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 Praha se může v letošním roce poch-
lubit titulem evropského hlavního měs-
ta sportu. Zařadila se tak po bok met-
ropolí,  jako jsou Madrid či Stockholm, 
 které toto prestižní ocenění mezinárodní 
organizace ACES obdržely v minulosti. 
Být hlavním městem sportu představu-
je jedinečnou příležitost ke zvýšení vý-
znamu aktivního trávení volného času 
v celospolečenském měřítku.

 V  současné chvíli fi nišuje říze-
ní o  rozdělení dotací v  oblasti spor-
tu a  volného času z  rozpočtu naší 
městské části. Celková částka,  kte-
rou přidělíme sportovcům,  přesáhne 
v  letošním roce čtyři miliony korun. 
Praha  3 tak nemalou částkou pod-
poří sportování dětí,  seniorů,  handi-
capovaných i nejširší veřejnosti a také 
několik zajímavých sportovních akcí.

 Současně bychom ve druhém po-
loletí tohoto roku chtěli opět zorga-
nizovat festival sportu pro děti,  který 
má za cíl vzbudit zájem dětí o pohyb 
a představit jim na jednom místě širo-
ké množství sportovních aktivit.

 Hlavní město v  závěru minulého 
roku vyhlásilo celoměstské progra-
my na  podporu sportu. Jestliže jste 
tedy promeškali termín na  podávání 
žádostí o dotaci v Praze 3,  není ještě 
nic ztraceno. Nejpozději do 29. dub-
na 2016 lze podávat na  magistrátní 
odbor sportu a volného času žádos-
ti o  dotaci na  krátkodobé sportovní 
akce s  lokálním či celopražským vý-
znamem pro období druhé poloviny 
letošního roku. Finanční prostředky 
z rozpočtu hlavního města směřují na-
příklad na pronájmy sportovišť a dal-
ších nezbytných prostor k  zajiště-
ní akcí,  na  mediální propagaci akce, 
 orga nizační a technické zajištění či na-
příklad na výherní ceny pro účastníky.

 Mám radost,  že oblast sportu je 
letos zaslouženě prioritou pro hlavní 
město i pro Prahu 3. 

Irena Ropková
radní pro oblast sportu

Podobu Nákladového 
nádraží Žižkov určí  
architektonická soutěž
„Jsme velmi rádi za nedávno schválené vládní usnesení 
o přenesení Národního fi lmového archivu do budovy 
Nákladového nádraží Žižkov, ale uvítala bych, kdyby 
se sdružilo několik institucí, které jsou fi nancovány 
ze státního rozpočtu, a investovaly do budovy NNŽ, aby 
byla zajištěna udržitelnost tohoto projektu,“ říká starostka 
Vladislava Hujová. 

Nákladové nádraží Žižkov, 
které je v současnosti vlast-
nictvím Českých drah, vy-
pravilo koncem loňského 

roku poslední vlak a defi nitivně tak 
ztratilo svůj účel. NNŽ  je největší do-
chovanou funkcionalistickou průmys-
lovou stavbou v Praze a v roce 2013 
bylo prohlášeno za nemovitou kultur-

ní památku. „Memorandum o vzájemné 
spolupráci s cílem konverze tohoto prosto-
ru na kulturně vzdělávací centrum mezi 
Prahou 3, ministerstvem kultury, hlavním 
městem Prahou, Českými drahami a Žiž-
kov Station Development je podepsané to-
tiž už dva roky,“ doplnila starostka.

Radnice Prahy 3 se již dlouho 
snaží o to, aby území nákladového 

nádraží bylo řešeno se všemi subjekty 
– ať už jsou to investoři, ministerstvo 
kultury či hlavní město Praha, včetně 
zpracovatele územního plánu. „Celko-
vá revitalizace nákladového nádraží bude 
fi nančně velice náročná. Budu moc ráda, 
když budeme dále pokračovat společně, 

Vedení MČ Praha 3 
se ohrazuje 
proti nepravdivým 
informacím
Vzhledem k  zavádějícím informacím 
o přístupu radnice Prahy 3 objevují-
cích se v médiích k ukončení nájmu 
domu v Praze 3, Jeseniova 60, kde 
působí Autonomní sociální centrum 
Klinika a jehož majitelem je Úřad pro 
zastupování státu ve  věcech majet-
kových, je třeba poskytnout relevant-
ní informace.

Více na str. 6

Nejsvětější Srdce 
Páně míří mezi 
klenoty UNESCO
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
patří k  nejvýznamnějším dominan-
tám Prahy 3. Radnice usiluje o zá-
pis památky na  prestižní seznam 
UNESCO. Chce tím podpořit místní 
turistický ruch.

Více na str. 5

Veletrh Prázdniny 
na Trojce se blíží
Radnice Prahy 3 připravila pro rodiče 
a  děti tradiční nabídku pobytových 
a příměstských táborů, výletů, dílen 
a workshopů na letošní léto. Na ve-
letrh, který se koná už 22. března, je 
vstup zdarma a rodiče zde rovnou 
mohou své děti na  vybrané aktivity 
přihlásit.

Více na str. 18

říká písničkář 
               Vladimír Merta   str. 11

„Současný 
tuzemský folk zmizel 

– rozplynul se v popu,“

Praha 
hlavním 
městem 
sportu
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zpravodajství

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE

„Množství parků, řešení dopravní situace, kvalita veřejného prostranství i to, 
jak developerské projekty ovlivňují okolí – to vše je výsledkem územního 
plánování,“ říká Zdeněk Zábojník, předseda výboru pro územní rozvoj

Co je úkolem výboru pro územní 
rozvoj?
Výbor pro územní rozvoj je zřízen za-
stupitelstvem. Je poradním a též ini-
ciačním orgánem pro oblasti územ-
ního plánování, posuzování vlivu 
na životní prostředí, stavebního řádu 
atd. Výbor v součinnosti s členem 

rady zodpovědným za územní rozvoj 
připravuje a projednává stanoviska, 
návrhy, podněty, připomínky v ob-
lasti územního rozvoje. Radě měst-
ské části a zastupitelstvu doporučuje 
návrhy řešení.

Kolik členů má? Můžete je představit?
Výbor má devět členů, z čehož šest jich 
zastupuje koalici a tři opozici. Za ko-
alici jsou členy místostarostové David 
Gregor a Alexander Bellu, radní Mi-
chal Papež, zastupitel Martin Dlouhý 
a Miloslav Procházka. Za opozici jsou 
členy zastupitelé Mojmír Mikuláš, 
Pavel Ambrož a Ondřej Rut. Tajem-
níkem výboru je Zdeněk Fikar a pra-
videlně se jednání účastní starostka 
Vladislava Hujová, do jejíž kompeten-
ce územní rozvoj spadá.

Jak často se výbor schází? Jaký je 
obvyklý průběh jednání?
V loňském roce se výbor scházel jed-
nou měsíčně, letos má naplánovano 

osm jednání. Členové výboru nejpr-
ve dostanou pozvánky a poté se mo-
hou na odboru územního rozvoje de-
tailně seznámit s jednotlivými body 
programu. Během jednání podrob-
ně diskutujeme projednávané ma-
teriály. Navíc jsou přítomni vedou-
cí klíčových odborů městské části, 
od nichž můžeme získat další infor-
mace. Stanoviska výboru poté slouží 
radě městské části a zastupitelstvu.

Ovlivňuje výbor přímo běh měst-
ské části a jejích obyvatel? Jakým 
způsobem?
Ovlivňuje zcela zásadním způso-
bem. Množství parků v místě, kde 
bydlíte, zahuštění budov, řešení do-
pravní situace, kvalita veřejného 
prostranství i to, jak jednotlivé deve-
loperské projekty ovlivňují své oko-
lí – to vše je výsledkem územního 
plánování a konkrétních rozhodnutí 
učiněných v nedávné minulosti, ale 
i před desítkami let.

Jaký je program jednání výboru 
v nejbližší době?
Zásadním rozvojovým územím, kte-
ré s sebou nese spousty protichůd-
ných zájmů, dopravní zátěže, ale 
i obrovský potenciál pro Prahu 3, 
je oblast Nákladového nádraží Žiž-
kov. Urbanistická a architektonic-
ká soutěž zorganizovaná institutem 
plánování a rozvoje by mohla při-
nést smysluplné řešení využití toho-
to území.

Miroslav Štochl

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

předseda: Zdeněk Zábojník
členové: Pavel Ambrož, Alexander 
Bellu, Martin Dlouhý, David Gregor, 
Mojmír Mikuláš, Michal Papež, 
Miloslav Procházka, Ondřej Rut
tajemník: Zdeněk Fikar
tel.: 222 116 147
e-mail: zdenekf@praha3.cz

protože území Nákladového nádraží Žiž-
kov má přes 30 hektarů téměř v centru 
Prahy. Doufám, že v budoucích letech 
se naše úsilí podaří naplnit a vyroste zde 
významná oblast třetí městské části,“ vy-
světlila Vladislava Hujová. „Minister-
stvo kultury vstoupilo do této hry v roce 
2013, kdy nad tímto objektem byla pro-
hlášena památková ochrana. Jedná se 
o zcela ojedinělý komplex funkcionalis-
tických budov z první republiky, který si 
zaslouží mimořádnou péči,“ uve-
dl později ministr kultury 
Daniel Herman.

Starostka Hujo-
vá v srpnu loňské-
ho roku vyzvala 
opětovně zainte-
resované institu-
ce k zapojení se 
státních organiza-
cí do budoucnos-
ti Nákladového ná-
draží Žižkov a požá-
dala o vyslovení jasného 
stanoviska signatářů memo-
randa k budoucímu využití objek-
tu, především zda se zmíněné insti-
tuce budou na přestavbě a využívá-
ní budovy investičně podílet: „Před-
pokládala jsem a stále předpokládám, že 
memorandum nemá pro dotčené subjek-
ty pouze deklaratorní význam. Přestože 
městská část nebude investorem, necha-
la vypracovat master management plán 
NNŽ, který nastavuje pravidla pro in-
vestování několika subjektů.“ 

Poslední pracovní jednání k bu-
doucí podobě Nákladového nádraží 
Žižkov proběhlo letos v únoru na mi-
nisterstvu kultury a zúčastnili se ho 
ministr kultury, radní pro kulturu 
hlavního města Prahy, starostka Pra-
hy 3, za vlastníka České dráhy náměs-
tek pro majetek a další dotčené insti-
tuce. Všichni zúčastnění deklarovali 
snahu naplnit memorandum, minis-
tr Herman i radní Wolf však proje-

vili obavu, že kul-
turní činností nelze 

naplnit celý objekt 
nákladového nádraží. 

„Pokud nedojde k naplně-
ní celé budovy v souladu s me-

morandem, bude Praha 3 usilovat, aby 
budova nákladového nádraží mohla být 
využívána i pro potřeby zdravotnictví, 
školství nebo pro lehkou nerušící výro-
bu, a tím se rozšířila nabídka pracovních 
míst,“ konstatovala starostka. Všichni 
přítomní přivítali snahu Prahy 3 vy-
hlásit veřejnou urbanisticko-architek-
tonickou soutěž, kterou bude orga-
nizovat Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy na území ná-
kladového nádraží včetně budovy, 
kdy však předem musí být vyjasněny 
všechny funkce této budovy.

Dne 16. února 2016 předložila sta-
rostka Vladislava Hujová Zastupitel-
stvu městské části Praha 3 varianty 
veřejné urbanistické soutěže pro ná-
vrh přestavby brownfi eldu Náklado-
vého nádraží Žižkov, které připravil 
Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy. Zastupitelům a veřej-

nosti byly prezentovány přítomnými 
odborníky z IPR tři varianty k uspo-
řádání soutěže, mezi kterými zastu-
pitelé rozhodovali, přičemž se shodli 
i na využití workshopu pro formulaci 
zadání. „Je dobře, že jsme se napříč po-
litickými kluby v zastupitelstvu shodli, že 
urbanistická soutěž je pro NNŽ dobrým 
řešením, toto stanovisko ostatně držíme už 
od roku 2012. Na rozdíl od paní starost-
ky aktuální usnesení zastupitelstva nepře-
ceňuji, zatím jsme pouze vzali na vědomí 
první rozvahu IPR o možnostech soutěže. 
Nyní od IPR očekáváme, že připraví ná-
vrh procesu, kterým dospějeme k formu-
laci zadání soutěže či ustavení soutěžní 
poroty. To bude klíčové. Pokud chceme 
efektivně hájit zájmy obyvatel městské čás-
ti, je třeba, aby starostka a Praha 3 při-
stupovala k NNŽ a samotné soutěži dale-
ko aktivněji než dnes a nabízela pozitivní 
stanoviska a řešení, včetně fi nanční spo-
luúčasti MČ Praha 3 na organizaci sou-
těže,“ uvedl Ondřej Rut, předseda klu-
bu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě.  

Dalším očekávaným krokem IPR 
tedy bude, že v součinnosti s MČ 
Praha 3, památkáři a vlastníky po-

zemků ujme přípravy urbanisticko-
-architektonické soutěže, která bude 
mít za úkol navrhnout ideální podo-
bu lokality Nákladového nádraží Žiž-
kov, včetně zakomponování využití 
památkově chráněné budovy. Vedení 
městské části Praha 3 trvá na tom, aby 
byl tento prostor do budoucna neruši-
vým, moderním a vlídným prostředím 
pro obyvatele Prahy 3 a ten by měla 
vyprofi lovat právě soutěž, která je nej-
transparentnějším nástrojem a může 
přinést široké spektrum návrhů. Sta-
rostka Vladislava Hujová k tomu říká: 
„Vyřešení Nákladového nádraží Žižkov není 
krátkodobou záležitostí, je to prostor, který 
budou užívat především příští generace. To 
znamená, že do území musí být v zadání 
soutěže začleněn park, náměstí, škola, nová 
tramvajová linka, bydlení, ale i vytvořeny 
nové pracovní příležitosti. To vše s respekto-
váním dopravních možností v této lokalitě. 
Byla bych ráda, kdyby Prahu 3, kterou dnes 
tvoří Žižkov, Jarov a Vinohrady, v budouc-
nu doplňovala moderní architektura v lo-
kalitě nákladového nádraží respektující po-
třeby obyvatel Prahy 3.“  

-red-

Rada MČ Praha 3
3. 2. 2016

Participativní rozpočet
RMČ schválila nástroj, který umožňuje, 
aby občané spolurozhodovali společně 
s volenými orgány o dvou milionech vy-
členěných z rozpočtu pro rok 2016.

Rekonstrukce bytového domu 
Husinecká 9
RMČ schválila záměr stavebně technic-
kého průzkumu a studie pro rekonstruk-
ci domu Husinecká 9, s  cílem rekon-
strukce bytů s možností bezbariérového 
využití pro tělesně postižené občany.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
16. 2. 2016

Veřejná architektonická soutěž 
pro řešení NNŽ
ZMČ Praha 3 schválilo usnesení o sou-
činnosti s  Institutem plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy na přípravě, vypsání a průbě-
hu urbanisticko-architektonické soutěže 
pro řešení Nákladového nádraží Žižkov. 
Zastupitelé se shodli i na využití worksho-
pu pro formulaci zadání soutěže. 

Rada MČ Praha 3
17. 2. 2016

Příprava a realizace převodů 
nemovitostí s 653 byty 
RMČ schválila zadání veřejné podlimit-
ní zakázky na  „Výkon komplexní pří-
pravy a  realizace převodů nemovitostí 
včetně souvisejících činností pro 653 by-
tových jednotek v roce 2016“. Jedná se 
o přípravu prodeje bytů na těchto adre-
sách: Buková 16, 18, 20, 22, 24, Jese-
niova 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5, Čes-
kobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sa-
binova 8, 10 a  Vinohradská  114. Před 
privatizací budou v  domech realizová-
ny rekonstrukce fasád a  další stavební 
úpravy. V souběhu s realizací oprav bu-
dou probíhat přípravné práce pro realiza-
ci prodeje bytových jednotek. 

Rekonstrukce kuchyně, 
suterénu a výstavba sauny ZŠ 
a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48 
RMČ schválila zadání veřejné podlimit-
ní zakázky na  stavební práce rekon-
strukce v  ZŠ a  MŠ Jarov, kde dojde 
k přestavbě kuchyně s jídelnou, suteré-
nu a bude zřízena i fi nská sauna.

Oprava 150 bytových jednotek 
v havarijním stavu
RMČ schválila uzavření zakázky na zho-
tovení projektové dokumentace na opra-
vu 150 volných bytových jednotek v Pra-
ze 3. Důvodem oprav je uvedení těchto 
bytových jednotek do provozuschopné-
ho stavu tak, aby mohly být dále využí-
vány k nájemnímu bydlení.

Vybudování polytechnického 
centra v ZŠ a MŠ Jaroslava 
Seiferta, Vlkova 31/800
RMČ vyslovila souhlas se zřízením po-
lytechnického centra v ZŠ a MŠ Jaro-
slava Seiferta pro společné využívání se 
ZŠ Lupáčova. Součástí projektu ateliéru 
a počítačové učebny je i možnost využí-
vání odborné pracovny – „žákovské díl-
ny” – žáky obou základních škol.

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.

Podobu Nákladového nádraží Žižkov určí architektonická soutěž
  Pokračování na str. 1
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Přechody na Praze 3 se rozblikají
Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová věří, že se ve zdejší městské části podaří nastartovat 
projekt světelných přechodů, který má zvýšit bezpečnost chodců. Radnice proto společně 
s dopravními odborníky mapuje všechny přechody, kde by úpravy vyzkoušela. Starostka zároveň 
vyzývá veřejnost, aby přispěla svými tipy.

„Na Praze 6 jsme se byli 
podívat na různá pro-
vedení doplňkového za-
bezpečení přechodů pro 

chodce. Praha 3 má v tomto ohledu co 
dohánět. V součinnosti s bezpečnostním 
grémiem nechám proto provést analýzu 
všech přechodů naší městské části z hle-
diska jejich bezpečnosti. Především v okolí 
škol je potřeba zajistit doplňkové osvětlení 
a optické zvýraznění přechodů, abychom 
předešli tragédiím. Všechny změny budu 
konzultovat s odborníky a veřejností,“ 
popisuje situaci starostka Vladislava 
Hujová. Prahu 6 jako referenční úze-
mí si radnice Prahy 3 nevybrala náho-
dou: svítící přechody tam totiž chrání 
chodce už od roku 2005.

Dopravní problematika a bezpeč-
nost na silnicích je ale ve stře-
du pozornosti nejen 
na komunální úrovni. 
Ministerstvo dopra-
vy po deseti letech 
fungování bodo-
vého systému při-
chází se zvýšením 
blokových pokut 
za nejzávažněj-
ší dopravní pře-
stupky a změny se 
chystají i v bodovém 
systému samém. „Jako 
starostka pražské městské části 
nemohu vychovávat neukázněné řidiče 
ani ovlivnit represivní část bezpečnosti 

na silnicích a ulicích. Mohu tomu ale jít 
naproti formou prevence, a předcházet 
tak kolizím. A právě o to se budeme usilo-
vat instalací nových bezpečnostních prv-
ků pro přechody,“ vysvětluje starostka 
Hujová a dodává: „Prvotní analýza 
se bude týkat nejen úprav a oprav již 

existujících přechodů, ale má za úkol 
označit i místa, kde by měly vzniknout 
nové. Uvítám každý tip.“

„Svítící přechody mají své opodstat-
nění hlavně na širokých vozovkách a ne-
přehledných místech,“ doplňuje mís-
tostarostka Lucie Vítkovská. Zároveň 
hrozí, že víc jich bude, tím víc si 
na ně řidiči si zvyknou a budou vě-
novat menší pozornost přechodům 
bez světelné výstrahy. Je tak třeba in-
stalovat signální systémy pouze tam, 
kde skutečně pomůžou. V Praze 3 
jde hlavně o  školy, školská zařízení 
a konkrétní riziková místa, jako jsou 
třeba v ulicích Jana Želivského, Ol-
šanská a Koněvova. Obvykle jsou to 
lokality v sousedství frekventovaných 
tramvajových zastávek. 

