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sloupek

dovolte mi, prosím, dopustit se klišé.  
Jsme na  sklonku starého roku a  spo-
lečně vstupujeme do  roku 2016. Tento 
čas přirozeně svádí k  plánování nejrůz-
nějších předsevzetí a  bilancování uběh-
lých dvanácti měsíců. Pojďme se společ-
ně ohlédnout zpět a  zhodnotit, jaký byl 
rok 2015 z pohledu investic v Praze 3. 

Posledních 365 dní proběhlo ve jmé-
nu menších i větších projektů, které sa-
mozřejmě nevznikly ze dne na den, ale 
jsou zde díky snaze mých předchůdců. 
Některé projekty však nebylo snadné do-
končit, ale podařilo se. Dokončili jsme 
nový bazén pro nejmenší děti na Pražač-
ce, na Jarově vznikla nová budova Ma-
teřské školy V Zahrádkách, a hned opo-
dál stojí družina pro děti školou povinné 
s unikátním sportovním hřištěm na stře-
še. Na  Jarově byla otevřena pobočka 
městské knihovny Vozovna spolu s kul-
turním centrem. Během letních prázdnin 
proběhla také rekonstrukce 7. podlaží 
Polikliniky Vinohrady. Proběhlo i mnoho 
dalších akcí, rekonstrukcí, oprav, které 
vnímají jen ti, kterých se bezprostředně 
týkají, ale je za nimi mnoho hodin práce 
mnoha lidí. Tímto bych chtěl poděko-
vat všem, kteří v minulém roce i nad rá-
mec svých pracovních povinností přispěli 
k  tomu, aby obzvláště některé projekty 
byly dokončeny.

Rok 2016 je rokem panelových domů 
v Praze 3. Započne první etapa revitaliza-
ce, konkrétně vybraných domů v ulicích 
Jeseniova, Ostromečská a Buková. Ná-
jemníci mohou očekávat začátek staveb-
ních prací přibližně v polovině roku 2016.

V  plánu je mimo jiné také rekon-
strukce dalšího podlaží Polikliniky Vino-
hrady a bytového domu Bořivojova 27, 
kde vznikne 26 malometrážních bytů. 
Pro potřeby úřadu bude zrekonstruován 
dům Lipanská 7. Kromě rekonstrukce 
zmíněných budov budeme věnovat po-
zornost také veřejnému prostoru. Roz-
voje a oprav se dočkají parky Parukářka, 
Židovské pece, Rajská zahrada a další. 
Úpravou projde také Komenského a Žiž-
kovo náměstí. Veškeré kroky, které dě-
láme, směřují k cíli, který jsme si vytyčili, 
a to změnit Prahu 3 k lepšímu.

Závěrem bych Vám všem chtěl ze 
srdce popřát do  nového roku hodně 
štěstí, zdraví, pohody a  spokojenosti, 
a také, aby Vám všechny vaše plány, ať 
už osobní nebo pracovní, vyšly co nejlé-
pe a podle Vašich představ.

Ivan HOLEČEK
zástupce starostky

Rozpočet Prahy 3 
počítá s investicemi 
téměř 700 milionů korun
Praha 3 by měla v roce 2016 hospodařit s 1,184 miliardy 
korun, rozpočet by měl být výrazně proinvestiční. Vyplý-
vá to z návrhu rozpočtu na příští rok, který rada městské 
části předložila zastupitelům Prahy 3.

R ozpočet městské části Pra-
ha 3 na rok 2016 má dvě 
hlavní priority. Podob-
ně jako v roce 2015 dodr-

žuje klesající trend běžných výdajů 
na chod úřadu městské části. Cílem 
je v roce 2018 dosáhnout takové vý-
še běžných výdajů, aby je bylo mož-
né pokrýt i bez příjmů z privatizace 
bytových jednotek. Druhou prioritou 
je co nejrychlejší zajištění oprav pa-
nelových domů prostřednictvím plá-
novaných investic tak, aby nedošlo 
ke zpoždění privatizace.

„Rozpočet je sestaven výrazně jako pro-
investiční s tím, že veškeré investice bu-
dou pokryty z vlastních zdrojů, tj. z úspor 
z minulých let,“ vysvětluje zástupce 
starostky pro rozpočet Jan Materna. 
Na kapitálové (investiční) výdaje tak 
má jít 699,7 milionu korun.

Mezi investiční akce, na které pa-
matuje fi nančními prostředky ná-
vrh rozpočtu na příští rok, ale nepat-
ří pouze opravy panelových domů. 
Rekonstrukce je na příští rok naplá-
nována také u bytových domů, které 
zůstanou v majetku městské části – 

jako například 40milionová investi-
ce do opravy domu v Bořivojově 27. 
V rámci investic se rovněž plánu-
je pro příští rok zahájení stavebních 
úprav budovy Lipanská 7 pro potře-
by úřadu městské části. 

Rozpočet však nepočítá jen s opra-
vami domů, umožnit by měl i dal-
ší rozvoj veřejné zeleně, která je pro 
městskou část jednou z priorit. V roce 
2016 MČ zahájí  obnovu několika dal-
ších náměstí v Praze 3 – Kostnického, 
Žižkova náměstí a náměstí Barikád. 

Stanislav Kněnický

Informační centrum 
čeká od února 
rozšíření o suterénní  
prostor
Od února začne rekonstrukce sute-
rénu na víceúčelový multifunkční sál. 
Z  tohoto důvodu bude informační 
centrum uzavřeno. 

Více na str. 3

V Praze 3 bude 
povoleno jen 
pět kasin
Ze sedmi zůstává na  území Pra-
hy 3 pouze pět legálních kasin. Rada 
městské části schválila vyjmout 
na dvou místech z přílohy obecně zá-
vazné vyhlášky HMP dvě provozovny.

Více na str. 2

Viktoria Žižkov 
předala klíče 
od stadionu 
Kvůli nezaplacenému dluhu předal FK 
Viktoria Žižkov třetí městské části klí-
če od stadionu. S  tréninky a  zápasy 
na tomto stadionu však zatím nekon-
čí a snaží se najít mimosoudní cestu 
k vyrovnání s radnicí Prahy 3 ohledně 
nezaplaceného 800tisícového dluhu.

Více na str. 4

Panelový dům v Roháčově 
ulici dostane novou fasádu

říká dabér Bohdan Tůma  str. 11

„Dabing je 
náročný hlavně 
na psychiku,“

Vážení 
přátelé,
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Kompletní seznam a znění usne-
sení RMČ a ZMČ jsou pro obča-
ny Prahy 3 k nahlédnutí na odboru 
občansko správním, oddělení rady a za-
stupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na
www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE

„Kultura na Praze 3 se nadále rozvíjí,“ říká Martin Brožek, předseda 
komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy

Můžete představit náplň činnosti 
komise, jíž předsedáte?
Komise pro kulturu, památkovou 
péči, turistický ruch a zahraniční 
vztahy je iniciativním a poradním 
orgánem Rady MČ Praha 3.

Do působnosti a činnosti komi-
se náleží projednávání kulturních 
akcí pořádané MČ Praha 3 a způsob 
podpory těchto aktivit. Taktéž sle-
duje činnost kulturních organizací 
a zařízení, které MČ založila, zřídi-
la, nebo je vlastní.

Projednává návrhy na udělení 
ocenění a uznání, např. zápis do kni-
hy cti, nebo návrhy názvů ulic, par-
ků a dalších veřejných prostranství. 
Schvaluje podklady pro zpracování 
dat do kroniky MČ Praha 3.

Komise doporučuje podporu 
v oblasti turistického ruchu a spo-
lupráce se zahraničními partnerský-
mi městy a regiony nebo projednává 
koncepci ochrany památek a kulti-
vaci památkové zóny na území MČ 
Praha 3, taktéž posuzuje žádosti 
o dotace z oblasti náplně činnosti 
komise. 

Kolik má komise členů a  kdo v  ní 
zasedá?
Komise má 8 členů a je jmenována 
Radou městské části Praha 3 na zá-
kladě návrhu všech politických sub-
jektů působících v zastupitelstvu 
MČ Praha 3.

Jak často se komise pro kulturu, 
památkovou péči, turistický ruch 
a zahraniční vztahy?
Komise se zpravidla schází jednou 
za dva měsíce, ale v případě potřeby 

je samozřejmost přizpůsobit zase-
dání dle potřeby Rady MČ Praha 3. 
Program jednání, podněty a návrhy 
předkládá místostarosta, v jehož 
kompetenci se příslušná komise na-
chází, tajemník komise, ale i jakýko-
liv její člen.

Jaké dopady má komise na běžný 
život lidí v Praze 3?
Domnívám se, že kultura na Praze 3 
se nadále rozvíjí a refl ektuje potře-
by nejen obyvatel městské části. Pří-
kladem jsou již zavedené kulturní 
akce, jako jsou například Vinohrad-
ské vinobraní, Žižkovské pivobraní 
nebo masopust. O těchto akcích si 
dovolím tvrdit, že mají celopražský 
význam, o čemž svědčí, že jsou pre-
zentovány v turistických příručkách 
a průvodcích. Nemohu taktéž ne-
zmínit fenomén Žižkovského diva-
dla Járy Cimrmana, který se stal na-
ším „národním pokladem“.

Je zde příliš málo prostoru, 
abych zde mohl vyjmenovat všech-
ny kulturní a společenské aktivity, 
avšak mohu slíbit, že do budoucna 
připravujeme mnoho zajímavých 

novinek z oblasti kultury a cestov-
ního ruchu.

Čím by se komise měla zabývat 
v nejbližších měsících? 
Na nejbližším zasedání komise bude-
me projednávat dotační žádosti pro 
rok 2016. V roce 2015 jsme projedná-
vali cca 250 žádosti o dotace na růz-
né kulturní programy a akce. Z toho 
mám velkou radost, jelikož je z toho-
to vidět, a opakuji, že kultura na Pra-
ze 3 se nadále rozvíjí. 

Stanislav Kněnický 

Rada MČ Praha 3
7. 12. 2015

Změna ve funkci předsedy 
výboru pro výchovu 
a vzdělávání
RMČ vzala na  vědomí rezignaci paní 
Marty Vrabcové na funkci předsedkyně 
výboru pro výchovu a vzdělávání a do-
poručila ZMČ zvolit předsedu výboru 
pro výchovu a  vzdělávání z  řad členů 
výboru. Paní Vrabcová zůstává nadále 
řadovým členem výboru.

Odvolání tajemnice výboru 
pro dotační politiku
RMČ doporučuje ZMČ odvolat z pozi-
ce tajemníka výboru pro dotační politi-
ku Mgr. Ludmilu Knížkovou, která kon-
čí pracovní poměr, a  zvolit na  pozici 
tajemníka výboru pro dotační politiku 
Mgr. Janu Šimánkovou. Pozice tajem-
níka výboru ZMČ vykonávají dle záko-
na č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze zaměstnanci úřadu.

Vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele MŠ Na Vrcholu
RMČ schválila realizaci konkurzního ří-
zení na  obsazení funkce ředitelky pří-
spěvkové organizace Mateřská škola, 
Praha  3, Na  Vrcholu 1a/1955. Důvo-
dem rezignace dosavadní ředitelky je 
její odchod do důchodu.

Rada MČ Praha 3
14. 12. 2015

Nový redakční systém 
fotosoutěží pro občany Prahy 3
RMČ schválila smlouvu o dílo, která za-
jišťuje vytvoření unikátního redakčního 
systému pro libovolný počet fotosoutě-
ží pro potřeby MČ Prahy 3. Občané tak 
mohou být prostřednictvím svých PC, 
smartphonu, tabletů či digitálních foto-
aparátů zapojeni do soutěží, které pro 
ně MČ bude připravovat.

Prodej pronajatých bytových 
jednotek 
RMČ doporučuje ZMČ Praha 3 schvá-
lení prodeje pronajatých bytových jed-
notek v domě č.p. 1814 , který je sou-
částí pozemku parc. č. 4021, k.ú. 
Žižkov, Koněvova 146, Viklefova 22, 
Praha 3, dle zák. č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník v platném znění, opráv-
něným nájemcům.

Úprava panelových domů 
Rokycanova, Sabinova, 
Českobratrská a Roháčova
Rada MČ doporučila zastupitelstvu 
schválit veřejné nadlimitní zakázky 
na stavební úpravy panelových domů ul. 
Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10 a Čes-
kobratrská 7, 9 a 11 a Roháčova 34, 36, 
38, 40, 42 a 44. Dojde k  zateplení fa-
sád, výměnu oken v nebytových a spo-
lečných prostorách, výměnu zábrad-
lí na  lodžiích. Vybudují se nové vstupní 
prosklené stěny z  hliníkových profi lů, 
provedeny opravy zádveří objektů včet-
ně položení nové dlažby. Součástí je 
oprava a  zateplení střech, změna kon-
strukce a  zateplení ateliérů v  nástřešní 
části objektu, vyzdění stěn předzahrá-
dek a k úpravě parteru.

KOMISE PRO KULTURU, 
PAMÁTKOVOU PÉČI, 
TURISTICKÝ RUCH 
A ZAHRANIČNÍ VZTAHY

předseda: Martin Brožek
místopředseda: Gabriela Pecićová
členové: Robert Pecka, Ivan 
Holeček, Lukáš Henzl, Matěj 
Stropnický, Alena Hronová, Marcela 
Mojžíšová
tajemník: Eva Hájková
tel.: 222 116 251
e-mail: evaha@praha3.cz

Zastupitelstvo hlavního města 
schválilo návrh RMČ Praha 3 
na zrušení dalších dvou kasin 
Rada městské části Praha 3 požadovala vyjmout dvě místa z obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 10/2013 Sb., stanovující 
místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou 
se stanoví opatření k omezení jejich propagace. Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
schválilo návrh Prahy 3 a zrušilo dvě kasina na adresách Seifertova 465/15 
a Koněvova 2153/227.

V  Praze 3 byly od roku 
2013 zrušeny všechny 
herny a bylo povoleno 
pouze sedm legálních 

kasin. Na základě doporučení bez-
pečnostního grémia RMČ Praha 3 
schválila omezení tohoto počtu 
na pět. Bylo zjištěno, že dvě kasina 
na adresách Seifertova 465/15 a Ko-
něvova 2153/227 neprovozují tzv. 
„živou hru“ a současně byl na těch-
to dvou místech policií zazname-
nán zvýšený počet zásahů. Starostka 
Vladislava Hujová podala na jedná-
ní ZHMP návrh na vyjmutí těchto 
dvou kasin z přílohy obecně závazné 
vyhlášky HMP a členové zastupitel-
stva HMP tento návrh akceptovali. 

Vladislava Hujová k tomu uvá-
dí: „Návrh magistrátního zastupitele 
za TOP 09 pana Manharta, který byl 
schválen Zastupitelstvem hl. m. Pra-
hy a ruší  v celé Praze všechny her-
ny kromě kasin, byl inspirován i naší 

městskou částí, kde máme tento systém 
v platnosti již od roku 2013. Nicméně, 
pokud kasina neprovozují živou hru 
a neplní podmínky bezpečného provo-
zu, je namístě rozhodnout o jejich vy-
jmutí z vyhlášky.“ To se stalo u dvou 
z původních sedmi, která 
byla doposud v provo-
zu v Praze 3. Zůstá-
vá tedy pouze pět 
adres, na kterých 
mohou kasina le-
gálně fungovat 
a ve správním 
řízení minister-
stvo fi nancí zru-
ší dvě nepovole-
ná kasina.

Výherní hrací au-
tomaty jsou třetí měst-
skou částí průběžně mo-
nitorovány. „Již v říjnu 2015 jsme 
informovali Policii ČR, že je zde pro-
vozováno více automatů, než je povo-

leno,“ uvedl Milan 
Jančálek z oddělení 

krizového řízení a in-
formační služby. Na zá-

kladě toho podala starostka 
městské části Vladislava Hujová již 
několik trestních oznámení.

Zrušení kasin je v kompeten-
ci Ministerstva fi nancí ČR. I když 
bude novela vyhlášky v platnos-
ti od 1. 1. 2016, k ukončení provo-
zu dotčených dvou kasin dojde až 
po skončení správního řízení. 

-red-

Od 1. 1. 2016
bude legálně 
v Praze 3 jen 

5 kasin

ilustrační foto
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Veřejná prezentace projektu Táboritská
Zástupci vedení radnice MČ Praha 3 místostaros-
tové Ivan Holeček a Jan Materna se spolu s dalšími 
odborníky a tvůrci architektonického návrhu sešli 
v podvečer 24. 11. 2015 s občany v sále hotelu Ol-
šanka k prezentaci projektu revitalizace panelové-
ho domu Táboritská.

V rámci prezentace byl zájemcům z řad občanů 
představen celý projekt revitalizace fasády domu Tá-
boritská. Kromě místostarostů Holečka a Materny 
byli přítomni odborní zaměstnanci ÚMČ Praha 3 
a rovněž autoři návrhu, pan ing. arch. Petr Benda 
z architektonického ateliéru ABV a ing. Viktor Nýč 
s kolegou ing. arch. Mikulášem Daníkem z fi rmy D 
plus projektová a inženýrská a. s. Detailní prezenta-
ce projektu představila přítomným výsledek revitali-
zace domu, při které budou odstraněny nevyužívané 
lodžie na severním průčelí a budou nahrazeny pro-

sklenou fasádou. Novou podobu získají i obchodní 
prostory v přízemí a v 1. patře.

Po rozšíření průchodu domem na celý panelový 
modul, vybourání stropu a nebytových prostor nad 
schodišti vzniknou také nové průhledy skrz dům. 
Při průchodu schodištěm tak budou moci procháze-
jící například z Baranovy ulice vidět domy v Lupáčo-
vě ulici. Úpravou zmizí i dosavadní nekontrolovatel-
ná zákoutí obou úzkých schodišť. 

Poté byla divákům představena i příprava privati-
zace bytů. V následující diskusi pak všichni protago-
nisté odpovídali na dotazy zúčastněných občanů až 
do vyčerpání otázek z řad tazatelů.

Radnice děkuje zúčastněným občanům za zájem 
a relevantní dotazy. Na webových stránkách radni-
ce jsou prezentované projekty již zveřejněny, aby se 
s nimi obyvatelé domu mohli podrobně seznámit. 

-red-

Informační centrum čeká od února 
rozšíření o suterénní prostor
Z důvodu rekonstrukce suterénu na víceúčelový multifunkční sál bude Informační centrum 
Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad po celý únor uzavřeno. 

V suterénu vznikne prostor 
s kapacitou cca 80 míst, 
který bude sloužit jako 
víceúčelový výstavní sál, 

v němž se budou pořádat různé ex-
pozice, přednášky, projek-
ce, ale i společenské akce 
typu vernisáže nebo rauty. 

„Nový prostor rozšíří využi-
tí informačního centra o další 
možnosti. Rekonstrukcí vznik-
ne multifunkční sál, který 
nabídne ideální podmínky pro 
různé aktivity,“ uvedla starostka 
Vladislava Hujová. Pro hlavní sál 
se počítá s využitím, zejména pro pod-
poru kulturního života v Praze 3. Jed-
ná se o vernisáže, výstavy, představe-
ní umělců z Prahy 3, výstavy školních 
prací z Prahy 3, promítání, prezentace 
a tematické projekce, workshopy, be-
sedy, živá vystoupeni umělců.

Jednoduchou demolici nenosné 
příčky vznikne v traktu podél náměs-
tí Jiřího z Poděbrad prostor rozměrů 
cca 20 x 4,6 metru. Sál bude mít stup-
ňovitou podlahu se třemi úrovněmi 

s výškovým 
rozdílem 15 cm, 
pro vyrovnání výš-
kového rozdílu jsou 
navrženy krátké rampy. Su-
terénní prostory budou s in-
focentrem v přízemí spojeny 
pomoci navrhovaného schodiště 

a výtahu. Ty 
jsou vloženy 
do místnosti těs-
ně se přimykající 
k hlavnímu sálu. 
Další prostory 
v suterénu bu-
dou sloužit jako 
zázemí pro mul-

tifunkční sál – tj. 
kuchyňka, příležitostná 

šatna pro účinkující, šatna pro 

návštěvníky, sklady apod. Z navrho-
vaného sálu bude možný i druhý úni-
kový východ směrem na společnou 
domovní komunikaci a hlavní domov-
ní schodiště. 

Infocentrum bude vzhledem k re-
konstrukci fungovat od 1. března 
v omezeném provozu. O ukončení 
prací a otevření nového sálu se do-
zvíte na webu Prahy 3 nebo v dalších 
číslech Radničních novin. 

