravidla pro tyto památky jsou vel-
mi přísná, dá se říci, že bez souhlasu 
„ani květináčem v kostele nepohnete“. 
Také si plně uvědomujeme, že to bude 
znamenat zvýšený zájem veřejnosti 
o kostel, proto počítáme se zřízením 
nějaké formy průvodcovské služby.

Jak často pořádáte v kostele bo-
hoslužby a využijete při nich kapa-
citu kostela?
V neděli sloužíme mši svatou v 9, 
11 a 18 hodin. Kapacita kostela 
(cca 300 míst k sezení) je plně vy-
užita. Za celou neděli navštíví mši 
svatou celkem 800–1000 věřících. 
Ve všední dny sloužíme mši svatou 
dvakrát, v 8 a 18 hodin. Tady je ná-
vštěva menší, pohybuje se kolem 
80–100 lidí, záleží na ročním obdo-
bí, počasí…  

Organizujete v kostele také nějaké 
kulturní akce?
Ano, občas pořádáme koncerty váž-
né hudby, vždy ale dbám na to, aby 
program měl i duchovní rozměr.

Jaké další aktivity farnost nabízí?
Toho je mnoho. Vyučujeme nábo-
ženství, děti a mládež. Děti jsou 
rozděleny podle věku do čtyř sku-
pin, celkem jich vzděláváme asi 
80. Pro starší náctileté vedu rozho-
vory o víře. Schází se zde i mládež 

ve dvou skupinách. Vedle toho 
máme chrámový sbor Cantores Cor-
dis, při mši svaté zaměřené na rodi-
ny s dětmi doprovází skupina Hro-
ši, při středečních mších zaměřených 
na studenty hraje hudební skupina 
Srdcaři. Věnujeme se i seniorům, 
kteří se zde pravidelně scházejí. Vě-
řící mají možnost si půjčit nejrůzněj-
ší duchovní literaturu ve zdejší farní 
knihovně. 

Radko Šťastný

JOSIP PLEČNIK (23. 1. 1872 
– 7.  1. 1957) Architekt slovin-
ské národnosti, studoval na  Aka-
demii výtvarných umění ve  Vídni 
u  O.  Wagnera (1894-98), kde se 
též spřátelil s J. Kotěrou. Od  roku 
1910 působil v  Praze jako profe-
sor dekorativní architektury na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové. 
Roku 1920 byl vládou ČSR usta-
noven architektem Pražského hra-
du. Na  úpravách Pražského hra-
du intenzivně pracoval až do  roku 
1934. Současně projektoval a rea-
lizoval své návrhy jak ve Slovinsku, 
tak v Čechách. Ve své tvorbě vyu-
žíval jednoduché monumentalizující 
výrazové prostředky ovlivněné anti-
kou a ranou italskou renesancí. Měl 
mimořádný smysl pro detail a  uži-
tí kvalitních materiálů (žul, mramo-
rů aj.). Dokonale ovládal techniku 
stavění, budovy navrhoval včetně 
interiérů, nábytku, designu a  užit-
kových předmětů; nepominutelná 
je též jeho činnost restaurátorská. 
Vrcholné období Plečnikovy tvorby 
je svázáno s dostavbou a úprava-
mi Pražského hradu. Jeho staveb-
ní, zahradní a  designérské návrhy 
však byly realizovány kromě Prahy 
a Lán též ve Vídni a ve velkém po-
čtu zejména v  jeho vlasti – Slovin-
sku (Kostel sv. Františka z  Assisi 
– Lublaň 1926, Kostel sv. Micha-
la na Lublaňských blatech – 1938, 
Slovinská národní a  univerzitní 
knihovna – Lublaň 1941 atd.).

Bednění klenby podzemní kaple Hodinová okna a přístupová rampa.

foto: R. Šťastný
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Kdo staví moderně, staví i hezky?
Praha není jen nevšední aglomerace s neuvěřitelnou koncentrací historických památek, ale jako 
každá novodobá metropole dbá také o rozvoj moderní architektury, která z ní činí živé pulsující 
město. Zajímavé počiny v této oblasti v posledním desetiletí vznikají i na Trojce. Mnohdy vyvolá-
vají veřejnou diskusi a nepřímo tak zvyšují povědomí i zájem široké veřejnosti o urbanistický vý-
voj nejen v hlavním městě.

Příkladem současné architektu-
ry na Praze 3 je Crystal, který 
v roce 2015 vyrostl na Vino-
hradské třídě naproti Olšan-

ským hřbitovům. Jedná se o objekt 
navržený Ateliérem 15 pod vedením 
architekta Radka Lampy a architekta 
Libora Hrdouška. Funkčně je to kance-
lářská budova se 14 nadzemními pod-
lažími s celkovou komerční plochou 
14 310 m2. Kromě nadzemí disponuje 
ještě čtyřmi podzemními patry, ve kte-
rých se nalézá 124 garážových stání.