Saša Kroucký

 zpravodajství

JAK FUNGUJE BLIKAJÍCÍ PŘECHOD
Za denního světla téměř neznatelná úpra-
va vynikne okamžitě, když se zešeří. Ři-
diči jsou na blížící se přechod upozorněni 
řadami zapuštěných světel uložených na-
příč vozovkou. LED diody jsou viditelné již 
na vzdálenost několika desítek metrů, na-
víc se  aktivují před vstupem na  přechod. 
V okamžiku, kdy se přiblíží chodec, zazna-
menají jeho pohyb čidla, která následně 
rozsvítí také diody. Řidič tak pozná, že chodec míří na vozovku. Diody doplňu-
je světelná značka umístěná nad vozovkou. 
Máte tip na nebezpečný přechod v Praze 3, který by si tuto úpravu zasloužil? 
Napište nám na e-mail: redakce@praha3.cz.

Magistrát zdražil rezidentům
parkovací karty
Rada hlavního města Prahy schválila s účin-
ností od 1. dubna nový ceník parkovacích 
oprávnění a karet v zónách placeného stání. 
Oproti původnímu návrhu prezentovanému po-
čátkem roku se na základě jednání s představi-
teli hlavního města povedlo zástupcům měst-
ské části dosáhnout snížení ceny u rezidentů 
starších 65 let, kde původní návrh byl 800 Kč 
za rok. Návrh na méně citelné navýšení ceny 
u rezidentů nebyl hlavním městem akceptován.

Zavedením nového ceníku dochází ke zvýšení 
některých cen, a to zejména pro rezidenty, kde je 
nově stanovena cena za první vozidlo 1 200 Kč 
za rok, za druhé vozidlo 12 000 Kč za rok a za  
třetí a další vozidlo je již placena základní cena 
dle pásma. K drobnému navýšení dochází i u re-
zidentů 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 orga-
nizace, a to o 200 Kč na 1200 Kč. Ostatní ceny 
zůstávají zachovány. Dle radní pro dopravu Lucie 
Vítkovské je navýšení cen pro rezidenty neopod-
statněné a městská část Praha 3 s ním nesouhlasí.   

Další novinkou je možnost zakoupit čtvrtlet-
ní parkovací kartu jak pro rezidenty, tak i pro 
abonenty pro jejich první vozidlo. Nový ceník 
přináší i další inovace a možnosti parkovacích 
oprávnění. Jejich využití však bude možné až 
po plnohodnotném přechodu zóny placeného 
stání na nový model, tj. po vypršení současných 
smluv 18. února 2018.  -mis-

Radnice chystá bezbariérové školy i byty 
Handicapované, školou povinné děti doposud 
neměly kde na území Prahy 3 bezproblémově 
studovat. Situace se však mění. U dvou vyti-
povaných škol už probíhá zpracování projek-
tové dokumentace na bezbariérovou přestav-
bu. Městská část počítá i s úpravou některých 
bytů na bezbariérové. 

Vzhledem k historickému charakteru budov 
na Žižkově, které jsou mnohdy i památkově 
chráněné, neměla Praha 3 kapacitu na to, aby 
mohla poskytnout umístění dětí s handicapem 
na školách. „To, že v Praze 3 nemáme žádný tako-
vý objekt, považujeme za špatné,“ řekl zástupce sta-
rostky Ivan Holeček. Nicméně náprava se podle 
něj blíží. „Napravíme chyby z minulosti a umožní-
me občanům Prahy 3, kteří neměli v životě tolik štěs-
tí a mají tělesné postižení, aby mohli základní školní 
docházku splnit v domácím prostředí,“ uvedl Hole-
ček, který má na starosti investice. 

I přes fi nanční náročnost projektu se po-
dařilo vytipovat dvě základní školy, kde pro-
běhnou stavební úpravy. Jde o Základní a ma-
teřskou školu Chmelnice v ulici K Lučinám 
a Základní školu Chelčického. Na těchto dvou 
školách už probíhá zpracování projektové do-
kumentace nejen na stavbu výtahu. „Aby byla 
škola bezba riérová, musí projít úpravami všechny 
vstupy, samozřejmě také toalety, musí být nainstalo-
vány schodišťové plošiny atd. Těch stavebních úprav 
je více, ne vždy jsou všechny plochy v úplné rovině,“ 
vysvětlil místostarosta náročnost úprav, které 
budou podle něj velmi fi nančně nákladné. 

Na projekt bezbariérových škol navazují 
i plánované bezbariérové byty. Především zá-
stupce starostky David Gregor, který má na sta-
rosti sociální oblast, se setkává s řadou žádostí 
o byt ze strany rodin dětí s handicapem. „Takový 
byt doposud v městské části nemáme. Chtěli bychom 
to dohnat,“ řekl Gregor. Na posledním zasedá-
ní městské rady byl proto schválen záměr na re-
konstrukci bytového domu v Husinecké 9. Jeho 
úpravy by měly dát vzniknout bezbariérovému 
bydlení pro občany s tělesným postižením. 

-daf-

Praha 3 bourá bariéry

Praha 3 
bude usilovat 

o instalaci nových 
bezpečnostních 

prvků pro 
přechody

2. CENOVÉ PÁSMO

období Kč
roční  30 000
pololetní 17 000
čtvrtletní 8 500
měsíční 3 000
týdenní 800

PRVNÍ VOZIDLO 
VE VLASTNICTVÍ 
FYZICKÉ OSOBY

období Kč
roční  1 200
pololetní 600
čtvrtletní 300

3. CENOVÉ PÁSMO

období Kč
roční  24 000
pololetní 13 500
čtvrtletní 7 000
měsíční 2 500
týdenní 700

PRVNÍ VOZIDLO 
FYZICKÉ OSOBY 
STARŠÍ 65 LET

období Kč
roční  360
pololetní 180
čtvrtletní 90

DRUHÉ VOZIDLO FYZICKÉ OSOBY, 
NEBO PRVNÍ VOZIDLO PROVOZOVANÉ 
PODNIKAJÍCÍ PRÁVNICKOU NEBO 
FYZICKOU OSOBOU

období Kč
roční  12 000
pololetní 6 000
čtvrtletní 3 000

ZÁKLADNÍ 
CENA

SNÍŽENÁ CENA
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Trojka se v zavádění chytrých měst 
inspiruje u světových metropolí
Praha 3 se aktivně zapojuje do celosvětového trendu zavádění 
tzv. chytrých měst a maximum zkušeností se snaží získávat 
od metropolí, které už mají v tomto směru bohaté 
zkušenosti: inspiraci hledá  místostarosta Bellu 
v New Yorku, Londý ně  nebo tř eba Barceloně .

Implementace chytrých techno-
logií se týkala i lednová návště-
va jihokorejské delegace před-
stavitelů společnosti Samsung 

a jedné z tamních univerzit. Mís-
tostarostka Lucie Vítkovská předsta-
vila hostům systém fungování české 
veřejné správy, ti pak nastínili roz-
voj chytrých měst v jejich zemi. Obě 
strany se následně shodly na nastar-
tování spolupráce a věří, že vzájem-
ná inspirace na poli chytrých měst 
může v budoucnu obohatit jak Pra-
hu 3, tak jihokorejská města.

NEJCHYTŘEJŠÍ JE BARCELONA 
Př estož e v Č eské  republice patř í  
Praha 3 k prů kopní ků m koncepce 
chytrý ch mě st, v ř adě  vý znamný ch 
svě tový ch metropolí  se tento trend 
rozví jí  již  ně kolik let. „Chceme posu-
nout naš í mě stskou č á st blí ž  k budoucnosti 
a vyspě lý m mě stů m,” ř í ká  radní  Alexan-
der Bellu, který  je garantem projektu. 
Za „nechytř ejš í ” mě sto souč asnosti 
lze považ ovat Barcelonu. Katalánská 

metropole nabízí svým občanům i ná-
vštěvníkům mnoho způsobů, jak si 
usnadnit život. Turisté mohou napří-
klad využít aplikace na mobilní tele-
fony, s jejíž pomocí se po načtení QR 
kódu dozvědí mnoho užitečných in-
formací o dané lokalitě. Pro tamní 
obyvatele připravilo město mobilní 

identitu, díky níž 
mohou kdyko-
liv komunikovat 
s veřejnou sprá-
vou a vyřídit si jed-
noduché formality. 
Řidiči nemusejí řešit 
známý problém s nedo-
statkem mincí do automatu 
na parkovací lístky, protože k pla-
cení jim slouží mobilní telefon. Starší 
občané pak využívají telekomunikač-
ní pohotovostní zařízení v podobě 
přívěsku, díky němuž mohou v pří-
padě zdravotních komplikací  kon-
taktovat lékaře. Město navíc posky-
tuje poradenskou službu, která pou-
žívání mobilních aplikací vysvětluje. 

LONDÝN A „VELKÉ JABLKO“ 
Mezi dlouhodobé lídry v koncep-
ci chytrých měst patří také Londýn. 
Ten nabízí třeba multifunkční Oys-
ter Card, která funguje na principu 
podobném české Open Card. Lon-
dýn ovšem do jejího rozvoje zapojil 

celou řadu ma-
lých začínajících 
fi rem, tzv. start-
-upů, v nichž pra-

cují hlavně mladí 
lidé. Jedním z vý-

stupů tohoto zajíma-
vého projektu je napří-

klad London School Atlas, 
v němž  mohou rodiče na interak-

tivní mapě pro své děti dohledat nej-
bližší školu, její zaměření a další dů-
ležité informace. Londýn podporuje 
začínající podnikatele a zároveň roz-
voj chytrého města také formou spe-
ciální soutěže, do níž se fi rmy hlásí 
s návrhy na nová „chytrá“ vylepše-
ní chodu metropole. Nejzajímavější 
z nich pak dostanou od města fi nanč-
ní grant na jejich realizaci.

New York, známý jako „Velké jabl-
ko“, v současnosti mění 7,5 tisíce te-
lefonních budek za jejich internetové 
následovníky – wi-fi  hotspoty. Jejich 
fungování přitom fi nancují digitální 
reklamní tabule, které jsou umístěny 

na každé takové wi-fi  budce. Newy-
orčané si tu navíc mohou zdarma na-
bít své mobilní telefony.

TROJKA CHYSTÁ CHYTROU 
REVOLUCI
Pro Prahu 3 rozvíjí koncepci Uni-
verzitní centrum energeticky efek-
tivních budov ČVUT, které jako 
jedno z mála vědeckých pracovišť 
pojímá řešení chytrých měst kom-
plexně. V současné době probíhá 
audit městské části a analýza mož-
ností, která zjistí připravenost Troj-
ky na „chytrou revoluci“.

Počátkem února se konala pre-
zentace dílčích výsledků univerzit-
ního týmu, ke které místostarosta 
Alexander Bellu pozval zastupitele 
všech politických stran. Cílem bylo, 
aby podpora projektu, který má po-
moci všem občanům, fungovala na-
příč politickým spektrem. Podle 
kladných ohlasů na úvodní prezen-
taci se to zatím naštěstí daří. 

Michal Stromský

zpravodajství

Aplikace Smart Cities jsou dostupné 
přes mobilní telefony

Panelové domy na Praze 3
budou chránit nanotechnologie
Péče o investice a majetek a nejčistší vzduch ze všech pražských městských částí. Tím se bude brzy pyšnit 
Praha 3. A to díky speciálním nanonátěrům panelových domů, které budou letos zateplovány. Nano-
technologický nátěr likviduje škodliviny, bakterie i viry, řasy, plísně a navíc dokáže čistit i ovzduší.

Jednou z největších letošních in-
vestičních akcí na Praze 3 bude 
oprava a zateplení panelových 
domů. A právě úvahy o připra-

vované rekonstrukci přivedly zástupce 

starostky Ivana Holečka k informaci 
o nanotechnologiích. „Velmi mě ten ná-
pad zaujal a uvědomil jsem si, že tady máme 
investici v rozsahu mnoha desítek milionů 
korun a že právě touto cestou bychom mohli 

panelové domy ochránit na další desetiletí,“ 
uvedl Holeček. Kontaktoval proto do-
davatele nanotechnologických nátěrů 
Petra Michálka. „Účinná vrstva na fa-
sádě domů chrání nejenom podklad, ale 
zároveň čistí i venkovní ovzduší. Ošetřením 
např. průčelí domů v problematických ob-
lastech speciálním nátěrem se koncentra-
ce škodlivin výrazně sníží,“  vysvětlil Mi-
chálek. V okamžiku, kdy se například 
částice kouře dotkne osvětlené, nátě-
rem ošetřené plochy, spálí se. Namís-
to kouře vznikne pár molekul převáž-
ně vody a oxidu uhličitého. A to není 
zdaleka všechno. „Za předpokladu deseti 
světelných hodin denně dokáže každý čtve-
reční metr nátěru dle testu vyčistit ročně tři 
miliony kubíků vzduchu,“ tvrdí výrobce 
a dodává: „Prakticky každá koruna inves-
tovaná do takového nátěru je schopna vy-
čistit roční spotřebu vzduchu pro jednu až 
dvě osoby.“

Městská část Praha 3 se proto roz-
hodla nanonátěr otestovat a umísti-
la zkušební desky na panelový dům 
na Olšanském náměstí (nad lékárnu) 
a na trafostanici v Ostromečské ulici. 
„Chceme si ověřit, jak technologie fun-
guje. Na testovací desky o rozměru jeden 
metr čtvereční budou působit vnější vlivy 
a měly by se postupně špinit. Po čase by 
půlka, která není ošetřená nanotechnolo-
gií, měla být špinavá, a ta druhá čistá,“ 
uvedl místostarosta Holeček s tím, 
že pokud všechno půjde hladce, 
k aplikaci nátěru na panelové domy 
by mohlo dojít na podzim letošního 
roku. „Díky Olšanským hřbitovům, kde 
je hodně zeleně, jsme sice plíce Prahy, 
ale takovou plochu korun stromů, jako 
by byla plocha fasád natřených domů, 
se nám už na Praze 3 vytvořit nepoda-
ří. Právě proto vnímám využití nátěru 
jako skvělou příležitost, jak zlepšit vzduch 

všem občanům Prahy 3,“ dodal. Další 
výhodou je samočisticí schopnost na-
nonátěru, který je také částečně odol-
ný vůči graffi  ti. Minimálně po dobu 
deseti let by na fasádách neměly růst 
zelené řasy a plísně, a nátěr by neměl 
ani postupně šednout nebo černat. 

Daniel Filípek

CO NANONÁTĚR DOKÁŽE:

  ČISTÍ VZDUCH 
OD ŠKODLIVÝCH LÁTEK

  ROZKLÁDÁ VIRY, BAKTERIE 
A SPÓRY

 ZABRAŇUJE RŮSTU PLÍSNÍ
  LIKVIDUJE KOUŘ, REDUKUJE 

ZÁPACH
 MÁ SAMOČISTICÍ VLASTNOSTI
  ZABRAŇUJE RŮSTU 

MIKROORGANISMŮ
 OMEZUJE VÝSKYT PAVUČIN

Trojka testuje 
připravenost 
na chytrou 

revoluci
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Nejsvětější Srdce Páně míří 
mezi klenoty UNESCO
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (KNSP) patří k nejvýznamnějším dominantám jak Vinohrad, 
tak celé Prahy 3. Chrám, který na náměstí Jiřího z Poděbrad vyrostl v letech 1928 až 1932, 
je dílem světoznámého architekta Josipa Plečnika, pocházejícího ze slovinské Lublaně. Právě 
v architektově rodném Slovinsku došlo také k prvotnímu nápadu zapsat KNSP na Seznam 
světového dědictví organizace UNESCO. 

O zápis KNSP na prestiž-
ní seznam UNESCO usi-
luje od roku 2009 vedle 
Slovinců i radnice Pra-

hy 3. Chce tím jednak zdůraznit kul-
turněhistorický přesah památky, jed-
nak podpořit místní turistický ruch.  
Během roku 2014 se proto městská 
část ofi ciálně dohodla se slovinskou 
stranou na tom pojmenovat spo-
lečný projekt Nadčasová humanis-
tická architektura Josipa Plečnika 
v Lublani a v Praze, v lednu 2015 
pak do pařížského Centra světového 
dědictví ofi ciálně odeslala nominač-
ní dokumentaci. Většina dosavad-
ních kandidatur probíhala pouze 
v rámci jedné země, společná česko-
-slovinská nominace má proto ráz 

výjimečnosti. Celý projekt garantuje 
místostarosta Alexander Bellu. 

Na podporu zapsání kostela 
do seznamu UNESCO byl v květnu 
minulého roku uspořádán také semi-
nář věnovaný jeho mimořádné hod-
notě. Vystoupili zde čeští architekti, 
odborníci i zástupci církve. Předsta-
vena byla i speciální analýza, která 
potvrzuje výjimečnost stavby.

Příprava společného projektu 
spojila Prahu 3 s Lublaní i jinak. 22. 
ledna se totiž sešla na radnici Prahy 3 
delegace ze Slovinska se starostkou 
městské části Praha 3 Vladislavou 
Hujovou a místostarostou Alexande-
rem Bellu. Vyvrcholením setkání se 
stal slavnostní akt podpisu smlouvy 
o kulturní spolupráci za přítomnosti 

starosty města Lublaně prof. Janeze 
Koželji a velvyslance Slovinské re-
publiky Leona Marca. Ve smlouvě 
je mezi prioritami zakotven i společ-
ný dohled nad nominací Plečniko-
vých děl. Nyní čeká nominaci složitá 
cesta výběrovým systémem. Postup 
pro podání žádosti o zapsání na se-
znam UNESCO má totiž několik 
etap. V první fázi nominace putuje 
na Ministerstvo kultury ČR. Jestli-
že jsou splněny všechny formální 
náležitosti, postupuje ve druhé fázi 
k Národnímu památkovému ústavu 
a zároveň k poradní instituci ICO-
MOS – Český národní komitét, kdy 
dochází k zpracování odborných 
posudků a zjištění skutečného stavu 
památky.  

Třetí etapa nominačního procesu 
probíhá opět na půdě Národního pa-
mátkového ústavu a ICOMOS, který 
posuzuje dokumentaci obsahově. Vý-
sledek odborného hodnocení zasílají 
obě organizace na ministerstvo kultu-
ry. To pak ve čtvrté fázi může na zá-
kladě odborných hodnocení dopo-
ručit zařazení památkových objektů 
na Indikativní seznam UNESCO pro 
Českou republiku. Pokud minister-
stvo kultury skutečně rozhodne o za-
psání památky na tuto „čekací listi-
nu“,  podá o tom oznámení Výboru 
světového dědictví. Právě výbor slo-
žený ze zástupců 21 států následně vy-
bírá nové přírůstky do celosvětového 
seznamu UNESCO. Věřme, že výbor 
bude mít šťastnou ruku a dominanta 

Prahy 3 si najde své místo mezi světo-
vými kulturními klenoty. Bez pochy-
by si to zaslouží. 

Michal Stromský

„Plečnikův kostel je stavba významem daleko přesahující svůj region,“ 
říká architekt Zdeněk Lukeš
Právě probíhají jednání o zařazení 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na seznam památek UNESCO. Do-
ceňujeme dostatečně význam té-
hle impozantní stavby?
Z mezinárodního pohledu jsou 
dvěma dominantami Prahy 3 prá-
vě Plečnikův kostel a palác VPÚ, to 
jsou stavby významem daleko přesa-
hující svůj region. Přál bych si samo-
zřejmě, aby se kostel stal památkou 
UNESCO. 

A další zajímavá místa na Trojce?
Velký potenciál má nákladové ná-
draží, pokud se ho podaří proměnit 
v živé kulturní centrum Prahy. Pak 
je tu památník na Vítkově, cenné 
jsou některé funkcionalistické domy, 
např. od architektů Welse, Reinera, 
Katony, Roškota a Krejcara, Benše, 
Tyla… Krásná je funkcionalistická 
škola na náměstí Jiřího z Lobkovic 
od dvojice Kněžek – Václavík atd. 
Důležité jsou i hřbitovy, protože tam 

jsou hrobky navržené skvělými ar-
chitekty, jako byli třeba Jan Kotěra 
nebo Josef Zasche. Drobným pokla-
dem je kubistický interiér Betlémské 
kaple u Prokopovy ulice od archi-
tekta Králíčka z let 1912–1913 – je-
diný, na světě z prvního a nejcenněj-
šího kubistického období, který se 
zachoval na původním místě.

Který z novějších projektů na Pra-
ze 3 se vám zamlouvá a naopak?
Za nejzdařilejší považuji činžák 
od Zdeňka Fránka v Chlumově uli-
ci – zvenku nenápadný a respektují-
cí genia loci starého Žižkova, uvnitř 
velmi kreativní. Jako kontroverzní 
vnímám žižkovský vysílač, byť je to 
technicky zajímavá stavba a hezky 
ji oživují Černého šplhající mimina. 
Nesnáším taky kýčovitý hotel Don 
Giovanni.