Martin Hošna

Suterén bude sloužit jako multifunkční 
sál pro výstavy, přednášky nebo besedy

V listopadu se na radnici slavily jubilejní svatby

V listopadu přivítala obřadní síň radnice třináct manžel-
ských dvojic, které tu slavily své kamenné, dia mantové, 
smaragdové a zlaté svatby a znovu si tak připomenuly 
svoje odhodlání jít spolu životem ve vzájemném porozu-
mění a lásce.

Dne 10. listopadu oslavili kamennou svatbu (65 let) Jaroslav 
a Olga Kouřímských, diamantovou (60 let) Antonín a Marie 
Lapáčovi, smaragdovou (55 let) Pavel a Renata Dolejšovi, zla-
tou (50 let) Jiří a Markéta Mandovi a Josef a Anežka Benešovi.

Dne 24. listopadu oslavili kamennou svatbu Václav a He-
lena Trunečkovi, diamantovou Zdeněk a Jindra Šimákovi, 

Miloslav a Věra Uhlířovi a Václav a Jarmila Horských, sma-
ragdovou Jan a Věra Smutných a Karel a Anna Kutovi, zlatou 
Vlastimil a Leonie Hončovi a Miroslav a Julie Houškovi.

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho lásky, zdraví 
a životních sil. 
 -red-
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Skauti si připomněli Jaroslava Foglara
Praha 3 darovala skautům na adventním večeru v infocentru fi gurky Rychlých šípů.

Odkaz Jaroslava Foglara 
byl tématem adventní-
ho večera pod názvem 
Vánoce (nejen) s Rych-

lými šípy, který se konal 16. 12. v In-
formačním centru Praha 3. Kro-
mě díla legendárního spisovatele 
a skautského vůdce si na akci jeho 
příznivci připomněli i zrod kultov-
ního kresleného seriálu Rychlé šípy 
před 77 lety. 

V průběhu komponovaného veče-
ra převzali rovněž zástupci českého 
skautingu fi gurky Rychlých šípů ze 
Žižkovského betléma.

Starostka Vladislava Hujová při 
předání fi gurek starostovi českých 
skautů Josefu Výprachtickému uved-
la, že Jaroslav Foglar bydlel v Křišťa-
nově ulici na Žižkově a je ráda, že se 
skauti scházejí právě na Praze 3, kde 
tento významný spisovatel žil.

Foglarovy Rychlé šípy začaly vy-
cházet 17. 12. 1938 jako kreslený seriál 
časopisu Mladý hlasatel a dokázaly 
ovlivnit generace čtenářů. Podle sta-
rosty Junáka Josefa Výprachtického 
inspirovaly hodně kluků, aby se stali 
skauty.

Akce si nenechal ujít ani býva-
lý člen Foglarova oddílu Dvojka, 

spisovatel a historik Jaroslav Čvanča-
ra, který zdůraznil význam skautingu. 

„Spoustu věcí jsem si z něho odnesl do ži-
vota, za hlavní považuji to, že podaná ruka 
platila jako slib, že se plnilo dané slovo,“ uve-
dl rodák ze Žižkova a člen správní rady 
Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Součástí programu večera, kterého 
se zúčastnil také nejstarší český skaut 

98letý Eduard Marek, bylo vyhodno-
cení dvou poznávacích a pátracích 
her pod názvem Po stopách Bratrstva 
Kočičí pracky a netradiční vědomost-
ní kvíz pro návštěvníky.

Na místě byly k vidění i nejrůz-
nější hlavolamy – „ježci v kleci“. 

Účastníkům setkání také zazpíval no-
vou píseň „Díky za Rychlé šípy Jane 
Fischere“ její autor Slavomil Janov, 
který společně s 48. klubem oldskau-
tů Jestřábi a MČ Praha 3 komponova-
ný večer v infocentru připravil. 

Stanislav Kněnický

zpravodajství

SKAUTSKÁ STŘEDISKA A ODDÍLY V PRAZE 3

4. přístav J. Nerudy
Albatrosové, Bobři, 
Kačky, Rackové, Želvy
Pitterova 1
www.4pvs.nipax.cz

Maják
Lumturo – 49. dívčí oddíl 
a 378. chlapecký oddíl
Nitranská 16
www.lumturo.cz

Gatagéwa
Stopaři, Měsíční 
paprsek, Skauti sv. Jiří
Husitská 44 + KCMT 
na Jižním Městě
www.skautabs.cz/
gatagewa

Stovka
Stopaři – 150. oddíl 
skautů a skautek
Hořanská 2
www.stoparipraha.cz

61. středisko Vítkov
1. oddíl skautů Nik, 84. 
oddíl skautek Amazonky
Pitterova 1 (klubovna 
Korunní 60, Praha 2)
www.vitkov61.cz

Blaník
Scarabeus
nám. Jiřího z Poděbrad, 
suterén kostela 
Nejsv. Srdce Páně
scarabeus.aspone.cz

FK Viktoria Žižkov předala Praze 3 stadion, právníci 
pracují na smírném řešení sporu o vyrovnání dluhu
Fotbalový klub Viktoria Žižkov 
předal 23. 11. městské části klí-
če od stadionu v Seifertově ulici. 
S tréninky a zápasy na tomto sta-
dionu však zatím nekončí a snaží 
se najít mimosoudní cestu k vyrov-
nání s radnicí Prahy 3 ohledně ne-
zaplaceného 800tisícového dluhu. 
Nárok na žalovanou dlužnou část-
ku za nájem areálu stadionu přiznal 
v srpnu městské části prvoinstanč-
ní soud.

„Pokud by fotbalový klub začal dluh 
splácet, radnice by mu mohla umožnit 
odehrát další sezónu opět na stadionu. 
Klub by však musel za jednotlivé zápasy 
či tréninky platit určenou částku, která 
by mu byla přímo fakturována,“ vysvět-
luje případný další postup radnice 
zástupce starostky pro majetek Ale-
xander Bellu.

Část současného dluhu na-
vrhuje městská část klubu spla-
tit přímo a část dluhu by byla roz-
ložena do splátkového kalendáře. 

Jednorázové faktury za užívání sta-
diónu by fotbalová Viktoria Žižkov 
platila až do doby, než se situace 
klubu ekonomicky zkonsoliduje.

V současnosti si stadion v Seifer-
tově ulici pronajímá klub Fotbalo-
vé národní ligy FK Slavoj Vyšehrad. 

Předání stadionu ze strany FK Vik-
toria Žižkov považuje Bellu za důle-
žitý krok – nové majetkové poměry 
umožní podle něj mimo jiné přesně 
zjistit reálné náklady na provoz sta-
dionu. 

-sak-

Rekonstrukcí komunikace vznikl 
nový vstup na cyklostezku
Přestavbou části ulice Lukášova 
na pěší zónu vzniklo po několika le-
tech příprav nové schodiště s ram-
pou, která umožní bezbariérový 
vstup na cyklostezku pod Vítkovem. 

V lednu bude zkolaudováno nové 
schodiště a přilehlé okolí v ulici 
Lukášova, které umožní průchod 
z ulice Lukášova na stávající cyk-
lostezku pod vrchem Vítkov. Došlo 
k odstranění stávajícího betonové-
ho schodiště včetně zábradlí, místo 
něhož se vybudovalo nové, přímé 
dvouramenné s podestou, rozšířené 
o pobytové mezipodesty s vyvýšený-
mi sedacími stupni s lavičkami. No-
vou podobu získaly také šikmé sva-
hy, které byly zpevněny geotextilií.

„Dosud končila Lukášova ulice 
jako slepá komunikace na hraně par-
ku Vítkov, touto stavební úpravou 
došlo k propojení parků Parukářky 
a Vítkova. V ulici Lukášova byly na-
místo nevyhovujících dřevin dosázeny 
nové stromy, samotná plocha ulice je 
navržena jako pěší zóna s omezeným 
vjezdem vozidel pro zásobování a rezi-
denty,“ vysvětlil zástupce starostky 
Ivan Holeček. 

Náklady na stavbu, která trvala 
od září roku 2015, byly spolufi nanco-
vány z dotace v rámci Operačního pro-
gramu Praha – Konkurenceschopnost. 

V příštím roce bude následovat 
vstup z ulice Pod Vítkovem a Jero-
nýmova. 

-ham-

Návrh výstavby obytného domu Jeseniova 38 je stále upravován

Městská část Praha 3 v roce 2014 
do veřejného referenda na ochranu 
zeleně Parukářky zahrnula souhla-
sem společnosti WH Estate i část 
stavebních pozemků investora, 
avšak pro nízkou účast nebylo re-
ferendum účinné.

Investor WH Estate již déle než 
dva roky upravuje návrhy na stav-
bu obytného domu s adresou Jeseni-
ova 38 na pozemcích, které původně 
patřily Českému rozhlasu. Původní 
varianty vycházely objemově z mož-
ností platného územního plánu 

a navrhovaly dvanáctipodlažní ob-
jekt, který zastavoval celý pozemek 
včetně příkré části bývalého lomu. 
Po konzultacích s Institutem pláno-
vání a rozvoje HMP, městskou částí 
Praha 3 a po veřejném slyšení na na-
ší radnici postupně opustil koncept 
terasového domu ve svahu a projekt 
upravil až do podoby kompaktní 
budovy o sedmi nadzemních podla-
žích, která nechává ozeleněný svah 
volný (viz obrázek). 

Poslední varianta nepřevyšuje 
sousední „žluté domy“, které mají 
devět nadzemních podlaží a ani te-
meno Parukářky. Investor v návrhu 
prodloužil Kaplířovu ulici veřejným 
schodištěm, které zpřístupní Paru-
kářku z dolního Žižkova, upravil 
křižovatku tak, aby upřednostňova-

la a chránila chodce, a doplnil bez-
pečnostní prvky u vjezdu do garáží. 

Další stupňování požadavků 
na stavebníka s cílem, aby svůj ná-
vrh dále radikálně zmenšil, může pa-
radoxně vést k pravému opaku.

Vedení samosprávy musí v tuto 
chvíli zodpovědně zvážit, jak s in-
vestorem jednat, zda přijmout je-
ho vstřícné řešení, nebo se přidat 
na stranu stále nespokojených kri-
tiků projektu, kteří nemají opo-
ru v územním plánu ani v zákoně. 
K radikálnímu postupu jsou pou-
ze nástroje dané stavebním záko-
nem, tedy práva účastníka v územ-
ním řízení a účastníka ve stavebním 
řízení. Pokud těchto práv účastník 
řízení využije, zcela jistě dosáhne 
zpoždění realizace stavby o jeden až 

dva roky. Na podkladě zkušeností 
z mnoha podobných kauz se dá ale 
očekávat, že realizaci projektu vyho-
vujícího územnímu plánu se nako-
nec zabránit nedokáže. Navíc exis-
tuje možnost návratu od sníženého 
projektu (7 NP) k záměru v původ-
ním rozsahu a výšce (12 NP). V pří-
padě, že by se realizaci přeci jen 
podařilo zabránit, může vlastník 
pozemku podle stavebního zákona 
po městské části soudně domáhat 
náhrady ušlého zisku. I takové pre-
cedenty již v Praze existují. Také ne-
ní od věci zdůraznit, že předmětný 
areál je klasický brownfi eld se všemi 
jeho potenciálními negativy, přede-
vším bezpečnostními riziky pro ob-
čany Prahy 3. 

-red-

Nové sošky 
Rychlých šípů 
z Žižkovského 
betléma pře-
dala staros-
tovi českých 
skautů Josefu 
Výprachtickému 
starostka Pra-
hy 3 Vladislava 
Hujová

ilustrační foto
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Kulturní nabídka Prahy 3 
se bude zpestřovat a rozšiřovat
Od nového roku začne fungovat nová příspěvková organizace Prahy 3 Za Trojku. 
O náplni činnosti, fungování a zaměření se rozhovořil více nový ředitel Jiří Snítil. 

Od nového  roku se sloučí příspěv-
kové organizace Junior klub a Atri-
um do  jedné s  názvem Za  Trojku. 
Obě dvě se od sebe lišily, co se týká 
dramaturgie. Máte už představu, 
co bude cílem nové příspěvkovky?
Nově vzniklá příspěvková organi-
zace Za Trojku má jasně stanove-
ný předmět činnosti ve zřizovacích 
listinách. Tím jsou také defi nová-
ny hlavní cíle, tedy zajišťování kul-
turního vyžití a zájmové činnosti 
pro obyvatele i návštěvníky Prahy 
v oblasti hudební, taneční, diva-
delní, vzdělávací, výstavní a spo-
lečenské. Žižkovské Atrium pů-
sobí na pražské kulturní scéně již 
od roku 1984 a je zavedenou znač-
kou v oblasti pořádání koncertů 
klasické hudby a již tradičním vý-
stavním prostorem. Toto zaměření 
budeme s určitými změnami rozví-
jet i v budoucnosti. Junior klubu 
končí smlouva s Palácem Akropo-
lis, ze které plynula povinnost po-
řádat značné množství akcí právě 
v prostorách Akropolis. Tato změ-
na nám dává do budoucna více vol-
nosti zaměřit se na vlastní drama-
turgii, která by měla zahrnout širší 
oblast kultury, než tomu bylo do-
posud. K tomu jistě také přispěje 

i nedávno otevřený prostor Kultur-
ní centrum Vozovna. Sál v suterénu 
je vhodným místem pro pořádání 
komorních hudebních, divadelních 
i vzdělávacích aktivit. Za Trojku 
bude i dále s Palácem Akropolis 
spolupracovat a návštěvníci se mů-
žou těšit například na další ročník 
festivalu integrace Slunce. Z hledis-
ka dramaturgie budeme tedy vychá-
zet z toho dobrého, co se v obou 
organizacích podařilo s tím, že dra-
maturgickou skladbu budeme dále 
zpestřovat a rozšiřovat.

Co všechno bude 
organizace pořádat 
a kde bude sídlit?
Jak jsem již nazna-
čil, Za Trojku bu-
de pořádat roz-
manité kulturní 
a společenské ak-
ce pro široké spekt-
rum cílových skupin 
obyvatel. Sídlit bude 
v nově otevřeném Kul-
turním centru Vozovna.   

Která témata pro vás budou 
stěžejní, co se týká detailnější 
koncepce?

Aktuálně absol-
vuji celou řadu 
jednání se zá-
stupcem starost-
ky pro oblast kul-
tury panem Bel-

lu, a vedoucí odbo-
ru kultury městské 

části paní Hájkovou. 
Na těchto schůzkách pro-

bíráme samozřejmě i koncepci, se 
kterou jsem šel do výběrového říze-
ní, a diskutujeme o našich předsta-
vách spolupráce Za Trojku a odbo-

rem kultury. Jako jedno z témat, 
která zaznívají, je atraktivní nabíd-
ka kulturních akcí pro turisty a na-
vázání spolupráce se soukromým 
sektorem (kavárny, restaurace, ho-
tely atd.). 

Jaké kulturní události bude v  bu-
doucnu příspěvková organizace 
primárně podporovat?
Nechceme se dopředu vymezit vůči 
žádnému typu kulturních akcí. 
Obecně řečeno to ale budou udá-
losti, které jsou tematicky propoje-
né s Prahou 3, její historií a součas-
ností. Prostřednictvím kulturních 
akcí chceme veřejnosti ukazovat je-
dinečnou tvář Prahy 3. 

Které akce, jež pořádal Junior 
klub a  Atrium, budou zachovány, 
a které naopak ne?
Nyní stále analyzuji, jaké akce obě 
organizace pořádaly a s jakými vý-
sledky a ohlasem veřejnosti. Nechci 
činit závěry, které by se mohly uká-
zat jako nesprávné. Mým cílem je 
zachovat to dobré.

Jak se bude organizace Za Trojku 
podílet na  velkých kulturních ak-
cích, co pořádá Praha 3?

Dle mého názoru by se Za Trojku 
určitě na velkých a významných ak-
cích podílet měla už proto, aby kul-
turní akce pořádané pod hlavičkou 
Prahy 3 měly společný ráz. Konkrét-
ní forma spolupráce vzejde z jedná-
ní s příslušnými odbory a zástupci 
Prahy 3. 

Jakým způsobem bude probíhat 
propagace akcí?
Propagace akcí souvisí s tématem bu-
dování značky Za Trojku. V minulém 
týdnu bylo vybráno nové logo, které 
bude základem pro jednotný vizuální 
styl organizace. Dalšími kroky bude 
vybudování webových stránek, profi -
lů na sociálních sítích, navázání spo-
lupráce s kulturními informačními 
portály a přehledy, pražskými rádii 
atd. Součástí této komunikace bude 
i výše zmíněné navázání spolupráce 
s restauracemi, kavárnami atd. Kro-
mě toho chceme samozřejmě pub-
likovat na stránkách městské části 
Prahy a Radničních novin. Shrnuto 
a podtrženo, chceme být vidět! 

Bude se podílet organizace Za Troj-
ku i na celopražských akcích?
Je to naším cílem. 

Martin Hošna

Sportovní areály Prahy 3 budou 
pro veřejnost atraktivnější
Nový ředitel Sportovního a rekreačního areálu Pražačka Václav Bartásek představil své vize 
a uvažované změny způsobu využití sportovišť třetí městské části.

Od 1. prosince jste ředitelem Spor-
tovního a  rekreačního areálu Pra-
žačka (SARAP). S jakým hlavním cí-
lem nastupujete do této organizace?
Prioritou Sportovního a rekreační-
ho areálu Pražačka je snaha stát se 
nositelem vysoké úrovně sportovní 
a rekreační činnosti i určitých no-
rem chování. Sportovně rekreační 
areál nemůže nabízet pouze základ-
ní potřeby, musí být schopen nabíd-
nout i přidanou hodnotu, která ho 
učiní zajímavějším.

Koupaliště Pražačka je vyhláše-
né svou čistou a  teplou vodou 
a  krásným výhledem na  Prahu. 
Naopak návštěvníci s malými dět-
mi však v  jeho areálu postrádají 
vodní atrakce. Co v  tomto ohledu 
chystáte na příští sezónu?
Nemůžeme, a ani se nechceme po-
rovnávat s aquaparky, prostorově 
jsme zde omezeni. Plánujeme re-
konstrukci venkovního koupaliště. 

Zde by mohl být prostor ke zváže-
ní nějaké menší atrakce.

Letos v  listopadu se na Pražačce 
otevřel nový krytý bazén pro pla-
vání kojenců. Jaký zájem je ze 
strany veřejnosti o tuto novinku?
O potřebě kojeneckého bazénu se 
hovoří delší dobu. Není tedy pře-
kvapením, že od počátku je o tuto 
službu obrovský zájem, obsazenost 
je téměř maximální. Jedná se o spe-
cifi ckou formu výuky, která je zajiš-
ťována odbornou asistencí ve spo-
lupráci s Baby cluby. Zároveň tento 
projekt naplňuje jeden z cílů SARA-
Pu – poskytovat co nejširší a zároveň 
co nejkvalitnější služby veřejnosti.

Bude naopak váš areál nabízet 
v  novém roce také speciální pro-
gramy pro seniory?
Je to o potřebách a uspokojení veš-
keré veřejnosti, tedy i seniorů. Už 
nyní máme ve vnitřním bazénu vy-

hrazeny hodiny 
pouze pro seni-
ory. Navíc seni-
oři mohou samo-
zřejmě využívat 
i hodiny vyhraze-
né pro veřejnost, 

i když chápeme, že to není tak 
komfortní.

Uvažujete o  změnách způso-
bu využití sportovišť na Pražačce 
a v Rajské zahradě?
Do budoucna plánujeme vytvořit 
např. lední plochu v areálu stadio-
nu na Pražačce nebo rozšířit prosto-
ry pro aktivní odpočinek v Rajské za-
hradě. Jinak o zásadních změnách 
neuvažujeme, spíše bychom se chtě-

li zaměřit na aktivní přístup k pro-
pagaci, modernizaci pro-

středí tak, aby byly are-
ály, které má SARAP 

svěřeny do správy, 
v očích veřejnosti 
co nejatraktivněj-
ší. Je třeba si uvě-
domit, že SARAP 
spravuje kromě 

areálu na Pražačce 
a od listopadu pře-

vzatého stadionu Vik-

torie Žižkov také jedinečné prostředí 
Rajské zahrady, dopravní hřiště v Jil-
mové a teenagerský park v Habrové. 
Možnosti sportování a relaxace v Pra-
ze 3 jsou opravdu široké, jen je potře-
ba najít tu správnou cestu.