Objekt, který svým neobvyklým 
tvarem navozuje podobu krystalu, je 
fl exibilní prostor, dovolující jak halo-
vé, tak uzavřené uspořádání podle po-
žadavků nájemce. I když tato tvarově 

neobvyklá stavba budila zpočátku 
rozporuplné reakce obyvatel, z urba-
nistického pohledu lokalitu nenaruši-
la. „Crystal na Vinohradské třídě považuji 
za kvalitní soudobou architekturu, jaká se 
dnes běžně v Evropě staví. Budova navíc 
ozvláštnila poněkud nudnou lokalitu na-
proti Olšanským hřbitovům,“ říká k pro-
jektu Architekt Zdeněk Lukeš.

Jestliže je Crystal příkladem archi-
tektury, která respektuje ráz lokality 
a většina usedlíků ho už momentálně 
nevnímá jako kontroverzní, komplex 
Garden Towers vznikající v Olšanské 
ulici budí poněkud zjitřenější emoce. 
Areál s ofi ciálním názvem Residen-
ce Garden Towers, jehož stavba byla 
povolena v roce 2010 a ve kterém de-

veloper Central Group nabízí luxusní 
byty, tvoří komplex pěti věží s centrál-
ním atriem osazeným zelení. V bu-
doucnu mají k jednotlivým bytům při-
být soukromé předzahrádky. Zahrady 
budou rovněž na úpatí jednotlivých 
věží a nad pátým patrem. Celý soubor 

budov zahrnuje asi 700 jednotek růz-
né velikosti včetně ateliérů a tím pat-
ří k největším kolaudovaným obyt-
ným objektům poslední doby. Právě 
rozsáhlost residence působící v kon-
textu ostatních staveb v Olšanské uli-
ci nevyváženě, je podle některých ur-

banistů příkladem necitlivého zásahu 
do lokality. Jestli vášně kolem Resi-
dence Garden Towers pomalu opad-
nou, jako tomu bylo v případě Crys-
talu, ale i dalších nově vznikajících 
budov, ukáže čas. 

Jan Dvořák

Křižovatku Prokopova – Rokycanova čeká rekonstrukce
V dubnu se občané Prahy 3 konečně dočkají rekonstrukce problematic-
ké a nebezpečné křižovatky Prokopova – Rokycanova. V rámci této akce 
dojde k zásadním změnám, které zaručí větší bezpečnost pro všechny 
účastníky silničního provozu a zejména pak chodce a cyklisty. 

Rekonstrukce úseku křížení komu-
nikací Prokopova a Rokycanova 
proběhne ve čtyřech etapách a ta 
nejproblematičtější se bude ko-
nat v letních měsících, kdy je z dů-
vodu prázdnin intenzita provozu 
nižší, aby nedošlo k zatěžujícím 

dopravním zácpám. Hlavní změnou 
bude vybudování křižovatky typu 
T a dvou bezpečnostních ostrůvků, 
které zkrátí a rozdělí přechod pro 
chodce v blízkosti křižovatky. „Všich-
ni si pamatují tragickou událost, kdy 
před lety právě na tomto místě zahynula 

holčička,” vzpomíná radní pro do-
pravu Lucie Vítkovská. „Je tedy mojí 
povinností zajistit, aby se takovému ne-
štěstí v budoucnu v maximálně možné 
míře předešlo,” dodává s tím, že bu-
dou přijata další opatření pro zklid-
nění dopravy v této oblasti. Rekon-
strukce proběhne v termínu duben 
až září a bližší informace uveřejní-
me na našich webových stránkách 
www.praha3.cz. 

Michal Stromský

Novou mateřskou školku postaví soukromý investor
Projekt nové mateřské školy pro 
60 dětí, která by měla vyrůst neda-
leko ulice K Červenému dvoru, po-
staví Tulipa Třebešín. Na výstavbě 
školky se vedení radnice dohodlo 
s touto společností s tím, že deve-
loper předá po kolaudaci nový ob-
jekt městské části Praha 3. 