A co úroveň zdejších administrativ-
ních budov?

V první řadě je to „první pražský 
mrakodrap“ – palác VPÚ architektů 
Havlíčka a Honzíka, dnes Dům od-
borů, který by si ale zasloužil rekon-
strukci. Tady by inspirací mohla být 
oprava Baťova mrakodrapu ve Zlí-
ně, kde se skvěle podařilo skloubit 
moderní vstupy se snahou zachovat 
maximum toho nejcennějšího, co 
se zachovalo. Také v paláci VPÚ je 
řada autentických prvků. Je to do-
sud u nás nedoceněná budova. Vedle 
VPÚ je tu třeba Šantrůčkův pěkný 
funkcionalistický dům v ulici U Raj-
ské zahrady, z poválečných staveb se 
mi líbí bývalý Strojimport – tehdy 
nejvyšší dům v Praze – od architek-
ta Zdeňka Kuny a kolektivu. Hyzdí 
ho ale novodobá střešní konstrukce.

Jak hodnotíte současné využití pa-
mátníku na Vítkově?
Byl jsem kdysi v porotě na revi-
talizaci kopce Vítkov a mrzí mne, 
že se některé nápady z vítězného 

projektu nedotáhly do cíle. Na-
příklad lanovka nebo schodiště, 
umožňující volný přístup na stře-
chu památníku. Ale třeba se to ješ-
tě podaří. Co se týče interiérové in-
stalace, doufám, že je dostatečně 
přitažlivá zejména pro mladé lidi. 
Podobná je i situace kolem Vojen-
ského muzea. Samotná instala-
ce by měla být soudobá, kreativní 
a přitažlivá pro mladé návštěvníky. 
Vhodných exponátů je jistě dost, 
jde o to, jak je uspořádat. 

Kudy vlastně vede hranice mezi 
památkovou ochranou budov a je-
jich novodobou rekonstrukcí?
Já jsem už dávno navrhoval, aby pro 
rekonstrukce moderních staveb pla-
til volnější režim, jinak jim hrozí zá-
nik, protože udržovat je v původním 
stavu, když jsou třeba plné azbestu 
a provozně dnešním potřebám nevy-
hovují, prostě nelze. 

Jan Dvořák

Mezníky jednání o zápisu 
kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně na seznam UNESCO

Kostel Nejsvětěj-
šího Srdce Páně 
je výraznou do-
minantou ná-
městí Jiřího z Po-
děbrad. Ukrývá 
zajímavě členěný 
interiér

Přál bych si 
samozřejmě, 
aby se kostel 
stal památkou 
UNESCO 

2009 – vznik myšlenky 
na podání návrhu k zapsání 
KNSP na seznam UNESCO

2011 – první ofi ciální schůz-
ka mezi českou a slovin-
skou stranou 

28. a 29. 5. 2015 – odbor-
ný seminář na téma KNSP

18. 2. 2016 – návštěva 
slovinského prezidenta 
Boruta Pahora 

prosinec 2014 – doho-
da v Lublani na ofi ciálním 
názvu nominace Nadčaso-
vá humanistická architektu-
ra Josipa Plečnika v Lublani 
a v Praze

22. 1. 2016 – setkání sta-
rostky Vladislavy Hujové 
a Alexandera Bellu se slo-
vinskými delegáty, podpis 
smlouvy o kulturní spolu-
práci a společném dohle-
du nad nominací Plečniko-
vých děl
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Sociální centrum v Jeseniově ulici

Na klid na Trojce dohlíží téměř třicet kamer
Pražský kamerový systém existu-
je od roku 1998 a postupně se roz-
růstá. Síť monitorovacích zařízení, 
kterou využívá Policie ČR, městská 
policie i Operační středisko krizové-
ho štábu hlavního města Prahy, se 
podle statistik zaslouží o prevenci 
v oblasti kriminality a celkové zvý-
šení bezpečnostního komfortu oby-
vatel metropole. Na Praze 3 má své 
stanoviště dvacet devět kamer.

Už pouhá instalace kamer má po-
zitivní dopad na snížení a objasně-
ní kriminality ve sledovaných lo-
kalitách, zejména v působištích 
distributorů omamných a psycho-
tropních látek. Vzhledem k tomu, 
že na Praze 3 došlo vyjma roku 2013 
pět let po sobě k meziročnímu pokle-
su nápadu trestné činnosti, chystá se 
radnice síť 29 kamer rozmístěných 
na 26 stanoviších posílit. „Momentál-
ně plánujeme rozšíření městského moni-
torovacího systému o tři kamery. Policie 
navrhla Žižkovo náměstí, Komenského 

náměstí a cyklostezku poblíž Tachovské-
ho náměstí,“ upřesňuje záměry ve-
doucí oddělení krizového řízení a in-
formační služby Milan Jančálek. 
Právě kamery na Praze 3 pomohly 
policii zajistit například osoby, kte-
ré vyhodnotila jako možné účastníky 

únorového útoku v Jeseniově ulici. 
Vedle kamer zajišťuje bezpečí obyva-
tel Trojky hlásný a výstražný systém. 
Na území zdejší městské části je v pro-
vozu čtrnáct sirén rotačních a sedm 
elektronických. Ty umí vedle gene-
rování varovných signálů přenášet 

i hlasové informace, jako je třeba roz-
hlasové vysílání. Fungují přitom i bez 
dodávek elektrické energie. „Kontroly 
funkčnosti sirén probíhají při každém tes-
tu první středu v měsíci. Poslední dobou 
jsme evidovali problémy se srozumitel-
ností hlášení. Magistrát prováděl tech-
nická opatření, my ale stále nejsme s je-
jich výsledkem spokojeni. Pokud občané 
podobný problém se srozumitelností sirén 
zaregistrují, uvítáme, když nás na něj 
upozorní,“ doplňuje Milan Jančálek.
Sirény nacházejí uplatnění v krizo-
vých situacích a při mimořádných 
událostech, které ohrožují život, 
zdraví, majetek nebo životní prostře-
dí obyvatel a vyžadují provedení zá-
chranných a likvidačních prací. To se 
týká přívalových dešťů, záplav, po-
vodní, sněhové kalamity, námrazy, 
náledí, ale třeba i extrémního sucha. 
Stejně tak varují před požáry nebo 
únikem škodlivých toxických látek. 
V krajním případě by ohlašovaly stav 
nouze jako důsledek ozbrojeného 
konfl iktu nebo teroristického útoku. 

Aktuální stav bezpečnosti vyhodno-
cuje pravidelně grémium, jehož členy 
jsou starostka městské části, vedoucí 
některých odborů ÚMČ Praha 3, ře-
ditel OŘ Městské policie Praha 3, ve-
doucí dvou místních oddělení Policie 
ČR Jarov a Žižkov a velitel stanice 01 
Hasičského záchranného sboru hlav-
ního města Prahy. Grémium jedná 
každý měsíc, takže dokáže pohotově 
reagovat na jakékoli nenadálé pro-
blémy v oblasti bezpečnosti. 

Miroslav Štochl

Vedení MČ Praha 3 se ohrazuje 
proti nepravdivým informacím
Vzhledem k zavádějícím informacím o přístupu radnice Prahy 3 objevujících se v médiích 
k ukončení nájmu domu v Praze 3, Jeseniova 60, kde působí Autonomní sociální centrum 
Klinika a jehož majitelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je třeba 
poskytnout relevantní informace. 

V srpnu 2014 pan náměs-
tek ministra fi nancí On-
dřej Závodský ubezpečil 
svým dopisem starostku 

městské části Praha 3 Vladislavu 
Hujovou, že je připravena privati-
zace objektu bývalého zdravotní-
ho střediska v Jeseniově ulici č. 60 
a veřejná soutěž proběhne do kon-
ce roku 2014.

Na konci listopadu 2014 došlo 
k neoprávněnému obsazení toho-
to objektu tzv. Iniciativou Klinika 
a následně vypůjčil Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
budovu bývalé plicní kliniky na ad-
rese Jeseniova 60, Praha 3 soukro-
mé osobě pro potřeby Autonomní-
ho sociálního centra Klinika, které 
nemá právní subjektivitu.

Dne 23. 11. 2015 byl doručen Od-
boru výstavby ÚMČ Praha 3, který 
vykonává výhradně činnost v pře-
nesené působnosti státní správy, 
dopis podepsaný téměř šedesáti 
nespokojenými občany ze soused-
ství „Kliniky“. Tento postup jim 
doporučila Hygienická stanice hl. 
m Prahy, kam směřovala jejich stíž-
nost ohledně nepřiměřeného hlu-
ku a rozdělávání ohňů při pořádání 
akcí  na zahradě objektu Jesenio-
va 60. Stěžovatelé vyzvali odbor vý-
stavby k odpovědi na dotaz, zda je 
objekt využíván v souladu s kolau-
dačním rozhodnutím. 

Stavební úřad ÚMČ Praha 3 svým 
dopisem ze dne 3. 12. 2015 upozor-
nil majitele objektu č.p. 786, v k.ú. 

Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3, Úřad 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, že je užíván v rozporu 
s platným kolaudačním rozhodnu-
tím, a zároveň vyzval ÚZSVM k ná-
pravě tohoto stavu. 

Starostka, Rada ani Zastupitel-
stvo městské části Praha 3 nemají 

právo zasahovat do rozhodnutí Od-
boru výstavby ÚMČ Praha 3, kte-
rý je příslušným stavebním úřadem 
podle § 13, odst. 1, písm. b), záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu /stavební 
zákon/, ve znění pozdějších předpi-
sů, a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. 

hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hl. m. Prahy.

Usnesení Rady městské části Pra-
ha 3, č. 113/2016, je stanoviskem k in-
cidentu v Autonomním a sociálním 
centru Klinika, v budově Jesenio-
va 60, ke kterému došlo dne 6. 2. 
2016. Vedení radnice nechce, aby se 

Praha 3 i další města stala bojištěm 
levicových a pravicových extremis-
tů, a proto vyzývá vládu ČR, aby za-
jistila v ulicích Prahy 3 bezpečnost 
a pořádek pro její občany. 

tisková zpráva Rady MČ Praha 3 
vydaná dne 24. 2 . 2016
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Žižkov před fi lmovou kamerou
Že Žižkov patří ke čtvrtím s nezaměnitelným geniem loci, není žádná novinka. Tento fakt berou 
na vědomí i fi lmaři, kteří stále nacházejí kouzlo nevídaného nejen v charismatických strmých 
uličkách, ale i v dalších malebných zákoutích Prahy 3. Řeč je i o hollywoodských trhácích.

Je až s podivem, kolik toho má 
Žižkov co do činění s fi lmem, 
ať už se to týká biografů, kte-
rých bylo na území Prahy 3 

snad nejvíce z celé metropole, ane-
bo míst, kde se točily snímky již před 
válkou. Bezovka, Biograf Edison 
bratří Moravců v Husinecké ulici, Bi-
ograf Kosmorama v Seifertově ulici, 
kino Academia, Flora či kino Aero, 
které jako jediné se dožilo digitální-
ho věku, lákaly diváky na fi lmy níz-
ké i slušné kvality – kinematografi e 
zažívala v předválečném období ob-
rovský rozmach a svět pohyblivých 
obrázků, leckdy hraničí s cirkusovým 
a divadelním představením, se stal 
atrakcí pro všechny generace, Žižko-
vany nevyjímaje. Pro svoji nezaměni-
telnou atmosféru, členité panorama 
a pestrost lokací se Žižkov brzy stal 
i cílem fi lmařů.

Už v roce 1939 si režisér Martin 
Frič vybral v úvodu své komedie Eva 
tropí hlouposti jako exteriér Škroupo-
vo náměstí, odkud Oldřich Nový vy-
jížděl vstříc bláznivým situacím, kte-
ré mu měla natropit Nataša Gollová. 
Uznávaný prvorepublikový milovník 
se stal hned na začátku obětí mladé 
půvabné dívky, jež se v jeho autě 
ukryla před svou přísnou matkou, 
donutila ho objet několikrát doko-
la náměstí a málem od něj vyloudi-
la cigaretu. Milostná zápletka z toho 
nakonec nebyla, nicméně na roz-
jezd úspěšné protektorátní komedie 
si Martin Frič nemohl vybrat lepší 
místo.

Pozoruhodným pokusem, jak 
zobrazit všední dobové reálie 50. let, 
byl snímek Žižkovská romance (1958) 
režiséra Zbyňka Brynycha. Oprýs-
kané zdi, špinavá dlažba a mlha-
vý opar žižkovských ulic podpra-
hově promlouvaly k divákům svou 
romantickou zanedbaností a skvě-
le doplňovaly milostnou záplet-
ku ústřední dvojice. Divák může 
vidět starou zástavbu, která ještě 

nepodlehla demolicím, v plné kráse, 
včetně i míst, kde žádné budovy ještě 
ani nestály (např. křižovatka ulic Ol-
šanská a Želivského).

Žižkov se stal místem děje i fi lmo-
vé klasiky Fešák Hubert (1984, režie 
Ivo Novák). Šarmantní Karel Heř-
mánek si v ulicích a pivnicích Žižko-
va vyřizuje otevřené účty s policej-
ním inspektorem Mourkem, který ho 
chce dostat do kriminálu. Prostředí 
ulic Táboritské nebo Cimburkovy tu 
hraje pěkně druhé housle, například 
včetně točitého schodiště na rohu 
Seifertovy ulice, odkud v jednom zá-
běru vyhazoval hostinský z hospody 
opilce.

Ani legendární duo Svěrák-Smol-
jak neopomnělo vzpomenout na Žiž-
kov ve svých fi lmech. Ve Vrchní, prch-
ni (1980, režie Ladislav Smoljak) 
pomáhá Josefu Abrhámovi roztlačit 
Zdeněk Svěrák jeho hadraplán ve str-
mé Vozové ulici, kde probíhá i legen-
dární scéna, při níž Svěrák kontroluje 
technický stav své škodovky. Zajíma-
vostí je, že garáž tu zůstala zachová-
na dodnes. Rušná ulice Seifertova 

nechybí ani v dalším Svěrákově fi lmu 
Vratné lahve (2006, režie Jan Svěrák).

Snímek Karla Kachyni Lásky mezi 
kapkami deště (1979) ukazuje předvá-
lečný Žižkov v celé jeho kráse. Fil-
movým scénám posloužilo mimo jiné 
divadlo Ponec, kde si Kajda prohlíží 
nepřístupný fi lm, kostel sv. Prokopa, 
kam utíká zamilovaný hlavní hrdina, 
schody v Chelčického ulici nebo i Pa-
mátník na Vítkově. Ve fi lmu se uká-
že dokonce i Parukářka, kam si utíká 
ulevit Vladimír Menšík. Řada scén se 
ale překvapivě točila ve Vršovicích.

Bizarním a do jisté míry nepocho-
peným fi lmem je „krvavá komedie“ 
V žáru královské lásky (1990), natočená 
Janem Němcem na motivy Klímovy 
prózy Utrpení knížete Sternenhocha. 
Žižkovský televizní vysílač se tu pro-
měnil v postmoderní zámek, Vilém 
Čok a Ivana Chýlková tu rozehrá-
li absurdní psychedelii, bohužel po-
platnou své době.

I největší nekropole v Praze – Ol-
šanské hřbitovy – se stala místem vy-
hledávaným televizními štáby. V roce 
1968 tu Juraj Herz natočil legendár-
ního Spalovače mrtvol (Olšany se staly 

místem posledního odpočinku i pro 
herce Rudolfa Hrušínského, který 
má ve fi lmu hlavní roli), v roce 2013 
pak Agniezska Holland hold Janu 
Palachovi s názvem Hořící keř. Sou-
sední Židovské hřbitovy se objevily 
ve fi lmu Protektor (režie Marek Naj-
brt, 2009).

Žižkov si jako místo natáčení čas-
to vybírá i hollywoodská produk-
ce. Na Nákladovém nádraží Žižkov 
se točila scéna z akčního thrilleru 
Wanted (režie Timur Bekmambetov, 
2008), kde si hlavní roli střihla sex-
bomba Angelina Jolie. Šílená honič-
ka se odehrává na peronu, pendoli-
no, které by bylo pro fi lmaře obtížné 
na Žižkov dostat, ale Angelině nako-
nec ujelo z Holešovického nádraží. 

Martin Hošna

Fotosoutěž: zima končí, jaro začíná

Až do 20. března mají možnost 
zájemci o fotosoutěž zasílat svo-
je fotky nejpovedenější žižkovské 
zimy. Poté se otevře nová katego-
rie jaro, do které může každý při-
spívat svými zdařilými snímky, jež 
zdokumentují atmosféru jedineč-
ných ulic a prostranství Prahy 3.

Od nového roku se plní galerie pu-
blikovaná na webu městské části 
Praha 3 tematickými momentkami 
zasněžené Parukářky nebo Vítkova, 
které zachytily nádhernou atmosfé-
ru žižkovské zimy. Od 20. března 
máte možnost zachytit objektivem 
začátek jara a podělit se o svoje 

fotografi cké zážitky na www.praha3.
cz/fotosoutez. 

Zároveň se každý může zaregis-
trovat pomocí Facebooku, poté sdí-
let a hlasovat o nejlepší fotku. V ka-
tegorii podzim lze hlasovat po celou 
dobu soutěží, uzávěrka celé soutěže 
je naplánovaná ke konci září. Jména 

vítězů budou zveřejněna v Radnič-
ních novinách, na webových a face-
bookových stránkách městské čás-
ti. Nejpodařenější snímky se stanou 
součástí kalendáře, který vydá rad-
nice na podzim. Veškeré informa-
ce o fotosoutěži naleznete na adrese 
www.praha3/fotosoutez.  -red- 

Světla svítí, stěrače stírají… I ta garáž tu zůstala po 36 letech na svém místě

Prostředí nákladového nádraží využila 
hollywoodská produkce (Wanted)

Škroupovo náměstí posloužilo jako 
rozjezd komedie Eva tropí hlouposti Žižkov 

se stal pro svoji 
nezaměnitelnou 

atmosféru 
a pestrost lokací 
cílem mnohých 

fi lmařů

CO SE JEŠTĚ TOČILO 
NA TROJCE:
  Záhada hlavolamu 

(režie Hynek Bočan, 1969)
  Poločas štěstí 

(režie Zbyněk Brynych, 1984)
  Zlá krev 

(režie František Filip, 1986)
  Blázni a děvčátka 

(režie Karel Kachyňa, 1989)
  Cirkus Bukowsky 

(režie Jan Pachl, 2013)
  Vejška 

(režie Tomáš Vorel st., 2014)

www.fi lmovamista.cz

www.fi lmovamista.cz
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Žižkovský masopust vyvrcholil 
průvodem masek
Žižkovská galerka, Pepíci, kobyly a jiné masky ovládly 9. února ulice Prahy 3. Třiadvacátý ročník 
Žižkovského masopustu přilákal davy lidí, kteří se aktivně zapojili do pestrého programu určené-
ho všem věkovým kategoriím.

Po tři dny se konal Žižkov-
ský masopust, který začal již 
6. února Masopustní žižkov-
skou poutí a vystoupením 

Jaroslava Uhlíře na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, pokračoval 7. února zabi-
jačkovými hody v hospodě U vystře-
lenýho oka, a zakončený byl průvo-
dem masek 9. února.

Masopustu přálo i krásné poča-
sí připomínající spíše jaro – pro ná-
vštěvníky, jichž se v sobotu na Jiřá-
ku vystřídalo průběžně okolo 10 tisíc, 
to byla jistě dobrá zpráva. Písničky 
a scénky Divadelního spolku Řeše-
to, melo dramatická lidová tvorba Pě-
veckého sboru Rolnička z Prahy 3 
nebo pouliční taneční vy-
stoupení Emotion bavi-
ly diváky po celé hře-
jivé odpoledne. Pro 
malé návštěvníky 
tu byl připrave-
ný stan s různými 
workshopy, lout-
kovým divadlem, 
vystřihováním ma-
sek a malováním 
na obličej, s rodiči 
mohli zažít i tradiční 
pouťové atrakce jako létají-
cí labutě, řetízkový kolotoč, střel-
nici nebo poníkový hipodrom. V zá-
věru odpoledne pobavil svými kousky 
Silák Jafar, jenž za zuby dokázal udr-
žet kohokoli z přihlížejícího davu, 
nebo Jaroslav Uhlíř svými pohádko-
vými evergreeny, který v rockovém 
podání představil hity jako Severní 
vítr nebo Není nutno.