Sportovní a rekreační areál Pražač-
ka převzal v listopadu od FK Vikto-
ria Žižkov fotbalový stadion v Sei-
fertově ulici. Jaké další kroky vás 
v souvislosti s tímto novým sporto-
vištěm ve vaší správě čekají?
V této chvíli velmi podrobně ma-
pujeme aktuální stav stadionu. Už 
nyní je ale patrné, že rekonstruk-
ce stadionu je do budoucna ne-
vyhnutelná, na tom se shodneme 
i se zřizovatelem – městskou čás-
tí Praha 3. Hlavním cílem zůstává 
zachování fotbalu na Žižkově, vy-
užití potenciálu stadionu v cent-
ru Prahy a zároveň tradice fotbalu 
na Žižkově. 

Stanislav Kněnický

Organizace 
Za Trojku se 
bude podílet 

i na celopražských 
akcích

Možnosti
sportování 

a relaxace jsou
v Praze 3 opravdu 

široké
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téma měsíce

Prioritami rozpočtu na příští rok jsou 
investice do oprav bytových domů a do škol
Rada městské části předložila zastupitelům Prahy 3 návrh rozpočtu na rok 2016, který v oblasti 
investičních výdajů vyčleňuje nejvíce peněz do oblasti bydlení a školství. 

Zastupitelé dostali ke schválení návrh 
rozpočtu s celkovými výdaji ve výši 
1 184,5 mil. Kč a příjmy 651, 9 mil. Kč. 
Rozpočet je sestaven tak, že rozdíl 

mezi výdaji a příjmy ve výši 532,6 mil. Kč je kryt 
zapojením vlastních zdrojů – zůstatků z minu-
lých let, které jsou úsporami za minulá období.

Příjmy rozpočtu tvoří daňové (60,2 mil. Kč) 
a nedaňové příjmy (31,5 mil. Kč), dotace z roz-
počtu hlavního města Prahy (217,1 mil. Kč) 
a převody fi nančních prostředků z vedlejší hos-
podářské činnosti (266,0 mil. Kč). Ty tvoří pře-
devším příjmy za prodeje bytových jednotek 
(263,0 mil. Kč). Jako letos, tak i v návrhu roz-
počtu na příští rok jsou do jeho příjmové čás-
ti zapojeny výnosy ze Zóny placeného stání 
ve výši 16 milionů korun.   

Výdaje navrhovaného rozpočtu se dělí 
na běžné (provozní) výdaje (466 mil. Kč) a ka-
pitálové (investiční) výdaje (699,7 mil. Kč). 
Samostatně sledovanou částí výdajů jsou ještě 
odpisy nemovitého majetku příspěvkových or-
ganizací (18,7 mil. Kč).

Běžnými výdaji jsou především náklady 
spojené se zajištěním běžného provozu úřadu 
městské části a udržbou majetku městské části. 
Výrazně se na nich ale podílejí  i výdaje na pří-
spěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je 
MČ Praha 3 – na zajištění provozu mateřských 
a základních škol, kulturních, zdravotnických 
a sociálních zařízení a na jejich nutné opravy 
a údržbu. 

„Současné vedení Prahy 3 se zavázalo snižovat 
běžné výdaje, slib ale neplní. Praha 3 obdržela na rok 
2016 o 31 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2015 z hl. 
města Prahy na běžné výdaje, přesto ještě 41 mil. Kč 
přesouvá z prodeje bytů do spotřeby. Odkud bude Pra-
ha 3 čerpat fi nance, až ukončí privatizaci?“ uvedl 
Tomáš Mikeska, člen fi nančního výboru za opo-
ziční ŽNS.

V rámci schváleného rozpočtu pokraču-
je trend snižování běžných výdajů v souladu 
s prioritami vedení radnice. Po loňském snížení 
o 15 % následuje letos snížení o další 2 %.

Nejvýznamnější složkou kapitálových (inves-
tičních) výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016 
jsou investice do rekonstrukce panelových domů 
(298,6 mil. Kč) a do oblasti školství (120,3 mil. Kč).

Například na obnovu bloku panelových 
domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, 
Sabinova 8, 10 je vyčleněno 70 milionů korun, 
obnova panelového domu Jeseniova 37, 39, 41, 
Ostromečská 3, 5 přijde na 66,8 mil. Kč. V ob-
lasti nebytových prostor bude také v roce 2016 
pokračovat rekonstrukce Polikliniky Vinohrady 
(8 mil. Kč), rozpočet počítá na příští rok i s re-
konstrukcí sálu a zázemí kina Aero (5 mil. Kč, 
celkové náklady 15 mil. Kč).  

Na obnovu historických oken a vestavbu výta-
hu pro ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – objekt 
Perunova je navržena investice ve výši 21 milionů 
korun. Dvacetimilionová investice je připravena 
i pro ZŠ a MŠ Chelčického – objekt Žerotínova, 
kde se kromě výměny oken počítá s rekonstrukcí 
střechy včetně zateplení. Nejvyšší částka v oddíle 
Vzdělávání a školské služby – 29 milionů korun – 
je určena na rekonstrukci kuchyně, suterénu a vý-
stavbu sauny v ZŠ a MŠ Jarov.  

„Městská část ale nehodlá v příštím roce investo-
vat pouze do bydlení a školství, ale v souladu s dlou-
hodobou prioritou chce pokračovat i v dalších in-
vesticích do veřejného prostoru,“ říká zástupce 
starostky pro investice Jan Materna.

Kromě výše zmíněných oblastí návrh roz-
počtu Prahy 3 na příští rok počítá také s investi-
cemi do vzhledu městské části a veřejné zeleně 
(63,3 mil. Kč) a do sportovních zařízení v majet-
ku obce (14 mil. Kč). Například na obnovu cestní 
sítě včetně zpevnění svahu a tobogánu na Paru-
kářce je určeno 6 milionů korun, na obnovu par-
ku na náměstí Barikád 6,5 mil. Kč a na propojení 
cyklostezky v ulici Jeronýmova 8,6 mil. Kč.

Na rekonstrukci povrchu fotbalového hřiště 
s umělým trávníkem ve Sportovním a rekreač-
ním areálu Pražačka rozpočet vyčlenil 12 milio-
nů korun, i když se počítá s úhradou velké části 
této sumy z dotace. 

-red-

Návratná fi nanční výpomoc 
z Fondu obnovy a rozvoje
Lhůta pro podání žádostí o návratnou fi nanč-
ní výpomoc z Fondu obnovy a rozvoje MČ 
Praha 3 končí 31. 1. roku, na který je posky-
tována. O žádosti bude rozhodnuto do 31. 3. 

Aktuální program pro čerpání fi nanční výpomo-
ci z  tohoto fondu umožňuje prostředky použít 
na následující účely:
a) opravy a údržbu střešních konstrukcí, střešní 

krytiny a komínových těles,
b) opravy a údržbu zateplení plášťů budov,
c) výměnu a  opravy výplní otvorů budov (okna, 

dveře, vrata),
d) opravy základů budov (např. odvlhčení zdiva, 

izolace, omítky apod.),
e) opravy společných prostor domu (sklepních 

prostor),
f) opravy společných prostor domu (chodeb, 

schodišť),
g) rekonstrukce a výměny stoupaček vody, ka-

nalizace, plynu a  elektro, včetně budování 
nových přípojek do objektů,

h) plynofi kaci objektů a na zřízení topného sys-
tému na  plynná paliva, el. energi nebo jiná 

ekologická topná média (v  případě zásahu 
do  fasády domu je nutno vyjádření Odboru 
památkové péče MHMP),

i) opravy a výměny stávajících výtahů,
j) zřizování nových osobních výtahů,
k) stavební úpravy pro výstavbu nových výtahů,
l) rekonstrukce a úpravy vnitrobloků nebo předza-

hrádek k objektům přiléhajících, včetně zařízení 
pro kompostování,

m) opravy a rekonstrukce uměleckých děl insta-
lovaných na domě,

n) podporu originálních kulturních a architekto-
nických záměrů,

o) zhotovení projektové dokumentace pro účely 
zvlášť cenných kulturně-historických památek.

Oznámení o výsledku bude žadateli do  tří týd-
nů od rozhodnutí odesláno písemně, proti roz-
hodnutí se nelze odvolat. Žádosti o návratné fi -
nanční výpomoci v  této oblasti je třeba doručit 
Odboru územního rozvoje městské části Pra-
ha 3, posuzovat je bude Výbor pro územní roz-
voj ZMČ Praha 3.

Městská část eviduje na rok 2016 
433 žádostí o dotace
Do 15. 12. 2015 bylo možné podávat žádosti o dotace. Celkový počet evidovaných žádostí 
je 433, z toho 120 žádostí z dotačního programu pro oblast kultury, 71 žádostí z dotačního 
programu volnočasových aktivit dětí a mládeže, 131 žádostí z dotačního programu pro ob-
last tělovýchovy a sportu, 34 žádostí z dotačního programu pro oblast životního prostředí 
a 77 žádostí z dotačního programu pro sociální oblast a zdravotnictví.

Všechny formálně správné žádosti budou vyhodnoceny příslušnými komisemi, resp. výbory, o defi ni-
tivním schválení či neschválení bude rozhodovat Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém jednání v březnu 
2016. Žadatelé pak do tří týdnů od rozhodnutí obdrží písemné oznámení o poskytnutí či neposkytnutí 
dotace. Úspěšní žadatelé uzavřou s MČ Praha 3 veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě jim bude 
do čtrnácti dnů od podpisu vyplacena dotace. 

Péče o veřejnou zeleň – věc veřejná, i odborná
Po  úspěšných minulých třech ročnících konfe-
rence, které pořádala Společnost pro zahrad-
ní a  krajinářskou tvorbu ve  spolupráci s  měst-
skou částí Praha 3, se uskuteční 19. ledna 2016 
od 8.00 hod. v hotelu Theatrino, Bořivojova 53, 
Praha  3 další konference, tentokrát zaměřená 
na péči o veřejnou zeleň, která je koncepční, kva-
litní a smysluplná. Mimo řady odborníků přislíbila 

účast i starostka MČ Prahy 3 Vladislava Hujová. 
Na programu budou mj. přednášky o koncep-

ci péče o veřejnou zeleň v Praze 3, o vzniku studií, 
o nástrojích pro efektivní správu zeleně či o typiza-
ci a typologii sídelní zeleně. Na závěr konference je 
plánovaná panelová diskuse.

Zájemci o  účast se mohou přihlásit vyplněním 
on-line přihlášky na www.szkt.cz. 

Doprava

v

Doprava

Doprava

Zdravo

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2016

BĚŽNÉ VÝDAJE V ROCE 2016
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zpravodajství

Na Jarově se otevřelo Kulturní centrum 
Vozovna s moderní knihovnou
Nové kulturní centrum s pobočkou městské knihovny pro 14 tisíc svazků začalo sloužit od 30. 11. 
veřejnosti z třetí městské části. Moderní prostory v ulici Za Žižkovskou vozovnou 18, které nabíze-
jí návštěvníkům možnost prostupování zón knihovny i centra, vybudovala městská část Praha 3. 
Podobný model funguje s úspěchem již řadu let například ve Skandinávii.

Slavnostního otevření Kultur-
ního centra Vozovna se kro-
mě ředitele Městské knihov-
ny v Praze Tomáše Řeháka 

zúčastnili i zástupci radnice Prahy 3.
„Věřím, že tento prostor bude skuteč-

ně žít a stane se pro lidi důležitým místem 
na mapě jejich domovů,“ řekl v úvodu 
ředitel Tomáš Řehák.

Starostka Prahy 3 Vladislava Hu-
jová zdůraznila, že pro oblast Jaro-
va se zde otevírá úplně nová kapito-
la, a věří, že se do nového kulturního 

centra lidé naučí chodit nejen kvů-
li knihám, ale i kvůli kulturním zá-
žitkům. Pozvala je také k návštěvě 
nedalekého vnitrobloku Za Žižkov-
skou vozovnou, který po rekon-
strukci v roce 2012 získal ocenění 
Park roku. 

Její zástupce Ivan Holeček, kte-
rý má na starosti investice, připo-
mněl, že rekonstrukce bývalé samo-
obsluhy v přízemí s mrazáky v sute-
rénu na objekt kulturního centra by-
la velmi náročná. Poděkoval při této 

příležitosti i obyvatelům zdejšího do-
mu za trpělivost, se kterou snášeli sta-
vební práce.

Otevřené Kulturní centrum Vo-
zovna se do budoucna stane místem 
konání nejrůznějších akcí. Podle zá-
stupce starostky Alexandera Bellu, 
v jehož kompetenci je oblast kultury, 

je klíčová přítomnost nové, moder-
ní knihovny propojené s kulturním 
centrem. To má připravovat progra-
my pro děti, pro školy, bude v něm 
i prostor pro vzdělávací přednášky, 
prostor pro seniory či konzervativně-
ji laděnou, méně hlasitou hudbu.  

Stanislav Kněnický

Nové 
Kulturní 

centrum Vozovna 
záhájilo od konce 

listopadu 
provoz

Fotosoutěž pro občany Prahy 3 – od 1. ledna soutěžte na www.praha3.cz/fotosoutez
Touláte se rádi Žižkovem, prochází-
te se parky či hřbitovy a rádi fotíte? 
Máte plný šuplík či paměťovou kartu 
fotek? Pak čtěte dál! 

„Žižkovská radnice plánuje vydat stolní 
kalendář na rok 2017 s námětem Praha 3 
ve fotografi ích. Přispět do kalendáře může 
každý, jedinou podmínkou je téma a tím 
je Praha 3,“ uvedla starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová.

Počet fotek jednoho autora je ome-
zen na tři kusy za každé roční období, 
celkem tedy můžete poslat až 12 foto-
grafi í. Od ledna bude otevřena galerie, 
kam může každý po krátké registraci 
pomocí sociálních sítí nebo webového 
formuláře vkládat své fotky. Násled-
ně bude možné hlasovat pro nejlepší 
fotku za každé roční období, sdílet ji 
na sociálních sítích přátelům a sledo-
vat její pořadí v soutěži. Z nejlepších 

fotek vznikne kalendář, který dostanou 
všichni autoři uveřejněných fotografi í, 
od listopadu 2016 si jej budou moci za-
koupit v informačním centru. 

Kvůli tomu Praha 3 nechala při-
pravit speciální redakční systém, kte-
rý zajistí bezproblémovou a plnohod-
notnou podporu funkčnosti a umož-
ní zobrazit vše na jakémkoli zařízení 
bez ohledu na platformu a zařízení 
uživatele. Uživatel na hlavní strán-

ce uvidí, jaké fotosoutěže jsou právě 
otevřené, a sám si poté bude moct vy-
brat, které konkrétní soutěže se bude 
chtít zúčastnit. 

Již registrovaný uživatel bude mít 
svůj účet a nebude muset registraci pro-
vádět znovu, v případě, že se bude chtít 
zapojit do další soutěže, potvrdí pouze 
pravidla. Registraci bude nutné potvr-
dit prostřednictvím automaticky zasla-
né e-mailové zprávy. Uživatel po svém 

přihlášení uvidí statistiky svých foto-
grafi í v jednotlivých soutěžích. 

Hlasovat může kdokoli bez nut-
nosti registrace. Na začátku ledna bu-
de otevřena kategorii podzim a zima. 
Hlasovat v kategorii zima můžete až 
do 31. března a 1. dubna se otevře ka-
tegorie jaro. Vzhledem k výrobním 
lhůtám kalendáře, poběží kategorie 
podzim až do října.  

-red--

Zástupci radnice spolu s ředitelem knihovny Tomášem Řehákem (vlevo) otevřeli 
nové kulturní centrum… 

Suterén slouží především kulturním účelům… Interiér knihovny má moderní design a nabízí spoustu služeb
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Collegium 1704 potvrdilo svoji pověst 
špičkového souboru
Během adventu proběhl 7. prosince v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně koncert souborů Collegi-
um 1704 a Colegium Vocale 1704, který představil dílo J. S. Bacha.

ze života Prahy 	

V provedení Collegi-
um 1704 se dá pře-
dem předpokládat, 
že se bude jednat 

o výjimečný hudební zážitek. Již 
od prvních tónů barokních kan-
tát se Plečnikův chrám stal důstojným 
koncertním místem. Jak Collegium 1704, 
tak Collegium Vocale 1704 si dávají záležet 
na autentickém provedení, které vás vtáh-
ne do doby vrcholného baroka. 

Kantáty „Alles nur nach Gottes  Wil-
len“ (Vše jen podle vůle Boží) a „Selig ist 
der Mann“ (Blahoslavený je člověk) jsou 
již svým pojetím melodramatickým opu-
sem, v podání Collegia 1704 vyšly na po-
vrch jemné detaily, které atmosféře doda-
ly až spirituální nádech. Živý dialog mezi 
basovou a sopránovou linkou vstupních 
árií tektonicky promlouvaly do potemně-
lého prostoru, zaníceně se vrývaly svou 
poutavou a nekonečnou meditací. Touha 
po smrti, iluze věčnosti a vítězství dobra 

nad zlem doplňoval i brilantní hudební 
doprovod. Virtuózní fi gurace, sborová 
crescenda i sólové proklamace hlavních 
zpěváků dohromady tvořily podmanivé 

i něžné mystérium, jež oslavu adventu po-
sunuly daleko od všednodenního upospí-
chaného dne. 

Martin Hošna

PRAŽSKÝ BAROKNÍ ORCHESTR COLLEGIUM 1704

Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 (Leto-
počet 1704 je symbolem skladatele Jana Dismase Zelenky) 
byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem 
v roce 2005 při příležitosti projektu Bach – Praha – 2005, 
jenž stál na počátku spolupráce s festivalem Pražské jaro. 
Od roku 2007, kdy se ve Francii proslavili se Zelenkovou 
Missa votiva, jsou pravidelnými hosty festivalů a  prestiž-
ních pořadatelů po celé Evropě, kde vedle stěžejních děl 
17.  a  18. století představují mezinárodnímu publiku díla 
českých mistrů, především Jana Dismase Zelenky a  Jo-
sefa Myslivečka. Spolupráce se světově proslulými sólis-
ty Magdalenou Koženou, Vivicou Genaux, Bejunem Meh-
tou plynule vyústila v  roce 2012 v druhý koncertní cyklus 
Collegium 1704 v Rudolfi nu (dříve Hvězdy barokní opery) 
pořádaný v pražském Rudolfi nu. V roce 2014 spolupraco-
valo Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse s Beju-
nem Mehtou na DVD s Gluckovou operou Orfeo a Euridice 
v režii Ondřeje Havelky a na natáčení dokumentu „Mozart 
v Praze“ BBC 2 s Rolandem Villazónem. Nahrávky Collegia 
1704 se těší přízni posluchačů i hudební kritiky (opakovaná 
ocenění Diapason d‘Or, CD měsíce & Editor‘s Choice či no-
minace na CD roku Gramophone Magazine).

Kantáty 
J. S. Bacha 
v provedení 

Collegia 1704 daly 
letošnímu adventu 

i duchovní 
rozměr

V informačním centru bude do konce ledna vystaven Žižkovský betlém

Koncert uvedli starostka Prahy 3 Vladislava Hujová a farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Jan Houkal

Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo i na Havlíčkově ná-
městí před žižkovskou radnicí

V Paláci Akropolis se rozdávala mikulášská nadílka dětem ze 
sociálně znevýhodněných rodin
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fórum

Alena Hronová / KSČM Tomáš Štampach / Strana svobodných občanů

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) soběIrena Ropková / ČSSD

Praha 3 se stává dobrou adresou

Shodou okolností jsem přišel na řadu napsat pár 
vět právě do čísla, které vyjde chvíli před koncem 
roku 2015. Nabízí se tedy krátké ohlédnutí. 

Praha 3 pokračuje v trendu, kdy se ze čtvrti 
s ne pro každého ideální pověstí pomalu stává 
tzv. dobrou adresou. Podařila se spousta po-
zitivních věcí, zejména při zlepšování prostředí, 
ve  kterém žijeme. Je třeba ovšem kriticky při-
znat, že jsou i oblasti, ve kterých se daří méně. 
Jde například o řešení problematiky nákladové-
ho nádraží, kde však máme značně omezené 

možnosti, neboť Praze 3 nepatří, nebo ovlivnění 
výstavby povolené ještě v  předminulém voleb-
ním období. Hněv obyvatel v  okolí těchto sta-
veb pak neprávem dopadá i na hlavy těch, kte-
ří s  věcí nemají zhola nic společného. Opozice 
na Praze 3 pak těchto jevů umně využívá. Ob-
jevily se problémy, které nebyly dostatečně ko-
munikovány a zbytečně pak docházelo k dezin-
terpretacím, i problémy, které nebyly řešeny tak, 
jak by si zasloužily. Pevně věřím, že se velká vět-
šina zainteresovaných poučila, stejně jako jsem 
se snad poučil já. 