„Nová školka na Třebešíně bude posta-
vena ze tří modulů po 173 m2, každý 
z nich pojme 20 dětí. V těchto modulech 
budou herny pro děti, šatny a umývár-
ny. Čtvrtý, servisní modul, bude sloužit 
jako zázemí pro personál a pro přípravu 
jídla,“ vysvětluje radní pro školství 

Jaroslava Suková a dodává: „Předpo-
kládáme, že by školka mohla být předá-
na Praze 3 na jaře 2017 a rodiče by tak 

do ní hned mohli přihlásit své děti.“ Po-
kud jde o budoucí podobu školky, 
architekti zvolili jako hlavní materiál 

pláště budovy dřevo. „Varianta dře-
va se nám jevila pro provoz školky jako 
vlídnější a vhodnější,“ vysvětlila Diana 
Hocková, architektka projektu z ate-
liéru Straet Architects. Ze dřeva bu-
dou i dřevěné pergoly nad vstupy 
a nad hernami. Na zahradu školky 
bude vysazena luční směs, plot bude 
ve spodní části zabezpečen deskami 
proti psům. Uvnitř školky by měly 
na děti čekat umývárny s protisklu-
zovou dlažbou a v hernách tepelně 
izolační PVC v kombinaci s koberci. 
Výmalba stěn bude z jedné poloviny 
s barevnými motivy, ta druhá by měla 
zůstat bílá.

Žižkovská radnice aktuálně dis-
ponuje přes 2100 místy v mateřských 
školách a každý rok přijímá do školek 
550 až 600 tříletých dětí. „Městská část 
má dostatečnou kapacitu školek, a doká-
že zajistit místa i pro děti se speciálními 
výživovými požadavky. Přesto rozšíření 
nabídky pro rodiče o další kapacity vítá-
me,“ shrnuje radní Jaroslava Suková. 
Nebojí se ani přechodu dětí do prv-
ních tříd základních škol. „Ve školách 
máme více než třicetiprocentní rezer-
vu. Přestože k nárůstu v prvních tří-
dách dojde, opět se dostanou všechny 
děti,“ konstatuje radní Suková. 

Saša Kroucký

DALŠÍ PROJEKTY NA PRAZE 3

V lokalitě horního Žižkova probíhá III. etapa výstavby obytného souboru Vilado-
my Na Vackově, která klade důraz na design, užitnou hodnotu a nezapomíná 
ani na odpovědnost k životnímu prostředí. „Studio MS Architekti mělo šťastnou 
ruku, když v krásné a klidné lokalitě vybudovalo maximálně pětipodlažní budovy 
s metropolitními byty s balkony a lodžiemi, které netvoří klasickou uliční hmotu. 
Členitost a asymetričnost objektů dává naopak vzniknout prostorným zákoutím, 
kde jsou dispozičně zajímavé obytné jednotky se zahrádkami,“ hodnotí projekt 
vedoucí odboru územního rozvoje Zdeněk Fikar.

Garden Towers budí rozporuplné reakce Crystal, schválený v roce 2008, vyrostl naproti Olšanským hřbitovům

ilustrační foto

foto: 2x R. Šťastný
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Parukářka omladí svou tvář
Park Parukářka je po celý rok místem vyhledávaným rodiči s dětmi, sportovci, pejskaři, ale i po-
řadateli kulturních a společenských akcí. Radnice Prahy 3 se v letošním roce zaměří na obnovu 
vybraných částí parku, která se projeví hlavně v drobných terénních úpravách, zlepšení mobiliáře 
a nové výsadbě dřevin. Návštěvníkům Parukářky tak dá o důvod víc se na oblíbené místo vracet.

Svůj nový pohled na Parukář-
ku představí radnice Prahy 3 
ve formě urbanistické stu-
die, jejíž zpracování právě 

konzultuje s architektem Josefem 
Pleskotem. Studie má za cíl prove-
dení analýzy dotčeného území pře-
devším v souvislosti s návazností 
parku na širší okolí a s tím souvisí-
cím řešením nevyhovujícího stavu 
stávajících vstupů do parku.

Zásahy, které v parku právě pro-
bíhají, mají spíše minimalistický ráz. 
Ve střední části parku dojde k za-
maskování nevzhledných betono-
vých výdechů podzemního krytu, 
aby nerušily celkový přírodní ráz 
lokality. „Neméně důležitá bude úpra-
va svahu na dětském hřišti s tobogánem, 
vybudování piknikových stanovišť se stá-
le oblíbenějším grilem, pítka nebo třeba 
hřiště na pétanque. Nový vzhled dosta-
ne oplocení areálu sportovního klubu 
biatlonu. Majitelé pejsků se dočkají psí-
ho hřiště a agility prvky,“ upřesňuje 

revitalizační plány vedoucí oddělení 
péče o zeleň Jana Caldrová. Zmíně-
né psí hřiště bude rovněž přírodní-
ho charakteru, bez oplocení, pouze 

místy vymezené palisádovými prvky 
a výsadbou keřů, aby plocha zůsta-
la přístupná a volně průchozí pro ná-
vštěvníky parku.