Zabi jačkové 
hody mohli po-

té jedlíci vstře-
bat procházkou 

po stopách literatu-
ry, divadla a fi lmu, kam 

jich vyrazilo přes dvě stě. Zá-
bavné vystoupení Milana Drobné-
ho s Yvonne Přenosilovou v Palá-
ci Akropolis přineslo vyprávění, 
kuplety, písníčky a vtipy. Děti vy-
razily do Aera na promítání fi lmu 
V hlavě, dospělí si užili komediál-
ní drama režiséra Zelenky Ztraceni 
v Mnichově. 

Od 16 hodin se o masopustním úte-
rý scházel rej masek na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, odkud o hodinu pozdě-
ji vyrazil přes žižkovskou radnici až 
ke stadionu Žižkov. Galerku, Pepíky, 
draky, kobyly, kočár doplňovaly nově 
i masky různých profesí a neziskovek 
z Prahy 3, které reagovaly na výzvu 
v Radničních novinách, aby předsta-
vily své služby nebo výrobky v maso-
pustním průvodu.

„Rozhodli jsme se zapojit do letošní-
ho ročníku Žižkovského masopustu – be-
reme to jako dobrou příležitost zviditelnit 
se. Rozdáváme v průvodu drobné dobroty 

a rádi vás uvidíme i u nás,“ uvedla Kris-
tina z kavárny Golden Angel´s Café 
v Chlumově ulici.

Průvodu dominovaly obří masky 
speciálně vyrobené uměleckoprů-
myslovou školou z Prahy 3 ve stylu 
Martina Velíška. Nechyběla dopro-
vodná hudba nebo Král průvodu, 
který převzal od starostky Vladislavy 
Hujové klíč od Žižkova. Poté zamí-
řil rej masek ke stadionu Žižkov, kde 
na všechny čekala impozantní tečka 
na závěr – ohňová show Vzplanutí 
loutek. 

Martin Hošna

ze života Prahy 	

Anketa  Jak se vám líbil letošní žižkovský masopust?
Rej masek byla pará-
da, stihla jsem až sa-
motný průvod, skvělé 
jako každý rok.

Vlasta Švehlová, Jarov

Na masopustu jsem byl 
v sobotu s vnučkou, 
nejvíc si užívala malo-
vání na obličej. V úterý 
jsme šli s celou rodinou 
na průvod. Hořící loutky 
u Viktorky nás nadchly.

Arnošt Veselý, Žižkov

S kámoškama jsme 
šly průvodem až 
k Viktorce. Vzplanutí 
loutek byla bomba!

Veronika Nová, Žižkov

Naprosto úžasný! Byla 
jsem na Masopustní 
pouti, kde bylo moc 
lidí, vyšlo krásné poča-
sí, užily jsme si s kama-
rádkou skvělé atrakce 
i zabijačkové lahůdky.

Monika Marešová

Průvodu 
dominovaly 
obří masky 

ve stylu 
Martina Velíška

V  sobotu navštívilo Masopustní 
pouť průběžně 10 000 lidí, na za-
bijačkové hody do hospody U vy-
střelenýho oka dorazilo průběžně 
1000 návštěvníků, vystoupení Mi-
lana Drobného s  Yvonne Přeno-
silovou v  Paláci Akropolis zhlédlo 
dvě stě třicet seniorů, na  dvě 
stě dětí a  tři sta dospělých vyra-
zilo do  Aera na  promítání fi lmů, 
průvodu se účastnilo průběžně 
na  2000  lidí. Všem návštěvníkům 
patří dík za účast, podporu a skvě-
lou atmosféru. 

Městská část Praha  3 děkuje 
za  příkladnou prezentaci a  pod-
poru 23. ročníku Žižkovského ma-
sopustu také kulturním zařízením 
kino Aero – za pronájem kina a dvě 
fi lmová představení – a  Paláci 
Akropolis za pronájem sálu a kon-
cert. Dále neziskovým organizacím 
Ulita a Beztíže za dílničky pro děti, 
taneční skupině Emotion, pěvec-
kému sboru Rolnička a  Pidivadlu 
za  dětské představení. Za  vystu-
pování v  maskách a  obří loutko-
masky děkujeme Vyšší odborné 
škole herecké Praha 7 a Vyšší od-
borné škole uměleckoprůmyslové 
Praha  3. Dobrou značku Prahy  3 
reprezentovaly restaurace Gold 
angel´s cafe a  Mon AMI. Společ-
nost CPR obstarala parkování 
u stadionu, pan Bartásek v areálu 
VK Žižkov zapůjčení šaten. Těšíme 
se na shledanou příští rok!
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fórum

Alena Hronová / KSČM Tomáš Štampach/ Strana svobodných občanů

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) soběDavid Gregor / ČSSD

Pravidla versus anarchie

V civilizované společnosti by se měla dodržovat 
pravidla a  svoboda každého z  nás končit tam, 
kde nastává svoboda druhého. Někteří politici 
však tato slova považují za prázdnou frázi.

Ve  volební kampani většina politických stran 
dodržuje pravidla, rezervuje si plakátové plochy, 
zaplatí za ně a plakáty odstraní v termínech da-
ných zákonem. Pak jsou tu politici, kteří „nemu-
sí“, vždyť černý výlep plakátů po  celé Praze  3 
realizovali jejich příznivci a o odstranění se musí 
postarat někdo jiný, kdo to také zaplatí.

Neziskové organizace a v nich zapojení dob-
rovolníci dodržují pravidla, pokud mají zájem vy-
konávat nějakou činnost, musí se registrovat 
u ministerstva vnitra a následně získávat potřeb-
ná povolení. Squateři „nemusí“, vždyť nemají 
právní subjektivitu. Stačí obsadit vytipovaný ob-
jekt a mohou provozovat prádelnu, i když nemají 
zapojený elektroměr a nepotřebují povolení hygi-
eny nebo jiných institucí pro své činnosti.

Stát by měl být garantem dodržování pravi-
del a pronajímat svůj majetek v souladu s kolau-
dačním rozhodnutím. Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, který je podřízen minis-
terstvu fi nancí, „nemusí“, protože alternativní le-
vicový politický projekt Klinika má velký prostor 
v médiích a je velmi atraktivní pro jistou voličskou 
skupinu.

Před očima se nám mění řád světa, Evropu 
trápí chaos uprchlické krize, kdy státy „nemusí“ 
dodržovat mezinárodní pravidla o  nejbližší bez-
pečné zemi pro uprchlíky. 

Je cesta chaosu a  nedodržování pravidel to 
pravé pro náš život? 

Vláda schválila využití Nákladového nádraží 
Žižkov jako kulturního centra 

Vláda ČR v  únoru schválila Plán implementace 
Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020, který 
obsahuje úkol přenést na žižkovské nádraží síd-
lo Národního fi lmového archivu a dalších kultur-
ních organizací, např. společné expozice kame-
nosochařství Národního muzea a Hlavního města 
Prahy.

Národní fi lmový archiv chce společně se Stát-
ním fondem kinematografi e do čelní budovy NNŽ 
umístit své aktivity využívané širokou veřejností 

– studovny, knihovny, výstavními sály či archiv-
ní kino Ponrepo. Vyšší podlaží budovy pak mají 
sloužit jako odborná pracoviště a administrativní 
zázemí.

Usnesení Vlády je důležitým milníkem ve sna-
hách spolku Tady není developerovo, který byl 
založen v roce 2011 s cílem zachránit historickou 
budovu nádraží před zbouráním a  vytvořit zde 
kulturní klastr.  

Otázku, co bude se zbytkem 35 hektarového 
areálu, může vyřešit urbanistická soutěž, jejíž vy-
hlášení nyní prosazuje Institut plánování a rozvoje. 
Rada MČ Praha 3 už v září 2012 schválila urba-
nistické zásady pro přestavbu brownfi eldu NNŽ 
a požadovala po předchůdci IPR – Útvaru rozvo-
je města – aby na  jejich základě vyhlásil soutěž. 
Tehdy jsme byli odmítnuti a začal náročný dialog 
s vlastníky území o podobě zástavby, který dod-
nes nemá konkrétní výsledek. Dobře připravená 
soutěž může náročný úkol vyřešit, klíčová je fáze 
přípravy zadání, do které je třeba zapojit klíčové 
aktéry – nejen vlastníky území – a veřejnost. 

Kontejnery Fixpoint se osvědčily

V průběhu prosince byly na území městské čás-
ti Praha 3 nainstalovány čtyři bezpečnostní kon-
tejnery Fixpoint, které jsou určeny k  likvidaci in-
jekčního materiálu. Podle aktuálního monitoringu, 
který provedla nezisková organizace Progressive, 
o.p.s., kontejnery drogově závislí využívají. Pro-
jekt koordinuje sociální odbor UMČ Praha 3. 

Bezprostředně po  instalaci nebyly kontejne-
ry téměř využívány. To se změnilo v  lednu, kdy 
ve  čtyřech kontejnerech bylo zlikvidováno do-
hromady 38 stříkaček. Bohužel v  bezprostřední 

blízkosti kontejnerů se nacházelo dalších 20 po-
hozených stříkaček. Tyto dva měsíce byly spe-
cifi cké v  tom, že přibližně dva týdny byly tuhé 
mrazy a sníh. Chladné počasí totiž vyhnalo uži-
vatele tvrdých drog z  ulic, což má také nemalý 
vliv na množství odhozených stříkaček, potažmo 
počet nálezů. 

Nejvíce nálezů injekčních stříkaček bylo 
na prostranství v blízkosti ulice Trocnovská. Vel-
ké množství stříkaček bylo zlikvidováno na cyk-
lostezce Hlavní nádraží – Krejcárek. Poměrně 
novými místy, kam začali pracovníci organizace 
Progressive, o.p.s., pravidelně docházet a  kde 
nacházejí poměrně vysoký počet stříkaček, je 
park na Ohradě v blízkosti autobusové zastávky 
a nedaleké schody z cyklostezky směr Krejcárek. 
Jelikož tento problém zasahuje i do dalších lokalit 
naší městské části, uvažuje její vedení ve spolu-
práci se sociálním odborem a organizací Progres-
sive, o.p.s., do  budoucna o  zařízení kontejnerů 
Fixpoint na dalších vytipovaných místech. 

Rekonstrukce Husitská a Koněvova

V únorovém čísle RN jsme se dočetli od zástup-
kyně starostky paní Vítkovské o  plánované re-
konstrukci ulic Husitská a Koněvova. Všichni se 
shodneme, že úprava této části „Trojky“ je veli-
ce potřebná, a  proto se pojďme blíže podívat 
na  zatím zveřejněnou studii navrhovaného pro-
jektu. Na první pohled je představená studie líbi-
vá, ale co zjistíme při podrobnějším seznámení se 
s projektem?

Projekt vychází z  dnešního „zeleně  módní-
ho“ názoru omezovat individuální a  hromadnou 

dopravu zužováním vozovky, a to i přesto, že už 
v dnešní době je tato žižkovská dopravní tepna 
ve  špičkách neprůjezdná. Rezidenti dobře vědí, 
jaký problém mají s parkováním vozu v okolí své-
ho domu. Proto se šikmé parkování v místě kří-
žení ulic Koněvova a Rokycanova nahradí parko-
váním podélným, čímž značně ubydou parkovací 
místa. Problém s dopravou a nedostatek parko-
vacích míst bude znamenat i  zavření obchůdků 
živnostníků, jelikož se jejich klienti za nimi nebu-
dou mít jak dostat. Toto je to, co si přejeme?

Podobné zklidňování dopravy se má vytvá-
řet, pokud má město vybudovaný vnitřní a vnější 
dopravní okruh a zajištěno dostatek parkovacích 
míst v podzemí či parkovacích domech. Dokud 
Praha nebude touto infrastrukturou vybavena, 
tak podobné rekonstrukce jsou nelogické a pro 
občany se stanou spíše přítěží.

Proveďme rekonstrukci ulic Husitská a Koně-
vova s rozmyslem a s ohledem na potřeby oby-
vatel. Vyhrazujme odpočinková místa pouze tam, 
kde neomezí dopravu, jako je např. ve studii uve-
dený prostor před domem Koněvova 95. 

Farmářské trhy opět zvou na dobroty

Městská část Praha 3 i tento rok nabídne obča-
nům možnost nákupu kvalitních potravin a  zá-
roveň podpoří malé živnostníky. Stane se tak 
dalším konáním již tradičních farmářských trhů 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Jak už se u  nás stalo zvykem, nemohou se 
mnozí dočkat, až po zimě zase ochutnají různo-
rodé delikatesy od  českých farmářů, mezi něž 
patří křupavé pečivo, domácí uzeniny, čerstvá ze-
lenina, voňavé bylinky, poctivé sýry nebo lahod-
né víno. V širokém spektru si každý určitě vybere 

dle vlastní chuti, ať už chystáte hostinu pro přá-
tele nebo si třeba jen chcete dopřát víno a  sýr 
ke knize.

Na farmářských trzích proto rádi i letos uvidí-
me co nejpestřejší nabídku potravin a celá kon-
cepce trhů bude opět stát na podpoře drobných 
podnikatelů, což neodmyslitelně patří mezi naše 
priority. S  fungováním farmářských trhů jsou 
spjata i pravidla čistoty a bezpečnosti, jejichž do-
držování pečlivě sledujeme. 

I  díky tomu to na  trzích na  Jiřáku vždy žije 
a každý si zde může vychutnat uvolněnou atmo-
sféru po vypjatém pracovním týdnu. 

Tak by to vypadat nemělo

Únorové zasedání Zastupitelstva městské čás-
ti Prahy 3 bylo opět velmi bouřlivé. Nejen proto, 
že již před vchodem do  radnice demonstrovali 
občané za zachování Kempu Pražačka, což jim 
ovšem nepomohlo ani k  zařazení jejich žádosti 
do  programu. Koalice přehlasovala opozici i  při 
návrhu na  zařazení dalšího bodu do  programu 
zasedání – sociální centrum Klinika. K  demon-
stracím patří halasný projev, potlesk, bučení, 
transparenty apod. To vše bylo v pořádku i zde, 

nedošlo k  žádnému konfl iktu, přestože občané 
byli zklamaní z nechuti řešit jejich problém. 

Zklamání občanů pokračovalo i  při projed-
návání jejich žádosti ohledně výstavby bytového 
komplexu Jeseniova 38 na úpatí vrchu sv. Kříže 
(Parukářka). Se svými starostmi a připomínkami 
vystoupili občané zcela oprávněně, neboť sku-
tečně je nutno zachovat zeleň parku a ne ustupo-
vat před monstrózními objekty. O těchto projek-
tech určitě budete informováni, o tom jsem psát 
nechtěla. Chtěla jsem naopak vyzvat zastupite-
le, aby nezanášeli do jednání Zastupitelstva svo-
je osobní neshody, zlobu, nenávist, vyřizování si 
vlastních účtů. Ta atmosféra křiku, nedodržování 
jednacího řádu, osočování – to skutečně nepatří 
do této historické budovy, do sálu, kde na zdech 
z obrazů na nás vzhlížejí všichni bývalí starosto-
vé a mistr Jan Hus. Občané si nás zvolili jako své 
zástupce a určitě by uvítali, aby čas, který ubíhá 
kvůli vzájemnému se napadání a osočování, jsme 
věnovali práci na problémech, které máme pro ně 
řešit a kvůli kterým jsme zde. 

Alexander Bellu / ODSVladislava Hujová / TOP 09
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důležité informace/programy 

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická
12. března  9.00 –13.00
29. března 14.00 –18.00

Koněvova/V Jezerách
12. března 10.00 –14.00
29. března 15.00 –19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
15. března 14.00 –18.00
30. března 13.00 –17.00

Tachovské nám. u tunelu
15. března 15.00 –19.00
30. března 15.00 –19.00

Na Vrcholu/V Domově
1. března 14.00 –18.00

16. března 13.00 –17.00
31. března 15.00 –19.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
1. března 15.00 –19.00

16. března 15.00 –19.00

nám. Barikád u školy
2. března 13.00 –17.00

17. března 15.00 –19.00

Kostnické nám./Blahníkova
2. března 15.00 –19.00

19. března  9.00 –13.00

Buková/Pod Lipami
3. března 15.00 –19.00

19. března 10.00 –14.00

Jeseniova 143
5. března 9.00 –13.00

22. března 14.00 –18.00

Orlická/Přemyslovská
5. března 10.00 –14.00

22. března 15.00 –19.00

Sudoměřská/Křištanova
8. března 14.00 –18.00

23. března 13.00 –17.00

Křivá 15
8. března 15.00 –19.00

23. března 15.00 –19.00

Přemyslovská/Sudoměřská 
9. března 13.00 –17.00

24. března 15.00 –19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
9. března 15.00 –19.00
26. března 9.00 –13.00

V Zahrádkách/Květinková
10. března 15.00 –19.00
26. března 10.00 –14.00

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. 

Radnice uvítá občánky 
a jubilejní svatby 
Jedná se o vítání občánků narozených v roce 
2015 a 2016, u jubilejních svateb se jedná o ju-
bilejní svatby, jejichž jubilanti slaví výročí v roce 
2015 a 2016. Své přihlášky na jaro 2016 smě-
rujte k rukám Jany Křivonoskové na adresu Li-
panská 14, 130 00, Praha 3, tel.:  222 116 349, 
e-mail: janakr@praha3.cz. 

Upozorněte na nelegální herny

Na území Prahy 3 je zakázáno provozovat hazardní hry, vyjma 
pěti adres s povolenými kasiny. Ministerstvo fi nancí zazna-
menává v souvislosti s  tím zvýšený výskyt podniků, ve kte-
rých dochází k  nelegálnímu provozování výherních hracích 
automatů, video-loterních terminálů, rulet nebo tzv. kvízoma-
tů. Účinný postup proti nelegálnímu hazardu spočívá v čas-
né identifi kaci těchto míst. Toho nelze dosáhnout bez spolu-
práce občanů, místní samosprávy, orgánu státního dozoru 

Specializovaného fi nančního úřadu, ministerstva fi nancí a Po-
licie ČR. V případě, že je zaznamenán výskyt hracích auto-
matů i na  jiných místech, než jsou kasina Husitská 109/66, 
Koněvova 1686/112,  Koněvova  1956/214, náměstí Jiří-
ho z Poděbrad 853/16, Prokopova 150/19, zašlete prosím 
podnět s  uvedením adresy provozovny (fotodokumentace 
a informace o počtu automatů je vítána) ministerstva fi nancí 
na e-mail cerneherny@mfcr.cz. 

Noclehárna Vackov je v provozu 
až do konce března
Osoby bez přístřeší najdou až do 31. března na území Prahy 3 útoči-
ště, které jim pomůže čelit zimním mrazům. Noclehárna, již provozuje 
nezisková organizace Naděje, sídlí v budově ubytovny Vackov na ad-
rese Malešická 74 a každý den v ní od deváté hodiny večer do sedmi 
ráno najde bezplatné útočiště až šedesát osob. Kromě noclehu mají 
k dispozici sprchu, teplý čaj a základní zdravotní ošetření. Na provoz 
a dodržovaní pravidel dohlížejí zaměstnanci spolu s pracovníky fyzic-
ké ostrahy. 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2016
úterý 8. března 2016 – trasa A:
 15.00–15.20 křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská
 15.30–15.50 křižovatka ul. Slezská/Perunova
 16.00–16.20 ul. Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.)
 16.30–16.50 Kostnické nám. 

 17.10–17.30 křižovatka ul. nám. Barikád/Roháčova
 17.40–18.00 křižovatka ul. Loudova/Koněvova
 18.10–18.30 křižovatka ul. Květinková/V Zahrádkách
 18.40–19.00 křižovatka ul. Na Vrcholu/V Domově

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

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

O velikonočních prázdninách 24. břez-
na 2016 probíhají pouze dopolední 
kurzy (Cvičení pro rodiče s  dětmi). 
Na Velký pátek 25. 3. a na Velikonoční 
pondělí 28. 3. je Nová Trojka uzavřena.