I v příštím roce budeme prostřednictvím gran-
tů podporovat sportovní a  volnočasové aktivi-
ty dětí a mládeže, seniorů i smysluplné projekty 
z jiných oblasti. Čekají nás investice do bytového 
fondu, který to v mnoha případech akutně vyža-
duje, a pokračují investice do školských zařízení. 
Věřím, že rok 2016 bude úspěšný nejen pro Pra-
hu 3, k čemuž bych chtěl přispět, ale i pro vel-
kou většinu sousedů a trojkových spoluobčanů. 
Tedy všechno nejlepší do dalšího roku! 

Za citlivou výstavbu v okolí Parukářky

Na bývalých pozemcích Českého rozhlasu v Je-
seniově 38 těsně u svahu Parukářky má vznik-
nout osmipodlažní dům, tyčit se má více jak 
tři patra nad úroveň střech sousedních domů 
a dětského hřiště. Dům má zahrnovat 181 bytů 
a 227 parkovacích míst. Žádný jiný dům v těsné 
blízkosti parku není tak objemný a žádný se tak 
křiklavě nepromítá do pohledů z parku.

Investor WH Estate s.r.o. představil projekt 
na radnici v únoru. Hlasitého odporu veřejnosti se 
zalekla stavbě nakloněná starostka a formulovala 

požadavek, aby stavba nepřevyšovala průběžný 
horizont Parukářky. Aby investor tento požada-
vek splnil, musel by snížit stavbu v jejím západním 
cípu alespoň o 4 podlaží. V upravené studii ale 
ubral jen necelé jedno podlaží a v červenci požá-
dal radnici znovu o kladné stanovisko. 

Starostka od  té doby mlčí. Projektu by ráda 
uvolnila cestu, bojí se však ztráty politických bodů 
a naráží na odpor ŽNS i koaliční ČSSD. Její stra-
tegie mrtvého brouka však může vést k povolení 
stavby. Pokud se radnice k územnímu řízení nijak 
nevyjádří, velmi tím ulehčí investorovi cestu k rea-
lizaci stavby.  

S místními obyvateli jsme proto připravili petici 
a  žádost o projednání stanoviska městské čás-
ti na zastupitelstvu. Petici můžete podepsat onli-
ne na www.za-parukarku.cz, pokud jste občany 
Prahy  3 a  je vám víc jak 18 let, můžete si tam 
stáhnout a podepsat i papírovou žádost – zastu-
pitelstvo má povinnost žádost projednat podepí-
še-li ji alespoň 0,5 % občanů MČ. 

Vše dobré v roce 2016. 

Diskuse o rozvoji se obejde bez hysterie

V otázce rozvoje naší městské části prosazuje-
me racionální přístup vedený snahou o hledání 
kompromisu nejen mezi politickými stranami za-
stupujícími občany, ale rovněž mezi městskou 
částí a developery. Na  rozdíl od některých po-
litických subjektů odmítáme populismus spočí-
vající v zjednodušení celé problematiky na „boj“ 
s developerem za každou cenu. Šíření této hys-
terie ničemu nepomáhá, možná jen těm, kte-
ří jiné téma než věčný boj proti všem a všemu 
nemají. 

Ve  věci takzvaného ‚monstrmarketu‘ v  sever-
ní části nákladového nádraží jsme od developera 
žádný akceptovatelný návrh na  redukci projektu 
neobdrželi. Trváme tudíž na pokračování v soud-
ním řízení s cílem zrušit předmětné územní rozhod-
nutí. Nevadí nám, že by na místě dnešního pře-
kladiště mělo vzniknout obchodní centrum a další 
budovy, jsme však přesvědčeni, že by objem vý-
stavby měl být nižší. Rozumný rozvoj severní části 
NNŽ je ale nezbytný pro kultivaci prostoru a také 
vymístění kamionového překladiště, které zatěžuje 
oblast kolem ulice Jana Želivského. 

O budoucnosti nákladového nádraží jako cel-
ku máme jasnou představu. Areál by měl ob-
sahovat dostatek zeleně a  občanskou vybave-
nost, ideálně budované na náklady developerů. 
V areálu počítáme s fungováním kulturně vzdělá-
vacího centra v bývalé nádražní budově za pod-
mínky, že se na fi nancování bude podílet minis-
terstvo kultury a  další subjekty včetně hlavního 
města. Kompozici celého areálu by měla zajistit 
mezinárodní architektonická soutěž.

Přeji vám mnoho radosti v novém roce. 

Vánoční „dáreček“ od vládnoucí koalice

Vážení sousedé,
nejprve mi dovolte, abych Vám všem popřál 
do nového roku hodně zdraví, štěstí a rodinné po-
hody. Pevně věřím, že ve  dnech, kdy čtete tyto 
řádky, rozjímáte v povánoční atmosféře a radujete 
se z dárků, které jste našli pod stromečkem. A jistě 
Vám Ježíšek nadělil balíčky, které ve Vás vzbudily 
pozitivní emoce na rozdíl od „dárečku“, který si pro 
nás přichystalo politické vedení radnice.

Tím pomyslným neradostným dárečkem je 
návrh rozpočtu na rok 2016, který bude každého 

z nás stát cca 7500 Kč, což je přepočtená částka 
na jednoho obyvatele třetí pražské městské části 
vzhledem k plánovanému schodku v rekordní výši 
přesahující půl miliardy Kč.

V  minulém čísle se na  této stránce holedbal 
zástupce starostky pan Materna právě tímto ná-
vrhem rozpočtu a nazval ho rozpočtem investič-
ním. Já osobně ho nazvu rozpočtem plýtvajícím 
a ve stylu „po nás potopa“. Dle schváleného roz-
počtového výhledu na  období 2016 –2020 měl 
být schodek na rok 2016 ve výši 60 milionů Kč, 
ve skutečnosti je však 9x(!!!) vyšší. A tempo sni-
žování běžných výdajů je daleko nižší, než bylo 
v rozpočtovém výhledu plánováno, a to o 20 mi-
lionů Kč.

Z  výše napsaného je zřejmé, že během po-
sledního roku koalice naprosto změnila plánova-
nou fi nanční koncepci. A můžeme se ptát proč. 
Že by naši konšelé chtěli mrháním veřejných pro-
středků udělat v příštím roce štědré Vánoce a bo-
hatého Ježíška svým kamarádíčkům a spřátele-
ným fi rmám?

Svobodní s tímto zásadně nesouhlasí a budou 
hlasovat proti této podobě návrhu rozpočtu. 

Jarov za knihovnu dostal kulturní centrum

Od posledního listopadového dne se rozběhl pro-
gram v Kulturním centru Vozovna v jarovské části 
Prahy  3. Nápad na  výstavbu knihovny s  kultur-
ním centrem vznikl v roce 2012, kdy se žižkovská 
radnice postavila plánu Městské knihovny v Pra-
ze zrušit bez náhrady provoz malé chmelnické 
knihovny. Zatímco z  mapy v  jiných městských 
částech malém pobočky v rámci utahování roz-
počtu nenávratně zmizely, nám se podařilo pře-
svědčit městskou knihovnu, že má smysl knihov-
nu naopak rozšířit o další služby a kulturní stánek. 

Vozovna je důležitým komunitním centrem 
i proto, že je na Jarově, který proti dolnímu Žižko-
vu a Vinohradům nemá opravdu volnočasových 
a kulturních bodů na mapě tolik. Žižkovská rad-
nice zatím připravila ve  spolupráci s  knihovnou 
prosincový program. Jak se tento kulturní stánek 
vyprofi luje, však ukáže až čas a především zájem 
Jarováků. My se budeme snažit ve Vozovně dlou-
hodobě podporovat program, který bude sloužit 
především obyvatelům z okolí. Chceme, aby to 
bylo místní komunitní centrum se sousedskou 
atmosférou.

Za čtyři roky, co uplynuly od vzniku nápadu, 
jsem na  žižkovské radnici třetím místostarostou 
pro kulturu. Mohli bychom zde vést polemiku, 
zda nešlo něco udělat rychleji, a proč se to zdrže-
lo. Já osobně bych však chtěl především podě-
kovat iniciátorovi celého nápadu – bývalému mís-
tostarostovi a mému stranickému kolegovi Pavlu 
Sladkovskému. Bez toho, že se tehdy postavil 
plánu na zrušení knihovny, bez toho, že ihned za-
čal s knihovnou jednat, by dnes Vozovna nestála 
a Jarovákům nesloužila. 

Přání v čase vánočním

Vážení a milí čtenáři Radničních novin, 
zdravím Vás všechny v době, která je po  všem 
tom celoročním shonu také časem bilancování 
toho starého, plánování nového a hlavně vzájem-
ného blahopřání. Přejeme si všichni navzájem. 
Na pracovišti, v  rodině, na ulici, v médiích a při 
všech našich vzájemných setkáních. 

Proto i  já si dnes dovolím změnit téma své-
ho článku, nebudu psát nic pracovního, nic kri-
tizovat, nebudu upozorňovat na práci a činnos-
ti komisí, jak to často ve svých článcích dělám. 

A to proto, že Vám všem chci upřímně také po-
přát. Popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 
a úspěchů jak pracovních, tak i osobních. To je 
běžné přání nás všech, ale já bych Vám ráda po-
přála ještě něco navíc. 

Něco, co si běžně nepřejeme, protože nás to 
ani nenapadne, něco, co bereme jako samozřej-
most a co si ti mladší ani neumí jinak představit. 
Ano, je to život v míru. V současném světě vidí-
me, že často je to i  jinak, že mír je pro miliony 
lidí toužebným přáním. Že zažívají krutost války 
se vším, co k ní patří. Všichni věří, že zase jednou 
budou žít v míru, těší se na to, co my máme a co 
žijeme naplno, aniž si to uvědomujeme.  

Proto Vám všem chci upřímně popřát nejen 
v roce 2016, ale ve všech letech, které každého 
z nás čekají, mimo již zmíněná přání výše, i život 
v klidu a hlavně v míru. 

Alexander Bellu / ODSJan Vokál / TOP 09
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Stromky ukládejte vedle 
popelnic na směsný odpad

Žádáme občany, aby nepotřebné vánoční 
stromky ukládali vedle popelnic na směs-
ný odpad vždy v  den, kdy se nádoby 
vyváží. Pomůžete tak zachování čisté-
ho prostředí v naší městské části. Upo-
zorňujeme, že vánoční stromky ne-
patří ke stání nádob na tříděný odpad. 

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická
13. ledna 13.00 –17.00
26. ledna 14.00 –18.00

Koněvova/V Jezerách
13. ledna 14.00 –18.00
26. ledna 15.00 –19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
13. ledna 15.00 –19.00
27. ledna 13.00 –17.00

Tachovské nám. u tunelu
14. ledna 13.00 –17.00
27. ledna 14.00 –18.00

Na Vrcholu/V Domově
14. ledna 14.00 –18.00
27. ledna 15.00 –19.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
14. ledna 15.00 –19.00
28. ledna 13.00 –17.00

nám. Barikád u školy
19. ledna 13.00 –17.00
28. ledna 14.00 –18.00

Kostnické nám./Blahníkova
19. ledna 14.00 –18.00
28. ledna 15.00 –19.00

Buková/Pod Lipami 19. ledna 15.00 –19.00

Jeseniova 143 20. ledna 13.00 –17.00

Orlická/Přemyslovská
12. ledna 13.00 –17.00
20. ledna 14.00 –18.00

Sudoměřská/Křištanova 20. ledna 15.00 –19.00

Křivá 15 21. ledna 13.00 –17.00

Přemyslovská/Sudoměřská 21. ledna 14.00 –18.00

U Rajské zahrady/Vlkova
12. ledna 14.00 –18.00
21. ledna 15.00 –19.00

V Zahrádkách/Květinková
12. ledna 15.00 –19.00
26. ledna 13.00 –17.00

Povánoční kontejnery hrazené
městskou částí Praha 3 

místo datum přistavení datum stažení

Ambrožova/Malešická pátek 8. ledna sobota 9. ledna

Koněvova/V Jezerách pátek 8. ledna sobota 9. ledna

Soběslavská/Hollarovo nám. pátek 8. ledna sobota 9. ledna

Tachovské nám. u tunelu pátek 8. ledna sobota 9. ledna

Na Vrcholu/V Domově sobota 9. ledna neděle 10. ledna

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 sobota 9. ledna neděle 10. ledna

nám. Barikád u školy sobota 9. ledna neděle 10. ledna

Kostnické nám./Blahníkova sobota 9. ledna neděle 10. ledna

Buková/Pod Lipami pátek 15. ledna sobota 16. ledna

Jeseniova 143 pátek 15. ledna sobota 16. ledna

Orlická/Přemyslovská pátek 15. ledna sobota 16. ledna

Sudoměřská/Křištanova pátek 15. ledna sobota 16. ledna

Křivá 15 sobota 16. ledna neděle 17. ledna

Přemyslovská/Sudoměřská sobota 16. ledna neděle 17. ledna

U Rajské zahrady/Vlkova sobota 16. ledna neděle 17. ledna

V Zahrádkách/Květinková sobota 16. ledna neděle 17. ledna

Tyto kontejnery budou přistaveny vždy nejpozději do 12.00 hodin daného dne 
a  odvezeny následující den během dopoledne. Žádáme občany, aby kontejnery 
nepřeplňovali a vhazovali pouze objemný odpad.

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. 

Domácnosti odebírající tepelnou energii 
od SMP 3 ušetří na výdajích

Odběratelům, kterým dodává te-
pelnou energii Správa majetkového 
portfolia Praha 3 (SMP), se sníží zá-
lohy téměř o 15 %.

S příchodem nového roku se tisíce 
domácností třetí městské části mo-
hou těšit na to, že se jim sníží výdaje 
za tepelnou energii již od 1. 1. 2016.

„S cenou tepelné energie a zároveň re-
gulováním systému při snižování dodávek 
energie jdeme postupně dolů i s provoz-
ními náklady, a to nám umožňuje snížit 

zálohy pro rok 2016 o cca 15 %,“ vysvětlil 
ředitel SMP Karel Sommer.

Tyto snížené základy by měly 
pokrýt plánovanou spotřebu i sní-
ženou cenu tepelné energie v ka-
lendářním roce 2016 tak, že by zde 
neměly vznikat žádné výrazné nedo-
platky za spotřebu.

Třetí městské části se dlouhodo-
bě daří uspořit za teplo. Je to i díky 
tomu, že z hlediska domovních ko-
telen a jejich správy má jednu z nej-
nižších cen v Praze. 

Novoroční ohňostroj hlavního města Prahy tentokrát na Vítkově
Novoroční ohňostroj je pražská tradice. Vždy byl reali-
zován v centru hlavního města, většinou na Letné, aby 
byla jedinečná podívaná Pražanům a turistům co nej-
lépe viditelná. Pro první lednový den roku 2016 magis-
trát změnil strategii a na Nový rok v 18.00 hodin ohňo-
stroj odpálí na vrchu Vítkov. 

Městská část Praha 3 akceptuje rozhodnutí magistrátu 
hlavního města Prahy realizovat novoroční ohňostroj 
na vrchu Vítkov. Je to území, které je ve vlastnictví 
hl. města a nepatří Praze 3. Radnice si je ale vědoma, 

že realizace ohňostroje je pro místo jeho konání kontro-
verzní. Kromě zážitku, který poskytuje divákům, může 
způsobit újmu na vegetaci i fauně a způsobeným hlu-
kem rušit občany Prahy 3, ale i Prahy 8.

Starostka Vladislava Hujová proto žádá občany, aby 
se k místu konání ohňostroje vyslovili: „Prosím obyvate-
le Prahy 3, aby se vyjádřili k tomu, zda jim nevadí ohňostroj 
na Vítkově i v příštích letech, a pokud bude převládat nega-
tivní stanovisko, uděláme vše proto, aby magistrát příště zvolil 
jiné místo.“ Kontaktní tel. na odd. správní: 222 116 245, 
e-mail: martins@praha3.cz. 

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních 
dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního 
pasu a vyhotovený jej převzít bude 
možné na kterémkoliv obecním úřa-
du obce s rozšířenou působností.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokla-
du bude ten obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností, u kterého občan požádal 
o vydání cestovního pasu. V případě, kdy 
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje 
převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude 

převzetí cestovního pasu zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 Kč. Ten-
to správní poplatek bude vybírán při pře-
vzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urych-
leně vycestovat do zahraničí, se 
na žádost vydá ve lhůtě do 6 pra-
covních dnů cestovní pas s biome-
trickými údaji s platností na 10 let, 
občanům mladším 15 let s dobou 
platnosti na 8 let.

V tomto případě bude možné hotový 
doklad převzít pouze v místě podání žá-
dosti. Správní poplatek za vydání cestov-
ního pasu s biometrickými údaji ve  lhů-
tě do  6 pracovních dnů činí 4000  Kč, 
pro občany mladší 15 let 2000 Kč.

Zároveň se ruší vydávání cestovních 
pasů bez biometrických údajů ve zkrá-
cené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti 
na 6 měsíců. 

Máte evidovánu adresu 
trvalého pobytu na adrese 
sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro vás ukládána oznámení o ulo-
žení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v je-
jímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s pouče-
ním na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uply-
nutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fi kce doručení; 
desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude 
právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednu-
tí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi 
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné 
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovým-
to chováním pouze vlastní osobu. 

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských 
průkazech účinné od 1. 1. 2016
Platnost občanského průkazu občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově 
vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V pří-
padě změny některého údaje zapsaného v takovém občan-
ském průkazu (např. údaj o  místě trvalého pobytu) bude 
však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kte-
rémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského prů-
kazu na  kterémkoliv obecním úřadu obce s  rozšířenou pů-
sobností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu 
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého 

občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy 
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude pře-
vzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, který občan uvede v  žádosti, zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek 
bude vybírán při převzetí občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku
Pokud má občan trvalý pobyt na  území České republiky 
a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání 
po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy 
dosáhl věku 15 let. 

Nepřišly vám Radniční noviny?
V případě, že vám Radniční noviny nepřijdou v pořád-
ku do schránky, napište nám na adresu redakce: Havlíčko-
vo nám. 11, Praha 3, 130 00 nebo e-mailem: RN@praha3.cz.

V parkovací zóně 
o svátcích 
až do 3. 1. 2016 
stání bez omezení
Městská část Praha 3 chce i le-
tos během Vánoc vyjít vstříc 
svým občanům a zajistit pro je-
jich rodiny, přátele a známé, kte-
ří je přijedou o svátcích navštívit, 
bezproblémové parkování. Pro-
to budou zóny placeného stání 
v Praze 3 v období 21. 12. 2015 až 
do 3. 1. 2016 zdarma. 
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rozhovor

„Každý kluk by se měl narodit 
na Žižkově, a to se mi splnilo,“ 
říká dabér Bohdan Tůma
Jeho tvář není na televizních obrazovkách tak často vidět, přesto je jeho jméno skloňováno 
na začátku a na konci fi lmu velmi často. Bohdan Tůma má za sebou stovky nadabovaných postav, 
včetně i reklamního mimozemšťana, který baví i trápí diváky u obrazovek několikátým rokem. 

Co pro vás znamená Žižkov? 
Na Žižkov mám hrozně moc vzpo-
mínek. S rodinou jsme bydleli 
v Husitské, Koněvově, Jeseniově, 
Ambrožově ulici. Dětství jsem pro-
žil částečně na Kostničáku, cho-
dil jsem s kluky na Parukářku, kde 
jsme objevovali betonové prolejzač-
ky. Na tom plácku před vchodem 
do bunkru jsme hráli fotbal nebo 
hokej. Na Havličák jsem chodil 
do školy. Dodnes tu mám kamarády, 
s kterými se stýkám. Moje oblíbené 
místo je Pražačka, kam se jezdím 
s dcerou koupat. Navíc na Žižkově 
bydlí celá moje rodina. Jak se říká, 
každý kluk by se měl narodit na Žiž-
kově, a to se mi splnilo!

Vystudoval jste hereckou konzer-
vatoř, proč jste si nakonec zvolil 
cestu dabingu?
Byla to do jisté míry i náhoda. Jed-
noho krásného dne jsem viděl při 
práci takové legendy, jako Františka 
Filipovského, Rudolfa Hrušínské-
ho, Jiřího Zahajského, Milana Ma-
cha a další. Moc se mi to líbilo. Ode-
šel jsem pak na vojnu v roce 1990 
a poté se k nám dostala řada zahra-
ničních snímků, které bylo nutné na-
dabovat. Dostal jsem příležitost.