Úpravy probíhají v několika eta-
pách, částečně v návaznosti na roč-
ní období. I z toho důvodu se už 
práce, jako je kácení a výsadba 

dřevin, rozběhly. Při výsadbě dře-
vin sehrají hlavní roli domácí druhy 
– např. duby, habry, třešně a jeřáby. 
Další fáze výsadby se zaměří také 
na podrosty, na svazích ve východ-
ní části parku se tak objeví poros-
ty vytrvalých trav a dalších bylin. 
Kvůli posílení biodiverzity živoči-
chů byla po parku rozmístěna kr-
mítka pro ptáky.

Zařízení staveniště fi rem, které 
práce provádějí, má své místo na po-
zemku sportovního klubu. Dohoda 
mezi městskou částí a vlastníkem 
klubu tak zamezila zbytečnému po-
škozování stávající zeleně v důsled-
ku probíhajících úprav.

Další podstatnou informací spo-
jenou s provozem parku je to, že 
v celém areálu je zajišťován pravi-
delný úklid dvakrát týdně, na gri-
lovacích stanovištích v letních mě-
sících pak bude dokonce každý 
den. 

Jan Dvořák

Podzemní život Parukářky

Parukářka má i svůj dobře utaje-
ný život. Ne každý, kdo se prochá-
zí zdejším parkem, tuší, že pod 
jeho povrchem by našel rozlehlý 
komplex krytu Bezovka. Ten pat-
ří v hlavním městě mezi největ-
ší zařízení tohoto typu a v přípa-
dě potřeby by dokázal pojmout až 
2500 osob.

Stavba protiatomového krytu Be-
zovka probíhala na pokraji jaderné-
ho konfl iktu v letech 1950 až 1955, 
objekt ale úřady zkolaudovaly až 
v roce 1967. Je to rozsáhlý komplex 
štolovitého typu, katastrálně ohra-
ničený ulicí Prokopovou na západě 
a Jeseniovou na severu, s pěti vstupy 
z různých stran Vrchu sv. Kříže. Tři 
se nacházejí v Prokopově ulici, při-
čemž dva jsou z úrovně ulice a jeden 
ze schodiště směřující k vrchu z jižní 
strany. Další vstup ústí v úrovni ulice 
Jeseniova / Českobratrská a posled-
ní přímo na vrchu.

Základní půdorys komplexu tvo-
ří vzájemně kolmo posazené tubu-
sy chodeb, vždy tři v každém směru. 
Středová chodba je koncipovaná jako 
hlavní vstup. Z ptačí perspektivy jsou 
viditelné vrcholy dvou větracích věží, 
které mají ve svých útrobách točitá 
schodiště, a plní tak nejen funkci ven-
tilátoru, ale i nouzového východu. Je-
jich skrytá podzemní výška je impo-
zantních 30 metrů.

Kryt má železobetonovou kon-
strukci, která v některých úsecích 
dosahuje síly tří metrů. Masivní jsou 
i ocelové dveře, kterými jsou opat-
řeny vstupy do štol. Každé váží čty-
ři tuny a při síle 20 cm by snadno 
odolaly extrémnímu tlaku. Součás-
tí vnitřního vybavení obytných částí 
krytu je i hygienické zařízení včetně 
WC, umyvadel a kanalizační jímky 
s přečerpávacím mechanismem. So-
ciální zařízení může být zásobováno 
z vlastního zdroje užitkové i pitné 
vody z vestavěného bazénu o objemu 

1 500 m3. Vytápění všech obyvatel-
ných částí komplexu zajišťují aku-
mulační kamna. Objekt je napoje-
ný na veřejnou elektrickou síť, navíc 
disponuje i vlastním dieselagregátem 
na výrobu energie. Jako záloha fun-
guje ruční pohon, jehož hlavním úko-
lem je v krajní nouzi udržet v chodu 
fi ltraci vzduchu. Pro všechny případy 
je tu ale zařízení na okysličování a cir-
kulaci přítomného vzduchu, pokud 
by ho nebylo možné přivádět zvenčí. 

Kryt však není určený ani vybave-
ný pro dlouhodobý pobyt a lidé by 
v něm mohli strávit maximálně něko-
lik desítek hodin. Některé z částí bun-
kru nicméně slouží veřejnosti. Jsou tu 
například sklady, umělá horolezecká 
stěna, hudební klub, expozice dějin 
komunismu a studené války nebo 
nouzové vysílací studio Českých ra-
diokomunikací. Interiér Bezovky po-
sloužil v minulosti nejednou fi lma-
řům jako exotická kulisa. 