 6. ne 20.00 Třicátá třetí Procházka 
fi lmem – Frankie a Johnny

 7. po 9.00 –11.30 Poradna v oblasti 
osobnostního rozvoje 

10. čt 14.00 –15.30  Počítač a dítě 
aneb: Šikana a kyberšikana

11. pá 9.30 –11.30 Laktační poradna 
11. pá 18.00 až so 12. 9.30 Pyžám-

kový večírek aneb Užijte si 
večer, o vaše děti se postará-
me my

14. po 9.30 –10.30 Rodina v krizi
16. st 12.00 –13.00 Nemocné dítě 

v rodině

18. pá 9.30 –11.30 Psychomotorický 
vývoj 

19. so 10.00 –16.00 Den pro pěstoun-
ské a sociálně znevýhodněné 
rodiny

20. ne 9.00 –12.00 Sportovní dopo-
ledne pro ženy. Individuální 
poradenství a mediace

21. po 10.00 –11.00 Dobrý táta
22. út 16.00 –17.00 Dvojčata v rodině
31. pá  14.00 –15.00 Jak na poruchy 

učení a chování 

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

 1. út 12.30 –14.30 Podpůrná skupi-
na v počátcích mateřství

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

 8. út 12.30 –14.30 Podpůrná sku-
pinka pro těhotné – Porod jinak

10. čt 19.30 –21.00 Večer (nejen) 
afrických písní

15. út 15.00 –17.00 PALEČKOVY 
9. NAROZENINY – přijďte slavit!

17. čt 18.30 –21.00 Chytře na reality
19. so 8.00 –17.00 Příměstská sobota 

pro děti v pěstounské péči
20. ne 10.00 –14.00 Velikonoční dílna 

pro děti + Nedělní herna
22. út 17.30 –19.30 Seminář 

pro pěstouny

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

16. st 17.30 –19.30 Tiffaniho vitráže  
19. so 10.00 –12.00 a 14.00 – 16.00 

Mýdlová sobota  

Nabídka na velikonoční prázdniny:
24. čt 9.00 – 17.00 Velikonoční Ulita ; 

9.00 – 17.00 Velikonoční pu-
tování  – příměstský tábor pro 
děti. 

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

 3. čt 15.00 – 19.00 narozeninová 
párty  – Beztíže slaví 15. naro-
zeniny

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21  let, 
každý všední den od 14.00 do 19.00  ho-
din, a to i ve většině svátků a prázdnin. 
Nabízíme zábavu (PC, fotbálek, hřiště), 
podporu a pomoc (pokud máš nějaké 
problémy nebo něco řešíš) a také poho-
du. Vstup zdarma, každý může kdyko-
liv přijít (a odejít).

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

15. út 16.00 výtvarná dílna – veliko-
noční dekorace

24. st 8.00 –16.00 Velikonoční výlet 
pro děti – Mníšek pod Brdy

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

 1. út Ukaž, co je v tobě! – soutěž 
o nejlepší impro scénku

14. po English competition
15. út Probouzení přírody 
22. út První jarní grilovačka 

na Meduňce
24. čt Husinema fi lmový klub

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

10. čt 10.00 – 12.00 Bezpečný 
e-shopping

17. čt 16.00 – 18.00 Vítání jara 
 17.00 – 18.00 Kompostování, 

prohlídka Komunitní zahrady 
Krejcárek + seminář

čt 10.00 – 11.00 Cvičení s kočárky 
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Městská část Praha 3 - místa s legálně provozovanými hernami / kasiny

ID Adresa Stav
1 Husitská 109/66 povoleno
2 Chlumova 222/26 v procesu rušení
3 Jana Želivského 1918/1 v procesu rušení
4 Jičínská 2348/10 v procesu rušení
5 Koněvova 1686/112 povoleno
6 Koněvova 1956/214 povoleno
7 Koněvova 2153/227 v procesu rušení
8 náměstí Jiřího z Poděbrad 853/16 povoleno
9 Prokopova 150/19 povoleno

10 Seifertova 465/15 v procesu rušení
11 Seifertova 826/50 v procesu rušení

12 Vinohradská 120/103 v procesu rušení
13 Vinohradská 1210/60 v procesu rušení
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„Přál jsem si, abychom se navzájem 
poslouchali, brali si slovo a kytary,“ 
říká Vladimír Merta
Písničkář Vladimír Merta měl rušný únor. V Paláci Akropolis velkolepě oslavil 70. narozeniny, 
kde mu spolu s publikem blahopřála řada kolegů folkové scény, k tomu si nadělil skvělou čtyřdis-
kovou edici Podkrovní pásky. Častý host v KC Vozovna se s námi podělil o svoje dojmy ze svého 
životního jubilea.

Máte za sebou narozeninovou oslavu 
v Paláci Akropolis. Jak jste si ji užil?
Máme to za sebou, chválabohu, 
všichni přijeli, nesoutěžili, to byl skok 
do našich začátků. Omládli jsme. 
Koho sklátila chřipka, toho pozvu 
jindy. Kamarád a znalec folku Boris 
Jirků mě vymaloval na pódiu přímo 
během koncertu! Neuvěřitelné stalo 
se skutkem! 

Zahrál jsem si na banjo, violu… 
nedošlo na gambu. Vděčím za vše 
úžasnému publiku, které ustálo víc 
nežli rockový koncert, kolegům, 
kteří odehráli za cestovné, Ondrovi 
Fenclovi za neviditelnou práci za pó-
diem, Lubomíru Houdkovi za to, že 
ty narozeniny vůbec přežil. A Akro-
polis za vstřícnost, pružnost a to, že 
i s novými lidmi bude snad pokračo-
vat v tom, co z ní učinilo neopako-
vatelné místo setkávání: spravedlivé 
dělení pozornosti mezi putující za-
hraniční kapely a místní talenty. Dou-
fám, že překonala éru šíbrů, rozkrá-
dajících veřejné prostředky, odolala 
privatizátorům a drží si otevřenost, 
neformálnost, dostupné ceny a mla-
distvého ducha kolem tří barů. 

Z  jeviště jste vytvořil působivou 
obývákovou scénu. Kdo z hostů ji 
nejvíce ocenil?
Asi naše Sára, která se ovšem nepo-
čítá, je vzorná, naslouchá mi a sna-
ží se vyhovět i zdánlivě divným po-
žadavkům: přál jsem si, abychom se 
navzájem poslouchali, brali si slovo 
a kytary. Nešlo tedy přímo o obývák 
na jevišti, spíš o zveřejnění šatny, včet-
ně toho, co divák nemá vidět. Jaký 
obývák, když je proti vám pětistovka 
posluchačů, tisíc očí a ještě si máte vy-
brat z mých starých kytar? Vzniklo ne-
dorozumění: personál raději objednal 
nábytek z televize, zato pozapomněl 
na klavír. Nakonec to dopadlo skvěle: 

muzikanti si nestěžovali, drbali se 
jako jindy, měli šatnu s mísami, chle-
bíčky, v lednici bylo i pivo, minerál-
ky. Chtěl jsem původně jen vytáhnout 
křesla ze zákulisí a dát na praktikábl 
lampičky, aby hosté mohli navzájem 
kreslit miniportréty, skicovat se navzá-
jem či si ze všeho trochu udělat legra-
ci. Ovšem veřejně, ne a bezpečí šatny. 
Z téhož důvodu – ne kvůli spořivosti 

– jsem zakázal i občerstvení. Muzi-
kanta od piva a chlebíčků nedostaneš, 
vím z vlastní zkušenosti, kdy jsem vy-
jedl šunku Ebenům. Držel jsem dietu 
a najednou to pokušení…

Jaký je Vladimír Merta nyní a  jaký 
byl před sametovou revolucí?
Stejný, co se týče lenosti. Horší, po-
kud jde o nápady. Lepším se ale v te-
nisu. Moje druhé podání a zrychle-
ný backhand… 

K narozeninám jste si nadělil čtyřdis-
kovou edici Podkrovní pásky – po-
sluchač tu může cítit srovnání s Dy-
lanovými Basement Tapes. Bude 
pokračování?

Omyl, já jsem vydání Luboši 
Houdkovi rozmlouval. Ale naštěs-
tí mě nerad poslouchá. Stalo se, je 
osvěžující slyšet své mladé pokusy 
pohromadě. Další archivy se jis-
tě odněkud vynoří, ale pochybu-
ju, že budou lepší. Stárneme sice 
jako víno, ale když se archivování 
přežene, putuje rarita personálu 
do kuchyně, kal vám potvrdí každý 
Kožený. 

Co se vám vybaví při poslechu 
vlastních písniček, které vznikly 
v roce 1976?
Nic moc… podvědomě hýbu prs-
ty a zjišťuju, že už ty staré hmaty 
nestihnu.

Hrajete i s muzikanty o dvě gene-
race mladšími. Cítíte tu správnou 
„chemii“, jak se říká?
Se vším všudy. Včetně občasných 
výbuchů.

Podle mnohých bylo písničkář-
ství pasivní revoltou proti režimu. 
Do čeho se transformovalo po sa-
metové revoluci?
V aktivní revoltu proti pasivním 
posluchačům.

Netajíte se s  kritikou současného 
tuzemského folku. Co vám na něm 
vadí nejvíc?
Zmizel – rozplynul se v popu. 

Martin Hošna

Gypsy swing v Paláci Akropolis 
v podání Fanfare Ciocarlia
Do Paláce Akropolis míří 7. března ďábelská smečka Fanfare Ci-
ocarlia, která nabídne mix Balkánu a Gypsy Swingu.

Milovníci rychlých divokých rytmů a dechového punk´n´rollu se 
můžou těšit na vystoupení Fanfare Ciocarlia. Balkánská dechovka 
se tu spojila s kanadským kytaristou Adrianem Raso a výsledkem 
je drsný gypsy swing, v němž se kombinuje jazz, balkánská hudba 
a pořádná dávka punk rocku. Cikánský jazz a pouliční New Orle-
ans se v tomto podání přetransformoval do rockového módu včetně 
zvonivých kytar, spaghetti westernu i vojenských rytmů, největším 
zážitkem ale zůstává samotné vystupování kapely, které slibuje ne-
zkrotně autentický zážitek.  -ham-

Sedm smrtelných hříchů v divadle Ponec
V divadle Ponec proběhne ve dnech 
15. a 16. března premiéra L – One Of The 
Seven, která předvede na pódiu témati-
ku sedmi smrtelných hříchů.

Pod choreografi ckým a dramaturgickým 
dohledem Andreje Petroviče se jeviště pro-
mění do minimalistického tanečního drama, 
v němž hlavní hrdinka bude zažívat zápas 
mezi touhou, vášní, rozkoší a smilstvem. 

„Choreograf Andrej Petrovič staví na jeviště 
jedinou bytost – ženu, jejíž žízeň nemůže nikdy 
být uhašena. Královnu, která se propadá do hlu-
bin vlastní neschopnosti spočinout, zklidnit se, 

zastavit se, a zároveň odolat svým přáním a tuž-
bám. Sebedestrukce se stává volbou,“ upřesňuje 
Jakub Zelníček z divadla Ponec.

One of the Seven je prvním ze sedmi 
sól, kterými chce autor převést na jeviště te-
matiku sedmi smrtelných hříchů. Je záro-
veň návratem choreografa Andreje Petrovi-
če do středoevropského prostoru, poté, co 
působil téměř deset let v zahraničí, přede-
vším jako tanečník a asistent choreografa 
v Akram Khan Company. Ústřední posta-
vou projektu je Martina Hajdyla Lacová, 
zakladatelka souboru ME-SA a držitelka 
ocenění Tanečnice roku 2015.  -ham-

Muzikanta 
od piva 
a chlebíčků 
nedostaneš

VLADIMÍR MERTA (nar. 1946) 
je hudebník, publicista, esejis-
ta, spisovatel a fi lmový režisér. 
Vystudoval architekturu na ČVUT 
a FAMU, studium zde zakončil fi l-
mem Smrt krásných srnců podle 
knihy Oty Pavla. Na konci 60. let 
nahrál ve Francii písničkářské 
album Ballades de Prague, které 
je vysoce hodnocenou hudební 
kritikou. V 70. a 80. letech byly 
jeho publikační možnosti silně 
omezeny represivní politikou reži-
mu. Věnuje se fi lmové, divadelní 
a scénické hudbě, zhudebňování 
poezie, improvizované hudbě 
na pomezí žánrů. Byl členem 
folkového sdružení Šafrán.
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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

 9. st 9.30 M. Töpferová – zpěv, 
A. Majerová – klavír (L. Janáček)

12. so 15.00 Kvarteto Telemann 
(hudba mistrů 18. století)

15. út 19.30 L. Brotbek Prochásko-
vá – fl étna, T. Víšek – klavír 
(B. Martinů a další)

16. st 19.30 Vokální kvarteto 
The Swings a hosté

19. so 17.00 – 24.00 Scéna festivalu 
Žižkovská Noc

29. út 19.30 M. Jiménez – soprán, 
H. Francés – klavír (A. Dvořák 
a další) 

30. st 19.30 P. Voráček – klavírní 
recitál (L. van Beethoven) 

31. čt 19.30 J. Dvořáková Marešová – 
varhany, L. Sedláková Hůlová – 
housle, M. Sedlák – violoncello 
(F. X. Richter a další) 

VÝSTAVY
3. 3. – 31. 3. 2016
Tamara Bohuňková – Cesta skla/
světla – skleněná tavená plastika 
a obrazy

17. 3. od 17.00 do 24.00
Žižkovská noc – galerie – setkání 
s autorkou Tamarou Bohuňkovou

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
3. 3. – 29. 4. výstava obrazů akade-

mické malířky Ivany Kubíkové

 3. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory 

 9. st 17.00 Příznaky, preven-
ce a první pomoc u cévní 
mozkové příhody

10. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory; 18.00 Filmová 
projekce – Tři vzpomínky 

14. po 11.00 „Jak funguje náš mozek“ 
– úvod do paměťových technik

15. út 10.00 Vlastivědná procházka 
– Olšanské hřbitovy; 18.00 
Autorské čtení publicistky 
Alice Horáčkové

16. st 17.00 Madeira – květinový 
ostrov, přednáška paní Jarmi-
ly Hlavničkové

17. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory

 18.00 Sousedská setkání 
(Participativní rozpočet) 

22. út 10.00 Vlastivědná procházka 
– Olšanské hřbitovy

23. st 17.00 První pomoc při úrazech 
u dětí

24. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory; 18.00 Filmová 
projekce – Mládí 

29. út 10.00 Žižkovské kočárkování 
– Olšanské hřbitovy

30. st 17.00 Prevence rakoviny prsu 
– samovyšetření - edukace

31. čt 10.00 – 14.00 Ombudsman 
pro seniory 

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

10. 3. – 1. 4. Výběr z díla malíře Milo-
slava Řeháka

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

 2. st 16.00 Fresh Senior – Zlatá 
šedesátá Pavlína Filipovská

 3. čt 15.30 Jak Kašpárek s prin-
ceznou zachránili království 
– LouDkové divadélko 

 9. st 16.00 Fresh Senior – Dnešní 
svět a nová náboženská hnutí 

10. čt 15.00 Literární Olšany. Literár-
ní procházky; 18.00 Dalajla-
ma - vernisáž výstavy; 19.00 
Vladimír Václavek + Miloš 
Dvořáček – koncert 

15. út 19.00 Příběh dalajlamy 
16. st Fresh Senior – Tvůrčí 

dílna s ak. mal. Miladou 
Gabrielovou

17. čt 15.00 Literární procházky – 
kde žili a tvořili žižkovští lite-
ráti; 18.00 Literární večer – Jiří 
Žáček – „Všehochuť života“ 

18. pá Žižkovská Noc v KC Vozovna: 
17.30 Ódivadlo – Zastávka 
u anděla (aneb kolik se jich 

vejde na špičku jehly), 18.15 
Divadlo v Davli – Námluvy 
(A.  P. Čechov), 19.15 Divadlo 
v Davli – Větrný mlynář a jeho 
dcera (Jaroslav Hašek), 20.00 
OLDstars – Podivný případ se 
psem 

21. – 23. 9.00 a 10.30 Žižkovské Diva-
dlo Dětí Jak čmeláček vítal jaro 
– zadáno pro MŠ a ZŠ

21. 19.00 Jakub Racek & Radek 
Vaňkát – koncert 

23. st Fresh Senior – Magická kytara 
A. Glize

24. čt 15.30 Šípková Růženka – 
LouDkové divadélko 

29. – 30. 9.00 a 10.30 Žižkovské Diva-
dlo Dětí Jak čmeláček vítal jaro 
– zadáno pro MŠ a ZŠ

29. út 19.00 Bohumil Hrabal „Takže 
se stalo, že…“ 

30. st 16.00 Fresh Senior – Filmový 
klubíček O. Suchého III. 

31. čt 17.00 Z historie Prahy 3 –  
Úloha bezpečnostních sborů 
v Pražském povstání 

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

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno 
jinak. Na zadaná představení není 

možné objednávat vstupenky.

 1. út Vyšetřování ztráty třídní knihy
 2. st Posel z Liptákova
 3. čt Dlouhý, široký a krátkozraký 

(zadáno)
 4. pá M. Gavran: Smích zakázán
 5. so Per Olov Enquist: Noc tribá-

dek (3D company)
 7. po a 8. út G. Montero: Frida K. 

(3D company)
 9. st O. Lážnovský: Tahle země 

bude pro starý! (Divadlo 
AQUALUNG)

10. čt A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

13. ne Vražda v salónním coupé 
14. po K. Hanzlík, J. Verne: vynález 

zkázy new generation (Diva-
dlo AQUALUNG)

15. út Němý Bobeš
16. st Hospoda Na mýtince
17. čt Švestka (zadáno)
18. pá The Stand In (Cimrman Eng-

lish Studio)
19. so T. Pratchett: Muži ve zbrani 

aneb Celá Zeměplocha jest je-
vištěm! (Divadlo AQUALUNG)

20. ne Cimrman v říši hudby
21. po J. Verne, V. Petřina: Tajemný 

hrad v Karpatech (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

22. út Dobytí severního pólu
23. st České nebe
24. čt Afrika
25. pá W. Shakespeare: Sen svato-

jánské noci (Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram)

30. st Blaník
31. čt Záskok

 

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

Rezervace na www.kinoaero.cz a kaž-
dý všední den po–pá 10–17 na tel. čís-
le: 608 330 088. Pro uživatele chytrých 
telefonů je zdarma ke stažení aplikace 
s aktuálním programem KINOKLUB.

Kino Aero v březnové doporučuje: 
29. 2. – 4. 3. Přehlídka fi lmů Alfreda 

Hitchcocka
 1. út 20.30 Okno do dvora
 2. st 20.30 Vertigo
 3. čt 20.30 Ptáci
 3. čt 22.45 Cizinci ve vlaku
 4. pá 20.30 Psycho
 4. pá 22.45 Vražda na objednávku
 5. so 18.45 MET: Live in HD | Ma-

non Lescaut
8.–13. 3. Festival otrlého diváka 2016
15. út Trabantem do posledního 

dechu – slavnostní premiéra
16. st Večer fi lmů Petra Zelenky
21. po 20.30 Diáky | Cama v Africe
22. út 20.00 Červený pavouk – slav-

nostní premiéra
23. st 20.00 Stand-Up Comedy: 

Přiostři to!
29. út 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory 
– každé úterý od 10.00
 1. Dánská dívka
 8. Zkáza krásou
15. Rodinný fi lm
22. Ma Ma
29. Poklad

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00
Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 
i dospělé. www.aeroskola.cz

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

VÝSTAVA VE FOYER:

1. – 31. 3. 4 – výstava výtvarníků, je-
jichž osudem se stal kreslený 
fi lm

 2. st 19.30 Music Infi nity: Grandbro-
thers + Jono McCleery

 3. čt 19.30 NAJPONK
 4. pá 19.30 Euroconnections: Anna 

von Hauswolff
 6. ne 20.00 Radim Vizary – TÝÝJÓÓ 
 7. po 19.00 Fanfare Ciocarlia & Adri-

an Raso – Devil‘s Tale 
11. pá 19.00 Jamaron – křest CD
13. ne 19.00 Sick Of It All, Broken 

Teeth
15. út 19.30 Billy Martin´s Wicked 

Knee
16. st 19.30 Luboš Pospíšil a 5P – 

křest albového boxu Route 66 
18. pá 17.00 Žižkovská Noc: Fast 

Food Orchestra, Schodiště, 
Mucha, Kšandy Industry, Vobe-
zdud

19. so 17.00 Žižkovská Noc: Hentai 
Corporation, Dead Neck, Zoči 
Voči, Donnie Darko, X-CORE

21. po 20.00 Spitfi re Company:  Vladi-
mir Macbetin (dVA)

23. st 18.30 Tři sestry a host
25. pá 19.00 Jiří Kabeš – 70 let
29. út Spitfi re Company: Vypravěč – 

premiéra (dVA)  

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 4. pá 20.00 V. Švábová / NANO-
HACH: Move On

 5. so 22.00 Radio Wave / Genot 
Centre: SILENT_NIGHT#5

 6. ne 20.00 Prague Improvisation 
Orchestra 

 7. po 20.00 L. Vagnerová &Company: 
Mah Hunt

 8. út 20.00 V. Ondrašíková a kol.: 
Guide, ba:zel (koncert)

10. čt 20.00 J. Burkiewiczová / 
Burki&com: Divočina, marni-
vost ptačích per

15. út a 16. st 20.00 Andrej Petrovič / 
ME-SA : L / One of the Seven

17. čt 15.00 Pražský komorní balet: 
COME SEE COMME ÇA

18. pá 20.00 Bazaar festival – Pokus-
ná osoba Silke Grabinger

19. so 17.00 Žižkovská noc 2016
20. ne 16.00 M. Eliášová: Svět z papíru
21. po 9.00 a 11.00 M. Eliášová: Svět 

z papíru
29. út 10.00 a 20.00 J. Havelka / 

VerTeDance / Clarinet Factory: 
Korekce 

30. st 20.00 J. Fruček / L. Kapetanea 
/ DOT504: Collective Loss 
Of Memory

31. čt 20.00 P. Blackman / Ch. Gou-
zelis / DOT504: Physical Jerks

Národní památník 
na Vítkově 
U Památníku 1900, 
Praha 3

do 31. 3. Slavné pohřby – expozice

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 3. čt 20.00 De Imperfaction
10. čt  20.00 Sketa syn + Diktát
17. čt 20.00 Sýkorovo kvarteto 

+ Secret 9 beat
24. čt 20.00 Tandem plus 
31. čt 20.00 Jim Čert

Sdružení 
výtvarníků ČR
Korunní 119

10. čt 17.00 vernisáž výstavy Mgr. Vla-
dimíra Všetečky v Korunní 119

SPUŠ a VOŠUP
Žižkovo nám. 1

Praha 3
tel.: 222 728 143

www.sups.cz

21. po 18.00 F. Lehár: Veselá vdova 
(koncert na schodech)

si Vás dovoluje pozvat na výstavu v Galerii pod radnicí  
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Výstava potrvá od 10. března do 1. dubna 2016

OTEVŘENO:  PO a ST  8 – 18 hod.  •  ÚT a ČT  8 – 16 hod.  •  PÁ  8 – 15 hod.