Vzpomenete si na svůj první dabing?
Pamatuju si to naprosto přesně. Byl 
to rumunský fi lm o hornících, já da-
boval třetího horníka. První dva byli 
pan Hrušínský a pan Mach. Nebyl 
tam prakticky žádný text, jen samé 
„uff “, „to je ale práce“ apod. Když 
jsme jeli potřetí ten záběr, režisér se 
ozval: „Kdy už bude pan Tůma praco-
vat?“ Já na to, že tam nemám vůbec 
žádný text. Ale nakonec prý ano – 
musel jsem sfouknout kahan, co jim 
dole hořel.

Nebylo to pro vás frustrující, praco-
vat vedle takových veličin, jako byli 
pánové Hrušínský a Zahajský?
Byl jsem po celém těle rozklepanej 
a vyjevenej. Pak jsme dělali třeba 
fi lm Poslední čínský císař. Já jsem mlu-
vil sluhu a měl jsem říct jen „Výsosti.“ 
Nemohl jsem se do toho vůbec stre-
fi t, protože v tom musel každý slyšet 
ponížený podtext, a mně to nešlo. 
Nakonec to za mě řekl někdo jiný, 
čili to mi taky na sebevědomí tenkrát 
moc nepřidalo. Dabing je náročný 
hlavně na psychiku. Musíte být neu-
stále ve střehu, mít připravená mlu-
vidla, umět improvizovat. Těch atri-
butů je straně moc. Nutno zažít. 

Udála se nějaká změna během po-
sledních 20 let v dabingu?

Jen se celý proces zrychlil. Díky počí-
tačům. Vlastně stres tím ještě přibyl, 
protože jsou na nás kladeny větší ná-
roky, co se týká kvality a rychlosti. 
Dříve bylo víc času, natáčecí plán tu 
byl, ale existovaly frekvence a nebra-
lo se tolik ohled na to, kolik se stihne 
natočit záběrů. 

Jako divákovi mně osobně někdy 
vadí, že jsou některé fi lmy kvůli 
právům znovu předabovávané. 
Setkávám se také s tím, že je divák 
zvyklý na první verzi, a s druhou se 
mu nechce úplně ztotožnit. Očeká-
vá od toho, že se tam objeví stejně 
vyslovená replika, a ta tam již není. 
Ale podle mě jsou obě verze stejně 
kvalitní a je za tím poctivá dřina.

Není podle vás spíše na  škodu 
v seriálové prefabrikaci, že kvantita 
ubírá na kvalitě?
To si skutečně nemyslím. Vše je dělá-
no precizně od překladů až po prá-
ci režiséra dabingu. Jak říkám, vše je 
podmíněno akorát rychlostí.

Která postava byla pro vás nejtěž-
ší, co se týká dabingu?

Jednoznačně Jim Carrey. Jeho mimi-
ka je hrozně těžká, výrazová a doká-
že s ní udělat děsné kejkle. Když vi-
díte třeba Masku nebo Lhář, lhář, je 
vám to hned jasné. Na druhou stranu 
je to pro mě velká výzva a já se na ní 
pěkně kousnul. Vokály, retnice apod. 
si musíte pečlivě nacvičit. To jsem se 
ostatně učil na jevištní řeči na kon-
zervatoři. Když jsem přišel a pozdra-
vil „dobý en“, okamžitě mě paní pro-
fesorka vyrazila. (smích)

Máte přehled o tom, kolik jste do-
sud nadaboval postav?
Vůbec nevím. Máte třeba fi lm, kde 
těch postav máte hned deset. Ne-
máte velkou roli, ale jen ty malé, 
a těch je spousta: hasič, reportér, 
muž v davu atd. Pak jsou tu hlav-
ní role, kde mám třeba kromě Jima 

Carreyho i Denzela Washingtona, 
Wesley Snipese, Ice-T…

Nezmínil jste možná ještě jednu po-
stavičku, kterou určitě každý zná…
Myslíte mimozemšťana Alzu? Já se 
za něj nestydím. Tenkrát jsem ho vy-
myslel, panu majiteli se to líbí a fun-
guje to tak již hezkou řádku let. 
Možná reklamu někdo nemá rád, 
ale každý ví, že Alza je zelený mimo-
zemšťan, co mluví pisklavým hlasem.

Ve fi lmu se tolik neobjevujete. Ne-
láká vás to?
Pár malých rolí jsem měl. Můj hlav-
ní zdroj obživy je ale dabing. Občas 
hraju v seriálech, ale po pravdě mu-
sím říct, že jsem odvykl učit se tex-
ty nazpaměť. To jsem poznal během 
natáčení Doktoři z Počátků, Měl jsem 
tam dialog na jeden a půl strany 
a hrozný problém se ho naučit. 

Přesto jste hrál v  prvním soukro-
mém fi lmu – Tankovém praporu.
Roli jsem dostal skutečně náho-
dou. Byl jsem tenkrát zrovna na voj-
ně na Pohořelci. Měl jsem vycházku 
a šel jsem do restaurace U Černého 

vola, kde jsem potkal Zdeňka Švar-
ce. Pamatoval si mě z natáčení Malého 
televizního kabaretu, kde jsem byl s Jit-
kou Molavcovou, Pepou Dvořákem 
a dalšími. On na mě „Hele, tam je Vít 
Olmer, já ho pozdravím.“ Šel tam, slovo 
dalo slovo a na místě mě oslovil, jest-
li bych nechtěl hrát v Tankovém pra-
poru. Já si hned koupil knížku, celou 
jsem ji přečetl a už tenkrát se mi líbila 
postava prosťáčka a vesničana Juraze 
Bamzy. A já ji dostal! Byl jsem zrovna 
na vojně, ale získal jsem na 3 měsíce 
propustku. Pan Škvorecký pak i přijel 
na premiéru, bylo to něco.
 
Zdá se, že žijete jen dabingem. Baví 
vás ještě kromě toho i něco jiného?
Sport a myslivost. Tu mám v rodě. 
Jsem spíš lovec než myslivec, ale ne 
že bych střílel za každou cenu. Je to 
můj způsob relaxace. Někdo má fi -
latelii, jízdu na kole nebo horolezec-
tví, já rád sedím na posedu a pozo-
ruju přírodu okolo sebe. Někdy tam 
i usnu, kolem mě projde zoologická 
zahrada, a to je úplně to nejlepší, co 
se mi může stát. (smích) 

 Martin Hošna

Dabing je 
náročný hlavně 
na psychiku

BOHDAN TŮMA (nar. 1967), 
rodák ze Žižkova, je uznávaným 
špičkovým dabérem. Absolvo-
val pražskou konzervatoř, obor 
herectví a zpěv a již během studia 
hostoval například v divadle F. 
Buriana, Na Zábradlí, v Žižkov-
ském divadle. Od roku 1991 se 
věnuje hlavně dabingu. Svůj hlas 
propůjčil postavám, jako jsou Jim 
Carrey, Denzel Wahington, Jason 
Priestley (seriál Beverly Hills). 
Zahrál si ve fi lmu Tankový prapor, 
kde ztvárnil postavu Juraje Bam-
zy, nebo ve snímcích Pasti, pasti 
pastičky, Hořící keř nebo v seriálu 
Kriminálka Anděl.
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kulturní 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. 15.00 L. Čechová Sítková – 
varhany, V. Binarová – viola 
(J. S. Bach, G. Ph. Telemann aj.)

14. 19.30 Duo DACAPO (J. Ibert, 
C. Debussy a další)

19. 19.30 Zemlinsky Quartet 
(F. X. Richter, P. Salerni, 
A. Dvořák)

21. 19.30 J. Ostrý – fl étna, 
E. Keglerová – cembalo, 
H. Matyášová – violoncello 
(Souborné provedení fl étno-
vých sonát J. S. Bacha)

22. 19.30 A. Koudelková – kla-
vír (J. S. Bach, J. Brahms, 
B. Martinů) 

23. 15.00 Trio CLAVIO (D. Šosta-
kovič, D. Milhaud, A. Chača-
turjan, I. Stravinskij) 

25. 19.30 P. Voráček – klavírní 
recitál (L. van Beethoven – 
klavírní sonáty) 

VÝSTAVY
7. 1. – 28. 1. 2016
Výtvarná skupina Tolerance 14 
„Mozaika“ (obrazy, grafi ka) – L. Bar-
táková, V. Fortin, S. Podaná, V. Tefr, 
V. Všetečka, J. Zajacová

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

Od 14. – 31. 1. 2016 výstava akade-
mické malířky Ludmily Razi-
mové „Co život dal“  obrazy 
malované na plátně, papíru, 
dřevěných deskách 

LITERÁRNÍ VEČERY (vstup zdarma) 
 6. st 18.00 Arnošt Lustig: Jak pře-

žít...? účinkují: F. Skřípek, oper-
ní hvězda J. Marková a studenti 
operního oddělení Mezinárodní 
konzervatoře Praha

Kulturní centrum Vozovna
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18

 7. čt 19.00 Jan Burian 
12. út 19.00 Monogram
13. st 10.00 Literáti z naší čtvrti – 

Podivuhodný svět Jaroslava 
Foglara, 16.00 Fresh Senior 
– Zlatá šedesátá – Yvonne 
Prenosilová

14. čt 19.00 Jamie Marshall & 
Amplifi ed Acoustic Band

20. st 16.00 Fresh Senior – Vzpo-
mínky Karla Ellingera

21. čt 19.00 Literární vecer – Ludvík 
Kundera: Piju čaj

25. – 29. 1. 9.00 a 10.30 Žižkovské 
Divadlo Dětí hudební pohádka 
z cyklu Vítkuv rok Jak Mráz 
a Fujavice ostrouhali – zadáno 
pro ZŠ a MŠ

28. čt 17.30 Starý olšanský židov-
ský hřbitov na Žižkově – 
přednáška

29. pá 17.00 Nástin urbanistického 
vývoje Žižkova II. (přesunutá 
závěrečná přednáška loň-
ského cyklu ŽIŽKOV ZNÁMÝ 
I NEZNÁMÝ)

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.

 5. út I. Lausund: Případ zborcené 
páteře (3D company)

 9. so G. Montero: Frida K. 
(3D Company)

10. ne České nebe
11. po K. Čapek, O. Lážnovský: 

Válka s mloky 
(Divadlo AQUALUNG)

12. út Vyšetřování ztráty třídní knihy  
13. st Hospoda Na mýtince   
14. čt Afrika 
15. pá M. Gavran: Smích zakázán 

(3D Company) 
16. so K. Hanzlík, B. Stoker: Dracula 

reloaded (Divadlo AQUALUNG)
17. ne Dlouhý, široký a krátkozraký 
18. po T. Pratchett: Muži ve zbrani 

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

19. út Záskok 
20. st Blaník 
21. čt Dobytí severního pólu (zadáno)
22. pá The Stand in 

(Cimrman English Studio)
23. so Per Olov Enquist: 

Noc Tribádek (3D company)
24. ne 16. a 19.00 Vražda v salónním 

coupé 
25. po A. Burzyńska: Ideální pár 

(TEĎ! Divadlo)
26. út Švestka
27. st Lijavec 
28. čt Posel z Liptákova (zadáno)
29. pá O. Lážnovský: Pan Hus (Diva-

dlo AQUALUNG)
30. so R. Jaroš, J. Neuberg, M. No-

háč a další: Pytlákova scho-
vanka 2010 aneb Šlechetný 
milionář (Divadlo AQUALUNG)

31. ne Cimrman v říši hudby

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 lednu doporučuje: 
 8. pá Dokolakolem – Bajkal 2014
 9. so 20.30 Prach a broky – premiéra
13. st od 20.00 Stand-Up Comedy: 

Přiostři to!
14. čt 20.00 Sedm statečných – pre-

miéra
16. so 18.45 MET: Live in HD | Lovci 

perel
19. út 20.30 V jiném stavu – premiéra
20. st 19.00 Multifest 2016
26. út 20.30 Aero Naslepo
28. čt 19.45 NT Live | Nebezpečné 

známosti
30. so 18.45 MET: Live in HD | 

Turandot

Projekce pro seniory 
– každé úterý od 10.00
 5. Zbrusu Nový zákon
12. Room
19. Zkáza krásou
26. Most špiónů

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

Národní památník 
na Vítkově 
U Památníku 1900, 
Praha 3

do 31. 3. 2016 Slavné pohřby – expozice

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

VÝSTAVY:
Foyer Paláce Akropolis:

4. 1.–31. 1. SPECTACULARE – 
foto Michal Hradecký

The Chemistry Gallery:
21. 1.–13. 2. Spectaculare Art 
Show

Klementinum, Křížovnická chodba:
22. 1.–21. 2. „Ve snu to ale 
vypadalo jinak“

12. út 20.00 Prague Mime – Prague 
is burning (dVA)

20. st 19.00 Precedens 
24. ne 20.00 Spitfi re Company – Vla-

dimir MacBetin (dVA)

FESTIVAL SPECTACULARE
25. – 30. 1.

25. po 18.00: Průřez tvorbou vizu-
álního studia Canada (Bio 
OKO), 20.30 B-MOVIE – Zvuk 
a rozkoše západního Berlína 
1979–1989 ( Bio OKO)

26. út 19.30 Will Samson + Manu 
Delago / AT (Jazzdock), 19.30 
Other Music 2016: Generati-
ons - Wesley, Corradi, Match 

27. st 17.00 Workshop PR Agency 
and Music Marketing Sofi a 

Ilyas (Float PR), 19.00 Erased 
Tapes Showcase - Masayoshi 
Fujita + Michael Price + Rival 
Concoles

28. čt 17.00 Workshop How to lead 
succesfull label Robert Raths 
(Erased tapes))

29. pá 19.30 Emika + Stroon – audi-
ovizuální show

30. so 17.00 Workshop Creative 
Process – Emika (Ninja Tune/
Emika rec.), 19.30 Red Baron 
Band – Křest DVD Live In Pra-
gue, 20.00 SHOWCASE n5MD 
- PORT- ROYAL + VITTORIA 
FLEET (Chemistry Gallery)

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

17. ne 16.00 a 18. po 9.00 + 11.00 
Hana Strejčková / FysioART: 
Mezi námi 

19. út 10.00 + 20.00 Jiří Havelka / 
VerTeDance / Clarinet Facto-
ry: Korekce, 20.00

23. so 22.00 Radio Wave / Genot 
Centre: SILENT_NIGHT#4: 
Dauw edition Cass. & Dudal 
(sleepover koncert)

25. po 20.00 Jiří Bartovanec: ENT-
ROPY 251

28. čt 20.00 Věra Ondrašíková 
a kol.: Guide

M. H. H. F.

J. F.

LITERÁTI
Z NAŠÍ ČTVRTI

II.

DRUHÝ ROČNÍK 
LITERÁRNÍHO FESTIVALU
TENTOKRÁT V PRAZE 3
VÝSTAVA V KC VOZOVNA 
(K ŽIŽKOVSKÉ VOZOVNĚ 18)
12. 12. 2015 – 19. 3. 2016

VYHLAŠUJEME LITERÁRNÍ
SOUTĚŽ, PODROBNOSTI NA:
WWW.LITERATIZNASICTVRTI.CZ

POŘÁDAJÍ:

M stská ást Praha 3  si vás dovoluje pozvat na

komponovaný

literární ve er 

jako ú inkující vystoupí: František Sk ípek, operní hv zda Ji ina Marková a studenti 
z operního odd lení Mezinárodní konzervato e Praha. Zú astní se také zástupce 
rodiny Arnošta Lustiga a hosté z D tské opery Praha.

ve st edu 6. ledna 2016 od 18 hodin
Galerie pod radnicí, Havlí kovo nám. 9, Praha 3 VSTUP ZDARMA

Arnošt Lustig: Jak p ežít...?

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ 
každou středu v 16 hodin v KC Vozovna 
(Za žižkovskou vozovnou 18, Praha 3)

út–pá 10:00–14:00 na tel. . 224 326 180
nebo na info@porteos.cz

VŽDY HODINU P ED PROGRAMEM V MÍST  KONÁNÍ AKCE 
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3

13/01 → ZLATÁ ŠEDESÁTÁ: YVONNE PŘENOSILOVÁ 
Setkání se zp va kou Yvonne P enosilovou

20/01 → VZPOMÍNKY KARLA ELLINGERA
P íb hem Karla Elingera se inspiroval i režisér Steven Spielberg 
ve svém  lmu Schindler v seznam

27/01 → FILMOVÝ KLUBÍČEK ONDŘEJE SUCHÉHO I.
Beseda s Ond ejem Suchým pro milovníky starých  lm

03/02 → ZLATÁ ŠEDESÁTÁ: KAREL ŠTĚDRÝ 
Setkání s interprety zlaté éry eské populární hudby

PROGRAM LEDEN 2016

Fresh Senior⟶ Praha 3

Informace, rezervace míst a přihlášky do klubu

VSTUP
ZDARMA
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kultura

Žižkov Meets Jazz nabídl 
pravou jazzovou podívanou
Nejenom jazzrocková legenda So
  Machine, ale i špičky soudobého jazzu ukázaly na Žižkov Meets 
Jazz, že tento festival má silný potenciál skloubit to nejlepší z minulosti a současnosti.

Poslední listopadový víkend 
každého roku je v Praze 3 
zasvěcený jazzové improvi-
zaci předních mistrů jazzo-

vého světa. Na rozdíl od předešlých 
ročníků letos festival z části probíhal 
na dalších dvou místech – již 25. lis-
topadu vystoupilo Jan Spálený Trio 

v Galerii pod radnicí, zároveň až 
do konce ledna lze zhlédnout v nově 
otevřeném Kulturním centru Vo-
zovna fotografi ckou výstavu World 
Jazz Photo s vítěznými snímky před-
ních jazzových fotografů. Hlavní 
program ale proběhl opět v Paláci 
Akropolis.

Hlavním lákadlem byl comebac-
kový návrat jazzrockové legendy So�  
Machine. Kapela, v níž se sešli muzi-
kanti, kteří paradoxně nikdy nehráli 
spolu během její existence, potvrdi-
li svoji roli kdysi zvukových nováto-
rů svým nasazením, citem pro detail 
i přímočarým rockovým feelingem 

s prvky psychedelie. O generace 
mladší hudebníci ukázali, že nezů-
stávají, co se týče nasazení a nápadité 
improvizace, vůbec pozadu.  Elektro- 
akustické experimenty Points – Rataj 
Quintet, rytmicky invenční Didrig 
Ingsvalden Orchestra či mnohočlen-
ný big band Concept Of Orchestra 

předvedly soudobý jazz bez jakého-
koli pozlátka. Pro tradicionalisty tu 
pro změnu bouřila komořina v podá-
ní Petr Beneš Quartet, či mezinárod-
ní projekt MAdHAs, jenž předvedl 
autentické předělávky slavných jaz-
zových autorů.  

 Martin Hošna

„Pořád věřím, že skladba má přinášet nějaké sdělení,“ tvrdí kapelník Precedens Martin Němec
Legenda 80. a 90. let tuzemského 
big bítu ohlásila návrat na pódia, a to 
v nové omlazené sestavě, s kterou 
Precedens vystoupí poprvé 20. led-
na v Paláci Akropolis. Jak bude vy-
padat budoucnost kapely, více při-
blížil její kapelník Martin Němec.

Precedens hrají nyní v  omlazené 
sestavě. Můžeme mluvit o  nové 
etapě?
Úplně jednoznačně! Nové obsaze-
ní, nová zpěvačka a dokonce i něja-
ké nové písně – i když samozřejmě 
základem koncertů budou ty nej-
lepší věci z naší historie – a to jak 
„zděděné“ po Báře Basikové, tak 
i několik po Petru Kolářovi. Jsou 
to mé děti – teda ty písně (smích), 
a tak jsem jim zprostředkoval no-
vou rodinu…

Kdo ve  skupině nyní aktuálně hra-
je a  zpívá? Jaké jsou jejich kořeny 
s Precedens?
Samozřejmě, že nejdůležitější je 
vždy změna na postu sólisty. Tak-
že zpěvačkou je Iva Marešová! Mys-
lím, že budou posluchači jejím neu-
věřitelným hlasem dost překvapeni. 
Na basovou kytaru hraje Martin 
„Maťo“ Ivan – famózní hráč, který 
je k vidění a slyšení například v triu 
s Michalem Pavlíčkem, nebo v kape-
le Kamila Střihavky. Na kytaru hra-
je Honza Šobr, skvělý kolega z mé 
druhé autorské kapely Lili Marle-
ne, který odehrál i hodně koncer-
tů s Precedens v posledních deseti 
letech. Protože je ale zároveň i čle-
nem opravdu hodně aktivních Sto 
zvířat, bude občas alternovat s Da-

videm Pavlíkem. Bicích se ujal fakt 
hodně mladý a neméně talentovaný 
Radek Doležal, a tak jediným oprav-
dovým „precedensovským matado-
rem“, krom mě samotného, zůstává 
klávesista a spoluaranžér Pavel Ne-
doma. Musím konstatovat, že takhle 
šlapající Precedens jsem ještě nikdy 
neměl – a že už jich bylo! 