Jan Dvořák

Parukářka se letos ukáže v novém převleku

Tlakové dveře o hmotnosti 4 tuny Sociální zařízení

Vytápěný prostor k ukrytí obyvatel. Není 
zde nábytek, všichni by museli stát

Zařízení k fi ltraci vzduchu

Dieselagregát o výkonu 65kWRuční pohon ventilace

Evakuační věž s točitým schodištěm
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Žižkov, Žižka a Karel Hartig
Odkdy je Žižkov Žižkovem? A koho napadlo pojmenovávat zdejší ulice po osobnostech husitské éry? 
Jako za mnohým jiným, i za tímto musíme hledat Karla Hartiga. Ten se proslavil jednak jako bez-
skrupulózní podnikatel, jednak jako neohrožený bojovník za práva národa a milovník husitství. 

Karel Hartig nebyl Pražák 
křtěný Vltavou, narodil 
se jako mlynářský synek 
4. května 1833 v Sedlča-

nech a v Příbrami byl vyučen zední-
kem. Jako zedník a stavitel pracoval 
po celé monarchii, až roku 1861 za-
kotvil v Praze, kde obdržel stavitel-
skou koncesi a 1864 i domovské prá-
vo. Ve vnitřní Praze se však pro silnou 
konkurenci příliš neprosadil. Radi-
kální změnu přináší v roce 1865 sňa-
tek s Amálií, vdovou po pekaři Josefu 
Stomeovi, s níž vyženil statek Pražač-
ka o rozloze 7,5 ha s usedlostmi Vel-
ká a Malá Ševčíková. Získává tím 
životní příležitost. Regulační plán 
na popud své nastávající vypracoval 
již před sňatkem, nečekal ani na jeho 
schválení a v březnu 1865 se začalo 
s rozprodejem stavebním pozemků 

v prostoru dnešního Komenského 
náměstí. Sám si také několik pozem-
ků zakoupil a v roce 1869 započal 
s výstavbou. Hartigovy stavební me-
tody byly mimořádně úsporné – pí-
sek se bral ze základů a cihly pálily 
v polních pecích rovnou na místě, 
což umožňovalo přímo horečné tem-
po výstavby. (A jak bylo komentová-
no, byl přitom zázrak, že těch domů 
tehdy spadlo tak málo.) Hartig vybu-
doval na 60 činžáků, a to ještě v le-
tech 1872–73 stačil vystavět podle 
vlastního návrhu mohutný blok škol 
na náměstí Komenského (č. 400) 
a 1876 novorenesanční budovu Ob-
čanské záložny na nároží Prokopovy 
a Prokopova náměstí. 

Kromě tváře bezskrupulózního 
podnikatele a bezohledného pana do-
mácího měl však i druhou, podstatně 

sympatičtější – byl neohroženým bo-
jovníkem za práva národa a dědicem 
husitské slávy. Hned první tři domy, 
které roku 1869 postavil v západní 
části rokle, náležející k usedlosti Vel-
ká Ševčíková, na Vídeňské silnici (bu-
doucí Husově a dnes Husitské třídě), 
s požehnáním obecního výboru a po-
licejního ředitelství demonstrativně 
pojmenoval U Jana Žižky z Trocnova 
(č. 160), U Jana Husi z Husince (č. 191, 
ve výklenku v I. patře byla umístěna 
socha J. Husa od F. J. Heidelberga, 
která se tak stala údajně nejstarším 
Husovým pomníkem v Čechách) a Je-
ronýma Pražského (podle původního 
záměru měl nést jméno U krále Jiřího 
z Poděbrad; č. 192). Roku 1873 přibyl 
ještě mohutný třípatrový dům U Bo-
žích bojovníků (č. 404, na místě Malé 
Ševčíkové), jehož nárožní věž vyzdo-
bil F. J. Heidelberg bustami J. Husa, 
Jeronýma Pražského, Jana Žižky, 
Prokopa Holého, Jiřího z Poděbrad 
a J. A. Komenského. Hartigův příklad 
následovali i další stavebníci – např. 
dům č. 255 dostal název U Roháče 
z Dubé, č. 220 U Prokopa Velikého 
nebo č. 183 U Jana z Chlumu. 

