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Vážení 
spoluobčané,
před rokem jsme vytvořili speci-
ální tým lidí zastoupený odborní-
ky z  řad zaměstnanců městské 
části, kterých se dotýká bytová 
politika, a  ze zástupců nezisko-
vých organizací, abychom vytvo-
řili nová pravidla bytové politiky 
městské části Praha 3. Cílem to-
hoto projektu bylo zefektivnění 
přidělování bytů a bytového fon-
du, který je provozován a  spra-
vován Prahou 3. Byl to rok prá-
ce a  kompromisů. Nově vzniklá 
koncepce nahradila pravidla 
z  roku 2007 a  vnáší tak do při-
dělování bytů občanům větší 
řád. Refl ektovala také chysta-
né změny v  zákoně o  sociálním 
bydlení a vznikající Koncepci so-
ciálního bydlení České republiky. 
Při tvorbě jsme zohlednili sku-
piny osob, které jsou z  různých 
důvodů znevýhodněny na  trhu 
s  bydlením. Právě těmto lidem 
budou podle nových pravidel 
poskytovány možnosti pronájmu 
bytů za  předem stanovených 
podmínek za  cenu nižší, než je 
běžná na  volném trhu s  byty. 
Dovolím si zmínit několik nejdů-
ležitějších bodů, které mimo jiné 
zrychlí proces přidělování bytů. 
Už nebude možné, aby vyřazený 
žadatel podával okamžitě další 
žádost a znesnadňoval tak prá-
ci bytové komise. Nově může 
o  přidělení bytu požádat nejdří-
ve za  dva roky. Podání žádosti 
na  poskytnutí bytu neznamená, 
že bude automaticky přidělen. 
Občané, jejichž žádost nebyla 
vyřízena do přijetí nových pravi-
del, budou do  konce července 
vyzváni k  podání nové žádos-
ti podle nových pravidel. Rád 
bych poděkoval svým kolegům 
za  spolupráci, čas a  nasaze-
ní a  věřím, že nastavení nových 
pravidel zprůhlední a zrychlí při-
dělování bytů.

David Gregor
zástupce starostky MČ Praha 3

říká Ondřej Volejník 
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„Divadlo slouží 
k tomu, aby lidé 
nežili v izolaci,“
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„Patnáctého června roku 
1881 byl Žižkov povýšen 
císařem Františkem Jo-
sefem I. na město a od té 

doby ušel dlouhou cestu od periferní čtvr-
ti až ke své nynější pověsti reprezenta-
tivní součásti metropole, vyhledávané 
pro svoji ojedinělou atmosféru a kva-
litní rezidenční bydlení,“ připomněla 
starostka Vladislava Hujová. Ta se 

z ú č a s t -
nila také 
koncertu 
houslového 
mistra Václa-
va Hudečka, kte-
rý se konal 16. května v kostela sv. Pro-
kopa před zástupy diváků. Interpre-
taci starých mistrů předvedl Vác-
lav Hudeček se svým doprovodným 

orchestrem Musica Lucis Praga. Ba-
rokní mysterium českých skladatelů 
v podání houslového virtuosa se smě-
le vyrovnalo Bachovu nebo Hände-
lovu dílu, kde obzvláště zádumčivý 
Saraband nesl v žižkovském chrámu 
poctivý sentiment s radostnými mo-
menty, bublajícími pod přísnou tek-
tonikou doprovodných basů a jása-
vých houslí. Václav Hudeček dostál 

Finální návrh změn 
v tramvajové dopravě 
budeme znát už v červnu
ROPID nedávno předložil dva hlavní a  jeden doplňko-
vý návrh možných úprav provozu tramvají. Všechny tři 
přitom reagují na podněty, které organizace získala ze 
strany veřejnosti i zástupců městských částí. Výslednou 
variantu se ROPID chystá představit během června.

Více na str. 6

Velká rekonstrukce 
panelových domů začíná
Největší investiční akce Prahy 3 v letošním roce se prá-
vě rozbíhá. Revitalizací, která přijde radnici zhruba na 
dvě stě třicet milionů korun bez DPH, projdou panelové 
domy v  Bukové, Jeseniově a Ostromečské ulici. Plá-
nované opravy jejich fasád, střech, oken a balkónů by 
měly trvat přibližně šest měsíců.

Více na str. 3

Česká Miss poznala 
současnou tvář Žižkova
Česká Miss Andrea Bezděková navštívila 19. květ-
na Prahu 3 a za doprovodu starostky městské čás-
ti  Vladislavy Hujové si prohlédla část jarního Žižkova. 
Ten jí ukázal svou pravou podobu tvořenou typickým 
koloritem pavlačových domů a strmých ulic. Dámy za-
vítaly například na Prokopovo náměstí nebo do Koně-
vovy ulice.

Více na str. 4

Žižkov si připomněl 135. výročí 
povýšení na město
Na významnou historickou událost zavzpomínali Žižkovští slavnostním 
koncertem Václava Hudečka v kostele sv. Prokopa a fotbalovým turnajem 
o pohár Františka Josefa I. na zdejším stadionu, kde se utkaly děti 
základních a mateřských škol Prahy 3. 

své pověsti. Jeho housle promlou-
valy do éteru zcela přirozeně, pre-
cizně pojaly dávnou minulost ba-
rokních a klasicistních skladeb 
a vdechly jim nový život a smy-
sl. Nezaměnitelným způsobem 
se houslová hra vrývala do srdcí 
všech přítomných, kteří měli mož-
nost vychutnat si neopakovatelný 
zážitek z atmosféry, který nabízí 
koncertní síň sv. Prokopa.  

Turnaj malých šampionů
Dopolední sluníčko, atmosféra 
velkého stadionu v Seifertově ulici 
i povzbuzování pedagogů a trené-
rů vlilo do žil nejmladším fotbalo-
vým nadějím ten správný adrena-
lin 12. května, kdy se konal třetí 
ročník turnaje o pohár Františka 
Josefa I. Na žižkovském stadionu 
se utkalo devět mateřských a šest 
základních škol z třetí městské 
části. I když obrovské nasazení 
předvedli všichni malí šampioni, 
zvítězit mohl jen jeden tým – v pří-
padě těch nejmenších to byla MŠ 
Pražačka, v případě odrostlejších 
dětí ZŠ Perunova. Všechna muž-
stva bez rozdílu se pak radovala 
ze sladkých odměn a dárkových 
předmětů, které během vyhlášení 
výsledků rozdávali zástupce sta-
rostky Jan Materna a zastupitel 
a předseda komise pro tělovýcho-
vu a sport Miroslav Fabík.  

Martin Hošna
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Rada MČ Praha 3
11. 5. 2015

Záštita radní Sukové nad 
soutěží Mladý zahrádkář
RMČ schválila záštitu radní Jarosla-
vy Sukové nad soutěží „Mladý zahrád-
kář“, kterou vyhlašuje Český zahrád-
kářský svaz, z. s. Vyhlášení soutěže se 
uskuteční ve dnech 17. 6.–19. 6. 2016 
v budově SOŠ stavební a zahradnické, 
Praha 9, Učňovská ul. 

Rekonstrukce rozvodů vody 
v MŠ Vozová 5/953
RMČ schválila provedení rekonstruk-
ce rozvodů vody ve všech pavilonech 
MŠ Vozová s  připojením na  centrální 
přípojku. Rozvody vody jsou v součas-
né době vedeny v kanálech v podlaze. 

Dětský orchestr z Norska 
zahraje na nám. Jiřího 
z Poděbrad
RMČ schválila konání koncertu dětské 
dechové hudby z Norska na nám. Jiří-
ho z Poděbrad 25. 6. 2016 od 15:00 
do 16:00 hod.  

Rozšíření míst zákazu požívání 
alkoholu na veřejnosti
RMČ schválila návrh obecně závazné 
vyhlášky Hlavního města Prahy, kte-
rou se mění obecně závazná vyhl. č. 
11/2013 Sb. HMP, o  zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejných pro-
stranstvích. Příloha se na základě do-
poručení bezpečnostního grémia do-
plňuje o  tyto lokality: nám. Winstona 
Churchilla; park před stadionem Vik-
torie Žižkov; park mezi ulicemi Jese-
niova, Na  Parukářce a  po  obou stra-
nách ulice Jana Želivského; přístupové 
schody a prostranství před supermar-
ketem Albert (Koněvova 2502) a v par-
ku mezi ulicemi Pod Krejcárkem, 
Na Ohradě a Koněvova. 

Prodej jednotek 
v domě Prokopovo nám. 8
RMČ schválila prodej bytových jed-
notek dle zák. 89/2012 Sb., v  domě 
č. p. 220, Prokopovo nám. 8. Bytový 
dům nebyl zařazen v  rámcovém har-
monogramu přípravy na prodej v rám-
ci privatizace schváleném RMČ dne 
31. 10. 2012 z důvodů nevyjasněných 
majetkoprávních vztahů. 

„Tančírna (Lidovky 
pro malé na Jiřáku)“
RMČ schválila konání akce „Tančírna 
(Lidovky pro malé na Jiřáku)“ dne 1. 6. 
2016 na nám. Jiřího z Poděbrad. Koná 
se zdarma u příležitosti Dne dětí. 

Pocta Jaroslavu Seifertovi
RMČ schválila nákup formy na  odlití 
plastiky k  poctě žižkovského rodáka, 
nositele Nobelovy ceny, básníka Ja-
roslava Seiferta, která bude instalová-
na v křížení ulic Lipanská, Chelčického, 
Táboritská a  Seifertova. Cílem je pa-
mátník odhalit letos v září, u příležitos-
ti 115. výročí básníkova narození a 36. 
světového kongresu básníků v Praze, 
který mu bude věnován.

Rada MČ Praha 3
25. 5. 2015

Jmenování do funkce vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí
RMČ jmenovala Ing. Janu Caldrovou 
do funkce od 1. 7. 2016.

Tančírna argentinského tanga
RMČ schválila pořádání Tančírny ar-
gentinského tanga na nám. Jiřího 
z Poděbrad dne 24. 4. 2016 od 19 do 
21 hodin.

Příběhy našich sousedů 
RMČ schválila záštitu radní pro školství 
Mgr. Jaroslavy Sukové nad projektem 
Příběhy našich sousedů pro školní rok 
2016/17, který organizuje POST BEL-
LUM, o. p. s.

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

PŘEDSTAVUJEME ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Nejkratší úkon zvládneme za pět minut, říká vedoucí 
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 
Miloslava Brunerová
Žadatelé o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu se mohou 
od počátku roku obrátit také na jakýkoli odpovědný úřad mimo obec, kde 
mají trvalý pobyt. Pro dvanáct zaměstnanců oddělení osobních dokladů 
a evidence obyvatel na Praze 3 to konkrétně znamená, že obslouží až tři 
tisíce klientů měsíčně. „Přesto se nám daří vyřídit většinu žádostí v roz-
mezí pěti až patnácti minut,“ říká vedoucí oddělení Miloslava Brunerová.

Kolik klientů denně, týdně, ročně 
vaše oddělení obslouží? 
Denní počet obsloužených klientů je 
kolem 134, měsíční průměr pak činí 

2 801, což je ročně 33 612 klientů. Vy-
volávací systém ale nerozlišuje spo-
jené žádosti, neboť na jedno vyda-
né pořadové číslo nezřídka přichází 
i celá rodina. Dále zde nejsou uvede-
ni klienti, kteří využili on-line rezer-
vační systém. Ročně jich je v průmě-
ru 3 500. K dalším asi 1 200 klientům 
musíme minimálně dvakrát ročně 
dojít do zdravotnických či sociál-
ních zařízení, popřípadě do jejich 
domácnosti.
 
Které nejčastější žádosti vaše od-
dělení řeší? Jak rychlé je v průměru 
obsloužení jednoho klienta?
Žádosti se nejčastější týkají výdeje 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů, změny trvalého poby-

tu, oznámení ztrát a odcizení nebo 
poskytnutí údajů z ISEO. Nejkrat-
ší úkon, což je výdej hotového ob-
čanského průkazu nebo cestovního 
dokladu, trvá asi pět minut. Delší 
úkon trvá přibližně 20 minut. Ob-
vykle jsou to činnosti spojené s evi-
dencí obyvatel. Při žádostech klien-
tů po návratu ze zahraničí trvá úkon 
spojený s evidencí obyvatel a vydá-
ním dokladu asi 40 minut. Stejně tak 
dlouho trvá obsloužení klienta jako 
nového občana ČR.
 
Jak se změnil počet klientů po zru -
še ní nutnosti řešit agendu sou-
visející s doklady dle místa přísluš-
nosti? 
V souvislosti se změnou zákona 
o cestovních dokladech jsme před-
pokládali opravdu velký nárůst 
počtu žádostí, respektive obslou-
žených klientů a tento odhad se na-
plnil již v únoru 2016, kdy bylo vy-
řízeno 2 957 evidovaných. Tento 
počet odpovídá nejsilnějším měsí-

cům v daném roce, jimiž jsou srpen 
a září – vloni to bylo 3 088 evidova-
ných klientů v srpnu a 2 978 v září. 
 
Chystá vaše oddělení další no   vin ky?
V současné době uvádíme do provo-
zu nové pracoviště – speciální kabi-
nu na příjem žádostí o cestovní pasy 
a občanské průkazy s biometrickými 
údaji, dále se bude instalovat klima-
tizační jednotka do prostor úřadu 
Seifertova 51, přízemí, kde klienti 
oddělení osobních dokladů čekají 
na odbavení. Bude zde zřízen také 
hrací koutek pro nejmenší, abychom 
pomohli rodičům malých klientů 
přečkat dobu, než budou odbave-
ni, a ještě bude poskytnuto možné 
občerstvení chladnou pitnou vodou 
z automatu. 

Miroslav Štochl

Pražské městské části postupují 
společně 
Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová pozvala starostky a starosty městských 
částí Praha 1–57 na společné jednání, které se uskutečnilo v pondělí 16. května 
v budově žižkovské radnice. Součinnost představitelů pražských radnic bez ohledu 
na politickou příslušnost vedla již v minulém roce ke zvýšení příspěvku z 2 500 
na 2 900 korun na jednoho obyvatele pro rok 2016. Pro městskou část Praha 3 to 
znamenalo navýšení o více než 20 milionů korun.

Na programu setkání sta-
rostů byly především po-
žadavky městských částí 
vůči rozpočtu hl. m. Pra-

hy na rok 2017. Velkou fi nanční zátě-
ží je pro ně fi nancování výkonu stát-
ní správy. Příspěvek na státní správu 
přitom pokryje asi dvě třetiny s tím 
spojených nákladů a městské části 
musí vynaložit téměř 460 mil. korun 
ze svých rozpočtů, aby pro občany 
zabezpečily dostatečný servis v rám-
ci ze zákona stanovených činnos-
tí. Konkrétně Praha 3 dotuje státní 
správu téměř 40 miliony korun roč-
ně z výnosů, které získá například 
z privatizace nebo nájmů.

Starostové městských částí kon-
statovali, že ve věci dokrytí nákladů 
na výkon státní správy při jednání 
s vedením magistrátu nedošlo k žád-
nému posunu. Starostka Hujová 
k tomu dodává: „Od hlavního města 
Prahy požadujeme kompenzaci do hod-
noty 90 % nákladů skutečně vynalože-
ných na výkon státní správy. Městské 
části zároveň zahájí proces úsporných 
opatření, která budou směřovat k 10% 
snížení nákladů. Cílem je dosažení 

100% pokrytí nákladů na výkon státní 
správy. Ušetřené prostředky se dají po-
užít například jako investice do školství 
a budování nových dětských hřišť.“

Starostové rovněž požadují vy-
tvořit v rámci rozpočtu hlavní-
ho města Prahy dotační program, 
z něhož by byly hrazeny investice 

a provoz zásahových jednotek dob-
rovolných hasičů. Vedle toho vyjád-
řili i znepokojení z průběhu příprav 
tzv. Metropolitního plánu a obavu 
z možných problémů souvisejících 
s jeho zaváděním do praxe. Jednání 
se účastnila i radní hlavního města 
pro oblast školství a evropské fon-
dy Irena Ropková. Ta přítomné se-
známila s možnostmi čerpání dotací 
z Operačního programu Praha – 
Pól růstu, kde je alokováno zhruba 
11 miliard korun, a vyzvala je k při-
hlašování projektů. „Hlavní město 
přispívá každoročně městským částem 
nemalé částky na investice, které Pra-
žané akutně potřebují. V současné době 
například společně řešíme nedostateč-
né kapacity předškolního a základního 
vzdělávání, což se naštěstí naší městské 
části netýká. Pokud je ale možné projek-
ty fi nancovat pomocí prostředků z EU, 
byla by škoda toho nevyužít. To samo-
zřejmě platí i o programech, které vyhla-
šuje ministerstvo školství,“ vysvětlila. 

Další společné jednání starostů 
se má uskutečnit ještě před prázdni-
nami. 