Jak došlo ke  spolupráci s  Ivou 
Marešovou?

Vlastně jsem už 
ambice obno-
vit tuhle kapelu 
ani neměl. Občas 
jsme si někde zce-
la výjimečně zahrá-
li s Petrem Kolářem, 
jinak ale skupina poně-
kud hibernovala. Jednou 
za čas někteří spoluhráči pocíti-
li po té zmražené kapele stesk a pře-
mlouvali mě k jejímu vzkříšení, ale 

já moc důvod neviděl. Pak se ke mně 
přes dva z nich doneslo jméno Ivy 
a současný manažer domluvil mou 
návštěvu jejího koncertu. Byl jsem 
hodně překvapen, že slyším hlas, kte-
rý si dovedu dobře představit v pís-
ních Precedens. 

Co chystáte v nejbližší budoucnosti?
Ano, ta budoucnost se blíží jak dosti-
hový kůň a spočívá v koncertní čin-
nosti téhle „novostaré“ kapely. První 
koncert bude 20. 1. 2016 v pražské 
Akropoli a další a další po celé zemi 
přibývají, což je dost potěšitelné. 

Neuvažujete zase o jednorázové re-
inkarnaci Precedens s Bárou Basi-
kovou? Nebo Petrem Kolářem?
Myslím, že spolupráce s Bárou by ne-
měla logiku, když její post v kapele 
nyní zastává nová zpěvačka… S Pet-
rem je možné, že se na podiu setká-
me – on Ivu, jako zpěvačku, dobře 

zná a vysoce si jí cení. On je vstříc-
nej, a i když je naše hudeb-

ní cítění, poměrně velmi 
odlišné – tak se tako-

vému setkání ne-
bráním. Mám dost 
rád desky, které 
jsme spolu nato-
čili, když byl zpě-
vákem Precedens. 

Fungujete již přes 
tři desetiletí na  hu-

dební scéně. Změni-
ly se nějakým způsobem 

vaše ideály za tu dobu?
Rozhodně jsem smířlivější a sna-
žím se místo konfrontací vést kapelu 

v naprostém klidu a pohodě – ale to je 
samozřejmě jen prostředek a vy se ptá-
te na ideály. Ano, stále jsem až „donqui-
jotsky“ zacyklen v představě, že text 
písně může pojednávat i o poměrně 
závažných věcech a hudební forma 
nemusí být přehledná a podbízivá. 
Zkrátka, pořád věřím, že skladba má 
přinášet nějaké sdělení, že hudba je 
způsob komunikace – nikoliv kalkulu. 

Kapela zažila v minulosti časté per-
sonální změny. Které období bylo 
podle vás nejúspěšnější?
Jednoznačně období, kdy jsme vyda-
li první desku Doba ledová. Vše jsem 
tehdy dělal s drzou intuicí a náhle 
jsme zjistili k vlastnímu údivu, že to 
lidí zajímá, že jsme patrně vytvořili 
cosi poměrně originálního. Byla to 
zvláštní doba – i když trochu Ledo-
vá, tak zároveň i veliké tání. Bylo to 
dáno samozřejmě mnoha souvislost-
mi – včetně společenských a taky tím 
sebevědomím, které nebylo podlože-
no zkušeností. Dodnes mi tolik lidí 
říká, že tzv. vyrůstali na Precedens, že 
mi to připadá až neuvěřitelné. 

Vnímají Precedens nějaké nové 
trendy v hudbě?
Samozřejmě. Myslím, že co člen ka-
pely, to mírně odlišný hudební vkus – 
jde jen o to najít průsečík těch názorů, 
na kterém se dá a může stavět. Kluci 
dost poslouchají jazz, občas musím 
na zvukovce rázně zakročit, aby se 
vrátili domů. Já poslouchám součas-
né věci hodně! V poslední době třeba 
Florence and � e Machine a neuvěři-
telné Muse! 

Martin Hošna

Dodnes 
mi tolik lidí říká, 
že na Precedens

vyrůstali

Žižkov Meets Jazz nabídl špičkové umění tuzemských i zahraničních jazzmanů
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  Nezisková organizace, My.Aktivity 
vypisuje výběrové řízení na pozici: ve-
doucí rodinného klubu. Kvalifi kač-
ní předpoklady: SŠ nebo VŠ vzdělání,  
praxe v řízení týmu a projektů. Očeká-
váme: schopnost práce v týmu a ocho-
tu podílet se na rozvoji organizace. Vý-
hodou je zkušenost v oblasti rodinné 
péče, praxe v NNO organizaci a bydliš-
tě na Praze 3. Info na tel.: 774 728 641.

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

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

  V O D A  –  P LY N  –  T O P E N Í 
montáž a oprava rozvodů ply-
nu, vody, kanalizace a topení. Vla-
dimír Tymeš, tel.: 603 937 032, 
w w w . v o d a - p l y n - t y m e s . c z .

  Žaluzie, rolety, plisé, sítě, gar-
nýže, šití záclon, markýzy, čalou-
nění dveří, shrnovací dveře, reno-
vace oken, silikon. těsnění – 30% 
úspora tepla, malování, Petříček. 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

  Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze. Menší 1–2+1 a větší 3–4+1. 
Platba hotově. Na nastěhování ne-
spěchám (možnost na dožití). Vy-
platím dluhy i exekuce, lze i před 
privatizací. Tel.: 608 661 664.

  !! Odvoz starého nábytku 
na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoliv. Stěhování všeho dru-
hu. Tel.: 773 484 056.

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

  Koupím lidový kroj. Tel.: 274 814 448.
  C E RT I F I K O VA N Á  Ú Č E T N Í

nabízí zpracování účetnictví, daní, 
účetní poradenství, dohled, zna-
lost AJ, více na: 607 731 532 nebo 
rozenska.webnode.cz

  Nová zubní ordinace Mistr Dent. 
Přijímáme nové pacienty, krátké ob-
jednací lhůty. Husitská 36, Praha 3. 
Tel.: 775 675 777, www.misrtdent.cz

  Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi  stroji v do-
mácnostech i fi rmách. Ručně čistí-
me kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých půvo-
dů. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

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

  Právník koupí dva byty v Praze  
na investici, a to menší byt 1-2+1 
a větší 3-4+1. Platím hotově, zaplatím 
proivatizaci nebo uhradím vyše dluhy 
či exekuce. Na vystěhování nespě-
chám, mohu vám zajistit nové bydle-
ní 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 veškeré právní 
vady včetně oddlužení nebo vyplace-
ní exekucí. Zajistíme odkoupení Vaší 
nemovitosti za nejvyšší cenu na trhu. 
K Cousulting, tel.: 608 661 665.

  JUDO od  5 let, po–st 15.30–16.30, 
P3, Koněvova 208. Tel.: 727  828  588, 
www.ulicnikgym.cz

  Sebeobrana po–st 19–20.30, Na Bal-
káně 821, P3, tel.: 604 725 657, senioři čt 
10–11 zdravotní cvičení.

  Koupím vánoční ozdoby, betlém, 
osvětlení, stojánek aj. Tel.: 274 814 448.

  Staré věci, známky, dopisy, šperky 
vykoupíme. Tel.: 776 470 601.

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

  NĚMČINA/DEUTSCH – Překlady 
(i ověřené), výuka. Tel.: 775 935 773.

  TSCHECHISCH FÜR AUSLÄN-
DER, Professionell. Tel.: 775 935 773.

Objednávky inzerce do Radničních 
novin zasílejte do 15. 1. 2016

na e-mail: RN.inzerce@praha3.cz.

PRACUJ
PRO METROPOLI

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRPRPP AA

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

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

Přihlašování do kurzů, náhrady, rezer-
vace na: nova-trojka.ebooker.eu. Číslo 
účtu: 2600776004/2010.

 8. pá 18.00 – so 9. 9.30 Pyžámkový 
večírek 

 20.00 Rodina v krizi
10. ne 9.00 –12.00 Sportovní dopoled-

ne pro ženy
11. po 16.00 Poradna v oblasti osob-

nostního rozvoje
12. út 16.00 Dvojčata v rodině
13. st 17.30 Nemocné dítě v rodině
19. út  17.00 Když nevím, kudy kam 

aneb Krizová intervence a linka 
bezpečí v praxi

19. út 21.00 Dobrý táta
22. pá 15.30 –19.30 Odlehčovací 

pátek pro pěstounské rodiny
22. pá 16.00 S tebou neka! aneb Psy-

chická odolnost dětí v kolektivu   
24. ne 20.00 Třicátá první Procházka 

fi lmem – Láska z Khon Kaen
25. pá 9.30 Psychomotorický vývoj 

s Mgr. Lenkou Arimiyawu
26. út 18.30 Jak na poruchy uče-

ní a chování s etopedkou 
Mgr. Janou Češkovou

26. út  19.00 Rodičovská skupina 2016
28. čt 10.00 Na plný úvazek aneb 

Muž na rodičovské dovole-
né. Individuální poradenství 
a mediace

Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné si-
tuaci či náhlé osobní krizi, můžete vždy 
od pátku do neděle včetně kontaktovat 
naši konzultantku Leonu Poletínovou, 
DiS., vyškolenou pracovnici krizové lin-
ky na tel.: 734 258 291.

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

Registrujeme do  nového kurzo-
vého období leden – březen 2016! 
Velký výběr kurzů pro rodiče s  dětmi 
od narození do 7 let věku na rcpalecek.
webooker.eu/Courses; všechny kurzy 
je možné nezávazně vyzkoušet 

RC Paleček otevírá po  vánočních 
prázdninách 4. 1. 2016. Herna pro děti 
a  kavárna pro dospělé má otevřeno 
po-čt 9 –18, pá 13 –18.

 4. po 19.00 Úvodní seminář k Mon-

tessori kurzům
 5. út 12.30 Podpůrná skupina v po-

čátcích mateřství 
12. út  12.30 Podpůrná skupinka pro 

těhotné – Porod jinak
14. čt  19.30 Večer (nejen) afrických 

písní
19. út  17.00 Seminář pro pěstouny 
22. pá 15.00 Nutriční poradna – úpra-

va váhy

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

V lednu se budeme hodně bavit o ško-
le. Únor je totiž za dveřmi a s ním i uzá-
věrka přihlášek na střední školy a od-
borné učiliště. Navštívíme také několik 
škol v rámci Dnů otevřených dveří 

 7. čt Ukaž, co je v tobě! – soutěž 
o nejlepší impro scénku

13. st Koláž jako koláč! – vytvoř si ko-
láž toho, co bys chtěl v životě 
dosáhnout

18. po English competition – soutěž 
pro všechny, kdo mají rádi 
angličtinu

+ Dny otevřených dveří na  školách – 
kdy a kam půjdeme, se průběžně do-
zvíš na klubu, nebo FB

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

19. út 16.00 Výtvarná dílna pro děti – 
Fleurogami

29. pá 6.00–19.00 Jednodenní lyžová-
ní na Pasekách n. Jizerou pro 
lyžaře, snowboardisty i běžkaře, 
i pro rodiče s dětmi. Cena: 
220 Kč + oběd a permanentka. 
Přihlášky do 22. 1. na duhove-
klubicko@seznam.cz.

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

19. út 17.00  –20.00 Drátovaná stínít-
ka na lampičky  

29. pá 9.00  –17.00 Chvalský zámek  – 
příměstský tábor pro děti

29. pá 9.00  –17.00 Dámská jízda  
– Prázdninový program pro 
skvělé dámy od 6 let

29. pá 9.00  –17.00 Pánská jízda  – 
příměstský tábor pro pořádné 
chlapy od 6 let

Nabídka na jarní prázdniny:
Jarní lyžařský tábor
27. 2. – 5. 3. 2016,  Hotel Krakonoš, Jab-
lonec nad Jizerou

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

Může přijít kdokoliv ve  věku 11–21  let, 
každý všední den od 14.00 do 19.00  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 kdykoliv 
přijít (a odejít).

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

Otevřený klub pro rodiče s malými 
dětmi a těhotné ženy. 

21. čt 10.00  – 12.30 a 15.00  –17.00 
Otisky do hlíny  – Pojďme 
zastavit čas a vytvořit si milou 
památku nebo dárek – otisk 
dětských ručiček a nožiček 
do keramické hlíny

Seznamte se s operními partiturami
Vyšší odborná škola Husova institutu teologických studií nabízí v pří-
jemně komorním interiéru na pražském Žižkově specifi cky komponované 
projekty, skrze které umožní zájemcům se v pravidelných cyklech průběž-
ně seznamovat s partiturami stěžejní operní literatury formou velkoploš-
né DVD projekce v excelentním provedení z pódií proslulých světových 
operních scén. V pondělí 11. ledna 2016 od 18.00 hodin se tedy poprvé 
můžeme v aule Vyšší odborné školy Husova institutu teologických stu-
dií, Roháčova ul. 1305/66, Praha 3 - Žižkov setkat a být následně svědky 
unikátního koncertu fenomenálního italského tenoristy Andrea Bocelliho 
v podobě, jaké ho mohli v roce 2011 osobně prožít jeho účastníci v Cent-
ral Parku (New York). 

Hudba jako součást života již od dětství
Tuleň Robík, Méďa a chobotnička Jája – to jsou 
maskoti předškolních programů Hudební školy Yama-
ha, které pravidelně probíhají v Rodinném centru Pale-
ček v Písecké 17. Celý program je přizpůsobený a za-
měřený především na potřeby dítěte, jeho hudebního 
cítění a na nácvik rytmizace.

Odborníci, kteří předškolní programy vyvíjejí, vědí, že 
maličké děti potřebují podněty pro rozvoj všech smyslů. 
Kurzy „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ jsou tedy 
komplexní programy, ve kterých je hudba  prostředníkem 

a nositelem nového a dosud nepoznaného, co děti nená-
silně a mnohdy nevědomky rozvíjí a obohacuje. Základ 
těchto programů tvoří písně vyvíjené a nazpívané speci-
álně pro tuto školu, ale i další básničky, lidovky, klasika 
či jazz. Děti se spolu s rodiči za pomoci lektorky postup-
ně učí hudbu nejen vnímat a prožívat, ale i pohybově 
ztvárňovat. Podstatnou součástí programu je rytmizace 
na tělo a poté i na různé drobné rytmické nástroje. 

Bližší informace na www.skolayamaha.cz nebo na tel. 
602 863 506. Poslední lednový týden bude v Palečku 
probíhat den otevřených dveří. 
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Základní organizace Svazu 
důchodců Praha 3

Od  prosince každé pondělí je možno 
zakoupit členské známky na  rok 2016 
v  klubu důchodců Olšanská 7 od  14 
do 16 hodin (vchod ze zadní strany bu-
dovy). Výroční členská schůze Svazu 
důchodců se koná 28. 1. 2016 od 14–
17 hod ve  Střední škole stavební 
a zahradnické, Učnovská 1, Praha 9.

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3
12. út 16.30 Novoroční kafe – ohléd-
nutí za rokem 2015 v Praze 3 i v Klubu 
přátel Žižkova – Jan Schütz, Petr Kallista
26. út 16.30 Nákladové nádraží Žižkov
 – beseda o současnosti prostoru NNŽ

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

Zápis do  kurzů pokračuje od  4. led-
na 2016 do naplnění. Otevíráme nový 
kurz španělštiny, italštiny, trénování pa-
měti a řadu dalších. 

Seniorům, kteří se ocitli v těžké životní si-
tuaci, nabízíme individuální setkání, čas 
o věcech hovořit, hledat řešení. Kontak-
tujte prosím pracovnice Klubu pro sjed-
nání schůzky.

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

Poskytuje pravidelně sociální poraden-
ství – bezplatné, nezávislé, důvěrné 
a  nestranné – v  následujících časech: 
po, út a čt od 8.30 do 11.30 pro osob-
ní konzultace (bez objednání), po, út a čt 
od 12.30 do 15.30 pro telefonické dota-
zy. Čekárna se otevírá čtvrt hodiny před 
začátkem konzultací.

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

 5. út 15.00 výborová schůze
15. pá 16.00 posezení s harmonikou
19. út vycházka „Umělecké mu-
zeum“, sraz ve 14 hodin před 
vchodem do stanice metra trasy 
A „Staroměstská“. 

Od 7. 1. 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.

SENIOR FITNESS
www.seniorfi tnes.cz

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

Slovo z církví

Novoroční slavení

Již začátkem prosince si kladu otázku, jaký asi bude 
Silvestr? Jakou daň si novoroční oslavy vyžáda-
jí na zdraví, na majetku? A je vlastně co slavit? Jistě, 
že se z reklam ozývá, že je pořád co slavit. Co nejvíce 
omámeni, co nejvíce hluku… Je to ten předěl, který 
si přejeme? Vždyť většina předsevzetí postupně bere 
za své a vydrží-li někomu předsevzetí do února, dá se 
mluvit téměř o  zázraku. Hlukem trpí nejvíce zvířata, 
a  tak to jeden můj známý pejskař řeší tak, že odjíždí 
z města a večer ještě odejde do lesa. Když se v jed-
nu hodinu vrací, bývá osvěžen čerstvým vzduchem 
a  i  ohňostroje z  dálky vypadají lépe. V  klidu lesa se 
zamyslí nad uplynulým rokem a střízlivou hlavou pro-
myslí jak dál. 

Na světě přibývá lidí, kterým výbuchy nepřináší ra-
dost. Buď reálně, nebo ve vzpomínkách prožívají velké 
neštěstí. Mysleme na Silvestra i na ně. Využijme pro-
středky ne jen na veselí, ale také na pomoc druhým. 

A  tak přeji všem čtenářům RN, abychom mohli 
výbuchy prožívat vždy jen ve  spojení s  radostí, vše 
přečkali, pokud možno, ve zdraví a do nového roku 
vstoupili s nadějí, že nám nejen přinese něco lepší-
ho, ale že i my v něm budeme lepší a druhým lidem 
prospěšnější. 

Zdeněk Břeň

Mgr. Zdeněk Břeň, farář 
Žižkova sboru Církve 
československé husitské

Kontejnery FIXPOINT pomáhají k bezpečné likvidaci injekčního náčiní
V rámci širší prevence rizikových jevů na území 
městské části Praha 3 byly ve čtvrtek 10. 12. 2015 
v dlouhodobě vytipovaných lokalitách nainstalo-
vány čtyři kontejnery FIXPOINT, které jsou pri-
márně určeny injekčním uživatelům drog, jež 
mají sami zájem aktivně se podílet na bezpečné 
likvidaci použitého injekčního náčiní. 

Sekundárně je ale mohou využívat rovněž lidé, 
kteří injekční materiál používají v důsledku své 
nemoci, popřípadě pak náhodní nálezci stříkaček 
na území městské části. Finančně je služba zajiště-
na z prostředků, které městská část každoročně vy-
čleňuje na realizaci terénních programů, které jsou 
koordinovány sociálním odborem ÚMČ Praha 3.

Projekt FIXPOINT na území třetí městské části 
realizuje organizace Progressive, o.p.s., a to již tře-
tím rokem. Jeho obsahem je tréninkové zaměstná-
vání uživatelů návykových látek a díky možnosti 
legálního příjmu a eliminace výskytu pohozených 
stříkaček vede ve svém důsledku jak ke snižování 
kriminality, tak k ochraně veřejného zdraví. Insta-
lace kontejnerů je posledním krokem k tomu, aby 
služby projektu byly využívány naší městskou části 
kompletně. Kontejnery budou pravidelně vybírány 

dle platných hygienických norem – obden v letních 
měsících a jednou za tři dny v zimě. Shromážděný 
hygie nický odpad bude následně ukládán na sběr-
né místo, odkud bude poté předáván k likvidaci od-
borné fi rmě.

V současnosti jsou kontejnery FIX POINT 
nainstalovány na místech, kde dochází v rám-
ci terénního programu k nejvyššímu počtu in-
jekčních nálezů. Konkrétně se jedná o dva umís-
těné na cyklostezce vedoucí od hlavního nádraží 
na Krejcárek, po jednom pak na Kostnickém ná-
městí a u stadionu Viktorie Žižkov. Zde jsou pra-
videlně nacházeny injekční stříkačky v počtu de-
sítek kusů měsíčně v průměru s tím, že se jednalo 
jak o jednorázové nálezy ve větším počtu, tak ná-
lezy sporadické. 