Nyní byly na řadě ulice. Karel 
Hartig, který byl od mimořádných 
voleb 7. a 8. března 1871 členem vi-
nohradského zastupitelstva za vítěz-
nou stranu pokroku (tzv. besedáře), 
podává počátkem května 1872 návrhy 
na pojmenování prvních devíti ulic. 
Hlavní městská osa, Vídeňská silnice, 
byla nazvána Husovou (dnes Husit-
ská), tato vyústí do Žižkova náměstí 
(dnes Tachovské) a pokračuje nahoru 
jako Poděbradova (dnes Koněvova), 
od Husovy odbočuje směrem k hos-
tinci Bezovka na Olšanech (č. 6, dnes 

zbořeno) Prokopova třída, která pro-
tíná prostranství nazvané náměstí 
Prokopovo, z něhož k jihu vybíhala 
ulice Chlumova, k severu na Žižko-
vo náměstí Želivského (dnes slouče-
na s Chlumovou, současná Jana Že-
livského je bývalá Mladoňovicova, 
vzniklá až roku 1930) a na východ 
Roháčova, která vyústí do dalšího 
prostranství, na němž měla vyrůst 
škola, a tudíž bylo nazváno náměstím 
Komenského. Krátká ulička od Hu-
sovy k vile U Sokola č. 200 na úpatí 
Žižkova dostala název Vítkova (dnes 
Pod Vítkovem). Zastupitelstvo ná-
vrh jednomyslně schválilo 10. 3. 1872 
a ulice byly označeny tabulkami s čes-
kými nápisy v červenobílém (tedy ná-
rodním) provedení. Roku 1875 při-
budou Ambrožova (1898 připojena 
k Husinecké, dnešní Ambrožova je 

z roku 1932), Cimburkova, Kališnic-
ká (1898 připojena k Roháčově, dneš-
ní Kališnická vznikla 1910), Lipanská, 
Lupáčova, Milíčova, Rokycanova, 
Jakoubkova (vinou nesmyslného ká-
drování v 50. letech 20. stol. přejme-
novaná na Sabinovu) a Štítného. 
A do konce století síť doplní ještě Hu-
sinecká (1889), Jeronýmova (1896), 
Kostnické náměstí (1889), Krásova 
(1885), Orebitská (1885), Přibyslav-
ská (1898), Sudoměřská (pův. Sudo-
měřická, 1898), Táboritská (1885), 
Trocnovská (1889), U božích bojov-
níků (1885), Švihovského (1885, omy-
lem Václava Hlavsy, který nepostřehl 
jednotné číslo v názvu, od roku 1952 
Blahníkova) a Nákvasova (při asanaci 
1975 sloučena s Prokopovou). 

Jan Škoda
Archiv hl. m. Prahy

Rajská zahrada
Historie Rajské zahrady sahá 
do roku 1883, kdy zakoupila po-
zemky u Riegrových sadů pražská 
obec jako rezervu pro rozšíření bu-
doucí plynárny. Vznikl zde veřejný 
sad a zásobní zahrada pro potřeby 
hlavního města. Dnes slouží park 
k relaxaci a sportovním aktivitám 
všem obyvatelům Trojky od dětí 
přes sportovce až po seniory. V le-
tošním roce se Rajská zahrada ote-
vírá pro veřejnost 1. dubna.  

Při rozdělení Královských Vinohrad 
na dvě samostatné obce – Královské 
Vinohrady I, tedy budoucí obec Žiž-
kov, a na Královské Vinohrady II, tj. 
Královské Vinohrady – byla hranice 
rozdělení určována podle katastru ze-
mědělských usedlostí. Jednou z nich 
byla Vozová, kde na vinohradské 
straně spojením okolních pozemků 
vznikla Kanálská zahrada, dnešní Rie-
grovy sady. V roce 1902 byly Riegro-
vy sady chloubou Královských Vino-
hrad. Na žižkovské straně v roce 1883 
zakoupila pozemky pražská obec 
jako rezervu pro rozšíření budoucí 

plynárny. Vznikl zde veřejný sad a zá-
sobní zahrada pro potřeby města Pra-
hy. Areál dostal název Rajská zahrada. 
V průběhu let však význam Rajské za-
hrady upadal. Ve 30. letech 20. stole-
tí ji postupně začala opouštět zásobní 
zahrada hlavního města Prahy a za-
hrada se stěhovala na nové místo po-
blíž Basilejského náměstí. 

V roce 1937 byla postavena na úze-
mí původní zahrady budova pro 

odbornou živnostenskou školu, po-
jmenovaná podle primátora hlavní-
ho města Prahy Karla Baxy, a k ní dvě 
administrativní budovy. Po druhé svě-
tové válce byla proti Vlkově ulici vy-
budována dřevostavba pro mateřskou 
školu s hřištěm a pískovištěm. V roce 
1990 byla ale zrušena a celý areál za-
čal chátrat. Po vzniku Vysoké školy 
ekonomické v roce 1953 dostala škola 
do vínku budovy Baxových škol. Ty 

však pro potřeby vysoké školy nevy-
hovovaly, a tak se s rozšířením a stav-
bou dalších budov zabrala část Rajské 
zahrady. Vše vyvrcholilo v roce 1998, 
kdy byla otevřena Nová aula a v roce 
2005 Rajská budova. 