 -red-

Rozšířené úřední hodiny na  oddě-
lení osobních dokladů a  evidence 
obyvatel s účinností od 1. 6. 2016

Po – 8.00–18.00
Út – 8.00–15.00
St – 8.00–18.00
Čt – 8.00–15.00
Pá – 8.00– 12.00

Seifertova 51, tel. 222 116 537
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Velká rekonstrukce panelových domů 
začíná 
Největší investiční akce Prahy 3 v letošním roce se právě rozbíhá. Revitalizací, která přijde radnici zhruba 
na dvě stě třicet milionů korun bez DPH, projdou panelové domy v Bukové, Jeseniově a Ostromečské ulici. 
Plánované opravy jejich fasád, střech, oken a balkonů by měly trvat přibližně šest měsíců.

K chystaným pracím již bylo vydá-
no pravomocné stavební povole-
ní udělené na základě projednané 
prováděcí projektové dokumentace. 

V současné době probíhá závěrečná fáze výbě-
rového řízení na dodavatele stavebních prací. 
Uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchaze-
čem bude výběrové řízení dokončeno a může 
tak dojít k předání staveniště a zahájení staveb-
ních činností (předpokládaný termín 1. červe-
nec). Stěžejní práce zahrnují zejména celkovou 
opravu střech a fasád domů včetně jejich za-
teplení. V rámci úpravy fasád se taktéž usku-
teční výměna oken a vstupních dveří daných 
objektů. „Tam, kde se v předešlých etapách nevy-
měnila okna společných prostor, dojde k jejich výmě-
ně. U střešních ateliérů se bude rekonstruovat obvo-
dový plášť,“ uvedl místostarosta Ivan Holeček, 
který má na starosti investice. Dále, s ohledem 
na špatný stav, bude realizována oprava balko-
nů a přístupových chodníků. 

Městská část nechá nainstalovat v každém 
vchodu informační tabuli, na které bude uve-
deno spojení na vedení stavby, stavební dozor, 
projektanta a stavebníka. Tabule také poslou-
ží pro upřesňování harmonogramu prací a po-
skytování dalších informací nájemcům. „Rád 
bych nájemce požádal o zvýšenou opatrnost, dodr-
žování bezpečnostních pokynů stavby a respektování 

stavebního značení. Sám se budu snažit staveniště 
co nejvíce navštěvovat a osobně hovořit s nájemci, 
abych mohl vyslechnout jejich připomínky a podně-
ty. Chci mít jistotu, že se dané informace včas do-
stanou k nám na radnici a my tak budeme schopni 
pohotově reagovat a vše vyřešit,“ říká Holeček. Je 
zřejmé, že po dobu oprav budou nájemci ob-
těžováni zvýšenou prašností, hlukem a dalšími 
nepříjemnými vlivy, které s sebou rekonstrukce 
takového rozsahu nutně přináší.

Jedná se o první etapu projektu revitalizace 
žižkovských panelových domů, která řeší ne-
blahé architektonické dědictví minulosti a je-
jímž cílem je zkultivování prostředí Žižkova. 
Panelové domy na Žižkově vyrostly po roz-
sáhlé asanaci původní historické zástavby 
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 
minulého století. Bourání nakonec zastavily 
protesty odborníků. Revitalizace se týká zhru-
ba dvaceti domů stáří pětatřiceti až čtyřiceti 
let, na kterých byla dosud prováděna pouze 
běžná údržba. Odůvodnění zakázek schválilo 
zastupitelstvo na posledním prosincovém jed-
nání. Městská část Praha 3 hodlá v příštích le-
tech investovat do jejich oprav až 500 milionů 
korun. 

Daniel Filípek

Šanci na realizaci 
má i přírodní amfi teátr 
nebo cyklobox

Mezi návrhy přihlášené v  rám-
ci participativních rozpočtů se 
vedle zkrášlujících úprav veřej-
ného prostranství objevují i ná-
pady na  podporu pouliční kul-
tury nebo jedna technologická 
vychytávka. Jde o návrh na po-
řízení sestavy čtyř boxů pro 
bezpečné parkování jízdních kol 
a kočárků.

„Momentálně evidujeme deset návrhů 
na participativní rozpočty. Mezi nimi 
je například zastřešení vodního prame-
ne nad Krejcárkem, vybudování pří-
rodního amfi teátru v parku na Židov-
ských pecích, zhotovení květinových 
záhonů kolem stromů v ulici Kubelíko-
va, modernizace dětského hřiště v uli-
ci Horní Stromky, revitalizace zeleně 
v Koněvově ulici či umístění cyklobo-

xů pro parkování kol před palác Flo-
ra,“ vysvětluje zástupce starostky 
Jan Materna. Boxy mají elektronic-
ký řídicí systém pro online platbu 
a odemykání mobilním telefonem. 
Rozpočet na realizaci tohoto nápa-
du odhaduje navrhovatel na bez-
mála 300 tisíc korun. „Díky příspěv-
ku hlavního města jsme navýšili celkový 
rozpočet na tři miliony korun, abychom 
umožnili občanům realizovat ještě více 
jejich nápadů. Dosavadní návrhy se to-
tiž už blížily sumě, která na ně byla vy-
členěna. Návrhy od občanů nyní dosáh-
ly k částce 1,9 milionu korun,“ dodává 
Jan Materna.

O vhodnosti jednotlivých návrhů 
rozhodnou přímo občané v závěreč-
ném hlasování v září tohoto roku 
tak, že jim budou přidělovat pozi-
tivní nebo negativní hlasy. Radni-
ce bude projekty posuzovat pouze 
z hlediska realizovatelnosti. Pokud 
některý projekt odmítne, pak jedi-
ně z toho důvodu, že nesplňuje pod-
mínky – například se týká cizího 
pozemku nebo jeho řešení nespadá 
do kompetence městské části Pra-
ha 3. Nejzajímavější projekty reali-
zuje radnice ještě letos. 

-red-

V dopravě bude bezpečnost prioritou i ve druhé půlce roku
Vedení městské části Praha 3 
na začátku roku úspěšně odstar-
tovalo masivní vlnu oprav pozem-
ních komunikací. Jejich hlavním 
cílem bylo zvýšení bezpečnosti 
nejen pro řidiče, ale především 
pro chodce.

„Musíme razantně snížit počet nehod, 
a proto jsme se zaměřili na nepřehledná 
místa. Dopravní statistiky ovšem nejsou 
všechno, možná ještě důležitější je pocit 
samotných občanů, a proto jsme se ptali 
právě jich, kde pociťují největší ohrože-
ní při přecházení silnice”, říká zástup-
kyně starostky pro oblast dopravy 
Lucie Vítkovská s odkazem na výz-
vu občanům v první polovině roku, 
aby zasílali podněty k dopravní situ-
aci v městské části. Anketa se setka-
la s příznivým ohlasem, což potvrdil 
počet přijatých podnětů. 

V tomto trendu se radnice roz-
hodla pokračovat i v druhé polovině 
roku. „V rámci akce ,bezpečně do školy‘ 
chceme udržet kontinuitu v tom, co dě-
láme. Navíc nás čeká ještě mnoho prá-
ce, než dokážeme upravit všechna ne-
přehledná místa a zpracujeme všechny 
podněty, které nám přišly od občanů,“ 
doplňuje místostarostka Vítkovská. 
Již nyní probíhá u dalších lokalit 
dopracovávání detailů spolu s Tech-
nickou správou komunikací hl. m. 
Prahy, která musí všechny úpravy 
komunikací odsouhlasit. 

Jednou z ulic, v níž se plánují 
úpravy, je Jeseniova. Na ní by mělo 

dojít k úpravě několika přechodů, 
konkrétně na křižovatkách s ulicemi 
Tovačovského a Koldínova. Součástí 
těchto úprav by měla být především 
stavební změna za účelem zpřehled-
nění a zkrácení přechodů. Úpravám 
se pravděpodobně nevyhne ani kři-
žovatka ulic Vlkova a Krásova, On-
dříčkova s Laubovou a Blodkovou 
nebo Vlkova s Přibyslavskou, kde 

chce odbor dopravy změnit uspo-
řádání přechodů. Pozornosti radni-
ce neunikla ani ulice Cimburkova, 
kde se poblíž ulice Seifertova také 
plánuje vysazení chodníkové plochy 
a měla by se zkrátit délka přechodu. 
Na tyto nově naplánované opravy 
chce městská část vyčlenit sedm mi-
lionů korun. 

Michal Stromský

Křižovatku ulic Ondříčkova, Laubova a Blodkova čeká rekonstrukce Foto Radko Šťastný

Domy v Jeseniově ulici před rekonstrukcí Foto Radko Šťastný
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Studenti ukázali inspirativní modely 
Domu sociálních služeb
Podoba plánovaného Domu sociálních služeb – Alzheimer centrum Jarov, který vznikne 
přestavbou bývalých jeslí v ulici K Lučinám, není prozatím známá. Studenti stavební fakulty 
ČVUT však v rámci své letošní semestrální práce vypracovali modely, které jsou v tomto ohledu 
více než inspirativní.

Výstava studentských prací bude k vidění v KC Vozovna

Výstava studentských prací
Studentské práce Stavební fakul-
ty ČVUT, včetně samotných mo-
delů, budou k vidění od 20. června 
v Kulturním centru Vozovna (Za Žiž-
kovskou vozovnou 18/2687, Praha 
3, otevřeno od  pondělí do  soboty 
10.00–19.00 hodin). Výstava, kte-
rá potrvá nejméně do konce srpna, 
zahajuje workshopem od 17 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni.

Lípa česko-slovinského přátelství

Ve středu 22. června zasadí starost-
ka Prahy 3 Vladislava Hujová spolu 
s  velvyslancem Slovinské republiky 
v  ČR Leonem Marcem památnou 
lípu jako symbol česko-slovinské-
ho přátelství. Stane se tak v blízkosti 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Městská 
část Praha 3 udržuje se Slovinskou 
republikou dlouhodobě nadstan-
dardní styky a poskytuje maximální 
součinnost při zpracování podkladů 
pro zápis kostela do  seznamu svě-
tového kulturního dědictví UNESCO.

Mladí zahradníci se utkají o Lipovou 
ratolest   

Praha 3 se bude podílet na  spo-
lu pořádání soutěže Lipová rato-
lest, jejímž organizátorem je 
Svaz zakládání a  údržby zeleně 
(SZÚZ). Devátý ročník soutěže 
se bude konat ve  dnech 20. až 
22. září na  sídlišti Chmelnice 
-předzahrádky Koněvova.

Lipová ratolest je celostátní soutěž 
středních odborných škol a učilišť za-
měřených na obor realizace zahrad-
ních a krajinářských úprav. Soutěže 
se zpravidla účastní deset družstev, je-
jichž úkolem je ukázat schopnost tý-
mové práce, odbornou způsobilost, 
manuální zručnost či improvizaci. Bě-
hem letošního ročníku dostane každé 
soutěžní družstvo na sídlišti Chmelni-
ce-předzahrádky Koněvova k dispo-
zici část zelené plochy, na které pro-
vede realizaci dle návrhu architekta. 
Ucelené dílo, které každý tým před-
staví, pak hodnotí odborná porota. 
Soutěž nejen zviditelňuje nejzdatnější 
mladé zahradníky, ale zároveň přispí-
vá ke kultivaci vzhledu města.  

Lipová ratolest se inspirovala me-
zinárodní soutěží Worldskills. Ta 
je každé dva roky přehlídkou vítěz-

ných týmů z národních soutěží, kte-
ré v nejrůznějších oborech proká-
zaly, že ovládají potřebné znalosti 
i dovednosti. Jedním ze soutěžních 
oborů je i realizace zahradní úpra-
vy. První ročník celostátní soutěže 
Lipová ratolest uspořádal Svaz za-
kládání a údržby zeleně už v roce 
2008 v Brně. 

-red-

Česká Miss poznala současnou tvář Žižkova   
Česká Miss Andrea Bezděková na-
vštívila 19. května Prahu 3 a za do-
provodu starostky Vladislavy Hujo-
vé si prohlédla část jarního Žižkova. 
Ten jí ukázal svou pravou podobu 
tvořenou typickým koloritem pavla-
čových domů a strmých ulic.

Z radnice Prahy 3 se Miss Andrea 
Bezděková vydala za doprovodu sta-
rostky Vladislavy Hujové na Proko-
povo náměstí, které v létě ožije ble-
šími trhy. Ty budou pravidelně nejen 

nabízet starožitné nádobí, ozdoby, 
knihy, obrazy, známky nebo třeba 
nejrůznější sběratelské kuriozity, ale 
do místa přinesou i oživení a novou 
atmosféru. Každý bleší trh bude to-
tiž doprovázet stylová hudební pro-
dukce a další program, jako jsou 
třeba komentované prohlídky ma-
lebných žižkovských zákoutí. Prá-
vě kulisa pavlačových domů lemují-
cích strmé ulice nadchla Andreu při 
dalších krocích vycházky, které ved-
ly jednou z nejautentičtějších praž-
ských čtvrtí.

Při cestě Koněvovou třídou od-
halila starostka Andree plány na re-
konstrukci, která zásadně promění 
ráz ulice: nebudou tu chybět stro-
my, lavičky pro odpočinek ani pítka, 
u nichž se kolemjdoucí osvěží v hor-
kých dnech. V rámci budoucích akti-
vit zmínila Vladislava Hujová i pro-
gram zaměřený proti nelegálnímu 
graffi  ti, který bude zajišťovat čištění 
fasád domů poškozených vandaly. 
Právě sprejerství patří k problémům, 
s nimiž se třetí městská část dlouho-
době potýká. V souvislosti s tím se 
rozhovor obou dam stočil na hazard 
a herny, které byly sice na Žižkově 

donedávna k vidění, ale díky úsi-
lí radnice už patří nenávratně minu-
losti. Právě k někdejšímu Žižkovu, 
tak jak si ho Andrea vybavuje z dob, 
kdy tu bydlela, se vracela svým ne-
chvalným výrokem v médiích. Sou-
časný Žižkov jí teď nabídl možnost 
poznat, že dospěl o pořádný kus 
dál. 

Miroslav Štochl

Starostka Prahy 3 a Miss České republiky 
na společné procházce Žižkovem

Prokopovo náměstí

Odbor technické správy 
majetku a investic spo-
lu s odborem sociálních 
věcí zahájily počáteč-

ní přípravy k realizaci plánované 
přestavby bývalých jeslí na Dům 
sociálních služeb. Hotova je stu-
die proveditelnosti, která obsahuje 
variantní řešení, jak by mohlo být 
zařízení provozováno a fi nancová-

no. „Studie proveditelnosti se dělá pro-
to, aby se zjistilo, zda je projekt ekono-
micky zvládnutelný, za jakou částku lze 
dům provozovat. Z výsledků je patrné, 
že se jedná o vhodnou a dostupnou in-
vestiční akci,“ vysvětlil zástupce sta-
rostky Ivan Holeček, do jehož ges-
ce spadají právě investice. „V tuto 
chvíli přistupujeme mimo jiné k řešení 
otázek samotného provozu. Zpracovává 
se například analýza stravovacích zaří-
zení MČ Praha 3, která určí, zda bude 

v objektu nutné vybudovat plně funkč-
ní prostory s gastro provozem nebo zda 
bude efektivnější zajistit dovoz hotových 
jídel odjinud.“ 

Přípravné práce zaujaly také ve-
dení Stavební fakulty ČVUT, která 
se ve spolupráci s Prahou 3 rozhod-
la do projektu zapojit své studenty. 
„Vždy se snažíme hledat reálné zadání 
pro studentské práce. Jako učitelé rov-
něž dost často působíme v praxi a máme 
nějaké kontakty, mezi nimi i Prahu 3. 
Po vzájemných konzultacích jsme výzvu 
rádi přijali,“ uvedl architekt Michal 
Šourek s tím, že studenti s tématem 
nakládali volněji. „V konečném výsled-
ku může být inspirativní i pro přípra-
vu investičního záměru radnice,“ pro-
hlásil. Netradiční spolupráci ocenil 
i zástupce starostky: „Iniciativou 
jsem nadšený. Studentské práce mohou 
být velkou inspirací do budoucna. Pro- jektu si vážím i proto, že studenti navr-

hovali dům pro seniory a režimové za-
řízení, jako je Alzheimer centrum. Při 
tvorbě modelů tak museli brát ohled 
na funkčnost.“

Bývalé jesle byly postaveny v 60. 
letech minulého století jako součást 
tehdy nově vybudovaného sídliš-
tě Jarov. V současné době je objekt 
nevyužívaný a část pozemku, kte-
rá dříve sloužila jako zahrada, tvo-
ří travnatá plocha. Dům poskytující 
sociální služby by měl mít podle zá-
měru předloženého studentům ka-

pacitu osmdesáti bytů (44 garsoniér 
a 36 dvougarsoniér). V parteru bu-
dovy jsou plánovány obchody, ka-

deřnictví, restaurace a galerie. Pro 
lidi trpící různými typy demence 
a Alzheimerovou chorobou vznik-
ne uzavřený blok s režimovou za-
hradou zpřístupněnou nejen jim, 
ale i jejich návštěvám. Počítá se však 
také se zahradou, která bude přes 
den průchozí a poslouží tak i obyva-
telům okolních domů. 