„Jelikož tento problém zasahuje samozřejmě 
i do dalších lokalit naší městské části, uvažuje její ve-
dení ve spolupráci se sociálním odborem a organizací 
PROGRESSIVE, o.p.s., do budoucna o zřízení dalších 
kontejnerů FIXPOINT na dalších postupně vytipova-
ných místech,“ uzavřel zástupce starostky David 
Gregor (na snímku). 

-red-

Radnice pomohla pacientům, jejichž pojišťovna 
neměla smlouvu s lékařkou
Diabetičtí pacienti z Prahy 3 mají od 1. října 2015 
větší možnosti při výběru lékaře. Díky aktivitě 
radnice třetí městské části se jedna z největších 
zdravotních pojišťoven rozhodla od tohoto data 
uzavřít smlouvu s vyhledávanou diabetoložkou, 
která ordinuje na jarovské poliklinice.

Obyvatelé Jarova nejdříve radnici posílali stížnos-
ti na to, že zdravotní pojišťovna nechce uzavřít 
smlouvu s touto specialistkou.

Zástupce starostky David Gregor, který má 
na starosti oblast zdravotnictví, proto nejprve jed-
nal s dotyčnou lékařkou, která mu předložila svou 
korespondenci týkající se opakovaných žádostí 
o uzavření smlouvy. Poté, co se seznámil s přípa-
dem, se rozhodl oslovit jménem městské části ve-
dení pojišťovny.

„Na následujícím jednání mi její ředitel přislíbil, že 
případ znovu projedná, a tak se také stalo,“ popsal zá-
věr své iniciativy Gregor.  -sak-

Osamocení senioři si můžou zažádat o osobní asistenci 
Osoby osamocené nebo ohrožené 
sociálním vyloučením z důvodů své-
ho stáří, zdravotního stavu nebo po-
stižení mají možnost osobní asisten-
ce vyškolených dobrovolníků, kteří 
docházejí do domácností a pomáha-
jí dotyčným zprostředkovávat kon-
takt se společenským prostředím.

Lidé, kteří mají sníženou soběstačnost 
v základních životních dovednostech, 
mohou využít službu obecně prospěš-
né společnosti Maltézská pomoc.

„Do cílové skupiny spadají osoby osa-
mocené nebo ohrožené sociálním vylou-
čením z důvodů svého stáří, zdravotního 

stavu nebo postižení. Proškolený dobro-
volník pravidelně přichází za potřebnou 
osobou, ať už do domácnosti nebo poby-
tového zařízení, provádí sociálně terape-
utické činnosti v rámci přátelského kon-
taktu s uživatelem služby a pomáhá při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osobních záležitostí. Role 
dobrovolníka má v této službě povahu 
společníka,“ vysvětlil ředitel Jiří Juda.

Osobní návštěva klienta zahrnuje 
pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro osobní hygi-
enu, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, pomoc při zajiš-
tění chodu domácnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zá-
jmů a při obstarávání osobních zále-
žitostí, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, aktivizač-
ní činnosti. Terénní služba má také 
za úkol kontaktovat seniory se spo-
lečenským prostředím, vést k rozvo-
ji nebo udržení osobních sociálních 
schopností a dovedností podporují-
cích sociální začleňování osob.

„V Praze 3 byl vytvořen nový projekt 
Adopce osamělých seniorů, který je zalo-
žen na vysílání dobrovolníku do domác-
ností. Evidovaní jsou zde čtyři dobrovol-
níci, jež pomáhají postiženým různou 
formou začlenit postižené zpátky do spo-

lečnosti,“ uvedl zástupce starostky 
David Gregor. 

-ham-

Městská část Praha 3 zorganizovala zdarma pro seniory výlet do Drážďan, kde měli možnost zhlédnout 
Klenotnici ve Zwingeru nebo navštívit adventní vánoční trhy. Pro velký zájem se uskutečnily dva výjezdy, 
a to 8. a 15. prosince. Pokaždé se zúčastnilo 44 zájemců.

Zájemci o tuto službu se mohou 
obracet na pracovníky z oddělení 
sociální práce nebo přímo na Mal-
tézskou pomoc. 

KONTAKT:
Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 
118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel. +420 257 534 935
e-mail: info@maltezskapomoc.cz

V Praze 3 jsou umístěny čtyři kontejnery FIXPOINT
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Z našich škol

„Snažíme se prohlubovat vzájemnou spolupráci s rodiči při společných akcích,“ 
říká Alena Luhanová, ředitelka MŠ Jeseniova 204
Čím se vaše mateřská škola liší od ji-
ných školských zařízení v Praze 3?
Naše mateřská škola prošla před tře-
mi lety celkovou rekonstrukcí budo-
vy. Její objekt se nachází v klidné čás-
ti na konci Židovských pecí.  Velkou 
devizou je rozsáhlá zahrada vybave-
ná četnými herními prvky, která dě-
tem umožňuje v průběhu celého roku 
mnoho tělesných aktivit včetně bobo-
vání v zimních měsících.

Školní vzdělávací program „Ferda 
je náš kamarád, budeme si spolu hrát, 
společně svět poznávat“ má všeobec-
né zaměření a je založen na indivi-
duálním přístupu ke každému dítěti, 
ohleduplnosti a vzájemném respektu 
vůči ostatním. Snažíme se také pro-
hlubovat vzájemnou spolupráci s ro-
diči při společných akcích na začátku 
a na konci školního roku, pracovních 
dílnách a otevírání adventu na škol-
ní zahradě. Dále je pak rodiči hojně 

využívána nabídka knih podporu-
jící čtenářskou gramotnost, která je 
v předškolním období velice důležitá.

Paní učitelky používají v hojné míře 
výuku s pomocí prožitkového učení, 
dále pak moderní formy výuky za po-
moci interaktivních tabulí a tabletů.

Jaké kroužky nabízíte dětem?
Naše mateřská škola nabízí pestrou 
škálu zájmových aktivit, které probí-
hají v odpoledních hodinách. Jedná 
se konkrétně o angličtinu, tanečky, 
keramiku, plavání a čarujeme s ku-
chařem. Výuku zajištují učitelky při 
kroužcích keramiky a čarujeme s ku-
chařem. Vzhledem k tomu, že mateř-
ská škola disponuje vlastní keramic-
kou pecí, mohou si výrobky vytvořit 
i děti v jednotlivých třídách v průbě-
hu roku.

Výuku plavání zajišťuje Sportovní 
a rekreační areál Pražačka, angličtinu 

a tanečky mají na starosti odborné ex-
terní lektorky.

Jaké konkrétní akce čekají v  letoš-
ním školním roce na děti navštěvují-
cí MŠ Jeseniova 204?
V průběhu roku nás často provází 
návštěvy divadel a hudebních pořa-
dů, které doplňují školní vzdělávací 
program.

Mateřská škola má i mnoho aktivit 
konajících se mimo své prostory. Jed-
ná se o různé výlety, ozdravné poby-
ty, návštěvy seniorů a nově otevřené-
ho Kulturního centra Vozovna. 

V rámci prožitkového učení děti 
také navštíví dopravní hřiště, měst-
skou policií, střední odborné učiliště 
na Jarově, kde se seznámí s různými 
profesemi. Na jaře proběhne společ-
ná akce pro děti a jejich rodiče Tři 
věže, která je zaměřena na přiblížení 
tradičních řemesel.

Několik let jsme tradičními pořa-
dateli sportovních klání – fotbalové-
ho turnaje a sportovního dopoledne, 
kde se setkáváme s jinými mateřskými 
školami.

Úspěšnou akcí bylo „Štrúdlová-
ní“. Akce se aktivně účastnili i rodi-
če, kteří připravovali různé pokrmy 
z jablek, které pak s dětmi společně 
ochutnali. Mezi další tradiční akce 

patří otevírání adventu a přespání 
dětí v mateřské škole. Velmi úspěš-
ná byla také projekce pojízdného 
planetária.

Jaké novinky v areálu školky mohou 
děti využívat?
Celkovou rekonstrukcí prošly i roz-
lehlé zahradní prostory, které byly 
vybaveny novými herními prvky. 
Jako například balancovníkem, kde 
se děti učí koordinaci zraku a pohy-
bu, vestavěnou trampolínou, kladi-
nou, kuželkami či různě vysokými 
překážkami. Nového povrchu se do-
čkalo i hřiště.

Jednotlivé třídy dovybavujeme di-
daktickými hračkami a učebními po-
můckami takového charakteru, které 
děti doma běžně nemají. Velké obliby 
zaznamenala u dětí například víceú-
čelová stavebnice bObles. 

Stanislav Kněnický

Charitativní výstava přispěla 
na pomoc dětské hematologii
Již podesáté se konal charitativní 
bazar 8. prosince v Základní škole 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pes-
trá a bohatá nabídka výrobků zdej-
ších žáků se setkala s velikým záj-
mem veřejnosti.

Do jídelny Základní školy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad si našly ces-
tu davy dětí, rodičů a učitelů, kteří 
si nechtěli nechat ujít slavnostní za-
hájení prodejní charitativní výstavy, 

která se v místní škole koná tradičně 
v době adventu.

Výstavu slavnostně zahájila pře-
střižením pásky v prvním patře školy 
radní pro školství Jaroslava Suková 
a mezi hosty nechyběl ani zástupce 
starostky David Gregor. Poté násle-
dovalo hudební a taneční vystoupe-
ní žáků školy, které vyvrcholilo roz-
svícením vánočního stromku.

Ke koupi byly k dostání advent-
ní věnce, vánoční ozdoby, přání 

a svícny, výrobky z keramiky, šperky 
nebo vánoční cukroví, které vyrobili 
školáci všech devatenácti tříd a druži-
ny místní školy, aby společně přispěli 
na dobrou věc. Výtěžek z výstavy je 
určen na pomoc dětské hematolo-
gii a onkologii nemocnice v Motole, 
na adopci dívky z Ugandy, Jedličko-
vu ústavu, organizaci Člověk v tís-
ni nebo pro pražskou zoo, kde ško-
la adoptovala levharta obláčkového 
a pandu červenou.  -ham-

Žáci ZŠ Lupáčova vytvořili unikátní 
mapu památek v ČR
Jedinečná mapa památek UNESCO v České republice i s jejich popisem ve 13 jazycích je výsledkem prá-
ce žáků ZŠ Lupáčova v rámci třetího ročníku projektu So Far So Near. Projekt, který organizovala zá-
kladní škola s podporou městské části Praha 3 a ministerstva vnitra, byl zaměřen na integraci cizinců.

Dívka v korejském kroji, 
další s belgickou či viet-
namskou vlajkou v ruce 
nebo jen hrdě držící stuž-

ku v ukrajinských národních bar-
vách se 9. prosince i se svými učite-
li a rodiči fotili na chodbě v 1. patře 
ZŠ Lupáčova. Nad nimi visela mapa 
památek, o jejíž vznik se tito žáci au-
torsky zasloužili a pod níž jsou uve-
dena i jejich jména. Focení s mapou 
bylo součástí programu závěrečné 
slavnostní konference projektu So 
Far So Near.

„Chtěl bych smeknout, co jste tu do-
kázali v dnešní uspěchané době, že jste si 
dokázali najít čas,“ pochválil žáky, uči-
tele a především jejich rodiče, kteří 
ve svém volném čase pomáhali s pře-
kladem textové legendy k unikátní 
mapě, zástupce starostky David Gre-
gor. Mapa obsahuje popis památek 

UNESCO v ČR (a dalších kandidátů 
na zápis) kromě jiného v angličtině, 
němčině, francouzštině, slovenštině, 
slovinštině, ale i v exotičtějších jazy-
cích jako například v čínštině, japon-
štině či korejštině. 

Třetí ročník projektu se odvíjel 
od tématu „Jsme pyšni na historii 
země, ve které žijeme“. Podle ředi-
tele ZŠ Lupáčova Milana Hausne-
ra se do práce na projektu podařilo 
zapojit 35 dětí cizinců, které kromě 
tvorby textů o památkách UNESCO 
navštívily se svými spolužáky deset 
vybraných objektů z připravované 
mapy.

„Všichni obdrží list autorský, vy jste 
autoři, vy jste pod touto mapou pode-
psáni,“ zdůraznil žákům při předá-
ní listů význam jejich díla ředitel ZŠ 
Lupáčova Milan Hausner. 

Stanislav Kněnický Do práce na projektu se podařilo zapojit 35 dětí cizinců

Bohatou nabídku výrobků si nenechala ujít ani radní pro školství Jaroslava Suková
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Praha 3 ocenila soškami anděla 
Vincka dobrovolníky roku 2015
Popáté rozdělovala žižkovská radnice ocenění lidem, jež ve svém volném čase pomáhají a pracují 
pro druhé v občanských sdruženích nebo neziskových organizacích. Letos si pro sošku anděla 
Vincka, patrona dobrovolnictví, přišlo 14 osobností, které vykonávají zcela rozdílné profese.

Mezi nominovanými or-
ganizacemi nechybě-
ly Svaz diabetiků ČR 
pobočný spolek Pra-

ha 3, Svaz důchodců ČR, o.s. – ZO 
Praha 3, Buči z.s., Nová Trojka, Cen-
trum pro integraci cizinců o.p.s. nebo 
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. Z po-
sledně jmenované organizace se ve-
čera zúčastnil dívčí sbor Abbellimen-
to, který zahájil pod vedením Jarmily 
Novenkové slavnostní večer pastorál-
ními a adventními skladbami.

„Ráda bych poděkovala všem přítom-
ným a jejich nezištnou práci pro druhé. 
Velmi si cením jejich úsilí, činnosti a se-
běobětování, které tato práce s sebou nese,“ 
uvedla radní Jaroslava Suková. 

Poté sošky anděla Vincka spolu 
s dalšími dary předala čtrnáctce nomi-
novaných, z nichž každý se dobrovol-

ně stará o potřeby druhých. Mezi oce-
něnými je např. Hana Tachezí z Mam-
ma HELP, která pomáhá pacientkám 
s diagnózou rakoviny prsu, Pavlína 
Pstružinová z Buči z.s., jež pomáhá 
klientům s řešením dluhové proble-

matiky, ale i nada-
ný muzikant Mi-
chal Sivák, který 
hudebně dopro-
vází mnohé z ak-
tivit nízkoprahové-

ho klubu, Husit-
ského centra i Ko-
munitního centra 
na Žižkově.

Během večera se 
o kulturní prožitek 

také postaraly tanečnice ze souboru Ja-
gory, Žesťové kvinteto pražských sym-
foniků nebo Trombonetta kvartet, jenž 
lehkou a dunivou formou zahrál rag-
time, jazz i lidovky. 
 Martin Hošna

Ocenění dobrovolníci roku 2015 

VĚRA ČERMÁKOVÁ (Svaz diabetiků ČR po-
bočný spolek Praha  3) je členem pobočné-
ho spolku Svazu diabetiků Praha  3 již více než 
10 let. Původním povoláním je zdravotní sestra. 
I když je již v důchodu, stále se své profesi vě-
nuje při všech aktivitách pořádaných pobočným 
spolkem, jako jsou rehabilitační plavání, vycházky 
a  rekondiční pobyty pro diabetiky, kde zastává 
funkci zdravotní sestry. 

MDDR. DANIELA HAVLÍČKOVÁ (Naděje, Dům 
Naděje Praha-Žižkov) je zubařka, která se věnuje 
dobrovolnické činnosti v  azylovém domě Nadě-
je pro muže v Praze 3. Pořádá semináře na téma 
dentální hygiena a prevence pro muže bez domova 
a také provádí poradenství v této oblasti.

TEREZA CHADIMOVÁ (RK Ulitka – My Aktivi-
ty o.p.s.) začínala v Ulitce jako maminka na MD. 
Dobrovolnicí v RK Ulitka je teprve rok, ale za tu 
dobu prokázala mnoho ochoty a nasazení. Po-
máhá při běžném provozu klubu, při akcích, které 
jsou jednou z hlavních náplní RK a svou vstříc-
ností, nasazením a  milým úsměvem si všechny 
hned získala. Ujme se vždy jakéhokoliv úkolu 
a udělá, co je potřeba.

JIŘINA JENDŘEJČÍKOVÁ (Komunitní centrum 
Armády spásy) je původním povoláním učitelka 
v mateřské škole, která začala před 3 lety navště-
vovat Komunitní centrum Armády spásy na Pra-
ze 3. Krátce se ujala vedení programu ruční prá-
ce. Výsledné rukodělné dárky z  papíru, textilu, 
korálků či vlny přinášejí radost nejen samotným 
tvůrcům, ale i obdarovaným v domovech pro se-
niory. Pomáhá připravovat a  organizovat pravi-
delné mezigenerační setkávání. 

PAVLÍNA JEŽKOVÁ (RK Ulitka – My Aktivi-
ty o.p.s.) Je dobrovolnicí RK Ulitka od roku 2012. 
Do klubu začínala chodit se svou dcerou a hned 
záhy se začala podílet na chodu klubu. Aktivně 
spolupracuje při službách klubu a dalších akcích. 
Dobrovolnictví zůstala věrná i po návratu do prá-
ce po mateřské dovolené, kdy se stala šéf cukrá-
řem v hotelu Panorama. 

MGR.  VLADIMÍRA KALFUSOVÁ (Svaz dů-
chodců ČR, o.s. – ZO Praha 3) pracuje ve výbo-
ru Základní organizace Svazu důchodců v Praze 3 
od roku 2009. Dobrovolnické činnosti pro seniory 
Prahy 3 se začala věnovat po ukončení svojí pro-
fesní kariéry, kdy se její cílovou skupinou stali se-
nioři, kterým se snaží obohatit život a připomínat 
mladým rodinám význam seniorů pro společnost. 
Je členem Řídící skupiny pro Komunitní plánování, 
kde tyto myšlenky uplatňuje. Pod heslem „Aby člo-
věk nebyl sám“ obohacuje zaměření činnosti Sva-
zu důchodců na Praze 3 např. pořádáním výletů 
parníkem, či organizací oslav členů Svazu důchod-
ců při dovršení jejich významných životních jubileí. 

BC. ŠTĚPÁN KAVUR (BUČI z.s.) pracuje v občan-
ském sdružení Buči od jeho založení a v současné 
době jako dobrovolník vykonává funkci předsedy 
a vzhledem k profesi sociálního pracovníka je ga-
rantem sociální služby „Sociální rehabilitace“, pře-
dává své zkušenosti ostatním pracovníkům.

MGR. LUCIE NOVÁKOVÁ (Sdružení Zvoneček – 
Praha, z.s.) je dlouholetou členkou Sdružení Zvo-
neček – Praha, z.s. a členkou Rady spolku. Podílí 
se na organizaci veškerých akcí, jež Sdružení Zvo-
neček pořádá pro děti ze Sborového studia Zvo-
neček. V neposlední řadě přispívá svými kontakty 

k  úspěšnému hledání sponzorů. Žádný problém 
pro ni není neřešitelný, vše perfektně zvládá s vlíd-
ností a humorem.

RADIM PROCHÁZKA (Nová Trojka, z.s.) je fi lmař, 
který se věnuje dobrovolnické činnosti v Rodinném 
a kulturním centru Nová Trojka. Organizuje pravi-
delný program Procházka fi lmem a pomáhá při vý-
letech pro Oddělení sociálně právní ochrany dětí, 
kdy zapojuje i svou rodinu.

PAVLÍNA PSTRUŽINOVÁ (BUČI, z.s.) pracuje 
v občanském sdružení Buči jako odborný pracov-
ník v oblasti sociální práce, nejprve jako účastník 
projektu spolufi nancovaného z evropských fondů 
a po jeho skončení jako dobrovolník. Ve své prá-
ci byla vždy klientům o.s. Buči nápomocná radou 
a pomocí, a to zvláště v oblasti řešení exekucí, če-
muž se v poslední době vzhledem k jejich enorm-
nímu nárůstu intenzivně věnuje.

MICHAL SIVÁK (Husitské centrum, o.p.s.) je 
nadaný hudebník, který je dlouholetým klientem 
a nyní i dobrovolníkem Nízkoprahového klubu Hu-
sita. Hudebně doprovází mnohé z  aktivit nízko-
prahového klubu, Husitského centra i Komunitní-
ho centra na Žižkově např. akce Veletrh sociálních 
služeb, Noc kostelů, School break párty a říjnová 

romská bohoslužba. V nízkoprahovém klubu Husi-
ta působí jako lektor hudby a vyučuje děti a mládež 
na kytaru a keyboard.