Městská část Praha 3

malíř české krajiny MILOSLAV ŘEHÁK

VÝBĚR Z DÍLA

M stská ást Praha 3 si vás dovoluje pozvat na

  komponovaný 

literární ve er 
jako ú inkující vystoupí studenti hereckého odd lení 1. a 3. ro níku Meziná-
rodní konzervato e Praha pod vedením šansoniérky Renaty Drössler, za hu-
debního doprovodu Petra Ožany. Ve era se zú astní i pan autor Ji í Žá ek.

ve tvrtek 17. b ezna 2016 od 18 hodin

Ji í Žá ek: Všehochu  života

KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3 VSTUP ZDARMA
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rozhovor

„Plečnik vytvořil něco nového, 
co má atmosféru a opravdového ducha,“ 
říká Simona Postlerová
Přední herečku Divadla na Vinohradech Simonu Postlerovou netřeba více představovat. Na kon-
tě má stovky televizních i divadelních rolí, svůj hlas propůjčuje známým tvářím světové kinemato-
grafi e, k tomu miluje charismatické ulice Prahy 3.

Jdete přímo z divadelní zkoušky?
Ano. V únoru máme premiéru, 
zkoušíme Nepřítele lidu. Tato Ibseno-
va hra je velmi zajímavá, dotýká se 
společenských vztahů, míry slušnos-
ti a okázalosti. Zachází i do roviny, 
kam až může zajít zpupnost, pýcha 
lidí a neschopnost naslouchat. Dále 
se zabývá politickou situaci a děním 
– vše se zázračně opakuje s ohledem 
na to, že Ibsen toto drama napsal 
koncem 19. století. Také se dotýká 
rodinných vztahů, otázek obětování 
se, držení pospolu, netrpělivosti až 
po rozpad rodiny. Navíc jsem ve vý-
borné herecké společnosti – Igorem 
Barešem a Ivanem Řezáčem. Jsou 
to fantastičtí herci. Igor Bareš mi 
dělá společnost i na poli dabingu – 
společně pracujeme na seriálu Dům 
z karet. Skvělý seriál a práce na něm 
byla velmi poctivá, až luxusní.

Je podle vás poptávka po  tako-
vém typu politického seriálu, jako 
je Dům z  karet? Mám pocit, že 
v  našich médiích převažují stále 
seriály, které mají spíše odpočin-
kový charakter…
Skoro bych řekla, že poslední do-
bou ano. Někdy tomu ale nerozu-
mím. Na jednu stranu divák nadává 
na tuzemské seriály, že jsou ploché, 
černobílé, pohádky, které se hrají 
na první dobrou, na druhou stranu 
se ale na to dívají. A i ten Nepřítel 
lidu je o té většině a ptá se: Kde je 
ta pravda?

Tuhle otázku slyšíte asi mockrát, 
stejně se zeptám: Které role vám 
sedí víc? Kladné, nebo záporné?
To se takhle nedá říct. Záporná po-
stava je výraznější než kladná, tu-
díž je snadnější. Zahrajte ale klad-
nou postavu, aby byla skutečně 
dobrá bez plagiátorské svatozáře? 
A aby byla pravdivá, že jí divák uvě-
ří v řeči i činech? Člověk není přece 
ani kladný ani záporný – vnitřně se 
v něm mele obojí.

Existuje role, s kterou jste se do-
kázala vnitřně zcela ztotožnit?
Těžko říct, možná Nina v Maškará-
dě. Bylo to silné představení, na kte-
ré ráda vzpomínám. Nebo i Kdo se 
bojí Virginie Woolfové – tam jsem hrá-
la Drahunku. Cením si hlavně reži-
sérů, jako jsou Jiří Menzel, Radek 
Balaš, Petr Kracik, Petr Novotný 
nebo Ladislav Smoček, s nimiž jsem 
měla hodně co do činění. Moc jsem 
měla ráda roli Muriel v Apartmá 
v hotelu Plazza v režii Martina Strop-
nického a také vzpomínám na roli 
Annie v Jistě, pane ministře. 

Teď se zeptám naopak: které z před-
stavení, kde jste hrála, vás naopak 
zklamalo?
Nemůžu říct, že bych byla někdy 
zklamaná ze samotné hry. To snad 
ani nejde. Spíše mě překvapilo brz-
ké stažení hry z repertoáru dramatu 
Poslední z Haussmanů Stephena Be-
resforda. Hořké téma z rodinného 

prostředí, nebyl tu ale žádný pesi-
mismus, naopak to dopadlo dobře. 
Dodnes tomu nerozumím. Kdo tam 
ale byl, říkal, že je to nádhera. 

Nevyhledáváte ale jen velká jeviště – 
hodně se povídalo o vašem angaž-
má v  divadle Ungelt. Čím se podle 
vás liší malá a velká divadelní scéna?

S Alenkou Vránovou to byla fakt jíz-
da, moc jsem si to užívala. A rozdíl? 
Diváka máte v Ungeltu v podstatě 
na jevišti, v jednom pokojíčku. O to 
víc je vztah mezi hercem a divákem 
intenzivnější.

V  Divadle na  Vinohradech jste již 
před dvacet let. Jste tu šťastná?

Ano. Z Národního divadla do Vi-
nohradského jsem se dostala díky 
Jiřině Jiráskové. Sešli jsme na kafe 
v roce 1992, nabídla mi moc pěknou 
roli, já ale byla v sedmém měsíci tě-
hotenství. V červenci jsem porodila, 
od října již zkoušela a teď je to po-
malu můj druhý domov. No a Pra-
hu 3 znám již od svých osmnácti 
let. Než jsem nastoupila na DAMU, 
bydlela jsem u babičky na rozhraní 
Vršovic a Vinohrad. Celou tu dobu 
– deset let – jsem chodila přes Flóru 
a Jiřák až dolů do centra. Na Flóře 
má Národní divadlo zkušebnu kos-
týmů, já celou tu dobu chodila tu 
štreku pěšky kolem vily Horníčka, 
jen abych se kochala okolím. Vždyc-
ky jsem si říkala: tady je to krásný! 
Tady bych chtěla žít! A náhodou se 
mi to poštěstilo.

Které místo máte tady nejradši?
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Kázal tam tenkrát páter Jiří Slabý, 
což bylo něco neskutečného. Měl 
obrovské charisma i díky tomu, že 
byl psychiatr, ve spojení s duchov-
nem a spiritualitou to byla skvělá 
kombinace, zvlášť když otevíral i fi -
losofi cká témata. Také na pátera Fia-
lu vzpomínám moc ráda. A samotný 
kostel? Paráda! Plečnik vytvořil něco 
nového, co má atmosféru a opravdo-
vého ducha. Architektonicky to od-
povídá celé Praze – taky někde máte 
na Starém Městě gotiku, za rohem 
renesanci, přes náměstí baroko – tak 
proč se bát Plečnika? No a samozřej-
mě, sídlí tu i moje nejoblíbenější Žiž-
kovské divadlo Járy Cimrmana. 

Měla jste někdy možnost točit něco 
s autorským duem Svěrák/Smoljak?
Kdepak, fi lmy netočím. Televizní 
inscenace, seriály, divadlo ano, fi lm 
do kin jsem natočila pouze jeden. 

Jak si to vysvětlujete?
Asi mě fi lm nemá rád. (smích) Nikdo 
mě neobsazuje, nepátrám po tom, 
je to asi svět jen pro sebe. Vůbec si 
ale nestěžuju. Jestli jsem zaškatul-
kovaná jen v jednom žánru, netu-
ším. Já bych šla do všeho, ničemu se 
nevyhýbám.

Zato jste zaujala i  jako zpěvačka. 
Neplánujete do  budoucna vydat 
nějaké vaše nahrávky?
Zpívám moc ráda, měla jsem roli 
v muzikálu Chicago, a to jsem si fakt 
užívala. Prioritou je pro mě jeviště, 
zájezdovky s divadlem, dabing, ob-
čas nějaká televize, ale kdo ví, třeba 
to vyjde? 

Martin Hošna

Záporná 
postava je 
výraznější než 
kladná, proto 
je snadnější ji 
zahrát

SIMONA POSTLEROVÁ (nar. 1964) má vystudovanou pražskou 
DAMU. Ještě na škole hostovala v Národním divadle (1986) a o rok 
později zde dostala angažmá. Od roku 1992 naplno hraje v Divadle 
na Vinohradech, ale objevovala se i v Hudebním divadle v Karlíně 
a hostuje i na jiných scénách např. v Divadle Ungelt. Kromě hereckého 
a pěveckého nadání ještě zúročuje svůj hlas v dabingu (Audrey Hep-
burn, Cate Blanchet, Monika Bellucci). Zahrála si v televizních seriá-
lech Hotel Herbich, Ordinace v růžové zahradě, Četnické humoresky, 
Ošklivka Katka, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech. Na obra-
zovce je známá z inscenací Nezvěstný, Stará láska nerezaví, a z fi lmů 
Tři dámy s pistolí, Bankrotáři, Velký případ, O zámku v podzemí. 
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    inzerce

Dne 29. 3. oslaví 70. výročí 
naše maminka a babička 
Laděnka Volková. Tímto jí 
ze srdce přejeme vše nejlep-
ší, hlavně zdraví. Syn Tomáš, 
snacha Zorka a vnoučata 
Kuba a Klárka

  STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ Stěhujeme, vy-
klízíme, likvidujeme pozůstalosti za  velmi pří-
znivé ceny, i  o  víkedech a  svátcích. Volejte: 
775 520 155. 

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

  RETRO BAZÁREK U  NATALI – Jagellon-
ská  15 – Vykupujeme starožitné předměty, 
nábytek, obrazy, porcelán, hudební nástroje 
a mnoho jiného. Přijedeme a vykoupíme. Likvi-
dujeme i celé pozůstalosti. Tel.: 608 884 148.

  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.

  VYKLÍZENÍ–KONTEJNERY–ÚKLID odvoz 
odpadů a sutí, bourání, dovoz písků, štěrků, 
betonů… Tel.: 775 565 353, www.profi parta.cz, 
profi service@email.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.

  C E RT I F I K O VA N Á  Ú Č E T N Í  nabízí
zpracování účetnictví, daní, poradenství,  zna-
lost AJ, více na  tel.: 607  731  532 nebo na 
http://rozenska.webnode.cz.

  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.

  Vyklízení, zedníci, rekonstrukce sklepů, koupe-
len atd. Tel.: 776 470 601.

  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.

  Právník koupí dva byty v Praze na inves-
tici, a to menší byt 1-2+1 a větší 3-4+1. Pla-
tím hotově, zaplatím privatizaci nebo uhradím 
vyše dluhy či exekuce. Na vystěhování nespě-
chám, mohu vám zajistit nové bydlení nebo vás 

nechám v bytě dožít. Tel. 608 661 664.
  Prodáváte byt nebo nemovitost? Společná 

právní a  realitní kancelář vám nabízí komplexní 
zajištění prodeje vaší nemovitosti. Vyřešíme veš-
keré právní vady včetně oddlužení nebo vypla-
cení exekucí. Zajistíme odkoupení Vaší nemovi-
tosti za nejvyšší cenu na trhu. K Cousulting, tel.: 
608 661 665.

  Staré věci, známky, dopisy, šperky vykoupí-
me. Tel.: 776 470 601.

  Koupím lidový kroj. Tel.: 274 814 448.
  Koupím vánoční ozdoby, betlém, osvětlení, 

stojánek aj. Tel.: 274 814 448.
  Od 1. 2. pronajmu garáž Chelčického 19, cena 

dohodou. Tel.: 605 442 144.
  Garáž dlouhodobě pronajmu, Chelčického, 

Praha - Žižkov, pod dvojím uzamčením, cena 
2400 Kč/měs. Volejte tel.: 602 181 582.

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

  Sebeobrana muži, ženy, P3. 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. 604 617 782.

Objednávky inzerce do Radničních novin 
zasílejte do 15. 3. 2016 na e-mail: 

RN.inzerce@praha3.cz.

CÍTÍTE SE OSAMĚLÁ (LÝ)? 
Domníváte se, že máte málo přátel? 

Nabízíme změnu pro naše spoluobčany všech věko-
vých kategorií!  Díky tomu, že se uvolnila kapacita 
členské základny Klubu přátel Žižkova, může být mezi 
nás přijat každý, kdo se chce seznámit se zajímavou 
historií městské části Praha 3, kdo touží naslouchat 
vlastivědným a kulturním přednáškám, kdo se může 
účastnit poučných vycházek či osvětových besed s vi-
deoprojekcemi, nebo se setkávat s významnými osob-
nostmi. Klub přátel Žižkova má obsáhlou knihovnu 
a archiv, a vydává vlastní časopis. K dispozici je i drob-
né pohoštění (káva, čaj). Návštěvy v klubovně jsou 
možné každé úterý od 15.00 hodin v přízemí domu č. 
2 v Blahoslavově ulici (u Komenského náměstí). Dob-
ré spojení autobusy č. 136, 175, stanice Rokycanova. 
Bližší podrobnosti na www.zizkov-kpz.webnode.cz. 

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
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRAPRPP A

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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ze života Prahy 	

Domácí anděl podporuje telemedicínu  
Sledování pacientů pomocí kamer 
přes internet zrychluje diagnosti-
ku některých onemocnění, umož-
ňuje rychlejší úpravu léčby, snižuje 
počty hospitalizací, návštěv u léka-
ře, a dokonce úmrtí. Telemonitoring 
se osvědčil v kardiologii a diabeto-
logii, v současné době se testuje 
jeho využití také u žen s rizikovým 
těhotenstvím.  

Trend zavádění telemedicíny do stan-
dardních léčebných postupů dovoluje 

pacientům, aby byl jejich zdravot-
ní stav pod neustálým dohledem lé-
kaře, i když budou žít běžným živo-
tem v domácím prostředí. Vzdálenou 
kontrolu pacientů, která se postup-
ně osvědčila v řadě lékařských disci-
plín, podporuje i vinohradský Nadač-
ní fond Domácí anděl. Právě domácí 
prostředí, přítomnost blízkých a dob-
rá psychická pohoda mohou totiž mít 
na léčbu přímý vliv.

Nadační fond Domácí anděl při-
spívá mimo jiné i klientům Národ-

ního dohledového centra, které spo-
juje lékaře a pacienty moderními 
komunikačními nástroji. Do rukou 
lékařů tak vkládá větší míru jisto-
ty při jejich rozhodnutích, pacien-
tům a jejich blízkým zase přináší 
větší míru klidu a bezpečí. Podle 
MUDr. Jaroslava Janušky, který se 
dlouhodobě věnuje využití telemo-
nitoringu při léčbě kardiologických 
pacientů, zrychluje sledování přes 
internet diagnostiku některých po-
ruch srdečního rytmu, umožňuje 

rychlejší úpravu léčby a navíc sni-
žuje počty hospitalizací a návštěv 
u lékaře. Podobné zkušenosti mají 
i jeho kolegové z plicní ambulance 
či diabetologie. V současné době se 
ověřuje i přínos vzdáleného monito-
ring u žen s rizikovým těhotenstvím. 
Mnohočetné studie z oblasti teleme-
dicíny, které ve světě probíhají již 
od roku 2008, prokázaly totiž mi-
mo jiné snížení úmrtnosti pacientů 
o 45 procent. 

-red-

S čistotou na ulicích pomohou radnici i sami občané
Radnice Prahy 3 přichází s nápa-
dem, jak ještě vylepšit uklizenost 
a čistotu na ulicích městské části. 
A pomohou jí v tom sami občané. 
„Od dubna bude spuštěna aplikace 
Čistá Trojka, jejímž prostřednictvím 
bude mít každý občan možnost on-
line nahlásit nepořádek ve svém 
okolí, neodklizený sníh, poškozený 
mobiliář, nevyvezený odpad a po-
dobně,“ představuje novinku mís-
tostarosta Jan Materna, který je 
zodpovědný mimo jiné za životní 
prostředí městské části. 

Čistá Trojka bude uživatelsky přívě-
tivý a moderní komunikační kanál 
mezi občany a úřadem. Stěžejním 
prvkem veřejné části webu bude in-
teraktivní mapa Prahy 3, do které 

bude možno zapichovat virtuál-
ní špendlíky s textovou informa-
cí o problému, který chce občan 
nahlásit. „Typickým hlášením může 
být oznámení černé skládky, informa-
ce o nefunkčním veřejném osvětlení, 
poškozeném městském mobiliáři nebo 
jakýkoliv jiný dotaz vztahující se k ve-
řejnému prostoru městské části,“ vy-
světluje princip aplikace místosta-
rosta Materna. Tato hlášení budou 
zaznamenána do systému a noti-
fi kována odpovědnými úředníky. 
Úřad bude na každý podnět ade-
kvátně a veřejně reagovat například 
tím, že na místo vyšle hlídku, která 
nahlášené nedostatky odstraní nebo 
třeba v případě svozu odpadu zajis-
tí sjednání nápravy u Pražských slu-
žeb. „Jako o logicky navazujícím prvku 

uvažujeme o aplikaci pro mobilní tele-
fony, která by umožnila nahlásit pod-
nět přímo z ulice. Pro tento krok se ale 

chceme rozhodnout až v případě, že se 
novinka ujme,“ dodává místostaros-
ta Materna.

Primárním komunikačním nástro-
jem bude web doplněný telefonic-
kou linkou, jejíž provozní doba bude 
v pracovní dny od devíti do pěti od-
poledne. Dispečer bude koordinovat 
podněty občanů a výjezdy úklido-
vé služby nebo odpovídat za reakce 
na podněty zaslané prostřednictvím 
webového portálu. Současně má 
spravovat profi l služby na Faceboo-
ku a předkládat statistické přehledy 
o činnosti úklidové služby. V součin-
nosti s hlídkou bude provádět také 
monitoring čistoty v městské části, 
kvality svozu odpadu a dalších slu-
žeb poskytovaných v rámci úklidu 
a péče o veřejné prostranství. Téma-
tu se budeme věnovat v příštím čísle 
Radničních novin. 