Daniel Filípek



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2016

 zpravodajství

Obvodní kolo AntiFETfestu vyhrál snímek Očima oběti
V kině Aero se 4. května ko nalo za účasti zástupce starostky Davida 
Gregora obvodní kolo festivalu amatérských fi lmů pro školy, školská 
zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež z Prahy 3 AntiFETfest. 
Vítězem se stal fi lm Očima oběti, jehož autorkami jsou žákyně ze 
Základní a mateřské školy Chmelnice.

Již 9. ročník soutěžního festiva-
lu amatérských fi lmů AntiFETfest 
2016 aneb Jde to i jinak! se posu-
nul do další fáze. V žižkovském kině 
Aero proběhlo obvodní kolo, které-
ho se zúčastnily čtyři krátké fi lmy. 

Dva natočili žáci ze ZŠ a MŠ Chel-
čického, dva ze ZŠ a MŠ Chmelnice. 
Před žáky stál úkol vytvořit krátký, 
maximálně patnáctiminutový sní-
mek s tématem rizikového chování, 
kterým je např. drogová závislost, 

domácí násilí, kriminalita, šikana 
nebo gambling. Na prvním místě se 
umístil snímek s názvem Očima obě-
ti tvůrců Veroniky Hamplové (scé-
nář, herečka, hudba, kamera, střih), 
Zuzany Cecavové (režie, herečka, 
kamera) a Veroniky Poláškové (re-
žie, herečka, kamera). Krátký fi lm 
bude reprezentovat Prahu 3 v ce-
lopražském fi nále, které proběhne 
14. června v kině Lucerna. 

  -daf-

Na Parukářce se předvedli mistři 
práce se dřevem
Dřevo jako materiál a obnovitelný 
zdroj hrálo ve dnech 6. a 7. května 
hlavní roli na Parukářce. Praha 3 
tam pozvala všechny milovníky 
dřeva a  všeho, co s  ním souvisí, 
stejně jako ty, kdo se dřevem rádi 
pracují.

Akce s názvem Umění hry se dře-
vem nabídla pestrou paletu čin-
ností od dřevosochání, dřevařské 
show, řezání velkou ruční pilou, 
zatloukání hřebíků až po výtvarné 
práce, poznávací soutěže a koule-
ní dřevěných kotoučů pro děti. Ne-
chyběla ani Eurojack Show, která 
vychází z evropského seriálu dře-
vorubeckých závodů. V jejím rám-
ci se předvedly speciální ruční pily 
z Ameriky a Nového Zélandu, zá-
vodní sekyry nebo upravené mo-
torové pily, disponující výkonem 
až 70 koňských sil. To vše v rukou 
špičkových závodních dřevorubců 
tvořilo úchvatnou podívanou, kte-
ré přihlíželo publikum složené ze 
všech generací.

Soutěžící i přihlížející měli mož-
nost se pravidelně občerstvovat jak 
bohatou nabídkou pokrmů, tak 
i hudebním programem v režii Real 
American Country Revival. To vše se 
odehrávalo na rozkvetlé Parukářce, 
která oslavě dřeva utvořila příjem-
nou kulisu. 

Jan Dvořák

Trojka oslavila 700. narozeniny Otce vlasti 
V sobotu 21. května si Praha 3 připomněla na náměstí Jiřího z Poděbrad 700. výročí narození 
otce vlasti. Stalo se tak na slavnosti nazvané příznačně Den Karla IV., která se nesla v duchu 
středověku. 

Návštěvníci oslav shlédli 
dobová řemesla, jako 
například stloukání 
másla, tkaní na kolo-

vratu, drátování, kovářskou práci, 
ukázky středověké hudby Rebule, 
vystoupení kejklíře Rudyho Harde-
na a dobové tance. Vedle toho moh-
li ochutnat dobové pochutiny, mezi 
nimiž nalezli ryby, zvěřinu a rozma-
nité druhy kaší. Nechyběl ani pest-
rý program pro děti, které si po celý 
den mohli hrát ve vojenském ležení, 
kde probíhalo mnoho soutěží a tom-
bol, připravených ve spolupráci s di-
vadlem V Pytli. Rodiče s dětmi se 
mohli zapojit do her a historických 
kvízů, které tematicky korespondo-
valy s dobou Karla IV. „Sám jsem se 
pokusil o zodpovězení kvízových otá-
zek a stal se účinkujícím v divadelním 
programu, Jeho Výsost mě jmenovala 
purkmistrem naší městské části,“ dodá-
vá s úsměvem místostarosta a slibu-

je, že se tuto funkci bude snažit co 
nejlépe naplňovat. 

Velký úspěch mělo vystoupení sko-
kového centra Przechwozd s jejich 
minikoňmi, které předvedlo ukázku 
poetického příběhu s hudbou o pů-
vodu koní plemene Falabella v Če-
chách. K vidění byly i šermířské sou-
boje, lekce středověkého tance za 
účasti diváků nebo inscenace Stře-
dověké dívčí války, kterou nacvičili 
studenti Mezinárodní konzervatoře 
Praha a jejich pedagogové. V odpo-
ledních hodinách vystoupil Franti-
šek Skřípek, který připomněl zaklá-
dací listinu Univerzity Karlovy. Na 
závěr slavnosti zazněly známé me-
lodie z muzikálu Noc na Karlštejně. 
S Marcelou Březinovou a Richar-
dem Tesaříkem si s radostí zazpívali 
i diváci. „Oslavou konanou u příležitos-
ti výročí této jedinečné osobnosti, českého 
krále a římského císaře Karla IV., jsme 
chtěli návštěvníkům přístupnou a lehčí 

formou alespoň částečně přiblížit dobu, 
ve které žil. Myslím, že se nám to skvě-
le podařilo,“ shrnuje průběh sobotní 
akce místostarosta pro kulturu Ale-
xander Bellu. 

Michal Stromský

Festival Literáti z naší čtvrti má své vítěze
Literární festival Literáti z  naší 
čtvrti vyvrcholil 18. května v  KC 
Vozovna vyhlášením vítězů, kteří se 
zúčastnili soutěže o nejlepší črtu 
na téma Svoboda jako dokonalost 
člověka. 

Sarah Tomšů, Ondřej Zíka a Len-
ka Fejtová převzali od členů odbor-
né poroty a zástupce starostky Ale-
xandra Bellu ceny za svoje literární 
práce, v nichž se zabývali tématem 
Svoboda jako dokonalost člověka. 

O první místo se společně dělí Sarah 
Tomšů s Ondřejem Zíkou. Zatímco 

mladá autorka, jinak studentka Ta-
neční konzervatoře Duncan Cen-
tre v Praze, pojala svoji práci jako 
úvahu, Ondřej Zíka ze školy SPŠG 
v Hellichově ulici napsal črtu s detek-
tivní zápletkou plnou napětí a s pře-
kvapivým vyústěním. Výherci pře-
vzali dary od městské části Praha 3, 
Porte, Památníku národního písem-
nictví a Galerie Villa Pellé. 

Druhému ročníku literárního fes-
tivalu předcházely setkání se spi-
sovateli nebo besedy a přednášky 

o autorech, jako jsou Jaroslav Fo-
glar, S. K. Neumann, Jaroslav Sei-
fert nebo Vítězslav Nezval, kteří se 
ve své tvorbě věnovali území Pra-
hy 3. Součástí festivalu bylo také 
putování s odborným výkladem 
po místech, která jsou spjata se spi-
sovateli nebo jejich díly. Festival 
se konal pod patronací Alexandra 
Bellu, zástupce starostky městské 
části Praha 3. Je součástí projektu 
Praha město literatury. Záštitu mu 
udělilo Mezinárodní centrum PEN 
klubu. 

Martin Hošna

Prvenství v obvodním kole festivalu získaly žákyně ZŠ a MŠ Chmelnice.

Parukářka hostila v květnu akci Umění hry se 

dřevem 

Vyhlášení vítězů letošního ročníku festivalu 

se odehrálo v KC Vozovna

Průvod v dobových kostýmech Foto Radko Šťastný
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Vyhodnocení 
ankety Ropid

Preferujete pro část cest 
ze Spojovací a Chmelnice 
spojení na Floru a k Muzeu, 
nebo na Floru, náměstí 
Míru a Karlovo náměstí?

Z  Koněvovy ulice mezi zastávka-
mi Spojovací a Ohrada je pro 70 % 
cestujících prioritou původní trasa 
linky 16 směrem na Floru, náměstí 
Míru a Karlovo náměstí. Přímé spo-
jení přes Floru na Muzeum součas-
nou linkou 11 by rádo zachovalo 
13  % z  těch, kteří zde odpovědě-
li. 16 % odpovědí se v  této lokalitě 
soustředilo na prosbu o zajištění ce-
lodenního a  celotýdenního spojení 
ze Spojovací na Želivského a Floru 
k metru A, které v  současné době 
k dispozici není.

Finální návrh změn v tramvajové dopravě 
budeme znát už v červnu 
ROPID nedávno předložil dva hlavní a jeden doplňkový návrh možných úprav provozu tramvají. 
Všechny tři přitom reagují na podněty, které organizace získala ze strany veřejnosti i zástupců 
městských částí. Výslednou variantu se ROPID chystá představit během června. 

Městské části zaslaly 
v uplynulých měsících 
organizaci ROPID té-
měř 30 podnětů k po-

době tramvajové dopravy na svých 
územích, dalších 1 800 připomínek 
pak organizace získala od cestují-
cích v rámci tematické ankety. Řada 
dalších problémů vyplynula také 
z analýzy celosíťových i průběžně 
prováděných profi lových doprav-
ních průzkumů. ROPID na zákla-
dě toho vyhodnotil úseky, kde jsou 
tramvaje přetěžovány, což je v pří-
padě Prahy 3 hlavně trasa Hlavní 
nádraží–Husinecká.  

Návrhy řešení uvedených problé-
mů, k jejichž vypracování ROPID 
následně přikročil, měly přitom 
podle požadavků vedení hlavního 
města Prahy počítat se zachová-
ním současného počtu spojů v celé 
síti, a tedy i se současnými náklady 
na provoz tramvají. Posílení vybra-
ného úseku o další spoje v takovém 
případě znamená, že v jiné lokalitě 
příslušný počet spojů ubude. Aby 
taková posílení a omezení byla při-
měřená, je nutné řešit provoz v celé 
tramvajové síti komplexně s rela-
tivně vysokým podílem větších či 
menších úprav v linkovém vedení. 
ROPID v souladu s tím vypraco-
val tři návrhy, které ukazují, jakým 
směrem by se mohla podoba praž-
ské tramvajové sítě vyvíjet v dalších 
měsících či letech:

Návrh základních úprav 
Takzvaná modrá varianta zacho-
vává současný rozsah provozu 
na tramvajové síti. Soustřeďuje se 
především na posílení přetížených 
centrálních úseků tramvajových 
tratí, a proto mírně omezuje provoz 
na některých okrajových tratích. 
Snahou návrhu je nabídnout řešení 
základního okruhu problémů, kte-
ré zaslaly městské části a cestující. 
Aby bylo možné tyto problémy ře-
šit, je při zachování stávajících vý-
konů mírně prodloužen interval 
jednotlivých linek v období sedel 

pracovních dnů přibližně od 9.30 
do 14.30 hodin. Intervaly linek 
ve špičkách se nemění. Modrou va-
riantu preferuje Praha 3.

Návrh příležitostí  
Oranžová varianta předkládá mož-
nosti řešení výrazné většiny podně-
tů, které k tramvajové dopravě zasla-

ly městské části a cestující. Zabývá se 
posilou kapacitně přetížených úseků 
a obnovou některých poptávaných 
přímých spojení.  

Doplňkový návrh vídeňský    
Zelená varianta je alternativou linko-
vého vedení k systému směrovému. 
Rozdíl spočívá v redukci počtu čísel 
linek, nikoliv však v počtu spojů. Ten-
to systém je založený na základní síti 
silných linek provozovaných v krát-
kých intervalech. Je preferován v řadě 
západoevropských měst, jejichž tram-
vajové provozy prošly významnou 
modernizací (přestavba na bezbari-
érový provoz, nové tratě i vozidla). 
Cílem těchto měst bylo vytvořit pře-
hledný, jednoduchý a pro cestující za-
pamatovatelný systém s méně linka-
mi,  u nichž je hlavním parametrem 
kvality dopravy jejich krátký interval. 

Diskuse, kterou ROPID zároveň 
inicioval napříč městskými částmi, 
povede k vytvoření fi nálního návr-
hu. Ten hodlá představit už v průbě-
hu června a pouze v případě shody 
na podobě řešení jednotlivých ob-
lastí zavést nejdříve v září letošního 
roku. 

 Miroslav Štochl

Varianty úprav tramvajové dopravy na Praze 3

Anketa Jakou úpravu tramvajových linek považujete za nejvhodnější a proč?

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV – MODRÁ VARIANTA

PRO
•  Spojení mezi Spojovací a Florou zavedeno ce-

lotýdenně (prodloužením rozsahu provozu linky 
11)

•  Zajištěno celotýdenní posílení provozu linky 9 
v úseku Lazarská – Václavské náměstí – Hlavní 
nádraží – Olšanské náměstí, zajištěno celotýden-
ní posílení úseku Hlavní nádraží – Flora, zajištěno 
posílení víkendového provozu v úseku Ústřední 
dílny DP – Flora – Hlavní nádraží linkou v soupra-
vách (zavedením nové linky 15)

•  Zavedeno přímé celotýdenní spojení ze Strašnic 
a  Flory přes Hlavní nádraží do  středu Václav-
ského náměstí (zavedením nové linky 15)

PROTI
•  Riziko přetížení sólo spojů linek 11 a 13 v úseku 

Muzeum – Flora ve špičkách pracovních dnů  
•  Z  oblasti Černokostelecké a  Nových Strašnic 

zachováno přímé spojení na  Hlavní nádraží 
a do Jindřišské, tedy jen do blízkosti Masary-
kova nádraží a Náměstí Republiky, nikoli přímo 
do těchto zastávek  

•  Linka 5 celotýdenně opět v sóle  

•  Celotýdenně posíleno spojení 
Václavské náměstí – Hlavní ná-
draží – Olšanské náměstí – Flora 
(novou linkou 15).

•  Linka 11 celotýdenně v provozu 
se sólo vozy (ve směru Olšanské 
hřbitovy i Spořilov doplněna celo-
týdenním provozem linky 13).

•  Všechny spoje linky 11 celotýden-
ně jedou i v úseku Olšanské hřbi-
tovy – Spojovací. 

•  Linka 5 v souvislosti se změnou 
trasy na Petřiny opět celotýden-
ně se sólo vozy (v úseku Hlavní 
nádraží – Flora – Olšanské hřbi-
tovy – Ústřední dílny DP posílena 
a od Olšanských hřbitovů nahra-
zena provozem nové linky 15).

•  V úseku Černokostelecká – Flora 
zajištěn celotýdenně provoz sou-
prav (provozem nové linky 15).

NÁVRH PŘÍLEŽITOSTÍ

•  Celotýdenně posíleno spojení Vác-
lavské náměstí – Hlavní nádraží – 
Olšanské náměstí – Flora (novou 
linkou 15).

•  Celotýdenně posíleno spojení Ma-
sarykovo nádr. – Hlavní nádraží – 
Olšanská – Vozovna Žižkov (změ-
nou trasy linky 5). 

•  Celotýdenně zajištěno spojení 
Spojovací – Flora (změnou trasy 
linky 16). 

•  V úseku Želivského – Palmovka – 
Nádraží Vysočany nahrazen pro-
voz linky 16 linkou 19.

•  Linka 11 celotýdenně v provozu 
se sólo vozy v páteřním polovič-
ním intervalu, v úseku Olšanské 
hřbitovy – Černokostelecká jede 
v pracovní dny od 6 do 20 hodin 
každý druhý spoj v rozsahu provo-
zu dnešní linky 13.

•  V úseku Olšanské náměstí – Flora 
– Černokostelecká – Ústřední dílny 
DP nahrazen provoz linky 5 provo-
zem linky 26.

DOPLŇKOVÝ NÁVRH VÍDEŇSKÝ

•  Nová páteřní linka 5 (v oblasti 
Strašnic s variantami trasy – linka 
26 nahrazena linkou 5A a linka 5 
nahrazena linkou 5B).

•  Nová páteřní linka 10 (zahrnu-
je všechny dnešní spoje linek 10 
a 16).