V témže roce se zastupitelé měst-
ské části Prahy 3 začali zabývat otáz-
kou, co udělat se zbytkem Rajské za-
hrady. V květnu roku 2005 byl pak 
představen projekt na její revitalizaci. 

Po úpravách byla zahrada 1. září 2008 
otevřena pro veřejnost a její prostor 
může nyní využívat každý od dětí 
přes sportovce až po seniory. V netra-
dičním prostředí lze i uzavírat sňatky. 
V letošním roce se Rajská zahrada ote-
vírá pro veřejnost 1. dubna. V den ote-
vření i ve všech dalších dnech bude ví-
tán každý návštěvník. 

Jan Schűtz
Klub přátel Žižkova

Archivní záběr Rajské zahrady... … a její současná tvář 

Dům u Jeronýma Pražského (č. 192)Dům U Jana Žižky z Trocnova (č. 160) 

foto: R. Šťastný
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Na radnici zavlála vlajka pro Tibet
Radnice pražské Trojky se stala jednou ze 753 radnic v republice, 
kde 10. března zavlála tibetská vlajka. Dala tak již po jedenadva-
cáté najevo své sympatie se svobodomyslným lidem Tibetu.

Věžní hodiny odbyly 15. hodinu a starostka Vladislava Hujo-
vá společně se zástupcem starostky Janem Maternou a radní 
pro školství Jaroslavou Sukovou vyvěsili z radničního okna 
tibetskou vlajku. Zahájili tím cyklus kulturních akcí k uctě-

ní památky obětí čínské agrese. Účastníci vzpomínkového shromáždě-
ní se poté odebrali do Galerie pod radnicí, kde vyslechli krátký projev 
zástupkyně starostky Lucie Vítkovské. Ta v projevu připomněla anexi 
Tibetu komunistickou čínskou armádou z října 1950, po které násle-
doval tuhý útisk jak v kulturní, tak hospodářské oblasti. Nespokoje-
nost Tibeťanů přerostla v ozbrojené lidové povstání 10. března 1959. 
„Ani po 57 letech nemůžeme zapomenout na více jak 80 000 obětí krvavého 
masakru, jehož se dopustila čínská armáda v Tibetu,“ uvedla v závěru pro-
jevu Lucie Vítkovská. Poté účastníci shromáždění uctili památku obě-
tí minutou ticha. Následovala Hudební meditace pro Tibet v podání 
Ladislava Broma na sitár a Michela Fabrice  na tabla. Ladislav Brom 
pak pozval přítomné k prohlídce tibetské sypané mandaly a vysvětlil 
základní význam tohoto velmi složitého obrazu. V závěru vzpomínko-
vého setkání se přítomní zúčastnili symbolického rozmetání mandaly. 
Další vzpomínkové akce pak pokračovaly v KC Vozovna výstavou do-
bových fotografi í, recitací tibetské poezie a koncertem.  

Radko Šťastný

Prázdniny na Trojce
Veletrh dětských volnočasových aktivit Prázdniny na Trojce, který proběhl v obchodním centru 
Atrium Flora 22. března, představil zájemcům opět širokou škálu pobytových či příměstských 
táborů, výletů, dílen a workshopů na léto.

Na veletrh děti a rodiče po-
zvala radní pro školství 
a volný čas městské části 
Praha 3 Jaroslava Suko-

vá, která k důvodu, proč orga nizovat 
takovou akci, uvedla: „Myšlenka vele-
trhu s nabídkou prázdninových aktivit 
vzešla ze zvyšujícího se zájmu rodičů ob-
držet co možná nejvíce informací o mož-
nostech zajímavého trávení dnů prázd-
nin. Veletrh potvrdil tuto ideu, protože 
mnoho rodičů si přímo na místě vyžádalo 
přihlášku především na příměstské tábo-
ry. Zajímali se hlavně o aktivity s různým 
zaměřením, např. sport, výtvarka a kera-
mika, tanec. Zájem byl také o jednoden-
ní výlety a workshopy nejen pro děti, ale 
i pro celou rodinu.“ 