Saša Kroucký

Nové motto Pražačky: sport, zábava 
a odpočinek pro všechny generace
V letošním roce čeká areál Pražačka a park Rajská zahrada mnoho pozitivních změn. Společným 
jmenovatelem je rozšíření a zkvalitnění nabízených služeb. Neuspokojivý stav let minulých a ne-
efektivní řízení vedly v loňském listopadu k výměně vedení příspěvkové organizace Sportovního 
a rekreačního areálu Pražačka (SARAP), která má zmíněné prostory ve správě.

„Chceme dosáhnout, aby 
toto jedinečné prostře-
dí bylo příjemnější, za-
jímavější a tedy hojně 

vyhledávané místo pro všechny věkové 
skupiny obyvatelů především Prahy 3,“ 
říká nově jmenovaný ředitel SARAP 
Václav Bartásek a dodává: „Jednou 
z připravovaných změn je propojení 
tří sousedících, v současné době uza-
vřených areálů (plavecký areál, spor-
toviště a kemp) v jeden otevřený, vol-
ně průchozí prostor. Přímé propojení 
s cyklostezkou bude dalším navazujícím 

krokem.“ O zábavu se bude starat 
nově budovaný produkční tým, kte-
rý již připravuje pro letošní rok plán 
akcí charakteru nejen sportovně-re-
kreačního (plavecký areál, sportovní 
areál, teenagerský park nebo dětské 
dopravní hřiště), ale i kulturně-spo-
lečenského (kemp, Rajská zahrada).

Nedílnou součástí řízení organi-
zace je i řádné hospodaření a efek-
tivní využívání svěřených pro-
středků. I tento úkol musí nově 
jmenovaný ředitel řešit. „Právě probí-
há procesní audit. Revizí procházejí také 

všechny nájemní smlouvy 
a v případě zjevné nevýhodnosti 
jsou smlouvy ukončeny nebo neprodlou-
ženy a bude vypsáno řádné výběrové ří-
zení, do kterého budou zahrnuti i pů-
vodní nájemci,“ říká ředitel Václav 
Bartásek. Toto se týká například po-
zemku, kde se nachází kemp, nebo 
prostoru restaurace v plaveckém are-
álu. Vzniknou i nové webové strán-
ky. „Naše webovky potřeb ují z gruntu 
nový kabát. Pracujeme také na on-line 
systému rezervací, přípravě elektronic-
kého systémů vstupů a propojení všech 

areálů,“ doplňuje iniciátor plánova-
ných změn.

Nezbývá než popřát SARAP, aby 
vytyčené úkoly byly co nejdříve re-
alizovány. K tomu ředitel na závěr 
říká: „Nemáme mnoho času, letošní se-
zóna už je za dveřmi. Chvíli ještě potrvá, 

než se nám plánované změny podaří re-
alizovat, ale jdeme správnou cestou, 
o tom jsem přesvědčený. Naším cílem je 
nabídnout sport, zábavu a odpočinek 
pro všechny generace v té nejlepší možné 
kvalitě.“ 

-red-

Tradice 
kempu 

a občerstvení 
na Pražačce 
pokračuje
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zápis do mateřských škol

Mateřská škola, Praha 3,
Jeseniova 4,6/1680

ředitelka: Ladislava Lébrová
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
internet: www.materska-skola.cz/jeseniova
počet tříd: 7
provoz: nyní od 6.30 do 17.00 hodin, počínaje 1. 9. 2016 od 7.00 
do 17.00 hodin
příchod: do 8.00 hodin nebo od 8.30 do 9.00 hodin
vzdělávací program: Od  sněženek k  sněhulákům – všestranný 
harmonický rozvoj dítěte

den otevřených dveří: 16. 3. v 9.00, 10.00 a 14.00 hodin

Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 

ředitelka: Bc. Iva Sovová
tel.: 271 772 732, 739 924 707
e-mail: msjeseniova98@volny.cz
internet: www.msjeseniova98.cz
počet tříd: 4
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: do 8.30 hodin
vzdělávací program: Krok za krokem. Hlavní cíle jsou klid, poho-
da a  bezpečí, všestranný rozvoj, vzájemné respektování, pomoc 
a sounáležitost.

den otevřených dveří: 22. 3. 2016 od 9.00 do 16.00 hodin – 
prohlídky školy v každou celou hodinu

Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 204/2686
ředitelka: Mgr. Alena Luhanová
tel.: 777 366 490
e-mail: msjeseniova@volny.cz
internet: www.msjeseniova204.cz
počet tříd: 4
provoz: od 6.30 do 17.30 hodin
příchod: do 8.30 hodin nebo dle 
dohody
vzdělávací program: Ferda je náš 
kamarád, budeme si spolu hrát, 
společně svět poznávat

den otevřených dveří: 5. 4. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin

Mateřská škola, Praha 3, 
Libická 4/2271
ředitelka: 
Mgr. Jaroslava Tomášová
tel.: 267 311 123
e-mail: mslibicka@mslibicka.cz
internet: www.mslibicka.cz
počet tříd: 7
provoz: od 6.30 do 17.30 
hodin
příchod: do 8.45 hodin nebo 
dle domluvy
vzdělávací program: 
Hrajeme si s dětmi

Mateřská škola Milíčův dům, 
Praha 3, Sauerova 1836/2 

ředitelka: Bc. Barbora Pelclová
tel.: 222 582 364
e-mail: reditelka@milicuvdum.cz
internet: www.milicuvdum.cz
počet tříd: 2 běžné + 2 mikrotřídy pro děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: kdykoli v průběhu dne
vzdělávací program: Hrajeme si spolu

den otevřených dveří: po e-mailové nebo telefonické domluvě 
možná návštěva školky kdykoli 

Mateřská škola, Praha 3, 
Na Balkáně 74/2590 

ředitelka: Jaroslava Kozohorská
tel.: 284 820 546
e-mail: skolka.balkan@seznam.cz
internet: www.msnabalkane.com
počet tříd: 4
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: od 7.00 do 9.00 hodin
vzdělávací program: Ekoškolka

den otevřených dveří: 7. 4. 2016 od 15.00 hodin

Mateřská škola, Praha 3, 
Na Vrcholu 1a/1955

ředitelka: Hana Hlaváčková, pověřená vedením školy
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
internet: www.msnavrcholu.cz
počet tříd: 4
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: kdykoliv během dne
vzdělávací program: Šťastné dítě

Mateřská škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

ředitelka: Hana Sekerová
tel.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
internet: www.mslobkovicovo.cz
počet tříd: 5/121 dětí
provoz: od 6.30 do 17.30 hodin
příchod: od 6.30 do 8.30 hodin
vzdělávací program: Duhová kulička

den otevřených dveří: 15. 3. 

Mateřská škola Pražačka, Praha 3,
Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 

ředitelka: Gabriela Hermannová 
tel.: 222 592 043, 778 440 698
e-mail: gabriela.hermannova@msprazacka.cz
internet: www.msprazacka.cz
počet tříd: 6 (154 dětí)
provoz: od 6.30 do 17.30 hodin
příchod: od 6.30 do 8.30 hodin
vzdělávací program: Už koníček pádí. Zaměření na citovou a eko-
logickou výchovu a všeobecné znalosti, přibližování českých zvyků 
a obyčejů, oslavy významných dní a svátků, využití lidových tradic.
 (formou prožitkového učení)

den otevřených dveří: den otevřených dveří: Noví zájemci 
o umístění svého dítěte si mohou školku prohlédnout. MŠ je mož-
né navštívit individuálně po dohodě s ředitelkou.

Zápisy do mateřských škol
Zápis pro školní rok 2016/2017 se ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 bude konat ve dnech 13. a 14. dubna  2016. 
K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, evidenční list potvrzený dětským lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.
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zápis do mateřských škol

Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 

ředitelka: Vladimíra Vaněčková
tel.: 222 728 705
e-mail: skolka@ms-sudomerska.cz
internet: www.sudomerska.cz
počet tříd: 4 heterogenní
provoz: od 6.30 do 18.30 hodin (od září od 7.00 do 18.30 hodin)
příchod: do 8.30 hodin
vzdělávací program: Hrajeme si celý rok

den otevřených dveří: 30. 3. 2016 od 9.00 do 11.00 hodin 
a od 15.00 do 16.30 hodin; od 9.00 hodin zveme na předsta-
vení klauna Pepína

Mateřská škola, Praha 3, 
U Zásobní zahrady 6/2697 

ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
internet: www.zasobnizahrada.cz
počet tříd: 4
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: kdykoliv během dopoledne
vzdělávací program: Hrajeme si pro radost

den otevřených dveří: 16. 3. 2016

Mateřská škola, Praha 3, 
Vozová 5/953
ředitelka: Ivana Machálková
tel.: 222 721 259
e-mail: info@vozova5.cz
internet: www.info@vozova5.cz
počet tříd: 6 (převážně 
heterogenních)
provoz: 7.00 do 17.30 hodin
příchod: nejpozději 
do 9.00 hodin
vzdělávací program: 
Jen si, děti, všimněte, co je 
krásy na světě. Program je za-
měřený na rozvoj esteticko-cito-
vé tvořivosti s  komunikativními 
dovednostmi dítěte v  českém 
jazyce ve  spolupráci s  rodinou 
v duchu zdravého žití.

den otevřených dveří: MŠ lze navštívit nejlépe v době poled-
ní, kdy jsou ve třídě zpravidla dvě paní učitelky a jedna z nich se 
může věnovat Vašim případným dotazům.

Waldorfská mateřská škola, 
Praha 3, Koněvova 240a

ředitelka: Bc. Hana Mandlíková
tel.: 242 449 993
e-mail: mswaldorf.praha3@seznam.cz
web: www.waldorf.estranky.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: do 8.30 hodin
vzdělávací program: Waldorfská mateřská škola se snaží rozvíjet 
osobnost dítěte v její celistvosti, je pro ni důležitý prožitek. Rodiče 
jsou pro MŠ partnery, jejich přítomnost ve  školce je považována 
za samozřejmost a  jejich podíl např. na přípravě a průběhu slav-
ností je vítán a očekáván. Vzdělávací program je vystavěn dle den-
ního, týdenního a ročního rytmu, což přináší dětem jistotu a důvěru 
v okolní svět. Stravování se opírá o zásady racionální výživy, prefe-
rována je syrová zelenina a podle možností biopotraviny. Pro učitel-
ky je podmínkou kromě klasického pedagogického vzdělání absol-
vování tříletého studia waldorfské pedagogiky se zahraniční praxí.

Základní škola a mateřská škola 
Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
tel.: 604 232 919, 732 119 462
e-mail: zs-jarov@volny.cz
internet: www.zsjarov.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: kdykoliv
vzdělávací program: Jarov – Malá škola pro všechny

Základní škola a mateřská škola, 
Praha 3, Chelčického 43/2614 
odloučené pracoviště Žerotínova 36/1100

ředitel: PhDr. Pavel Ostap, 
zástupce pro MŠ: Pavla Ladrová
tel.: 721 645 461, 222 515 267
e-mail: skolka@zschelcickeho.cz
internet: www.zschelcickeho.cz
počet tříd: 3
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: do 8.30 hodin nebo dle 
dohody
vzdělávací program: Svět je 
jako domeček složený z  barev-
ných kostiček. Seznamuje děti 
nenásilnou a  pro jejich věk při-
jatelnou formou se vším, co je 
pro život a  každodenní činnosti 
důležité. Naším cílem je kvalitně doplňovat rodinnou péči, rozvíjet 
znalosti i dovednosti dětí a posilovat jejich sebevědomí tak, aby se 
dobře cítily po stránce fyzické, psychické i sociální. 

den otevřených dveří: 16. 3. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin

Základní škola a mateřská škola 
Chmelnice, Praha 3, 
K Lučinám 18/2500
ředitel: Mgr. Bc. Václav Havelka
tel.: 284 824 705
e-mail: ms@zschmelnice.cz
internet: www.zschmelnice.cz
počet tříd: 1
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: do 8.00 hodin
vzdělávací program: 
Cesta kolem světa

den otevřených dveří: čtvrtek 
17. 3. od 15.00 do 17.00 hodin

Základní škola a mateřská škola, 
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 
odloučené pracoviště Perunova 6/975

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková (ředitelka ZŠ)
zástupkyně ředitelky pro MŠ: Kateřina Jelínková
tel.: 608 481 060
e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
web: http://materinka.perunka.cz
počet tříd: 6, věkově smíšené
provoz: od 7.00 do 17.00 hodin
příchod: do 9.00 hodin
vzdělávací program: Hrajeme si spolu. Uznáváme prvořadost vý-
chovného působení rodiny a snažíme se je vhodně doplňovat. Ve-
deme děti k samostatnosti, zdravému sebevědomí a vzájemnému 
respektování. Upřednostňujeme činnostní učení a hru. Školka úzce 
spolupracuje s rodiči, se ZŠ Perunova a se ZŠ Lobkovicovo nám. 
Nepoužíváme televizi, video ani počítač.

den otevřených dveří: v  průběhu března kdykoli od  15.00
do 17.00 hodin, uvidíte školku bez příkras. Veškeré dotazy Vám 
krátce zodpoví kterákoli paní učitelka.

Základní škola a mateřská škola
Jaroslava Seiferta, Praha 3, 
Vlkova 31/800

ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová / Mgr. Petra Umeh – 
zástupkyně pro MŠ
tel.: 222 712 764, 777 362 946
e-mail: umeh@skolaseiferta.cz
internet: www.skolaseiferta.cz
počet tříd: 5
provoz: od 6.30 do 17.30 hodin
příchod: do 8.30 hodin
vzdělávací program: Společně poznáváme celý svět. Jeho hlavní 
myšlenkou je podporovat komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě 
sebevědomého jedince bez jakýchkoli předsudků ke  všemu odliš-
nému, aktivovat dítě a motivovat je k rozvoji poznávání. Umožnit mu 
tvořivě realizovat své představy, umožnit mu prožít si na vlastní kůži, 
co ještě nezná (formou projektových dnů, ale i v každodenní činnosti). 
V neposlední řadě je vybavit základním povědomím o anglickém jazy-
ce, s kterým se bude v jednotlivých integrovaných blocích setkávat.

den otevřených dveří: 16. 3. 2016 od 9.00 hodin
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Až se léto zeptá, co jsi dělal v zimě
Radnice Prahy 3 připravila pro rodiče a děti nabídku pobytových 
a příměstských táborů, výletů, dílen a workshopů na letošní léto. 
Na veletrh, který se koná už 22. března, je vstup zdarma a rodiče 
zde rovnou mohou své děti na vybrané aktivity přihlásit.

Ředitelé škol absolvovali seminář o školských zákonech
Přes 40 zástupců škol městské 
části Praha 3 využilo 4. února na-
bídku odboru školství absolvo-
vat seminář o novelách zákonů 
vztahujících se k provozu škol. 
„Od září jde o druhý seminář 
v rámci dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků, který pro 
ředitele a peda gogy našich škol 
organizujeme,“ upřesnila rad-
ní pro školství Jaroslava Suková. 
„V tomto případě jsme vyslyšeli 
poznámky ředitelů, kteří vyjádřili 
názor, že právě seminář z aktua-
lizovaných školských zákonů je 
na začátku každého kalendářního 
roku potřebný,“ dodala.

Přednášející dr. Jiří Valenta se sou-
středil na zákon o pedagogických 
pracovnících, který doznal zásad-
ních změn. Dotkl se také novely 

školského zákona a dalších předpi-
sů, které s tím souvisejí. 

Odbor školství nabídl ředite-
lům účast na dalším vzdělávacím 

semináři, který se bude konat 
v dubnu a bude se týkat vnitřního 
kontrolního systému. 

 -red-

Život je náhoda, přežití štěstí

Společnost Post Bellum uspořádala za fi nanční pomoci městské části 
Praha 3 projekt Příběhy našich sousedů, ve kterém se žáci základních škol 
stávají novináři a reportéry. Seznamují se při tom s pamětníky II. světové 
války a totalitních režimů a pod vedením svých pedagogů a koordináto-
rů dokumentují a publicisticky zpracovávají jejich vzpomínky a vyprávění.

V úterý 23. února se v kině Aero 
uskutečnila závěrečná prezentace 
dvanácti projektů, na jejichž pří-
pravě se podílelo celkem 42 žáků 

ze základních škol na Praze 3. Pro-
gram zahájila starostka městské čás-
ti Praha 3 Vladislava Hujová, která 
v krátkém úvodu zdůraznila význam 

svobody a tolerance pro lidský život 
a poukázala na zodpovědnost nás 
všech za jejich ochranu. Následně 
promluvil ředitel společnosti Post 
Bellum Mikuláš Kroupa o důleži-
tosti příběhů a vzácnosti lidských 
osudů a vyzdvihl záslužnou práci 
žáků při jejich dokumentování. 

Během krátké prezentace jednot-
livé týmy představily vlastní projekty 

a přítomná porota měla za úkol 
vybrat a ohodnotit ty nejzdařilej-
ší. Vítězství patří týmu ze ZŠ nám. 
J. z Lobkovic za projekt „Život je 
náhoda, přežití štěstí“, příběh čle-
na terezínského podzemního hnu-
tí v době nacistické okupace Felixe 
Kolmera. Druhé místo obsadil tým 
ZŠ nám. J. z Lobkovic za vyprávě-
ní Aleny Voštové, dcery členky pro-
tinacistického odboje Anny Malino-
vé, přítelkyně Jozefa Gabčíka. Dvě 
třetí místa udělila porota týmu ZŠ 
Cimburkova za projekt „Poznej svou 
rodinu, poznej sám sebe“, vycházejí-
cí z vyprávění romského pamětníka 
Ladislava Gorala, a týmu ZŠ Lupá-
čova za projekt „Cesta, která vedla 
do kriminálu“, vycházející z příbě-
hu politického vězně 50. let Jarosla-
va Vrbenského. Všichni ocenění byli 
odměněni cenami od sponzorů akce 
a potleskem zaplněného sálu, ve kte-
rém sedělo i mnoho pamětníků – ak-
térů žákovských projektů. 

Jan Dvořák

„V eletrh tohoto typu pořádáme pro 
rodiče s dětmi poprvé, věříme ale, 
že z nabídky si vybere každý. Víme, 
že rodiče často musí program pro 

děti na léto plánovat a organizovat dopředu, 
stejně tak i své dovolené, proto jsme pro předsta-
vení nabídky volnočasových aktivit zvolili bře-
zen,“ říká radní Jaroslava Suková, mezi jejíž 
kompetence patří i školství a volný čas dětí 
a mládeže. „Určitě se přijdu podívat, v zaměst-
nání musím mít už vypsanou dovolenou nyní, 
tak s manželem řešíme, jaký program vymyslíme 
synovi Adamovi na srpen. Pobytové tábory začí-
nají být nákladné, tak bych ráda našla nějaký 
příměstský a odpoledne či večer by se Adam vždy 
vrátil domů,“ uvažuje Michaela Nováková 
ze Žižkova. Podobné úvahy má ale řada 

dalších rodičů, kteří už nyní se na radni-
ci dotazovali na letní nabídky dostupných 
aktivit. „Jsme rádi, že rodiče jsou takto aktiv-
ní a pro své děti shánějí náplň pro období, kdy 

nejsou ve škole. Proto jim chceme maximálně 
vyjít vstříc,“ upřesňuje radní Jaroslava Su-
ková a dodává: „Navíc včas zveřejníme také 
podrobný harmonogram otevřených mateřských 
škol přes prázdniny jako alternativní nabídku 
pro rodiče s předškolními dětmi.“

Premiérou pro pedagogy v Praze 3 bude 
i letošní Kantorský ples. „Velmi si vážím zodpo-
vědné práce učitelů i všech zaměstnanců ve škol-
ství, a proto jsem ráda, že jim můžeme dát k jejich 
svátku – Dni učitelů – malý dárek. Termín jsme 
vybrali na nejbližší pátek, letos to tedy bude 1. dub-
na. Nepůjde o žádný aprílový žert, přesto věřím, že 
zábavy si na plese učitelé užijí dost,“ slibuje radní 
Suková a věří, že se z této akce stane na Pra-
ze 3 každoroční oblíbená tradice. 

Saša Kroucký

Běhejte 
s kuřetem 

Sportovní klub ZŠ Jeseniova chys-
tá na březen hned dvě zajímavé 
akce. Památník se 22. března stane 
dějištěm běhu okolo Vítkova. Dva-
cátý druhý ročník Aprílového běhu 
s kuřetem se pak uskuteční 5. dub-
na tradičně na Židovských pecích 
na Žižkově. 