•  Nová páteřní linka 11 (zahrnuje 
všechny dnešní spoje linky 13), 
v úseku Olšanské hřbitovy – Spo-
jovací nadále provoz jen v pracov-
ní dny od 6 do 20 hodin. 

•  Zrušeno přímé spojení Muzeum 
– Černokostelecká. 

•  Zrušeno přímé spojení Žižkov – 
Nádraží Vysočany. 

V situaci, kdy 
s největší 
pravděpodob-
ností se Praha 
3 nedočká tra-
sy metra D, je 
hlavním úko-

lem vedení radnice posilování 
tramvajové dopravy z hlediska 
trasování, ale i intenzity spojů. 
Modrý návrh se jeví vhodnější.

Vladislava Hujová, 
starostka

Pro Prahu 3 je 
nejvhodnější 
návrh základ-
ních úprav, 
který nejví-
ce vyhovu-
je potřebám 

obyvatel MČ, protože počítá 
s konečnou linky č. 11 na Spo-
jovací a s posílením trasy mezi 
Hlavním nádražím a Florou 
o další spoj. 

Lucie Vítkovská, 
zástupkyně starostky

Jako nej-
vhodnější se 
jeví varianta 
modrá. ČSSD 
podporuje za-
chování kva-
lity a rozsahu 

veřejné dopravy na Praze 3. 
Zejména pro Jarov pak bude-
me požadovat, aby jezdil přímý 
spoj každý den včetně víkendu 
na metro Flora. 

Irena Ropková, 
členka rady

V základním 
návrhu úprav, 
který nejspíš 
projde, převa-
žují pro Prahu 
3 pozitiva, 
i když každé 

plus je vyváženo jinde minu-
sem. Zásadní význam má posí-
lení přetížených spojů ve špič-
kách na trase Hlavní nádraží 
–Olšanské nám.

Ondřej Rut, 
opoziční zastupitel

Klíčové je 
zavedení ce-
lotýdenního 
provozu linky 
spojující Jarov 
a metro A. 
Další potřeb-

nou změnou je celotýdenní 
dvouvozová tramvaj vedená 
Husineckou ul. na Floru. Prefe-
ruji tudíž oranžovou variantu.

Tomáš Štampach, 
opoziční zastupitel

Jsem pro mod-
rou variantu. 
Celodenně na-
tahuje tram 11 
až na Spojo-
vací. Přibude 
spojení cen-

trum – Praha 3-Strašnice tram 
15. Jen u Olšanských hřbitovů 
může končit jediná linka, tak 
by tram 13 měla pokračovat ce-
lodenně do Strašnic.

Pavel Ambrož, 
opoziční zastupitel

Je třeba posílit tramvajové 
linky na trase Hlavní nádraží 

– Husinecká?

 V  anketě Radničních novin, kte-
rá byla uveřejněna na  webu Pra-
hy 3 v  období od  9. do  22. května, 
souhlasilo s  posílením linky 86 % 
hlasujících.
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Začátkem května proběhl ve  spolupráci MČ 
a  Viktorky Žižkov již 3. ročník fotbalového tur-
naje o putovní pohár Františka Josefa I. pro děti 
ve věku 5–7 let v  rámci oslav povýšení Žižkova 
na  město. Hlavním důvodem takovéto akce je 
nejenom umožnit hrát turnaj, kde malým dáváme 
pocit radosti z vítězství či se učit vzít prohru, ale 
také hrdě reprezentovat svoji školku nebo školu. 
Podchytit děti už od MŠ je trendem, který je rozší-
řený krátkou dobu, nicméně je velmi silným člán-
kem sportovního systému. Dorostenci Viktorky 

V  dubnu skončila půlroční krize na  pražském 
magistrátu a  obnovila se zde staronová vláda 
ANO, ČSSD a Trojkoalice. K tomuto malému zá-
zraku se sluší přidat krátký komentář.
Hlavním problémem, který dlouho bránil doho-
dě, byla úporná snaha zelených prosadit návrat 
Matěje Stropnického zpět do městské rady, a to 
přes odpor zbytku staronové koalice. Důvody 
pro tento nesouhlas se částečně kryjí s těmi, pro 
které zamířilo u nás v Praze 3 hnutí ŽNS do opo-
zice. Pod vedením bývalého náměstka se zkrátka 

Strašně ten čas běží. Již je tu zase květen 
a  oslavy povýšení Žižkova na  město císařem 
Františkem Josefem I. Tak jako v předešlých le-
tech, i v tomto roce sehrály děti ZŠ a MŠ Prahy 
3 fotbalový turnaj Pohár Františka Josefa I. Ne-
chci zde popisovat dětský turnaj, ten si zaslou-
ží určitě větší publicitu, která odpovídá nejen 
sportovnímu klání malých fotbalistů, ale i  or-
ganizaci a  realizaci tohoto sportovního turnaje. 
Jsem ráda, že MČ Prahy 3 tak koná za podpory 

Ve světle dění na politické scéně v několika po-
sledních letech se mnohem víc začalo přemýšlet 
nad smysluplností aktivit veřejných činitelů, kte-
ří k  tomu využívají veřejných prostředků. Často 
se při tom mluví i o zahraničních cestách politiků 
a zastupitelů. Že jsou k ničemu a nic nepřinesou. 
Jako radní pro zahraniční vztahy říkám, že tomu 
tak není, a hned vysvětlím proč.

Pro městskou část tkví hlavní přínos vztahů 
se zahraničím, konkrétně s jinými městy, ve vzá-
jemné výměně zkušeností. Naše republika je 

Iniciativ, které podporují komunitní život a  sou-
sedskou pospolitost zezdola, není asi v žádném 
větším městě přebytek. Není zřejmě nutné osvět-
lovat, proč by je každá obec měla spíše podpo-
rovat. Paní starostka s ansáblem Rady v zádech 
však svými kroky některé z těchto komunit již zlik-
vidovala, resp. činní taková opatření, která k jejich 
zániku vedou. MŠ Bukovou již buldozery rozpráši-
ly. Se samotnou budovou a institucí, zaměřenou 
na péči o děti s oslabenou imunitou, zmizela také 

V dubnovém čísle RN jsem nabízel pomoc s ná-
vrhy k participativnímu rozpočtu. Ta možnost za-
tím nebyla využita, ale z došlých návrhů je třeba 
zajímavý návrh na zrušení cyklootočky u Jesenio-
vy ulice, která je svým umístěním nesmyslná a ne-
bezpečná pro cyklisty, chodce i řidiče automobilů.
Psala mi také slečna Anička s  kritikou velkoob-
jemových kontejnerů na odpad. Otvory pro vhoz 
prý nejsou dostatečně velké a na místech často 
vznikají nelegální skládky. Také si myslím, že tato 

v  roli mentorů nejenom předali dětem míče pro 
možnost osahat si fotbal v rámci tréninků na tur-
naj, ale byli rádci v rámci vlastního turnaje. Velkou 
měrou se kromě učitelů zapojili též i rodiče těch 
nejmenších a pomáhali připravit své sportovce. 
Paní učitelky pronikaly do tajů fotbalu, dorostenci 
navázali kamarádské vztahy s hráči při přípravě – 
tréninky probíhaly buď přímo ve školkách, nebo 
na stadionu. Rodiče nejenom přišli fandit na tur-
naj, ale pomohli vybavit své ratolesti dresy s logy 
svých škol (a to ti nejmenší hrdě ukazovali). Tur-
naj proběhl za účasti více jak 160 dětí. Letošní ví-
tězové ze ZŠ Perunova byli v předešlém ročníku 
vítězem v kategorii MŠ. Akce se zúčastnili fandící 
spolužáci s  transparenty, roztleskávačky, učite-
lé a  rodiče s hlasitým povzbuzováním. Všechny 
děti si odnesly medaile za účast a drobné dár-
ky, týmy poháry za umístění a  ti nejlepší pohár 
putovní. Rád bych touto cestou všem hráčům, 
rodičům, učitelům a sportovním příznivcům po-
děkoval za skvělý přístup. 

zelení posunují směrem k radikalismu a nulují svůj 
koaliční potenciál. Neméně důležitým důvodem 
byla také skutečnost, že se Stropnický ve funkci 
neosvědčil.
Výměnou za obětování svého předsedy si nako-
nec zelení vynutili souhlas zbytku koalice s několi-
ka populistickými požadavky, a to včetně příslibu 
jednání o převodu objektu bývalé kliniky v Jeseni-
ově ulici do vlastnictví hlavního města. Mnoho lidí 
se mě ptá, proč jsme na toto vydírání přistoupili. 
Odhlédneme-li od  toho, že se nám souhlasem 
podařilo vymanit město z vleklé krize, která Pra-
ze škodila, otevřela se nám v tomto konkrétním 
případě možnost právního i faktického narovnání 
situace kolem bývalé kliniky. Tam by nově pod 
patronátem hlavního města mohlo namísto do-
savadního squatterského centra vzniknout sku-
tečné komunitní centrum otevřené pro široké 
spektrum návštěvníků.
Jsme od počátku přesvědčeni, že klinika má po-
tenciál naši městskou část obohatit a její obyva-
tele spojovat. Tento cíl se ale jejím současným 
obyvatelům bohužel doposud naplnit nepodařilo.
Držme tedy Praze palce! 

FK Viktoria Žižkov na stadionu v Seifertově uli-
ci. Protože Viktorka Žižkov, jak všichni fotba-
loví fanoušci, hlavně ti ze Žižkova, říkají, patří 
nerozlučně k  Žižkovu a  podle mého názoru je 
takovou „bránou Žižkova“. Když se řekne Žiž-
kov, v první řadě každému hned naskočí fotbal, 
pak pochopitelně socha Žižky na Vítkově a dal-
ší. Nechci zde vyjmenovávat všechny významné 
objekty a osobnosti. Takový přehled osobností 
a významných staveb je velmi pěkně zpracován 
v  žižkovském kalendáři, vydaným MČ Praha 3 
na  letošní rok. Ten se opravdu povedl, krásné 
obrázky malíře pana Martina Velíška mi každý 
den dělají opravdovou radost. A Viktoria Žižkov 
je tam také. Fotbalu moc nerozumím, ale ráda 
sleduji úspěchy jednotlivých klubů. A  doufám, 
že na zápasy Viktorky Žižkov budou chodit je-
jich fanoušci dál, a moc bych si přála, aby se 
hrály dál na hřišti na Seifertově ul., na hřišti, kte-
ré všichni fanoušci Viktorky znají a rádi tam cho-
dí. Na závěr si neodpustím opakovat – FK Vik-
toria Žižkov má na Žižkově svoji tradici a určitě 
sem patří. 

demokracií relativně mladou, a  tak zkušenosti 
s  řízením měst, která jsou již po  generace de-
mokratická, jsou velmi přínosné. Máme se ještě 
hodně co učit a spíš než platit za vlastní chyby je 
mnohem výhodnější zaplatit zastupiteli nebo ná-
vštěvě ze zahraničí cestu a pobyt, abychom zís-
kali cenné zkušenosti. Jako příklad uveďme kon-
cepci chytrých měst, na jejímž rozvoji se podílím. 
Ve světě se jedná o novinku a Prahu 3 považuje-
me v rámci České republiky za průkopníka. Tak-
že jakékoliv náměty je třeba čerpat z jiných měst, 
která se tím zabývají déle.

Spolupráce nejen s evropskými městy má však 
i viditelné výsledky. Jistě si mnozí z nás vzpomenou 
na žižkovské festivaly věnované Itálii, Slovinsku či 
Vietnamu. Kultura těchto zemí nás všechny obo-
hacuje a vede k vzájemnému pochopení. Jedním 
z  nejvýznamnějších úspěchů jsou pak probíhající 
jednání o zápisu kostela NSP na seznam UNESCO.

Věřte tedy, že cesta politika do zahraničí není 
dovolenou za  veřejné prostředky, ale pracov-
ní cesta, která má nesmírně pozitivní přínos pro 
Prahu 3. 

komunita rodičů a přátel školky. Kolektiv zařízení 
pro každý rok organizoval řadu akcí, do kterých 
zapojoval právě i rodiče. Nekoncepční kroky rad-
nice v  případě kempu na  Pražačce pravděpo-
dobně také povedou k likvidaci dalšího unikátní-
ho místa na Žižkově. Současnému nájemci, který 
zde za  více než deset let fungování investoval 
nemalé prostředky, se podařilo vybudovat mís-
to sousedských setkání s přátelskou atmosférou 
a  indiánským stylem kempu s bohatým hudeb-
ním programem. Trapný tanec kolem smlouvy 
o  pronájmu kempu jen dokládá nekompetent-
nost vedení radnice. Další místní samosprávné 
komunitě kolem Autonomního sociálního centra 
Klinika se podařilo svými vzdělávacími, kulturní-
mi, sociálními a  jinými aktivitami výrazně přispět 
k sousedské pospolitosti na Praze 3. Starostka 
Hujová a její zástupce Bellu se však snaží přímo 
cíleně Kliniku zlikvidovat, ať už lživou kampaní 
v  médiích, kroky kolem záhadně (ne)existujícího 
kolaudačního rozhodnutí nebo tlakem na ÚZSVM 
k neobnovení nájemní smlouvy. Gratulujeme! 

mnohamilionová investice Prahy 3 nepřinesla po-
žadovaný pozitivní efekt. Její zastánci mohou ří-
kat, že vše je o přístupu lidí, a budou mít svůj díl 
pravdy, ale já s pisatelkou souhlasím a standard-
ní kontejnery na tříděný odpad považuji za lepší, 
čistší řešení. 

Občan Jan napsal: „Jiřák a Parukářka jako ru-
kojmí radnice. Kdykoli se na Praze 3 má odehrát 
něco velmi hlasitého, děje se to na jedné z těchto 
dvou lokalit. Například teď v pátek tu řádí tlupa 
nepříliš dobrých, ale o  to hlučnějších bubeníků. 
Proč se nevyužívají i jiná místa?“

Děkuji za podnět. Jiřák se bohužel pro Vás stal 
centrem trojkového dění, ač stojí na hranici s Pra-
hou 2. Populárnější přirozené centrum setkávání 
Trojka nemá. Zatím. Třeba za pár let bude cen-
trem Prahy 3 oblast dnešního NNŽ, pokud tam 
vznikne smysluplná výstavba přes zelené proti-
developerské hlasy a  pokud se podaří prosadit 
vedení trasy metra D na Žižkov. Dopředu přizná-
vám, že i Svobodní „slaví“ 6. června na Jiřáku ne-
hlučně Den daňové svobody. Budeme rádi, když 
si s námi přijdete popovídat. 

Fotbalový turnaj pro mateřské a základní 
školy z Prahy 3

Klinika hlavního města Prahy

Fotbal na Žižkově

Proč městská část potřebuje navazovat 
vztahy se zahraničím?

Komunitní život na Praze 3 a pomníčky 
paní starostky

Odpovědi na podněty občanů (V.)

Miroslav Fabík / TOP 09

Radek Hlaváček / ČSSD

Alena Hronová / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Lukáš Haupt / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Strana svobodných občanů
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důležité informace

místo datum a čas

Koněvova x V Jezerách 1. 6. 2016 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 1. 6. 2016 15:00–19:00

Tachovské náměstí 2. 6. 2016 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 4. 6. 2016 09:00–13:00

nám. Jiřího z Lobkovic 4. 6. 2016 10:00–14:00

nám. Barikád 7. 6. 2016 14:00–18:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 7. 6. 2016 15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 8. 6. 2016 13:00–17:00

Jeseniova 143 8. 6. 2016 15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 9. 6. 2016 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 11. 6. 2016 09:00–13:00

Křivá 15 11. 6. 2016 10:00–14:00

Přemyslovská x Sudoměřská 14. 6. 2016 14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 14. 6. 2016 15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 15. 6. 2016 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 15. 6. 2016 15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 16. 6. 2016 15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 18. 6. 2016 09:00–13:00

Tachovské náměstí 18. 6. 2016 10:00–14:00

Na Vrcholu x V Domově 21. 6. 2016 14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic 21. 6. 2016 15:00–19:00

nám. Barikád 22. 6. 2016 13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 22. 6. 2016 15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 23. 6. 2016 15:00–19:00

Jeseniova 143 25. 6. 2016 09:00–13:00

Přemyslovská x Orlická 25. 6. 2016 10:00–14:00

Sudoměřská x Křišťanova 28. 6. 2016 14:00–18:00

místo datum a čas

Šrobárova x Květná 18. 6. 2016 09:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 18. 6. 2016 13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 19. 6. 2016 09:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 19. 6. 2016 13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 25. 6. 2016 09:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 25. 6. 2016 13:00–16:00

Jeseniova 143 26. 6. 2016 09:00–12:00

Jilmová x Na Vápence 26. 6. 2016 13:00–16:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Umístění kontejnerů na bioodpad

Registrujte se na veletrh Volný čas na Trojce
Městská část Praha 3 připravuje již 
2.  ročník veletrhu volnočasových 
mimoškolních aktivit pro děti 
a  mládež Volný čas na  Trojce. 
Tentokrát se uskuteční 6.  září 
od 14 do 18 hodin na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. 