Veletrhu se zúčastnilo 22 orga-
nizací, převážně z Prahy 3, které 

nabídly letní aktivity pro děti již 
od 3 let a jejichž zástupci byli při-
praveni zodpovědět otázky dětí 

i rodičů. Návštěvníci se v hojném 
počtu shromažďovali u jednotli-
vých stánků a podle konkrétního 

zaměření jsme mohli vidět kluky 
hlavně u stánku, kde byla nabíd-
ka fotbalu a futsalu, dívky se neo-

pomněly zastavit třeba u stanoviš-
tě baletní školy, která prezentovala 
tábory tance, zájem byl také o fi l-
movou školu nebo o plavecké týd-
ny. Pozornosti zájemců neunikly 
ani aktivity pro celou rodinu. Z re-
akce nabízejících bylo také cítit 
potěšení z celé akce i z místa ko-
nání. Všichni se rádi opět podob-
ného veletrhu zúčastní. Jediné, co 
by doporučovali změnit, je termín, 
protože rodiče se  o prázdniny za-
čínají zajímat již na konci první-
ho pololetí. Veletrh znovu ukázal, 
že nabídka volnočasových aktivit 
na Praze 3 je opravdu pestrá, a dě-
tem i rodičům nabídl širokou šká-
lu možností, jak si léto zpestřit ne-
všedními zážitky. 

Jan Dvořák

Informační centrum Praha 3 
zve opět na pestrý program
V dubnu se v infocentru koná celá řada zajímavých aktivit: můžete se vy-
dat na vlastivědné procházky, vyslechnout odborné přednášky nebo se 
poradit s ombudsmanem pro seniory.

Po celý duben probíhá v infocentru výstava obrazů akademické malířky Iva-
ny Kubíkové, v níž autorka zobrazila akvarelovou kresbou dominanty i za-
padlá zákoutí Prahy 3. „Akvarely byly malovány pro letošní kalendář Prahy 3 se 
záměrem napodobit co nejvěrněji originál tak, aby si je mohl kdokoli dále po skonče-
ní roku vystřihnout a zarámovat. To se podařilo. Nejtěžší bylo vždy nalézt ten správ-
ný námět, pohled, protože se naskytlo opravdu mnoho. V samotné malbě pak to bylo 
množství oken, říms a ozdob na budovách. Všechna jsou svým způsobem kouzelná, 
svou tvář mění současně s počasím a ročním obdobím. Nejvíc mě nadchla tajemnost 
židovského hřbitova pod Žižkovskou věží,“ uvedla Ivana Kubíková. 

Vlastivědná procházka a Žižkovské kočárkování, které se koná od 10 ho-
din 5., 12., zavede na Nový židovský hřbitov a zaměří se především na umě-
leckou výzdobu náhrobků. Sraz je u hlavní hřbitovní brány u zastávky 
Želivského. O nemocech pohybového aparátu se můžete dozvědět více 
v přednášce 6. dubna od 17 hodin. Ombudsman pro seniory, který poskytu-
je poradenství v oblasti bydlení, důchodu, sociálních a zdravotnických slu-
žeb, bude k dispozici 7., 14. a 28. dubna od 10 do 14 hodin. Filmová projekce 
Chlapectví, jež se koná 7. dubna od 18 hodin, vypráví o strastech dospívání 
a cestě k do spělosti dvanáctiletého kluka. 

-red-

Kulinářské dny zvou na lahůdky vyhlášených 
gastroprovozoven a exkluzivních fast foodů
Městská část Praha 3 vás 8. a 9. dubna 2016 od 10.00 do 20.00 hodin 
zve na náměstí Jiřího z Poděbrad na kulinářské dny, kde své umění 
představí vybrané restaurace doplněné o rybí speciality české i zahra-
niční kuchyně. Součástí akce budou i trhy s ovocem, zeleninou, ma-
sem, uzeninami, pečivem a dalším zbožím, nebudou chybět živá kapela 
a dětská zóna.

Na Jiřáku se budou servírovat roz-
manité delikatesy středomořské, ital-
ské, budapešťské nebo francouzské 
kuchyně. Nebude nouze o vynika-
jící sendviče, saláty, mořské plody, 
pokrmy z masa, domácí dezerty, ale 

také palačinky s ořechovou nebo čo-
koládovou náplní, maďarský guláš, 
grilované krevety. � ajské speciali-
ty budou lákat na produkty vyrobe-
né z tofu nebo asijských nudlí (sen 
yai, sen mee, sen lenk, ba mee, wun 

sen a kanom jin) doplněné o polévky 
typu Tom Kha Kai/Kung. Na mís-
tě bude i pekárna, která zavede ná-
vštěvníky do procesu výroby pečiva, 
bude možné ochutnat sýrové lahůd-
ky připravené na různý způsob, ne-
bo speciality z husích jater. Pro děti 
bude k dispozici dětský koutek s růz-
nými workshopy, na nejmenší čeká 
dětská kuchyňka, kde si budou moct 
samy uvařit vlastní delikatesy. K po-
slechu zahraje živá kapela. 

-red-

ze života Prahy �
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