Další ročník běhu okolo Vítkova je 
určený pro přípravky (ročníky naro-
zení 2008 až 2005), mladší žactvo 
(2004, 2003), starší žactvo (2002, 
2001) a dorost (2000, 2001). Zájem-
ci zde mohou přispět do pokladnič-
ky humanitární sbírky pro ohrožené 
děti, Sbírky pro kuře. 

Další běh, spojený s dobročin-
nou akcí, se koná 5. dubna od 9.30 
na Židovských pecích. Akce je ur-
čená dětem od 7 do 10 let. Organi-
zátoři očekávají stejně jako v minu-
lých ročnících kolem 500 účastníků. 
Pod heslem Děti dětem vyvrcho-
lí v rámci závodu také každoroční 
sbírka SK ZŠ Jeseniova pro Kuře 
a Nadaci rozvoje občanské společ-
nosti. Cílem organizátora je totiž 
nejen nadchnout děti pro sport, ale 
také jim ukázat, že možnost spor-
tovat je dar a ne samozřejmost. 
Více informací naleznete v březnu 
na www.jeseniova.cz. 

-red-

AKTUÁLNÍ ZMĚNY 
ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

MŠMT fi nalizovalo vyhlášku k § 19 
školského zákona, která stanovu-
je pravidla a  náležitosti zjišťování 
vzdělávacích potřeb žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami včet-
ně žáků nadaných a organizaci je-
jich vzdělávání.  V  polovině února 
vydalo revidovaný rámcový vzdě-
lávací program  pro základní vzdě-
lávání, který upravuje vzdělává-
ní dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Do konce března budou 
postupně vydány vyhlášky  k  po-
skytování poradenských služeb, 
k  výkaznictví a  sběru dat a novely 
vyhlášek pro předškolní vzdělávání, 
základní školy a střední školy, které 
upravují např. počty dětí ve třídách.

PRÁZDNINY
N A  TR O J C E

Mgr. Jaroslava Suková, radní pro volný čas dětí a mládeže

zve na veletrh

Nabídka pobytových a příměstských táborů, 
výletů,  dílen a workshopů na LÉTO 2016 
pro děti a mládež  s možností přihlášení

VSTUP ZDARMA

14.00–18.00 hodin
Atrium Flora 
Vinohradská 151, Praha 3 

22. 3. 2016

ilustrační foto
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Senioři by si měli co nejdéle 
užívat pohodlí domova 
Městská část Praha 3 se ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou 
rozhodla rozšířit služby pro seniory. Ti si tak kromě klasické dovážky obě-
dů domů budou moci nově objednat například nákup v obchodě, venčení 
psa, praní prádla nebo úklid bytu.

Mnoho lidí, kteří jsou 
doma, nemá vůbec 
tušení, že nějaká 
pečovatelská služ-

ba existuje. A už vůbec ne, že si 
u ní mohou objednat služby, které 
by jim ulehčily a zpříjemnily stá-
ří. „Naším cílem je, aby senior byl co 
nejdéle soběstačný a užíval si pohod-
lí domova, kde je zvyklý,“ říká mís-
tostarosta David Gregor, který má 
na starosti sociální služby a zdra-
votnictví. Pokud tedy senior cítí, 
že mu už na některé úkony ne-
stačí síly, může si objednat pečo-
vatelské služby, například dovoz 
jídla, jeho přípravu, pomoc při 
úkonech osobní hygieny, běžný 
úklid domácnosti, topení v kam-
nech, praní a žehlení prádla, do-
voz a odvoz do Střediska osobní 
hygieny na pedikúru, ke kadeřní-
kovi nebo péče o domácí zvíře, 

krmení a venčení. A co je k tomu 
potřeba? Stačí zavolat na kon-
taktní telefonní číslo: 222 585 258 

nebo napsat na e-mailovou adre-
su: info@psp3.cz a nechat na sebe 
kontakt. Ve smluvený termín pak 

seniora navštíví pracovník pečo-
vatelské služby a zařadí ho do sys-
tému. „Služby si může objednat 
opravdu kdokoliv. Je jasné, že tuto 
možnost využije spíše senior, který je 
na tom pohybově hůře. Jde o zpoplat-
něné služby, ale ceny nejsou nijak pře-
mrštěné,“ vysvětlil Gregor. 

Městská část Praha 3 má 
k dispozici i dva bytové domy 
s pečovatelskou službou, kde se 
nacházejí malometrážní byty. Ty 
jsou pronajímané za zvýhodně-
nou cenu. „Objekty jsou v Roháčo-
vě a Krásově ulici. Celkem jde o více 
než sto bytů,“ upřesnil zástupce 
starostky Gregor. Zájem o bydle-
ní v nich podle něj ale bohužel 
převyšuje nabídku. I když v Ro-
háčově ulici bude rekonstruová-
no dalších čtrnáct bytů, pořad-
ník je už plně obsazen. 

Daniel Filípek

Radnice potěší letos seniory znovu pestrým programem

Návštěva hvězdárny Ondřejov, La-
dových Hrusic nebo místa původu 
hořických trubiček. To je jen struč-
ný výčet z bohatého programu, 
který nachystala Praha 3 seniorům 
loni. Řadu zajímavých aktivit ale 
plánuje i na letošek – vedle výle-
tů nebudou chybět osvětové před-
nášky na aktuální témata, výtvarné 
dílny nebo kurzy cvičení.

Senioři v loňském roce poznávali 
nejen vzdálenější kouty republiky, ale 
setkávali se i při vycházkách po zají-
mavých lokalitách Prahy 3 – navští-
vili vrch sv. Kříže, Židovské pece, ale 
i například Vítkov. Zdrojem osvěty 
byly přednášky na téma základy prá-
ce s internetem pro začátečníky, léky 
a jejich vedlejší účinky nebo zdravý 
životní styl. Zdraví se týkal i kurz cvi-
čení s fyzioterapeutkou, který byl ur-
čený aktivním seniorům stejně jako 
pravidelná taneční odpoledne v ho-
telu Olšanka. Zajímavá díla domácí 
i světové kinematografi e nabídlo zá-
jemcům kino Aero, možnost vyzkou-
šet si nejrůznější umělecké techniky 

pak výtvarná dílna v Nové Trojce. 
Oblíbenou a hojně využívanou služ-
bou byl ombudsman, který je i letos 
rádcem a oporou starších lidí ve sví-
zelné životní situaci. 

Na letošek má radnice Prahy 3 pro 
seniory připraveny například výlety 
do Železného Brodu, Svijan a Tel-
če nebo přednášku Jak funguje náš 
mozek, která se koná už 14. března 
v informačním centru. Možná největ-
ším lákadlem na duben je pak natá-
čení hudebního pořadu Přijďte večer 
k nám, které se bude konat 5. dubna 
od 15 hodin v hotelu Olšanka. Hos-
ty pořadu budou Karel Štědrý, Jiří 
Štědroň, Eva Pilarová nebo Klára 
Zaňková, a tak je zřejmé, že zazní 
nejkrásnější melodie 50. až 70. let 
minulého století. Programem bude 
provázet Petr Sovič a jeho Golden 
Big Band Prague. Na televizní na-
táčení spojené s autogramiádou pří-
tomných hostů vás srdečně zve mís-
tostarosta Prahy 3 David Gregor, pod 
jehož záštitou se kulturní akce pro se-
niory konají. 

-red-

Slovo z církví

Velká noc
Znovu se chystáme slavit největší svátky křesťa-
nů i židů. Svátky nového života. Svátky vykoupení 
z otroctví. Být otrokem – nebylo to málem horší 
než být mrtev? Muset sledovat, jak trpí, jak jsou 
týráni, zneužíváni moji nejbližší; zakoušet genoci-
du vlastních synů, naděje života? V mnohém se 
tomu podobají ta naše moderní otroctví: závislosti 
na práci, na droze, na úspěchu, na moci, na stra-
chu... Bez naděje na zlepšení. 

Izraelci trpí a úpí ke svému Bohu. A On je vy-
slyšel. Poslal Mojžíše, který – jaký paradox – vy-
chován přímo ve  faraónově domě, v určený čas 
vyzval nejprve k  zřetelnému vyznání jejich víry – 
všechny, kdo chtějí být zachráněni, kdo se chtějí 
odvážit žít ve svobodě. Společenství hodu berán-
ka za dveřmi označenými jeho krví. Tam desátá 
rána nezasáhne. Tam žije dál naděje. Bez před-
pokladů a hmatatelných důkazů. Žije zaslíbením 
a vírou v Něj.

To společenství zpečeťuje pouto poutníků vy-
dávajících se na dlouhou pouť za svobodou. Bu-
dou moc potřebovat tu víru, vzájemnou důvěru 
a odpovědnost jednoho za druhého. K svobodě 
je dlouhé putování... Rok co rok si Izraelci pak při-
pomínají tuto převratnou událost. Dodnes. A činí 
tak spolu s nimi i křesťané. Proč? – Protože chce-
me chválit Boha za vysvobození, kterého se nám 
dostalo. Z otroctví – ze spoutanosti vinou, stra-
chem, z  té či oné závislosti. Ježíš Kristus je náš 
velikonoční Beránek. Vykoupeni Kristovou obě-
tí na kříži jsme posláni odpouštěním měnit zem. 
„Jako Bůh v  Kristu odpustil vám, odpouštějte 
i vy!“ (Koloským 3:13)

Požehnané Velikonoce!

Mgr. Jaromír Strádal, 
farář Druhého sboru Českobratrské církve 

evangelické (ČCE) v Praze 3 – Žižkově

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY PRO SENIORY
1. PŘEDNÁŠKY
  14. března 2016 11.00–12.00 hod.

Informační centrum Praha 3, 
Milešovská 846/1
 „Jak funguje náš mozek“ 
– úvod do paměťových technik 
Přednášející: Anna Kalinová

  22. března 2016 14.00–15.00 hod.
Klub důchodců, Olšanská 7, Praha 3
Velikonoce v zahradě 
Přednášející: Ing. Jiří Savinec

  12. dubna 2016 14.00–15.00 hod.
Informační centrum Praha 3, 
Milešovská 846/1
Léky a doplňky stravy
Přednášející: Mgr. Jana Gregorová

  27. dubna 2016 14.00–15.00 hod.
Informační centrum Praha 3, 
Milešovská 846/1
Jak nespadnout do dluhové 
pasti – přednášející: Mgr. Kristýna 
Schreilová

2. TELEVIZNÍ POŘAD 
PŘIJĎTE VEČER K NÁM 
  5. dubna 2016 14.00–16.00 hod. 

hotel Olšanka

3. VYCHÁZKY
  7. dubna 2016 

Olšanské hřbitovy II
  26. dubna 2016 

Žižkovem po bývalé drážní cestě

4. OSLAVENCI
  28. dubna 2016 – Klub důchod-

ců, Olšanská 7, Praha 3

5. VÝLETY
19. dubna 2016 – Pěnčín, Železný 
Brod, Hrubý Rohozec, Svijany

Na  výlety  se hlaste osobně od 
4. 4. 2016 nebo telefonicky a e-mai-
lem od 5. 4. 2016, a  to u paní Ireny 
Koberové, v  budově ÚMČ Praha  3, 
Seifertova 51, místnost č. 210, v pra-
covní dny mezi 9. a 15. hodinou, tel.: 
222 116 438.

6. PC KURZY 
  Základy práce s internetem 

pro začátečníky 
(představení internetu, práce s pro-
hlížečem a vyhledávači, základní 
práce s emailovou schránkou) 

  Základy práce s tabletem 
pro začátečníky 
(základní ovládání tabletu, jejich 
nastavování, práce s internetem 
a základními aplikacemi) 

  Prezentační techniky 
pro babičky a dědečky
(kurz pro běžné uživatele PC, zdo-
konalení práce s PC, práce s digi-
tální fotografi í a prezentací) 

Na kurzy je možné se hlásit prostřed-
nictvím zápisu do  archu na  vrátnici 
školy na  adrese Lupáčova 1/1200, 
Praha  3 nebo prostřednictvím kon-
taktní osoby Mgr.  Petry Vaňkové 
(email: vankova@lupacovka.cz, tel.: 
777 478 657).

Bytový dům v v Krásově ulici nabízí pečovatelský servis

Na letošek připravila Praha 3 seniorům řadu aktivit

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

 9. út 16.30 Stanislav Kokoška – 
ÚSTR Žižkov za II. světové války
22. út 16.00 Státní památkový ústav 
na Žižkově

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

Volná místa v kurzu španělštiny, na cvi-
čení „pohybem proti stárnutí“, rehabili-
tační cvičení a v kurzu MS WINDOWS 10.

 9. st  Chytrý telefon pokračování
14. po  Internet, PC kurz pro mírně po-

kročilé
16. st 13.00 Cvičení paměti 
20. ne 19.30 Divadlo Kampa předsta-
vení Divadelního spolku Proměna 
„…pozvi mne dál“
30. st 13.00 J. Strádal – Náš osud 

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

 1. út 15.00 výborová schůze
7. po „Karlův most“, sraz ve 14 hodin 
na stanici tramvaje č.9 „Národní diva-
dlo“ (směr Spojovací).
11. pá 16.00 posezení s harmonikou

Až do 9. 6. každý čtvrtek od 14.30 
do 15.15 hod. plavání a rehabilitační 
cvičení na Pražačce

ZÁJMOVÝ KLUB SENIORŮ
Hořanská 2, Praha 3
otevřeno po–pá 13–18 hod.
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Jaké byly Velikonoce na Žižkově
Lidové oslavy kupodivu nezlikvidoval žádný režim ani moderní vymoženosti. 
Únorový masopust na Žižkově byl tím nejlepším důkazem. Také velikonoční 
pomlázka je dosud živý obyčej, byť ve městském prostředí prochází transformací. 
Tradici pomlazení děvčat, panímám a babiček šleháním ale naštěstí nešidí 
ani pánové v metropoli. 

Popeleční středa rázně ukon-
čila masopustní radován-
ky. Křížek na čelo popelem 
z loňských svěcených koči-

ček – prach jsi a v prach se obrátíš 
– a křesťanům nastal čtyřicetidenní 
očistný půst před Velkou nocí. Veli-
konoce jsou svátky proměnného da-
ta, jež určuje první jarní úplněk. Ne-
děle po něm je Hod boží velikonoční. 
Velikonoční pondělí už do církevního 
pašijového týdne nepatří, je to záleži-
tost pouze lidová. Velikonoce tradič-
ně spojují uctívání památky Kristovy 
oběti a zázraku vzkříšení s oslavou ja-

ra, rašících prutů a ratolestí, očistné-
ho ohně, obřadních tradičních po-
krmů a vajec jako symbolu nového 
života. Stejně jako masopust byly ty-
to svátky populární zvlášť mezi ven-
kovským lidem.

Venkovský ráz si v 19. století drže-
ly také okrajové části Prahy, což byl 
tehdy i Žižkov, čtvrť plná strmých úz-
kých uliček, pavlačových domů, dvo-
rů a dvorečků a hospůdek. Žižkovem 
vedla rušná komunikace Vídeňská 
cesta, procházející východní měst-
skou branou a spojující Prahu s Mo-
ravou a Vídní. Kolem této tepny ale 

nebyla souvislá zástavba, stály tu roz-
troušené statky a usedlosti. Obyvatel-
stvo tu tedy nežilo typicky městským 
životem, spíše se podobal tomu ves-
nickému. Nebydlelo tu mnoho majet-
ných měšťanů, spíše městská chudi-
na, která se ale vždy hlásila ke svému 
městu, jímž se Žižkov stal v roce 1881. 
Žižkaperk byla „republika“ veselých, 
poněkud drsných, ale upřímných a sr-
dečných lidiček, kteří se uměli společ-
ně náramně bavit. A to nejen o veli-
konočním pondělí. I v žižkovských 
usedlostech Pražačce, Rajské zahra-
dě, Ohradě a Červeném dvoře samo-

zřejmě pobíhali chasníci s pomlázka-
mi a pomlazovali šleháním děvčata, 
panímámy i babičky. Která žena by 
byla ošizena o tento akt pomlazení 
(pro cizince ovšem zcela nepochopi-
telný!), byla by mrzutá, ba uražená. 
Za vyšlehání dostali pánové odmě-
nu – vařená malovaná vejce, kus ma-
zance nebo velikonoční nádivky „hla-
vičky“ a štamprličku, někdy i pestrou 
pentli na pomlázku. A že se chlapi 
vrátili ze „šmerkusu“ domů poněkud 
unaveni? Inu kořalička provázela řa-
du lidových obyčejů od nepaměti.  

Kamila Skopová 

Infocentrum chystá na březen osvětu i zábavu
V březnu nabídne infocentrum pestrý 
program výstav, projekcí i přednášek: 
například 9. března to bude téma pří-
znaky a prevence a první pomoc u cév-
ní mozkové příhody, 23. března pak 
o první pomoc při úrazech dětí. Oba 
workshopy se konají v rámci programu 
Zdraví na Trojce, který odstartoval už 
loni ve spolupráci s odborem školství 
a zdravotnictví a setkal se s mimořád-
ným ohlasem.

Každé čtvrtletí můžete využít ve spolu-
práci s žižkovskými Mamma Helpka-
mi také poradenství v oblasti prevence 

rakoviny prsu, jehož součástí bude ná-
cvik samovyšetření na fantomovém 
modelu. Lektorkami budou vyléčené 
onkologické pacientky s certifi kátem 
edukátorky. Praha 3 usiluje o maximální 
informovanost a prevenci tohoto nádo-
rového onemocnění.

Cyklus vlastivědných procházek star-
tuje prohlídkou Olšanských hřbitovů, 
zaměřenou na náhrobní témata čerpají-
cí z velikonočních událostí. Provádí Vla-
ďka Holzapfelová. 14. března se můžete 
těšit na přednášku Anny Kalinové o pa-
měťových technikách a 15. března uve-
de publicistka Alice Horáčková v rámci 

autorského čtení svoji knihu Vladimíra 
Čerepková – beatnická femme fatale. 
16. března představí Jarmila Hlavničko-
vá kouzelný květinový ostrov Madeira. 
V průběhu března se navíc konají pro-
jekce fi lmů Tři vzpomínky a Mládí a vidět 
můžete také výstavu akademické malířky 
Ivany Kubíkové, která představí akvare-
lové kresby s námětem Prahy 3. Výstava 
potrvá do konce dubna. 

Sousedské setkání, které se koná 
17. března od 18.00, se bude věnovat par-
ticipativnímu rozpočtu. Těšíme se na 
vaši návštěvu! 

-red-

Na Praze 3 se daří podnikání
Výzkum Město pro byznys 
2015 hodnotí již osmým ro-
kem 205 obcí s rozšířenou 
působností a 22 městských 
částí hlavního města České re-
publiky. Výborné druhé mís-
to patří  letos Praze 3, která 
z loňské šestnácté příčky vy-
skočila na druhou. Za výraz-
ným posunem stojí vysoký 
podíl podnikatelů a fi rem, 
druhý nejvyšší podíl cizinců 
mezi podnikateli a třetí nej-
lepší poměr příjmů a výdajů 
ze všech městských částí. 

 1. místo Praha 5

 2. místo Praha 3

 3. místo Praha 8

 4. místo Praha 2

 5. místo Praha 1

 6. místo Praha 15

 7. místo Praha 7

 8. místo Praha 4

 9. místo Praha 10

10. místo Praha 9

Ve dnech 18. a 19. února navštívil Českou republiku prezident Slovinska Borut Pahor. Během svého pobytu zavítal v doprovodu starostky 
Prahy 3 Vladislavy Hujové i do Národního památníku na Vítkově, aby tam uctil památku neznámého vojína.

ze života Prahy 	
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ÚRYVKY Z PRAŽSKÝCH 
VELIKONOČNÍCH KOLED

Koleda, koleda, pomlázka,
Hody, hody petrklíč
strejček tetku vypráská. 
Nenechte mě s prázdnem pryč.

…

Dobře, strejčku, dobře tak, 
Dejte aspoň pět vajec,
má vás teta poslouchat…
ukrojte mi mazanec…

Ilustrace: Kamila Skopová

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

U KOSTELA NEJSV T JŠÍHO SRDCE PÁN  

A M STSKÁ ÁST PRAHA 3

VÁS ZVOU NA KONCERT

WWW.SRDCEPANE.CZ  |  WWW.PRAHA3.CZ  |  VSTUP ZDARMA

umělecký vedoucí MAREK ŠTRYNCL

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

MEMBRA JESU NOSTRI Dietrich Buxtehude (1637–1707)

15. března 2016 
v 19.30 hodin