HANA TACHEZÍ (Mamma HELP, z.s.) je dlou-
holetou členkou pacientské organizace Mamma 
HELP. Od  roku 2008 pracuje jako laická terape-
utka a  je zkušenou edukátorkou v oblasti osvěty 
a prevenci nádorových onemocnění. Má na kontě 
desítky přednášek. Původním zaměstnáním v  lé-
kárně. Pomohla pacientkám se stejnou diagnózou 
rakoviny prsu. Aktivně se zúčastňuje všech akcí, 
které Mamma HELP organizuje.

PETRA VLÁŠKOVÁ (Nová Trojka, z.s.) původně 
začala navštěvovat s dětmi programy Rodinného 
a kulturního centra Nová Trojka a postupně se za-
pojila jako dobrovolnice. Pomáhá s  programem 
Mrňouskové, kde vede výtvarné dílny. 

MAGDALENA WOLFOVÁ (Centrum pro inte-
graci cizinců, o.p.s.) se přihlásila do  programu 
„Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců tr-
vale usazených v ČR“ organizace „Centrum pro 
integraci cizinců“. Cílem programu je vytvořit síť 
dobrovolníků, lidí z místní komunity, kteří mohou 
zajišťovat základní služby pro klienty organizace 
a jejich společenskou integraci.

14
dobrovolníků 

z Prahy 3 dostalo 
ocenění za práci 

pro druhé

Na úvod slav-
nostního večera 
vystoupil dívčí 
sbor Abbelli-
mento pod ve-
dením Jarmily 
Novenkové, 
ceny oceně-
ným dobrovol-
nílům předávala 
za městskou 
část Praha 3 
radní Jaroslava 
Suková

ze života Prahy 	
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Hrob E. Š. Petra na Olšanech

ze života Prahy 	

Praha 3 včera a dnes

Židovské pece

Židovské pece jsou dnes rozlehlý park 
a oblíbené místo pro trávení volného 
času, což využívají hlavně maminky 
s dětmi. Svými třemi dětskými hřišti 
s moderním vybavením jsou ideální 
pro dětské hraní. Pro větší děti je zde 
kvalitní dopravní hřiště. Nebylo tomu 
tak vždy. Původ pojmenování Židov-
ské pece je vcelku nejasný. Zřejmě 
pochází z doby kolem prosince 1744, 
kdy císařovna Marie Terezie, o kte-
ré bylo známo, že neměla Židy příliš 
v lásce, vydaným příkazem dosáhla, 

že se museli vystěhovat z Prahy. Ne 
zcela přesvědčivým důvodem toho-
to rozhodnutí bylo nařčení, že Židé 
se za saského vpádu postavili proti 
císařovně. Židé tedy opustili ghetto 
a odešli za hradby města do nejbliž-
šího okolí Prahy. Většina těchto lidí 
směřovala do Libně, ale také do míst, 
o kterých je řeč, tedy na Židovské 
pece. Časem jim bylo umožněno, 
aby směli přes den chodit do opuš-
těného ghetta ve městě, kde nesměli 
bydlet, ale mohli provozovat nadále 

své obchody a živnosti. Tento stav se 
změnil 5. srpna 1748, kdy císařovna 
povolila jejich návrat do Prahy. Poz-
ději se Židovské pece staly místem, 
kde životní ztroskotanci a pochybné 
existence hledaly náplň života.

V roce 1757 v době sedmileté vál-
ky (1757–1763) mezi vojsky Marie Te-
rezie a pruského krále Fridricha II. 
byla rakouská armáda poražena 
v bitvě u Štěrbohol, ale boj pokra-
čoval v místech Židovských pecí. Po-
zůstatky této bitvy byly odhaleny při 

stavbě nákladového nádraží ve 30. le-
tech dvacátého století.

V roce 1866 byly Židovské pece 
dějištěm veřejné popravy, kdy 
za účasti asi 30 tisíc obyvatel Prahy 
a okolí kat Jan Křtitel Pippenger vy-
konal rozsudek oběšením nad číšní-
kem Václavem Fialou.

Špatná pověst Židovských pecí se 
pomalu začala vytrácet. Ve 30. letech 
dvacátého století se rozšiřující Žižkov 
dostal až do těchto nehostinných míst. 
V jejich bezprostřední blízkosti začala 

výstavba nouzových kolonií a později 
i rodinných domků. Mimo jiné vznikl 
mezi místními tzv. název Pendrekov. 
Do domků se nastěhovali zaměstnanci 
pražského policejního ředitelství. Dů-
vodem tohoto kroku bylo především 
udržení pořádku v těchto místech.

Z původních Židovských pecí 
se zachovala pouze malá hornatá 
část mezi ulicemi Jilmovou a Ma-
lešickou, která pak byla upravena 
do pěkného parku. 

Jan Schütz, Klub přátel Žižkova

Žižkovská osobnost – Emanuel Štěpán Petr, stavitel varhan
Emanuel Štěpán Petr byl jedním z nej-
významnějších českých varhanářů 
konce 19. a počátku 20. století. Na-
rodil se 25. prosince 1853 v Opočně 
jako syn místního kantora. Vyučil 
se v nedaleké Dobrušce u Františ-
ka Jiráska a dále se zdokonaloval 
u pražských varhanářů K. Eisenhuta, 
H. Schiffnera i při cestách po zahra-
ničí (m.j. i ve Vratislavi).

Od roku 1881 postavil ve svojí dílně 
na Žižkově v bývalé Bezovce, poslé-
ze v Chodské ulici, nejen pro Čechy, 
Moravu a Slezsko řadu nástrojů. Byl 
vedle podniku H. Schiff nera největ-
ším varhanářským závodem v Praze 
a za více než 40 let trvání jeho dílny 
vyšlo z jeho rukou 351 varhan, od jed-
nomanuálových nástrojů o několika 
málo rejstřících až po velké chrámové 
varhany se třemi manuály a několika 
desítkami rejstříků, od nástrojů s čistě 

mechanickou hrací a rejstříkovou trak-
turou přes nástroje s „Barkerovou pá-
kou“ až po čistě pneumatické varhany.

Z nejvýznamnějších nástrojů lze 
vybrat zejména varhany v kostele 
sv. Ludmily v Praze na Vinohradech 

(1898, III/46), sv. Cyrila a Metoděje 
v Praze-Karlíně (1898, III/61), sv. Mo-
řice v Kroměříži (1910, III/46), sv. Ig-
náce v Praze (1912, III/50), sv. Proko-
pa v Praze na Žižkově (1912, III/42), 
dále ve Čkyni, v Českých Budějovi-
cích, Zásmukách, Tuklatech, Jaromě-
ři, Humpolci, Hradci Králové, Klato-
vech, Jičíně, Hořicích, Roudnici nad 
Labem, Čáslavi, Plzni a jinde. Kro-
mě českých zemí postavil Petr něko-
lik desítek varhan v Polsku, Rumun-
sku a Rusku. Od něj pochází většina 
nástrojů v pražských kostelích, kte-
ré vznikly nebo byly rekonstruovány  
na přelomu 19. a 20. století, ale také 
varhany v synagogách i ve Strakově 
akademii. V jeho dílně se vyučila řada 
varhanářů, ze kterých se posléze stali 
jeho kmenoví zaměstnanci, kteří při-
spívali k dobrému jménu fi rmy.

Emanuel Štěpán Petr měl nespor-
ně velký talent a již jeho současníci 

oceňovali jeho intonérské a ladičské 
schopnosti. Kromě toho byl i velmi 
ctižádostivý, vynalézavý a nepochyb-
ně i podnikatelsky zdatný. Neváhal 
jít do tvrdých konkurenčních sporů. 
Patentoval si řadu vynálezů nejen 

v rámci habsburské monarchie, ale 
i v Německu, Francii a Anglii. Účast-
nil se řady výstav, ze kterých si při-
vážel ocenění (m.j. státní diplom 
na Zemské jubilejní výstavě v Praze 
v roce 1891), byl jmenován přísež-
ným znalcem c. k. zemského sou-
du v Praze a byl činný i veřejně jako 
dlouholetý člen výboru Obecné jed-
noty Cyrilské a Ředitelství křesťanské 
akademie.

Emanuel Štěpán Petr zemřel v Pra-
ze 26. února 1930 ve věku 77 let. Je 
uložený v poněkud zanedbaném hro-
bě na Olšanských hřbitovech, část IV., 
oddělení 09, hrob č.340.

Po smrti Emanuela Štěpána Petra 
vedli fi rmu dál ještě několik let jeho 
dva spolupracovníci, ale i tak postup-
ně zanikla.

Zpracováno podle podkladů Pře-
mysla Kšici a P. Miloše Szabo. 

Petr Kallista, Klub přátel Žižkova

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

Neslavný návrat trosek Pardusovy 
zásobovací výpravy způsobil v tá-
boře obléhatelů poprask. Samotný 
Pardus byl okamžitě spoután a měl 
být souzen jako zrádce. (Jinak než 
zradou si ten debakl vysvětlit ne-
dokázali.) Prokop se ho pokusil za-
stat, okamžitě se do toho ale vložil 
podhejtman Václav Tvaroh (civil-
ním povoláním řezník a majitel do-
mů v Kutné Hoře) a praštil Proko-
pa přes hlavu štokrletem. Otřesený 
Prokop silně krvácel, to však vzbou-
řencům nebránilo, aby jej rovněž ne-
svázali a neuvrhli do improvizova-
ného žaláře. Nejvyšším velitelem byl 
nyní prohlášen onen Tvaroh. Po ně-
kolika dnech sice vášně opadly, Pro-

kop i Pardus byli propuštěni, ani 
jeden z nich zde však již zůstal ne-
mínil. Prokop se pod záminkou lé-
čení odebral na Nové Město Pražské 
k nám již známému Jakubu Vlkovi, 
Pardus pak do slezského Otmucho-
va, kde se zapojil do ultradikální si-
rotčí frakce kolem Aleše Vřešťovské-
ho z Rýzmburka.

Otřesení obléhatelé před Plzní ale 
nečekaně dostávají nové posily a mo-
rální vzpruhu. Navrací se totiž Jan 
Čapek ze Sán s několika tisíci bojov-
níků z dosud nejdelší spanilé jízdy, 
doslova labutí písně husitských vý-
prav za hranice všedních dnů. Ča-
pek již na jaře 1433 vytáhl do Slezska 
a Poznaňska na pomoc polskému 

králi Vladislavovi II. v boji proti řádu 
německých rytířů. Disponoval údaj-
ně 7000 pěšáků, 700 jezdců a 350 
bojovými vozy. Počátkem června pře-
kročili hranice Nové Marky a společ-
ně s polskou jízdou pod velením Pet-
ra Šafraňce vyrazili nejprve k hradu 
Santoku a k městu Strzelce (němec-
ky Friedeberg). Zatímco jedna sku-
pina husitů vyjednávala o kapitula-
ci, druhá zezadu podkopala hradby 
a vnikla do města, kde dopadla tři 
katolické kněze, z toho jednoho 
českého emigranta, kteří byli oka-
mžitě upáleni ve smolných sudech. 
Vzápětí se vzdalo na dvanáct dal-
ších měst. Nyní by byl na řadě Gor-
zow (Landsberg), ale i přes příchod 

dalších polských posil pod velením 
Sudivoje z Ostrorogu bylo od je-
ho obléhání pro přílišnou pevnost 
upuštěno. Namísto toho se zmocnili 
Mysliborze (Soldin), jejíž obyvatelé 
ale stačili prchnout do blízké Choj-
ny (Königsberg). V Chojně ani v ne-
dalekém Choszcznu (Arnswalde) se 
ale vzbouřit posádky nezdařilo, a tak 
husitsko-polské vojsko, nyní posíle-
né i Bohuslavem ze Slupce, vévodou 
pomořanským pokračuje až na úze-
mí Starých Prus k  městu Chojnici 
(Konitz), kde se spojili s polským 
vojskem Mikuláše z Michalova. Ta-
dy je však čekal tvrdý oříšek, obléhá-
ní započalo 6. 7. a protáhlo se na šest 
neděl. Jelikož ani vyjednávání k niče-

mu nevedlo, rozhodli se 22. 7. polští 
velitelé pro generální útok. Ovšem 
bez podpory dělostřelectva, jehož se 
nedostávalo. Část husitů při tom po-
stupovala k hradbám přes bažinatý 
rybník po provizorní lávce, ta se pod 
nimi prolomila a řada z nich se utopi-
la. Velitel města, Erasmus Fischborn, 
komtur z Balgy, se však ukázal jako 
pravý rytíř, přikázal spustit žebříky, 
přeživší vytáhnout a po důkladné 
koupeli v městské lázni je převlék-
nout do suchého a na čestné slovo je 
propustil. Čapek mu oplatil stejnou, 
ještě večer poslal zpět vypůjčené šaty 
a s nimi i stovku zajatých řádových 
zbrojnošů. 

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Z původních Židovských pecí se zachovala jen malá hornatá část… … kterou nyní zkrášlila nově vysazené dřeviny
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Informační centrum Praha 3 zve na přednášku 
„Jak předcházet dluhům“
V lednu se konají v informačním 
centru fi lmové projekce, autorské 
čtení, ale i přednášky, které pora-
dí s dluhovou problematikou nebo 
zavedou návštěvníky do daleké-
ho Tibetu. Ombudsman pro seni-
ory bude k dispozici v informač-
ním centru 7., 14., 21. a 28. ledna 
od 10 do 14 hodin a poradí nejen 
seniorům s jejich zdravotními nebo 
sociálními problémy.

Od 17 hodin se 13. ledna koná před-
náška Jarmily Hlavníčkové, která 
popovídá a Tibetu a jeho kultuře.

Filmová projekce Odpad zavede 
14. ledna od 18 hodin diváky do bra-
zilského Ria, kde ústředním moti-
vem je život tří kluků na skládce.

Svoje dílo představí Radek Frid-
rich 19. ledna od 18 hodin. Básník je 
autorem osmi básnických knih a jed-
né knihy krátkých próz, například 
Erzherz, Žibřid nebo Nebožky. Za bás-
nickou sbírku Krooa krooa obdržel 
v roce 2012 cenu Magnesia Litera 
za poezii. Jeho texty jsou překládá-
ny do cizích jazyků a je též autorem 

mnoha frotáží a koláží, které vysta-
voval doma i v zahraničí. 

Jak předcházet dluhům pora-
dí Kristýna Schreilová 20. ledna 
od 17 hodin. 

Filmová projekce Co kdybychom 
žili společně, která se koná 28. ledna 
od 18 hodin, vypráví o stáří několi-
ka kamarádů. Annie, Jean, Claude, 
Albert a Jeanne jsou nerozlučnými 
přáteli více než čtyřicet let. Když 
jim paměť i srdce začínají pomalu 
vypovídat službu a na obzoru je pří-
zrak domova důchodců, vzepřou se 

a rozhodnou se žít společně. Nápad 
je to přinejmenším bláznivý. Avšak 
i přesto, že občasné neshody pro-
bouzí staré a zasuté vzpomínky, za-
číná se tu nádherné dobrodružství – 
společný život v komunitě.

Do konce ledna můžete zhléd-
nout výstavu Žižkovského betléma 
anebo expozici Martina Velíška, kte-
rý svým nezaměnitelným rukopisem 
zmapoval náměstí, ulice a osobnosti 
Prahy 3. Jeho stolní kalendář může-
te zakoupit v infocentru. 

-red-
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Masopustní veselí rozdovádí 
žižkovské ulice již potřiadvacáté
Tradiční žižkovský masopust proběhne letos 6., 7. a 9. února a připravený je pestrý program 
pro děti, seniory i dospělé.

Masopust, který začala 
pořádat třetí městská 
část jako jedna z prv-
ních v Praze, se koná 

již potřiadvacáté. 
V sobotu 6. února si přijdou 

na své především malí návštěvní-
ci. Na náměstí Jiřího z Poděbrad 
na ně čeká od 14 hodin Masopust-
ní pouť, kde můžou zhlédnout lout-
kové představení, Divadelní spo-
lek Řešeto, Pěvecký sbor Rolnička 
z Prahy 3, taneční vystoupení Nové 
Trojky, anebo vystoupení Jarosla-
va Uhlíře, autora hitů jako Severní 
vítr nebo Není nutno. Nebudou chy-
bět ani atrakce jako létající 
labutě, houpací lodič-
ky, řetízkový kolotoč, 
staročeská střelnice 
nebo poníkový hy-
podrom, stánky 
s občerstvením, 
kde budou k do-
stání valašské fr-
gále, zabijačkové 
lahůdky, staročes-
ký trdelník, svařák 
nebo teplá medovina. 

V neděli 7. února se 
od 12 hodin konají Zabijačko-
vé hody v hospodě U vystřelenýho 

oka, kde k posle-
chu zahraje kapela 

Miloše Wichterleho. 
Od 14 hodin je napláno-

vaná též komentovaná pro-
cházka pamětihodnostmi Prahy 3 

po stopách literatury, divadla a fi l-
mu. V 17 hodin vystoupí v Paláci 
Akropolis Milan Drobný s Yvon-
nou Přenosilovou, je ovšem nutná 
předchozí rezervace, kterou mohou 
zájemci vyřídit od 4. do 31. ledna 

v Informačním centru Prahy 3. Pro 
malé i velké milovníky fi lmu se bude 
v kině Aero od 15 hodin zdarma pro-
mítat animovaný fi lm pro děti V hla-
vě, od 18 hodin pak pro dospělé fi lm 
Ztraceni v Mnichově“.

Masopustní průvod opět pove-
de přes žižkovskou radnici ke stadi-
onu Viktoria Žižkov. Sraz účastníků 
je v 16 hodin a o hodinu později se 
průvod plný masek, v němž se obje-
ví Žižkovští Pepíci, chůdaři, galerka, 
kapsáři, kominíci, kobyly, vydá žiž-
kovskými ulicemi. V průvodu pojede 
koňský kočár, v němž pojedou důle-
žité postavy masopustu. Novinkou 
bude nadživotní maska vyrobená 
uměleckoprůmyslovou školou z Pra-
hy 3 speciálně pro letošní ročník ma-
sopustu ve stylu Martina Velíška. 

Vyrobit si masku budou mít mož-
nost i školy z Prahy 3. „Oslovíme zá-
kladní školy, kde  v informačním centru 
a Kulturním centru Vozovna si žáci prv-
ního stupně budou moci vyrobit masku, 
se kterou se mohou vydat do masopustní-
ho průvodu,“ uvedla starostka Vladi-
slava Hujová.

Průvod se vydá po své tradiční 
trase k žižkovské radnici, kde získá 
klíč od Žižkova. Poté akce skončí 
před Viktorkou, kde zahraje kape-

la Šlapeto, dojde k pochování basy, 
čímž skončí masopustní veselí a zač-
ne období půstu. Tečkou na závěr 
bude vystoupení ohňového loutko-
vého představení Vzplanutí. 

Martin Hošna

 Do ulic vyrazí průvod, v němž o extravagantní masky nouze nebude

Do konce ledna je možné navštívit v informačním centru výstavu Martina Velíška

PROGRAM INFORMA NÍHO CENTRA PRAHA 3 

 leden
 7. leden od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory –  poskytuje senior m Pra-

hy 3 poradenství v oblasti bydlení, d chod , sociálních a zdra-
votnických služeb, volno asových aktivit, zajiš uje bezplatné 
právní poradenství, doprovod p i ú edních jednání a pomoc 
v tíživých životních situacích.

13. leden 17.00 hod. | Tibet –  p ednáška 

14. leden od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory

14. leden 18.00 hod. | Odpad –  lmová projekce *

20. leden 17.00 hod. | Finance – Jak p edcházet dluh m – p ednáška

19. leden 18.00 hod. |  Autorské tení – básník Radek Fridrich

21. leden od 10 do 14 hod. |  Ombudsman pro seniory

28. leden od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory 

28. leden 18.00 hod. |  Co kdybychom žili spole n  –  lmová projekce *

Na programy ozna ené hv zdi kou * je t eba si vyzvednout volné vstupenky z d vodu omezené kapacity, jedná se o  l-

mové projekce a vlastiv dné vycházky a vybrané p ednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informa ního cen-

tra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném m síci, od devíti hodin. D kujeme za pochopení. 

Do 29. ledna 2016 Vás srde n  zveme na výstavu obraz  Martina Velíška a na jedine ný Žižkovský betlém.

V pr b hu celého února 2016 bude Informa ní centrum ZAV ENO 
z d vodu rekonstrukce suterénních prostor.

     Masopustní 
průvod se vydá

 na svou tradiční 
pouť již v úterý 

9. února 
v 17 hodin