Svou činnost představí na chystaném ve-
letrhu sportovní kluby, zájmové kroužky, 
dětská centra, skautské oddíly a  mno-
há další sdružení. Pro děti a  jejich rodi-
če letos organizátoři chystají workshopy, 
takže všichni zájemci si budou moci jed-
notlivé aktivity vyzkoušet přímo na místě. 
To jim výrazně usnadní rozhodování, jaký 
kroužek, oddíl nebo aktivity pro dítě vybrat. V případě, že máte zájem zúčastnit se veletrhu a prezentovat svoji činnost jako 
vystavovatel, odešlete do 30. července závaznou přihlášku na mailovou adresu vedoucí Informačního centra Praha 3 Ing. Evy 
Slezákové evasl@praha3.cz. Přihlášku najdete ke  stažení na  webových stránkách radnice nebo vám ji na  přání zašleme. 
Po odeslání přihlášky obdržíte bližší informace. Kapacita volných míst je omezena, proto doporučujeme všem vystavovatelům 
zaregistrovat se včas. Těšíme se na Vaši účast.  

LETNÍ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH – 2016 

 MČ Praha 3
Týden -1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. 7.–8. 7. 11. 7.–15. 7. 18. 7.–22. 7. 25. 7.–29. 7. 1. 8.–5. 8. 8. 8.–12. 8. 15. 8.–19. 8. 22. 8.–26. 8. 29. 8.–31. 8.

 MŠ Na Balkáně

 MŠ Jeseniova 98

 MŠ Jeseniova 204

 MŠ Libická

 MŠ Milíčův dům

 MŠ Na Vrcholu

 MŠ Sudoměřská

 MŠ U Zásobní zahrady

 Waldorfská MŠ

 MŠ Pražačka

 ZŠ a MŠ Chmelnice

  ZŠ a MŠ J. Seiferta                   
(budova Přibyslavská)

 ZŠ a MŠ Chelčického          

zavřeno kvůli min. zájmu

Poznámky:
* V MŠ neuvedených v přehledu se provádějí rekonstrukce a opravy v průběhou obou prázdninových měsíců.

MŠ v provozu Zavřeno Rekonstukce

Atrium se otevřelo snoubencům
V Rajské zahradě si snoubenci mohou říci své „ano“ 3. a 17. června, 1., 15. a 29. července, 12. a 26. srpna, naposledy pak 
9. a 23. září. Obřady se budou konat vždy od 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hodin. Jsou osvobozeny od správního poplatku. 
Na Žižkovské věži je možné uzavřít manželství každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 a 12.00 hodin. 
Případní zájemci zaplatí poplatek za pronájem observatoře. Ta bude v době konání svatby pro běžné návštěvníky uzavřená. 
Nově je možné uzavřít sňatek v koncertní a výstavní síni Atrium v Čajkovského ulici. Za využití koncertní síně nebude nutné 
platit. Oddávací hodiny jsou 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 a 12.00. 

Ombudsmanka pro seniory 
mění adresu

Od 11. července bude ombudsmanka pro seniory k  dispozi-
ci  na nové adrese v prostorách MammaHELP centra, zastávka 
Vozovna Žižkov, Koněvova 150, Praha 3, ve stávajících  úřed-
ních hodinách 10.00 až 14.00. Tímto se ruší úřední hodiny na 
adrese Pod Lipami 44, Praha 3. 

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-
ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-
ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-
vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 
222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

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

Rozklikávací rozpočet najdete na:www.praha3.cz

Sportovní a rekreační areál Pražačka červen 2016:
Sportovní areál Pražačka
Sezóna již začala… V plném provozu jsou antukové kurty na no-
hejbal, volejbal, tenis a kurt na beach
Plavecký areál Pražažka
Venkovní bazén – otevírací doba
Po – Pá 6.00 – 8.00 hod., 10.00 – 19.00 hod., 20.00 – 21.45 hod.
So – Ne 10.00 – 18.45 hod. 
Otevírací doba pro veřejnost – vnitřní bazén
Po – Pá 6.00 – 8.00 hod., 19.30 – 21.45 hod.
So 10.00 – 18.45 hod., Ne 10.00 – 16.30 hod.
Plavání pro důchodce – vnitřní bazén
Út, St a Čt 12.00 – 13.00 hod.
Stadion Viktorky Žižkov
zápasy FNL FK Slavoj Vyšehrad
zápasy ČFL FK Viktoria Žižkov
Park Rajská zahrada
denně otevřeno od 7.30 do 20.00
kavárna s čerstvou výběrovou kávou a zákusky
dětské hřiště a venkovní posilovna pro veřejnost
multifunkční hřiště 
pétanque v Rajské zahradě - pravidelná akce Nové Trojky
So 25.6. III. ročník fotbalového turnaje pro hráče 15 až 25 let 
(bližší informace na 724 321 043)
pravidelné páteční termíny pro svatby
Dětské dopravní hřiště v Jilmové ulici
So 25.6. 11.00 – 18.00
Prázdniny začínají – závody a doprovodné akce
denně otevřeno pro veřejnost 
Po – Ne, svátky 14.00 – 19.00 hod.
Teenagerský park v Habrové ulici
multifunkční hřiště
boulderová stěna, in-line bruslení, další zajímavé prvky a překážky
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rozhovor

„Divadlo slouží k tomu, aby lidé nežili 
v izolaci,“ říká Ondřej Volejník
Ondřej Volejník není známou tváří televizních obrazovek, přesto patří k hercům, které si 
zapamatujete díky charizmatickému a skromnému vystupování. Řeč byla nejen o milovaném 
Žižkovu, ale i o divadelní profesi, která nabízí daleko víc než jen prostou zábavu.

Ceníte si toho, že jste málo zajíma-
vý pro bulvár?
Divadlo není pro bulvár naštěstí to-
lik atraktivní, takže ano, mám štěstí. 
Hraju i v televizním seriálu, tam to 
hrozí víc, já ale nejsem tolik známý, 
abych se tím musel trápit. V mém 
případě mají lidé spíše sklony vás 

ztotožnit se seriálovou postavou. 
Jak se ale jmenujete, ve skutečnosti 
nevědí.

Vystudovaný herec nejste. Kdy při-
šel zlom, že jste se rozhodl věnovat 
divadlu na plný úvazek?
Přišlo to postupně. Nejdříve jsem 
hrál amatérsky, pak poloprofesio-
nálně, tedy za peníze, ale neživilo 
mě to. To byla většinou představe-
ní pro děti. Pak už to dostalo jistou 
pravidelnost. Pak bylo najednou 
během měsíce představení tolik, že 
jsem nestíhal svou práci. Dal jsem 
divadlu přednost před svým původ-
ním povoláním, což byly informační 
technologie.

Opustil jste počítačový svět, kte-
rý nabízí výdělky možná lepší než 
divadlo.
Mou prací byl vývoj aplikací, gra-
fi ka a tvorba webových stránek. 
Dnes se to již nedá srovnat s tím, 
co bylo tenkrát. Nijak zvlášť jsem 

to nemiloval. Je to v podstatě prá-
ce v reklamě, musíte komunikovat 
s hromadou různých lidí, s nimiž se 
po jisté době už bavit nechcete, a to 
ani na obchodní úrovni. Cítil jsem, 
že mi ta práce otravuje život, že 
to byla náplň jen pro krátkou fázi 
mého života. 

Za divadlem ale musíte v počátcích 
hodně cestovat…
Jak jsem zjistil, pro mě jako Pražáka 
bylo daleko těžší žít v menším měs-
tě, než jsem si zprvu myslel. Já ani 
Pražákem nikdy být nepřestal. Žil 
jsem v Jihlavě a Českých Budějovi-
cích, fajn města, ale vždycky jsem se 
vracel domů do Prahy.

Proč jste zakotvil zrovna na Trojce?
Měl jsem vyhlídnutých víc lokalit, 
kde bych chtěl bydlet. Žižkov nako-
nec vyhrál, jak cenově, tak díky ge-
niu loci. Mám strach, jestli o tohle 
kouzlo nepřijde třeba Parukářka. Je 
to kus nesešněrované přírody přímo 

v centru Žižkova. Není to nudný ge-
ometrický park s květinovými záho-
ny, ale kopec se stromy a loukami, 
a tak by to mělo i zůstat.  

Nemýlím-li se, stál jste i  na  prk-
nech žižkovského divadla.
Hráli jsme tu hru Když se zhasne 

s 3D Company. To je divadelní spo-
lečnost s víceméně otevřeným herec-
kým souborem, která hraje v Žižkov-
ském divadle už několik let. Hrál 
jsem tu ale už dřív, s Jihočeským di-
vadlem jsme tu hostovali s hrou Osi-
řelý západ. 

Působíte v Divadle pod Palmovkou, 
které prošlo výraznou dramatur-
gickou proměnou. 
Divadlo pod Palmovkou se letos 
otevřelo, během rekonstrukce bu-
dovy náš soubor hrál po různých 
divadlech. Teď jsem tam třetím ro-
kem. Hraju v několika inscenacích, 
mohu uvést třeba hru Spolupracov-
níci, což je taková historická fi k-
ce. Těmi „spolupracovníky“ jsou 
 Michail Bulgakov a Josif Stalin. 
Bulgakov píše Stalinovi k narozeni-
nám oslavnou hru. Je to úlet z pera 
autora Trainspottingu vytvořený 
na základě skutečných událostí. 
Hraju Bulgakova a náramně si to 
užívám, je to trochu sitcom.  

Jaké je tedy podle vás poslání 
divadla?
Podle mě je primární účel divadla, 
aby otevíralo obzory. Čím větší máš 
rozhled, tím lépe dokážeš věci ana-
lyzovat a přemýšlet o nich. Divadlo 
také slouží k tomu, aby lidé nežili 
v izolaci, věděli o všem, co se dělo 
a děje. Vyprávět příběhy je v tomhle 
smyslu účinější než vysvětlování 
ve škole. Lidé jsou během produk-
ce otevřenější a vnímavější. Navíc tu 
nikdo nikoho nenutí, aby tuto prav-
du přijal. Ten apel je víc individuální 
a rozvíjí kritické myšlení.

Objevujete se občas i  v  seriá-
lech. Berete to jen jako formu 
přivýdělku?
Teď točím jen v Ulici. Ze začátku 
to tak možná bylo – divadelní pla-
ty jsou hluboko pod průměrným 
platem. Být hercem neznamená být 
bohatým. Zvlášť když děláte jen di-
vadlo a v Praze bez kše� ů těžko vy-
žijete. Já práci v televizi beru hlavně 
jako svou další hereckou zkušenost. 
S divadlem to totiž nemá mnoho 
společného. V televizi je vše napsa-
né, krátce nazkoušené a rovnou 
jede kamera, aniž byste se moc vra-
celi. Na jevišti pilujete svůj výkon 

opakovaně a dlouho, než to jde před 
lidi. Je to zkrátka něco úplně jiného. 
Práce před kamerou mě baví – je za-
jímavá, učím se.

Neláká vás vyzkoušet si seriál 
s uzavřeným koncem? 
Ulice je denní show, je to úplně jiný 
žánr než seriál o dvaceti epizodách. 
Ale ano, rád bych zkusil i něco tako-
vého, nebo třeba i větší roli ve fi lmu, 
ale to nezáleží na mně, zatím jsem 
takovou nabídku nedostal.  

Martin Hošna

Ondřej Volejník (nar. 1975) 
se již od patnácti let věnuje 
divadlu. Působil amatérsky 
v pražském divadle Radar, 
od roku 2002 v Divadle AHA!, 
které je spojeno se scénou 
pražského divadla Gong, 
v letech 2001 až 2003 hostoval 
ve Středočeském divadle 
v Kladně (například Jimmy 
Porter v Osbornově Ohlédni 
se v hněvu). Byl také v angažmá 
v Horáckém divadle v Jihlavě 
(např. Leonardo v Lorcově Krvavé 
svatbě) a Jihočeském divadle. 
Přes tři roky je hercem Divadla 
pod Palmovkou.

    Je důležité, 
aby  lidé zůstali 
lidmi za každých 
okolností.

”
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
 2. čt 19.30 Cimbálová muzika 

Jiřího Janouška 
Jubilejní koncert k 70. Naro-
zeninám primáše

 4. so 15.00 Duo Teres  
Lucia Fulka Kopsová 
– housle Tomáš Honěk – 
kytara

 7. út 19.30 GRAND TANGO music 
for cello & jazz piano trio 
Martin Sedlák – violoncello, 
Vladimír Strnad – klavír, Ta-
deáš Mesany – kontrabas, 
Tomáš Konůpka–bicí

 8. st 19.30 Komorní orchestr Archi-
oni plus 
Večer z tvorby W. A. Mozarta

 9. čt 19.30 Zemlinského kvarteto 
F. Souček – housle, P. Stří-
žek – housle, P. Holman – 
viola, V. Fortin– violoncello

14. út 18.00 Omar Rojas – kytarový 
recitál 
Pořádá velvyslanectví Spo-
jených států mexických

15. st 19.30 Duo Cricket and Snail 
(Cvrček a Šnek) 
Lucie Carlson – housle, Ja-
mes R. Carlson – akordeon

22. st 19.30 Pavel Voráček – klavírní 
recitál 
L. van Beethoven – klavírní 
sonáty

VÝSTAVY
2. 6. – 30. 6. 2016
Helena Wernischová – Melancholie 
a smích 
obrazy, ilustrace a práce na papíře

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Informační centrum Praha 3 bude 
z důvodu rekonstrukce suterénu 
po celý měsíc červen 2016 uzavře-
no. Ombudsmana pro seniory bude 
možno navštívit ve stejný čas, tj. 
každý čtvrtek 10.00 – 14.00 hod., na 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 2. pa-
tro, č. dveří 205.

Za Žižkovskou vozovnou 
2687/18

tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz

Herna je otevřena pondělí až pátek 
od 10 do 19 hod. kromě časů pro-
gramu pro dospělé. V sobotu hodinu 
před a po představení. Kavárna je 
otevřena pondělí až pátek od 11 do 
19 hodin, v době programu i déle.

 1. st 16.00 Fresh Senior: Zlatá še-
desátá: Aťka Janoušková

 2. čt 19.00 Beautiful Strings, ko-
morní koncert dua Monika 
Urbanová (housle) a Hedvi-
ka Mousa Bacha (harfa).

 3. pá 10.00 Rodičovský klub Vo-
zovna. Setkání maminek s 
psycholožkou Martou Helin-
gerovou každý první a třetí 
pátek v měsíci v kavárně 
Vozovny.

 4. so 10.00 Filmový klub malého 
diváka: Na samotě u lesa

 7. út 16.00 Divadlo Cirkus Žebřík: 
Loutky, které nikde nechtěli

 8. st 16.00 Fresh Senior: Tvůrčí 
dílna s Miladou Gabrielovou

 9. čt 10.00 Zpívání s harmonikou 
pro seniory

 9. čt 17.00 Vítkov – krajina umění? 
Zahájení výstavy student-
ských prací + debata zá-
stupců MČ Praha 3 a Praha 
8, lektorů a architektů 

11. so 10.00 Filmový klub malého 
diváka: Na půdě aneb Kdo 
má dneska narozeniny?

13. po 17.00 Asijské dny – Info Drá-
ček. Přednáška o Indonésii, 
beseda a ochutnávka 
tradiční gastronomie

 15. st 16.00 Filmový klub Vozovna: 
Ukradená vzducholoď. 
V červnu s legendárním 
Karlem Zemanem a jeho 
fi lmy.

16. čt 16.00 Pohádky Kouzelný les 
a O drakovi (divadlo pro 
děti předškolního věku + 1. 
stupeň ZŠ)

16. čt 18.00 Literární večer: Karel 
Čapek – Jak se dělá divadlo 
a Apokryfy

18. so 10.00 Filmový klub malého 
diváka: Dva lidi v ZOO

20. po 17.00 Výstava student-
ských prací: práce vzniklé 
na workshopu k záměru 
otevření DPS a Alzheimer 
Centra Jarov

21. út 16.00 Divadlo Cirkus Žebřík: 
Leonardo Da Vinci aneb 
Život, dílo a smrt v jedné 
hodině

22. st 16.00 Filmový klub Vozovna: 
Baron Prášil

23. čt 19.00 Filmový klub Vozovna: 
Konkurz

25. so 10.00 Filmový klub malého 
diváka: Kuky se vrací

29. st 15.00 Kytka pro paní učitelku
29. st 16.00 Filmový klub Vozovna: 

Vynález zkázy
30. čt 16.00 Dětská diskotéka
30. čt 20.00 Justin Lavash: Koncert 

v Česku žijícího britského 
kytaristy a zpěváka

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

Rezervace na www.kinoaero.cz 
a každý všední den po–pá 10–17 
na tel. čísle: 608 330 088. Pro uži-
vatele chytrých telefonů je zdarma 

ke stažení aplikace s aktuálním 
programem KINOKLUB.

Kino Aero v červnu doporučuje:
 1. st 19.30 Vzkaz v láhvi – slav-

nostní premiéra
 8. st 20.00 Très Court International 

Film Festival 2016
14. út 18.00 Nebe a led
14. út 20.30 Diáky | Život pod nulou
15. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 49
21. út 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory – každé úte-
rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30
 2. čt 13.30 Naše malá sestra
 7. út 10.00 Tajemství Divadla Sklep 

aneb Manuál na záchranu 
světa

 9. čt 13.30 Boj
14. út 10.00 Vzkaz v láhvi
16. čt 13.30 Spotlight
21. út 10.00 Komuna
23. čt 13.30 Assassin
28. út 10.00 Já, Olga Hepnarová
30. čt 13.30 Příběh lesa

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.

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

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

VÝSTAVA VE FOYER:
1. 6. – 30. 6. 2016
UMCO – EVA PACALOVÁ A JOSEF 
MÁLEK

 1. st 14.00 INDIÁNSKÝ DEN – 
Camp Pražačka

 2. čt 19.00 velký sál: KHAMORO 
– Bengas /CZ, Zuralia Or-
chestra /RO, Tekameli /FR

 3. pá 19.00 velký sál: KHAMORO - 
The Gypsy Ensemble Giani 
Lincan /NL, Russka Roma /
RU, Koćani Orkestar /MK

 4. so 19.30 velký sál: IMT SMILE 
ACOUSTIC /SK

 9. čt 19.30 velký sál: BOY /CH/DE
13. po 10.00 MŠ Jarov: TD BOM-

BEROS
14. út 10.00 MŠ Jarov: TD BOMBE-

ROS
15. st 10.00 ZŠ Lupáčova: TD BOM-

BEROS
16. čt velký sál: EUROCONNECTI-

ONS  IVANA MER /SK + 
PHAEDRA /NO

17. pá 9.30 a 12.00 ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic: TD BOMBEROS

21. út 19.30 velký sál: IVA BITTOVÁ 
& PAOLO ANGELI

25. so 9.00 velký sál: MISTROVSTVÍ 
ČR VE STOLNÍM FOTBÁLKU

29. st 20.00 loď bratří Formanů: JIŘÍ 
BARTOVANEC /CZ + HEL-
GA DAVIS /USA - PRAGUE 
- NEW YORK EFFECTS III.

DIVADLO PRO TANEC

 1. st 10.00 a 16.00 TANEC PRAHA 
DĚTEM: Mirka Eliášová: 
MOMO

 3. pá 20.00 Dame de Pic / Karine 
Ponties: HERO%, Cartes 
Blanches

 6. po 20.00 Francesca Foscarini / 
Yasmeen Godder…: GUT 
GIFT + Act% + 30 Cecil 
Street

 7. út 20.00 Francesca Foscarini / 
Yasmeen Godder…: GUT 
GIFT + Act% + 30 Cecil 
Street

 9. čt 20.00 Anton Lachky Compa-
ny: Side Effects

10. pá 20.00 Anton Lachky Compa-
ny: Side Effects

13. po 20.00 Kubuk Danza, GN | MC 
Guy Nader | Maria Campos

Carmen Fumero & Miquel Ballabriga 
...: TIME TAKES THE TIME 
TIME TAKES + …Eran Casi 
Las Dos + Outline

14. út 20.00 Kubuk Danza, GN | MC 
Guy Nader | Maria Campos

Carmen Fumero & Miquel Ballabri-
ga  TIME TAKES THE TIME 
TIME TAKES + …Eran Casi 
Las Dos + Outline

16. čt 20.00 WArd / waRD, Ann Van 
den Broek: The Black Piece

17. pá 20.00 WArd / waRD, Ann Van 
den Broek: The Black Piece

20. po 20.00 Jone San Martin, Josh 
Johnson, William Forsythe : 
Legítimo ⁄ Rezo

21 út 10.30 Josh Johnson, Jone 
San Martin: Forsythe‘s im-
provisation technologies

21. út 20.00 Intermezza FTF / ISRA-
EL GALVÁN

29. st 19.00 Pražský komorní balet: 
METAFORY DANCE

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 2. čt 20.00. ČERTI VE STODOLE
 7. út 20.00 JÉ JÉ NEDUHA & THE 

ROCK & JOKES EXTEMPO-
RE BAND

 9. čt SOCHOOKO BLUES FEST 
(18.00 hod) - 9. SOCHAŘ-
SKÉ SYMPOSIUM (10.00 
hod)

16.čt 20.00 MAKKELA (fi nlánsko/
germánsko)

23. čt 19.30 VÍTÁNÍ LÉTA V RYTMU 
DAVIDA BOWIEHO - vstup 
ZDARMA

30 čt 19.30 OZVĚNY MEZINÁROD-
NÍHO FILMOVÉHO FESTI-
VALU ‚MENTAL POWER‘

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

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

možné objednávat vstupenky.

 1. st Afrika
 2. čt Posel z Liptákova
 3. pá Švestka
 4. so Per Olov Enquist: Noc Tribá-

dek (3D company)
 5. ne Blaník
 6. po K. Hanzlík, B. Stoker: Dracula 

reloaded (Divadlo Aqualung)
 7. út Hospoda Na mýtince
 8. st České nebe
10. pá The Conquest of the North 

Pole (Cimrman English 
Theatre)

11. so Terry Pratchett: Muži ve 
zbrani aneb Celá Zeměplo-
cha jest jevištěm! (Divadlo 
AQUALUNG)

12. ne Vražda v salónním coupé
13. po Němý Bobeš
14. út Cimrman v říši hudby
15. st České nebe
16. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy
17. pá The Conquest of the North 

Pole (Cimrman English 
Theatre)

19. ne 16.00 Divadelní studio KUK 
při ZUŠ Praha 3: KOLÍK 
2016

20. po Ingrid Lausund: Případ zbor-
cené páteře (3D company)

21. út Martin Porubjak: Goldoni-
áda (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

22. st 16.00 Fres senior: koncert 
Wabiho Daňka

23. čt Gloria Montero: Frida K. (3D 
company)

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

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Městská část Praha 3
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

CHAOS a ŘÁD
9. 6. – 30. 6. 2016
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 kultura

PSH: Těšíme se na koncert na Parukářce! 
Peneři Strýčka Homeboye (PSH) platí za jedničku tuzemské hiphopové scény. Svými neurvalými 
a dravými rýmy dráždí okolí již přes dvacet let a platí vždy za festivalovou senzaci. O tom se 
ostatně můžete přesvědčit na vlastní kůži v pátek 3. června na Parukářce, kde trojlístek Orion, 
Vladimir 518 a DJ Mike Traffi  k rozdovádí Žižkovské pivobraní. Na otázky Radničních novin 
odpovídal posledně jmenovaný. 
Jaký je váš vztah k Žižkovu? 
Žižkov máme rádi. Nejen že tu 
máme posledních šest let studio, ale 
třeba Mike Traffi  k je žižkovským pa-
triotem. Jeho pradědeček vystavěl 
na Vackově budovu Sokola a věno-
val ji obci. 

Ve  svých textech a  videoklipech 
Žižkov podprahově i přímo zmiňu-
jete. Je pro vás inspirací?
Žižkov má genius loci jako málokte-
rá další čtvrť v Praze, tomu úměr-
ná je i míra inspirace. Napomáhají 
tomu i konkrétní místa, která mají 
svoji originální atmosféru a která 
jsou i v rámci Prahy naprosto uni-
kátní. Žižkovská věž, okolní hospo-
dy, hospoda na Parukářce, Vítkov, 
Pražačka, zkrátka bezva lokality.

Patříte k  ikonám českého hipho-
pu. Čím se podle vás nejvíce lišíte 
od zahraniční produkce?
Jsme originální a máme vlastní zvuk 
a styl. Tím se lišíme i od zbytku 
scény.

Na ní se už pohybujete pěknou řád-
ku let. Jak to, že nemáte problém 
oslovovat i mladší generace?
Je to dosti podobné jako s předcho-
zí odpovědí. Přirozeně děláme věci 

rozmanitě a s kreativním přístupem. 
Limitují nás jen vlastní nápady, ni-
koliv dogmata a škatulky. 

Pomáhají vám v  hudebním vývoji 
i boční projekty?
Samozřejmě, naše sólo projekty, 
ať už jsou to Vladimirovy Kmeny 
a přednášky nebo produkce Mika 
Traffi  ka pro ostatní velká jména, 
jeho restaurace Jam&Co. nebo fi l-
mová hudba ovlivňují vnímání ka-
pely jako brandu, který je v pohybu. 
Aktuálně chrlíme každý měsíc nový 

videoklip a rozmanitostí jednotli-
vých singlů dáváme najevo, že jsme 
stále na vrcholu.

Kdo je kromě vás největší součas-
ný tahoun zdejší hiphopové scény?
Těch jmen je několik. Každý rok se 
vyrojí jedno dvě nová jména, která 
táhnou. Otázkou je, jak jim to vydrží 
řekněme v horizontu pěti nebo dese-
ti let. Tam se láme chleba. Ale za po-
slech určitě stojí Maniak z Brna 
nebo třeba Pil C ze Slovenska.

P ř e d s k a -
kovali jste 
P u b l i c 
E n e m y . 
Splnil se 
vám ten-
krát sen?

To už si ani 
nepamatuje-

me. To je straš-
ně dávno. (smích)

Jaký byl váš vůbec první kontakt 
s rapem? Vzpomenete si?
V devadesátých letech a byl to vi-
deoklip na VHS kazetě.

Co vaše první skladba, kterou jste 
dali dohromady. Uměli byste ji ješ-
tě přednést?
První společná věc PSH se jmenuje 
Penerský dezert a občas ji hrajeme.

Dokážete si představit, co bude 
s PSH třeba za 20 let?
Věci děláme dosti intuitivně, a po-
kud mají být PSH aktivní kapelou 
za 20 let, pak budiž. Pokud to nebu-
deme cítit, nebudeme to lámat přes 
koleno. 

Teď vážně: co bude, až nebude 
rap?

Doporučujeme zhlédnout videoklip 
Co bude, až nebude rap, tam to máme 
nastíněno…

Díky a těšíme se na koncert na Pa-
rukářce! 

Martin Hošna

PSH aneb Peneři Strýčka Home-
boye je hiphopové trio působící 
od poloviny 90. let minulého sto-
letí. Od roku 2003 funguje ve slo-
žení Orion, Vladimir 518 a DJ Mike 
Traffi k. Orion začal první texty 
psát jako patnáctiletý a v té době 
se také začíná psát historie PSH. 
Do  srdcí fanoušků se po  dvou 
demokazetách poprvé výraz-
ně zapsali Jižákem, předělávkou 
hitu Manželů, první české kape-
ly, která rapovala. Pak přišel Pe-
nerský dezert a  v  roce 2001 ko-
nečně regulérní debut Repertoár 
(2001). Na  kontě mají také kriti-
kou ceněná alba jako Rap N Roll 
(2006) nebo Epilog (2010), zatím 
poslední album, které Peneři vy-
dali. Svým dravým vystupováním 
a  šťavnatými rýmy defi nují celou 
současnou tuzemskou hiphopo-
vou scénu včetně vydavatelství 
Big Boss.

Nejsvětější Srdce zve na balfolk 
i chvalozpěvy
V úterý 21. června od 18 hodin si před kostelem Nejsvětějšího Srdce 
Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad můžete v rytmu skupina Bal Lab za-
tančit balfolk. Srdečně vás zvou spolky Buena Vista Vinohrad a Rond.  
O týden později zazní od 19.30 v kostele v rámci programu Věřím – Usun 
chvalozpěvy Magnifi cat A. Pärta, Píseň bratra slunce, op. 100, J. Hanuše 
a Te Deum, op. 37, U. Sisaska v podání Piccolo coro & Piccola orchestra 
s dirigentem Markem Valáškem a komorního smíšeného sboru Subito. 

Festival Žižkov 
sobě je tu 
po deváté
Festivalový program tradičně při-
pravil akce pro děti – Indiáni oslaví 
den dětí 1. června v kempu Na Pra-
žačce a děti MŠ a ZŠ na Praze 3 uvi-
dí představení Bomberos. 16. června 
můžete v Paláci Akropolis navštívit 
speciální vydání EuroConnections, 
kde vás slovenská hudebnice Iva-
na Mer a norská Phaedra zavedou 
do světa, kterému vládne tajemný 
pop, folk i ambient s prvky world 
music. 29. června zažijete na lodi 
bratří Formanů jedinečný večer 
s projektem Prag – New York Eff ect, 
českým tanečníkem Jiřím Bartovan-
cem a americkou zpěvačkou Helgou 
Davis. 7. července uvede Palác Akro-
polis premiéru fi lmu Belgica režiséra 
Felixe Van Groeningena, který uka-
zuje noční život v Gentu. 

-ham-

Minigalerie představí tvorbu 
Matěje Liptavského 
Od 9. června bude v Poštovní minigalerii na ná-
městí Jiřího z Poděbrad 18 výstava obrazů Matěje 
Lipavského pod názvem Z mého Holubníku. Ma-
těj Lipavský je absolvent Akademie výtvarných umění, ateliéru prof. J. Sop-
ka a I. Korpaczewskeho. Zabývá se převážně krajinou, malbou v plain-airu 
a tvorbou objektů a malířských instalací do konkrétních prostorů. V gale-
rii vystaví velkoformátové obrazy zabývající se tématem volné i industriální 
krajiny. 

Po českých stopách v Mariboru 
Praha 3 pořádá v galerii Pod radnicí řadu kulturních akcí a výstav. Ta aktuál-
ní je nicméně v něčem jiná, lze ji dokonce označit za speciální. Ve spolupráci 
se slovinským velvyslanectvím v Praze totiž nabízí návštěvníkům téma Češi 
Mariboru s láskou. 

Možná málokdo ví, že Češi byli na přelomu 19. a 20. století v Maribo-
ru, druhém největším městě bývalého Štýrska i dnešní Republiky Slovin-

sko, co do počtu obyva-
tel na třetím místě hned 
po Slovincích a Něm-
cích. Logicky proto 
po sobě zanechali v tom-
to městě, které mno-
zí z nás míjejí při cestě 
na Jadran, nesmazatelné 
stopy. Badatelské práce 
mariborských studentů, 
které výstava představu-
je, byly vytvořeny pod 
vedením ing. Evy Dvo-
řákové a staly se i námě-
tem Šumných stop věno-
vaných městu Maribor, 
které připravili tvůrci to-

hoto televizního cyklu Radovan Lipus a David Vávra. 
„Výstava se velmi podařila a musím pochválit výbornou spolupráci se slovinskou 

stranou. Jsem ráda, že po Plečnikovi mohu u nás v Praze představit dalšího umělce 
ze Slovinska, který má ve světě výborné renomé“, okomentovala svůj zážitek mís-
tostarostka Lucie Vítkovská s odkazem na architekta Maxe Czeikeho a do-
dala i to, že ji potěšil fakt, že na zahájení výstavy zavítal také velvyslanec 
Slovinské republiky.

V první části výstavy se návštěvníci seznámili zejména s osudem majet-
ku mariborského továrníka Josefa Langera. V druhé pak nahlédli do díla 
významného architekta Maxe Czeikeho, který v Mariboru působil. Ve třetí 
části si návštěvníci připomenuli celkový historický pohled na stopy, které 
zanechali Češi v Mariboru a jeho okolí. 

Michal Stromský

„
Jsme originální 
a máme vlastní 

zvuk a styl. 
Tím se lišíme 

od zbytku 
scény.

Foto Radko Šťastný
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Angličtina • Atletika • Badminton • Dramaťák • Flétna • Florbal • Fotbal • Házená • Cheerleaders
Jóga • Keramika • Kytara • Lezení • Miminka • Parkour • Pilates • Příprava na maturitu • Rybaření

 Skaut • Stolní tenis • Tanec • Volejbal • Výtvarka • Zpívání • Zumba...

2. ROČNÍK VELETRHU 
VOLNOČASOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

RADNÍ PRO ŠKOLSTVÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 
JAROSLAVA SUKOVÁ 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VOLNÝ ČAS
NA TROJCE

ÚTERÝ 6. 9. 2016 
od 14.00 - do 18.00 hod.
 náměstí Jiřího z Poděbrad

Praha 3

NEVÍTE, JAKÝ VHODNÝ KROUŽEK 
VYBRAT PRO VAŠE DĚTI?

PŘIJĎTE SE INSPIROVAT...

rrr na ne!

16. cervence léta páne 2016 
od 10.00 do 20.00

Bitvy, souboje, tanec, hudba, kejklíri a vy!
Vrch Vítkov, prímo u Památníku

Husité na Vítkove

partneři:

sobota

vstup zdarma
www.praha3.cz
facebook.com/praha3.cz

starostka mestské č ásti praha 3 vladislava hujová 
vás zve na č tvtrý roč ník akce

rytírská klání, kejklírská vystoupení, 
šermírské souboje, detské dobové hry, souteze, 

strelnice, strílení z luku a kuše, loutkové divadlo,
jízdy na ponících, stánky s remesly, dobová kuchyne …

dětský den_2016_A5_leták.indd   1 17.5.2016   13:55:11

hymax_1_16_radniční noviny Prahy 3.indd   1 19.5.2016   10:42:29

NOVĚ OTEVŘENÉ ORDINACE 
ORTOPEDIE A REHABILITACE

www.ortopediepraha3.cz
www.kel� amed.cz

Přímá návaznost 
na opera� vu 
a lůžkovou rehabilitaci 
s kvalitní pooperační 
a rehabilitační péčí 
na renomovaných 
klinikách.

CENTRUM ZDRAVOTNÍ 
PÉČE JAROV 

Koněvova 205, Praha 3

Telefon pro objednání

Ortopedie: 722 431 906
Rehabilitace: 734 441 146

POLIKLINIKA 
VINOHRADY

Vinohradská 176, Praha 3

Telefon pro objednání

733 738 398

aci
í 

ortopedia a rehabilitace.indd   1 18.5.2016   12:02:15

Eko-hraní v pražských lesích
Podíváme se společně např. do Modřanské rokle, Kunratického 
a Klánovického lesa, obory Hvězda, Divoké Šárky, Ďáblického
háje, Hostivařského lesoparku a dalších pražských lesů   

Ucelený pětidenní program se soutěžemi
Vedoucí tábora s dlouholetou zkušeností práce s dětmi
a profesionální lektoři ekologické výchovy
Dva dospělí ve skupině max. 20 dětí
Denně zajištěny teplé obědy
Páteční táborák s vyhlášením výsledků a odměnami

Termíny:
8. – 12. 8. 2016
22. – 26. 8. 2016
Čas: 8.00 – 18.00 
(místo srazu Ekocentrum Koniklec, Vlkova 34, Praha 3)

Cena za 5 dní: 3.500,- Kč
Sleva na sourozence 500,- Kč

Pojďte s námi objevovat 
a poznávat taje lesní přírody! 

Kdo žije pod listím? 
Je splešťule strašidlo? 

Kdo dělá cilp-calp-cilp?

Příměstský
tábor

pro děti ve věku 
6–11 let

www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky_tabor
Další informace: Jana Proboštová
jana.probostova@ekocentrumkoniklec.cz 
Tel:  777 879 202

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

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

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

diabetologie_diepoltová.indd   1 18.5.2016   11:59:30

        Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat naliterární večer 

Koláž z textů Karla Čapka a písní Jaroslava Ježka hrají a zpívají studenti 
Rockového oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha za doprovodu Pavly Forest. 

ve čtvrtek 16. června 2016 od 18 hodin
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3  |  VSTUP ZDARMA

Karel Čapek – Jak se dělá divadlo a Apokryfy

literarni_vecer_2016_06_karel_čapek_DL.indd   1 10.5.2016   13:29:21

Již čtvrtý ročník Fresh senior festivalu se uskuteční ve středu 15. června ve Ville Pellé na Praze 6. Cílem festivalu je propojení 
generací společnými zájm, aktivitami a kulturními zážitky. Nápaditým a rozmanitým programem chceme upozornit na fakt, 
že zdravý životní styl a pozitivní přístup není limitován věkem.

Návštěvníci se mohou těšit na koncert Ivana Mládka a jeho Banjo bandu, divadelní představení HafStudia, módní pře-
hlídku i60.cz Senior Fashion i taneční a hudební vystoupení Senzačních seniorů. Přichystána je také nabídka širokého 
spektra volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie, odborné přednášky i originální tvůrčí dílny. Po celou dobu 
festivalu bude možné využít služeb odborníků z oblasti sociálního, fi nančního, právního a zdravotního poradenství.

Fresh senior festival pořádá spolek Porte ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, MČ Praha 3 a MČ Praha 6, projektem 
SenSen Nadace Charty 77 Konta bariéry, produkční společností Taktum a Villou Pelle, pod záštitou radního MHMP Radka 
Lacko, radní MČ Praha 6 Mileny Hanušové a zástupcem starostky Prahy 3 Alexandrem Bellu.

Kontakty:  Mgr. Alžběta Těšitelová, alzbeta.tesitelova@porteos.cz, tel.: 773 033 503
Ing. Edita Badalcová, edita.badalcova@porteos.cz, tel.: 723 539 498

Fresh senior 
festival 2016

středa 15. června 2016 od 
11 do 20 hodin

Villa Pellé a okolí 
(Pelléova 10, Praha 6)
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Jak ZŠ Pražačka slavila Velikonoce
Období tří dnů před Velikonocemi 
jsme se rozhodli strávit projekto-
vou výukou, aby se děti dozvěděly 
zajímavou formou informace o ve-
likonočních svátcích a  tradicích. 
Na  I. stupni aktivity probíhaly 
v blocích, II. stupeň v rámci před-
mětů vytvářel výstupy týkající se 
velikonoční tematiky v  různých 
předmětech. 

Třídy I. stupně se postupně vystří-
daly u vyprávění o původním význa-
mu Velikonoc, vyráběla se slepička 
s kuřátky, pomlázky, keramičtí za-
jíčci, zpívaly se koledy, selo osení. 
Vajíčka se zdobila několika techni-
kami. Celý projekt byl pro ty star-
ší uzavřen návštěvou koncertu 

v Národním domě na Vinohradech 
a prohlídkou velikonočních trhů. 
II. stupeň v rámci předmětů vytvá-
řel výstupy týkající se velikonoční 
tematiky, např. v matematice žáci ře-
šili různé rébusy a kvízy, v zeměpise 
sbírali informace o těchto tradicích 

v různých zemích, v přírodopise po-
znávali rostliny a živočichy, v che-
mii prováděli pokusy s vajíčky a je-
jich barvení zajímavými technikami. 
V rámci projektu Velikonoce – tra-
dice a zvyky zamířili žáci 9. roční-
ků do Katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Exkurze byla zaměře-
ná na historii a vývoj celé stavby. 
Vedle mnoha zajímavostí čekalo 
na žáky překvapení – do katedrály 
vstupovali vchodem z Vikářské uli-
ce, kde se jich ujal regenschori Jo-
sef Kšica, ředitel varhanního kůru. 
Děti se dostaly ke katedrálním var-
hanám a po kulatém kamenném 
schodišti se přesunuly přímo na var-
hanní kruchtu, odkud se jim na-
skytl netradiční a úchvatný pohled 

do interiéru: shora do boční i křížo-
vé lodě, do čelního okna Zlaté brá-
ny, které je největší, dále na reliéfy 
panovníků v triforiu, na královské 
mauzoleum z ptačí perspektivy. Pan 
varhaník předvedl u pozitivu varhan 
různé hudební rejstříky a fígle (na-
podobení trubky, klarinetu a dal-
ších nástrojů). Po krátké besedě žáci 
sestoupili do příčné lodi a odtud 
s obrovským mrazením vstupovali 
do celého srdce katedrály – kaple sv. 
Václava. Každý z žáků ocenil nepo-
psatelnou vnitřní atmosféru tohoto 
centrálního duchovního místa naše-
ho státu. Exkurze vytvořila důstoj-
ný závěr celého projektu.  

Eva Nováková, 

zástupkyně ředitele

Školy a školky se představují 

Na MŠ Vozová je rok plný aktivit
Jsme šestitřídní mateřská ško-
la, která je vybavena mimo tříd 
a  jejich příslušenství také vlastní 
kuchyní, kotelnou, tělocvičnou. 
Je obklopena rozlehlou netradič-
ně zrekonstruovanou zahradou, 
na  které trávíme s  dětmi mno-
ho času, probíhají tu i  výchovně 
vzdělávací činnosti (tělovýchovné, 
výtvarné, pracovní,…). Máme plně 
vzdělaný pedagogický personál 
a každodenními činnostmi s dětmi 
rozvíjíme jejich esteticko-citovou 
tvořivost, zdravé sebevědomí dítě-
te s komunikativními dovednostmi, 
radost ze zdravého pohybu ve spo-
lupráci s rodinou. 

V průběhu celého roku míváme pra-
videlné akce vycházející z našich li-
dových tradic. Začínáme na pod-
zim Hledáním skřítka Podzimníčka 
(to je světýlkový večer i s rodinou), 

pokračujeme Vánočním setkáním 
s rodinou u rozzářeného stromečku, 
na jaře vynášíme Morenu, hledáme 
Velikonočního zajíčka s pomlázkou, 
v květnu se setkáme s maminkami 
a s rodinou v tělocvičně na tanečcích, 

v červnu se loučíme šerpováním 
s kamarády, kteří odcházejí do školy 
u pečení buřtíků. Během roku pořá-
dáme různé sportovní akce jako mí-
čový trojboj, koloběžkyádu, olympi-
ádu… Tělocvična poskytuje každé 

třídě jednou týdně prostor pro ve-
liké cvičení a na nářadí. Navštěvují 
nás také různé divadelní a kulturní 
společnosti, na které se vždy těšíme, 
rovněž v tělocvičně.

Veškeré naše celoroční snažení 
vždy zaměřujeme na společné pro-
jektové téma – letošním rokem je 
to Řemeslo je, když rukama vše vy-
robíš – a vrcholí většinou v červnu 
jarmareční výstavou, na které děti 
samy své výrobky prezentují. Ta 
bývá v horní části zahrady (u třídy 
ptáčků, žabiček a rybiček), ve spo-
jovací chodbě a v nově vzniklém 
zastřešeném Atriu. Pravidelně 
k ročním obdobím muzicírujeme 
s naší školkovou kapelou Drnko-
tou (kytara, housle, orfovy nástro-
je a zpěv). Společná zpívání se líbí 
i rodičům. 

Ivana Machálková

ředitelka mateřské školy

Představujeme školní jídelny 

ZŠ a MŠ Chmelnice: Vaříme i v noci
Tuto, na první pohled překvapivou odpověď  nám dala dietní sestra a zá-
roveň vedoucí školní jídelny Zuzana Tíkalová a dodala: „My si totiž vývary 
a některé druhy masa připravujeme pěkně pomalu přes noc. Tím se 
možná lišíme od ostatních, ale nám jde v první řadě o kvalitu.“

Jídelna zajišťuje stravování pro 600 
žáků včetně 27 dětí mateřské ško-
ly. S předstihem přes internet, kde 
máme i obrázky jídel, si mohou vy-
brat ze dvou druhů – klasiku, či něco 
netradičního, nebrání se ani zavádění 
úplných novinek. Porce je někdy do-
plněna ovocem, jindy mohou žáci vy-
užít salátový bar.

Připravujeme i dietu s omezením 
lepku nebo s vyloučením mléčné 
bílkoviny. Specialitou jsou i zdravé 
moučníky, vyráběné ze surovin, kte-
ré byste nečekali, například fazole či 
pohanka. 

Na jídelníčku se ve stále vět-
ší míře objevují i dražší druhy mas, 
jako je králík, losos nebo candát 
a naopak se při vaření vyhýbáme 
polotovarům.

Dodavatele surovin si volí 
sami a preferují tuzemské výrobce 
a pěstitele.

Jídelna je zapojena do projek-
tu  Škola plná zdraví, zaměřeného 
na kvalitní zeleninu.

Vybavení kuchyně je pět let po re-
konstrukci a splňuje nároky na tvor-
bu moderní gastronomie, prostory 
jídelny čekají práce na jejich rozšíře-
ní. O kvalitě zdejší kuchyně svědčí 
i skvělé umístění v soutěži školních 

jídelen (2. a 3. místo v roce 2010, re-
spektive 2011).

„Naše školní jídelna nezahálí ani 
o prázdninách a v srpnu bude zajišťovat 
stravu pro příměstský letní tábor“, do-
dává Zuzana Tíkalová.

O tom, že jeho účastníkům bude 
chutnat ani v nejmenším nepochy-
bujeme. 

Jan Dvořák

Žáci ZŠ 
Jeseniova 
přispěli 
na handbike
Na začátku dubna proběhl na ZŠ 
Jeseniova v pořadí již druhý roč-
ník projektu Čtení pomáhá aneb 
děti čtou dětem, letos s podtitu-
lem Čtení pomáhá nejen ke vzdě-
lanosti… aneb možná přijde 
i Karel IV. V rámci projektu pře-
četli žáci během večera úryvky 
ze šesti knížek, díky kterým dru-
hý den ráno za pomoci starších 
žáků vyplnili kontrolní otázky 
na stránkách projektu a přispěli 
téměř 16 000 Kč na handbike pro 
handicapovaného pána, který je 
již 15 let na vozíku. 

Marcela Šífová

Děti z mateřské školy mají vlastní oddělenou 

jídelnu

Výdej obědů probíhá od 11.15 do 14 hodin Foto Radko Šťastný

Zapečené těstoviny 
s brokolicí a tofu

SUROVINY NA 10 PORCÍ:
 600 g těstovin
 450 g tofu
 60 ml oleje
 100 g cibule
 120 g kořenové zeleniny čerstvé
 320 g brokolice
 150 g tvrdého sýra
 2 ks vajec
 350 ml mléka
 100 g hrášku mraženého
 80 ml smetany

POSTUP:
Na oleji orestujeme cibuli a  kořeno-
vou zeleninu, osolíme. Poté přidáme 
brokolici a hrášek a prohřejeme. Uva-
řené těstoviny promícháme se zeleni-
nou a přidáme nahrubo nastrouhaný 
tofu a  vložíme do  vymazaného ple-
chu. Zalijeme vejci ušlehanými v mlé-
ce a smetaně, posypeme sýrem. Za-
pékáme přibližně 20 až 30 minut.
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Již 15 let 
na realitním trhu

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

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

inzerce_reloca.indd   1 18.5.2016   11:48:50

PARK PARUKÁŘKA
3. a 4. června 2016

SOBOTA
12.00�–�21.00 hod.

14.00 KAPRIOLA
 16.00 STRAHOV

18.00 ŽÁDNEJ STRES
20.00

 JABLKOŇ

PÁTEK

18.00 HROMOSVOD
20.00

PSH

STAROSTKA MČ PRAHA 3 VLADISLAVA HUJOVÁ 
VÁS ZVE NA PÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU

MODERUJE KAREL ZIMA

DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽE / SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PIVOVAR ŽIŽKOVSKÉHO PIVOBRANÍ 
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI 14–19 HOD.: 

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ / NAFUKOVACÍ ATRAKCE …

DEGUSTACE PIV 30 MINIPIVOVARŮ
WWW.PRAHA3.CZ               

 /PRAHA3.CZ

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI: 

VSTUP ZDARMA

POZOR NA NĚ!
CHŇAPAVKA BATOHOVÁ
Hmatus tlumokae

Místo výskytu
• Místa s vysokou koncentrací 

osob – náměstí, trhy, úzké 
uličky, tramvaje, autobusy, 
metro, zastávky a nástupiště.

Způsob obživy
• Natlačí se na svou oběť, 

rozepne její batoh, 
ze kterého krade cenné věci. 

• Loví ve skupině. 

Prevence
• Na rizikových místech je lépe 

mít batoh v ruce nebo na hrudi.
• Cenné věci mějte při sobě. V případě výskytu: ☎ 158

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

!

Pozor_Smatralka_A4_s.indd   2 03.11.15   17:27

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400.
 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava 
rozvodů plynu, vody, kanalizace a  topení. 
Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz, 
tel.: 603 937 032.
 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití 
záclon, markýzy, čalounění dveří, shrnovací 
dveře, renovace oken, silikon. těsnění – 
30%  úspora tepla, malování, Petříček. Tel.: 
606  350  270, 286  884  339, www.zaluzie-
rolety-praha8.cz.
 Malířské a  lakýr. práce+úklid, levně 
kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.
 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a  bourací práce. Odvoz 
suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, domu, 
nebytových prostoru. Mobil: 777 670 326.
 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. 
Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme 
okna. Zbavíme Vás špíny, prachu, roztočů, 
alergenu a  skvrn různých původů. Rychle, 
kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.
 Stropní sušák prádla – prádlo se snadno 
vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584.
 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální 
pomocník pro opravy, montáže, údržbu 
a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, 
chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
 Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.
 Koupím starou bižuterii, hodinky, alpakové 
lžičky. Tel.: 603 410 736.
 Koupím byt v  Praze  3, přímo od  majitele. 
Tel.: 604 617 788.

 Koupím byt. Tel.: 733 676 230.
 Trénujeme s Kung-Fu Pandou! Příměstský 
tábor s  výukou Kung-Fu, Tai-Ti a  sanda. 
Cimburkova 19, P3. Termíny 1. – 8. 7. a 25. – 31. 
8. (lze i  jednotlivé dny). Finančně podpořeno 
městskou částí Praha  3. Podrobnosti na  tel.: 
606  582  848 nebo na  webmaster@kungfu-
praha.com.
 Byt, sklep či nebytový prostor koupím. 
Seriózně! Tel.: 603 177 793
 Zprivatizovali jste byt a máte vysoké splátky? 
Přímý zájemce od  vás odkoupí byt v  Praze 
na  investici pro své děti a seniorům nabízím, 
že je nechám v bytě dožít za menší nájemné. 
Tel.: 608 661 665.
 Přímý zájemce koupí dva byty v  Praze  3 
a  okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a  větší 
byt pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na stěhování 
nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.
 Kvalitní opravy střech – klempíři – 
pokrývači – nátěry. Tel.: 605 350 665, www.
strechyjarnov.cz.
 Pronajmu levně sklad 30 m2 v  suterénu 
s výtahem v P3. Tel.: 604 725 657.
 Koupím byt 80 m2 a  více, Praha  3. Tel.: 
604 806 085, oku@centrum.cz.
 Bazárek na  Žižkově přijme prodavačku 
v  důchodovém věku na  brigádu na  4 hod. 
od po do pá. Tel. 608 884 148.
 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – Zlikviduji 
a  vyklidím vaši pozůstalost. Levně, rychle 
a kvalitně. Volejte Roman, tel.: 775 520 155.
 Vyklidím Váš byt, půdu, sklep a jiné bytové 
a nebytové prostory. Tel. 608 884 148.
 Koupím staré housle pro svého hudebně 
nadaného chlapce. Tel.: 608 884 148.



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2016

zpravodajství

Pietní akt připomněl hrdiny z Pražačky  
V areálu ZŠ Pražačka se 5. května uskutečnil u příležitosti 71. výročí Pražského povstání 
a konce druhé světové války slavnostní pietní akt. Zástupci radnice Praha 3 v čele se starostkou 
Vladislavou Hujovou, ředitel a žáci školy, pamětníci bojů, skauti i ostatní hosté vzdali hold těm, 
kteří kdysi položili životy za svobodu své vlasti. 

V jedenáct hodin zaháji-
la akci zástupkyně sta-
rostky Lucie Vítkovská 
úvodním projevem. Pří-

tomným připomněla tehdejší udá-
losti, roli, jakou v nich hrála budova 

školy, která tou dobou sloužila jako 
kasárna okupačních vojsk, a vyzved-
la hrdinné postoje obyčejných lidí 
a českých policistů, kteří povstali 
se zbraní v ruce proti nenáviděným 
utlačovatelům. Nezapomněla ani 

na nemálo těch, kteří při tom na sa-
mém sklonku války položili své živo-
ty. Byli mezi nimi jak žáci okolních 
škol, u jejichž pomníku se pietní akt 
odehrával, tak více než 200 civilistů 
z barikád, jež připomínají pomníčky 
rozeseté v místních ulicích, a v nepo-
slední řadě i čtyři příslušníci české-
ho četnictva a především na čtyřicet 
zmasakrovaných českých vlastenců 
nalezených v objektu školy, respek-

tive kasáren. Svoje vystoupení za-
končila Lucie Vítkovská slavným ci-
tátem George Santayany: „Ti, kdo si 
nepamatují svoji historii, jsou odsouze-
ni k tomu, aby si ji zopakovali.“ Záro-
veň dodala: „Směrujme mladé k tomu, 
aby nikdy nedovolili opakování něčeho 
tak nelidského, jako byl tento válečný 
konfl ikt, od jehož konce dnes uplynulo 
71 let.“ Čestná stráž před pomníkem, 

tvořená vojáky v dobových unifor-
mách a skauty z pražských oddílů, 
vzdala společně s přihlížejícími hold 
padlým kladením věnců. Památeč-
ního aktu se zúčastnila starostka 
Vladislava Hujová a další zástupci 
radnice David Gregor, Jan Materna 
a Jaroslava Suková. Celá akce vyvr-
cholila státní hymnou. 

Jan Dvořák

Praha 3 vzpomínala na oběti holocaustu 
Třetí městská část se 5. května 
účastnila 11.  ročníku veřejného 
čtení jmen obětí holocaustu. Cílem 
akce, která proběhla na náměstí 
Jiřího z Poděbrad městech České 
připomenout oběti nacismu.  

Den holocaustu a hrdinství, heb-
rejsky Jom ha-šoa ve ha-gvura, je 
od roku 1951 ofi ciálním státním svát-
kem Státu Izrael, dnem, kdy se v Iz-
raeli na dvě minuty zastavuje provoz 
a po celém světě se prostřednictvím 
občanských a náboženských obřadů 
vzpomíná na památku šesti milio-
nů Židů zavražděných během druhé 
světové války i na židovské hrdiny 
bojující proti nacistům. Cílem ak-

ce, která proběhla na náměstí Jiřího 
z Poděbrad a v dalších deseti měs-
tech České republiky, tak bylo při-
pomenout důstojně oběti nacistické 
perzekuce ve veřejném prostoru.    

Nepřetržitého čtení jmen obětí 
holocaustu, která pocházejí z Data-
báze obětí vytvořené Institutem Tere-

zínské iniciativy, se účastnila starost-
ka MČ Praha 3 Vladislava Hujová 
spolu s významnými osobnostmi, na-
př. ministrem pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu Jiřím Dienst-
bierem, ministrem kultury Danielem 
Hermanem, ministryní práce a soci-
álních věcí Michaelou Marksovou, 
velvyslancem USA Andrewem Scha-
pirem a velvyslancem Státu Izrael 
Garym Korenem, německým velvy-
slancem Arndtem Freiherrem Frey-
tagem von Loringhoven, velvyslan-
cem Slovenské republiky Peterem 
Weissem nebo senátorem Liborem 
Michálkem. 

-red-

Třetí městská část hostila delegaci z Kosova  
Ve středu 4. května měla městská 
část Praha 3 čest přivítat ve školní 
jídelně Chelčického delegaci 
z Kosova. Ta se při té příležitosti 
seznámila s historií i současnými 
principy školního stravování v naší 
republice i  s  konkrétními detaily 
o jídelnách na Praze 3. 

Na městkou část se obrátil Institut 
pro evropskou politiku Europeum, 
který pořádá ve spolupráci s kosov-
skou organizací Initiative for Agri-
culture Development IADK studijní 
cestu do Prahy pro skupinu sedmi 
zástupců kosovského Ministerstva 
práce a sociálních věcí a neziskového 
sektoru, a to v rámci projektu nazva-
ného Economic empowerment and 
capacitybuilding of widow women in 
Mitrovicë/Mitrovica and Prishtinë/

Priština region. Jeho cílem je předsta-
vit kosovské delegaci příklady dobré 
praxe zakládání a provozování škol-
ních stravovacích zařízení. 

Zástupkyně starostky Jaroslava 
Suková přivítala kosovskou delega-
ci ve školní jídelně a popřála jí pří-
jemné zážitky a získání informací 
o našem jedinečném systému škol-
ního stravování. Potom předala slo-
vo referentce Odboru školství Aleně 
Strosserové, která seznámila delega-
ci s historií i současnými principy 
školního stravování v naší republice 
i s konkrétními detaily o jídelnách 
na Praze 3 a navštívenou školní jídel-
nou Chelčického. Dále pak odpoví-
dala na dotazy návštěvníků.

Zajímavým poznatkem získaným 
od delegace bylo, že impulzem k za-
ložení školního stravování v jejich 

zemi nejsou prioritně děti, ale jejich 
matky, konkrétně kosovské vdovy, 
kterých je v zemi velké množství, 
přičemž tamní ministerstvo pro ně 
hledá pracovní uplatnění. V této ze-
mi je dosud rozšířený tradiční model 
rodiny, kde je matka v domácnosti, 
ale ve chvíli, kdy ovdoví, zůstane ne-
zajištěná. Z tohoto důvodu se snaží 
vláda najít pro ně vhodné uplatnění.

Hosté náš systém velmi obdivo-
vali, ale přiznali, že je pro ně nedo-
stižný, protože vybudovat stravová-
ní na zelené louce a udržovat jeho 
provoz je velmi fi nančně náročné 
a v současné době téměř nedostižné. 
Byli velmi rádi, že se mohli s naším 
systémem seznámit, neboť mohou 
zkusit se touto cestou vydat s pomo-
cí fi nancí z EU. 

-red-Delegace z Kosova navštívila školní jídelnu Chelčického

Čtení jmen obětí holocaustu se konalo již po jedenácté

Návštěvníci Pražačky si v květnu připomněli oběti okupace Foto Jan Dostál
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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.

25. 6. so Tábor pro rodiče s  dětmi. TZ 
Jitřenka, Žloukovice u Berouna
11. 7. po Letní příměstský tábor 2016

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

DDM Praha 3 - Ulita je střediskem volného 

času. Poskytuje služby v oblasti zájmového 
vzdělávání – programy pro aktivní využití vol-
ného času dětí, mládeže i dospělých účast-
níků. Hlavními oblastmi našich programů 
jsou pravidelné kurzy a zájmové kroužky, 
akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové 
akce, otevřený klub, rodinný klub, výukové 
programy a soutěže pro školy Prahy 3.

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

2.6. Den dětí – vodní bitva, program na za-
hradě, sport, opékání
2., 13., 16., 17., a 21. 6. – 5 workshopů na 
téma Práce a jak na ní – Přijď se naučit, co 
se ti bude hodit!

9.6. Veletrojka – festival služeb, přijď za 
námi na Jiřího z Poděbrad a zjisti, co všech-
no se děje v Praze 3
23. 6. a 30. 6. Cvičení s trenérem
27. 6. Den boje proti drogám – workshop 
o drogách
29. 6. Stav Beztíže – komunitní akce pro ve-
řejnost, tanec, rap, výrobní workshopy

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

Čt 2. 6. 14.00 - 15.30 Jak mluvit s dětmi o 
rizicích závislostí
Čt 9. 6. 14.00 - 19.00 Veletrojka aneb Ve-
letrh organizací poskytujících sociální a ná-
vazné služby

Ne 12. 6. 20.00 Třicátá šestá Procházka fi l-
mem - Já, Olga Hepnarová
Pá. 17. 6. 18.00 - So 18. 6. 9.30 Pyžámko-
vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my
Ne 19. 6. 9.00 - 12.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy
Individuální poradenství a mediace, pod-
půrné skupiny
Čt 2. 6. 15.30 - 16.00 Jak na poruchy učení 
a chování
Út 7. 6. 16.00 - 17.00 Dvojčata v rodině
St 8. 6. 12.00 - 13.00 Nemocné dítě v ro-
dině
Pá 10. 6.  9.30 - 11.30 Laktační poradna
Po 13. 6. 9.00 - 10.00 Poradna v oblasti 
osobnostního rozvoje
Pá 17. 6. 9.30 - 11.30 Psychomotorický 
vývoj
Pá 17. 6. 19.00  - 20.00 Rodina v krizi

Pá 17. 6. 20.00 - 21.00 Dobrý táta
Ne 19. 6. 11.00 - 11.40 Výživová poradna 
pro děti i rodiče

Duhové klubíčko
14. út 16.00 Výtvarná dílna – papírové kvě-
tiny
Přihlášky na prázdninové akce posílejte do 
16. 6. na duhoveklubicko@seznam.cz
1. 7. a 11.-15. 7. prázdninové výlety po Pra-
ze a okolí (pro děti od 5 let)
29. – 31. 8. prázdninové hry ve škole

ARPZPD v ČR, z.s. - Klub 
Sestry v sukni
Roháčova 1628/90
www.sestryvsukni.cz

12. ne 9.00 Sportovní den Na Pražačce: 
RIO 16 aneb „Sestry v  RIU“. Integrační 

Job club pomáhá nejen s hledáním práce
Projekt Job club, který podporuje městská část Praha 3, se osvědčil. Pracovní uplatnění díky němu 
našlo nejméně 70 lidí a každý další den se na něj obrací více než 15 osob. Nyní hledá možnosti 
rozšíření nabídky pro klienty i širokou veřejnost. Plánem je otevřít prostor pro setkávání, kulturní 
programy i osvětové akce, které by oživily lokalitu a pomohly znevýhodněným skupinám v integraci 
do společnosti. Jednou z uvažovaných možností je vznik komunitního centra.

Job club navazuje na úspěš-
ný evropský projekt Restart, 
který byl hrazen z prostřed-
ků Operačního programu 

Praha – Adaptabilita a probíhal lo-
ni. Dnes tu působí vyškolení sociální 
pracovníci, kteří poskytují odborné 
poradenství a pomáhají s výběrem 
nejvhodnějších aktivit. Příchozím 
jsou k dispozici počítače s připo-
jením na internet, kde mohou hle-
dat nabídky pracovních míst, vytvá-
řet a tisknout životopisy, kopírovat 
a skenovat dokumenty nebo využít 
e-mailové korespondence. Vyhledá-
vané jsou bezplatné kurzy počíta-
čové gramotnosti. „I přesto, že pilotní 

projekt skončil, městská část ho nadále 
podporuje. Spolupracujeme s nezisko-
vými organizacemi Naděje a R-Mosty. 
Příští rok požádáme o evropské dotace 
na další projekty. Je to vzorová ukáz-
ka čerpání fondů a jejich udržitelnos-
ti,“ říká místostarosta David Gre-
gor, který má na starosti sociální 
oblast. Zájem klientů rekrutujících 
se z řad osob bez domova, přísluš-
níků etnických menšin či starších li-
dí je podle něj velký. Job club má 
v současné době už několik stovek 
pravidelných klientů. 

Daniel Filípek

Kapslovna pořádala jubilejní Žižkovskou stuhu 
Klub biatlonu Kapslovna je dlou-
holetou stálicí na české biatlono-
vé scéně. Ve  své historii dosáhl 
mnoha sportovních úspěchů a vy-
choval řadu výborných sportovců 
a reprezentantů České republiky.

Ve sportovním areálu Kapslovna se 
nacházejí dvě střelnice. Na té venkov-
ní pro vzduchové zbraně trénují nej-
mladší závodníci, v tunelové střelnici 

klubu s délkou 100 metrů pak jejich 
starší kolegové. Tato střelnice je v do-
bě, kdy není vyhrazena tréninku, 
k dispozici též široké veřejnosti. 
Zdejší přednášková místnost slouží 
konání schůzí, pořádání zkoušek od-
borné způsobilosti žadatelů o zbroj-
ní průkaz i společenským akcím klu-
bu. Nové travnaté volejbalové hřiště 
pak poskytuje sportovcům možnost 
vyměnit na chvíli vzduchovku či 

malorážku za míč. Od roku 2001 se 
na něm též pravidelně koná volejba-
lový turnaj biatlonistů Volbi. 

Hlavním cílem KB Kapslovna je 
výchova mladých sportovců, kteří 
budou důstojně reprezentovat svůj 
klub. Kvalitní sportovní příprava 
je zajištěna kvalifi kovanými trené-
ry z Fakulty tělesné výchovy a spor-
tu UK. Biatlonu, jak letnímu tak 
zimnímu, se v klubu aktivně věnuje 
okolo dvou desítek sportovců od žá-
ků po dospělé. Všichni se pravidelně 
účastní regionálních a celorepubli-
kových závodů, ti nejlepší pak re-
prezentují svůj klub i na mezinárod-
ní úrovni. Na mistrovství ČR žáků, 
dorostu a dospělých získali v roce 
2015 osm medailí.

Kromě závodů v biatlonu se čle-
nové klubu účastní i běžeckých 
krosových a orientačních závodů. 
Každoročně se konají letní a zim-
ní soustředění, sloužící k přípravě 
na nejvýznamnější sportovní akce 
sezóny. Od roku 1977 pořádá KB 
Kapslovna tradičně první závod let-
ní biatlonové sezóny, Žižkovskou 
stuhu – letos to byl už 40. ročník. 
Klub biatlonu Kapslovna najdete 
v Sauerově 3. Jste srdečně zváni. 

Miroslav Váňa

Nová Trojka slaví 13 let
Rodinné a  kulturní centrum 
Nová Trojka oslaví v  červnu již 
13 let práce pro občany Prahy 3. 
Probíhají zde programy pro celou 
rodinu i  pro širokou veřejnost, 
tradiční akce, široké spektrum 
pravidelných volnočasových 
i  vzdělávacích aktivit pro děti, 
rodiče s dětmi i dospělé. 

Činnost Nové Trojky měla od sa-
mých začátků působení na Praze 
3 také sociální rozměr. Podporo-
váni byli rodiče malých dětí, rodi-
če samoživitelé i děti z blízké ško-
ly na Havlíčkově náměstí (mnoho 
let zde probíhal například otevřený 
klub Bez klíče). Je to už několik let, 
kdy se Nová Trojka rozhodla jít ještě 
dál. V rámci svých programů i nad 
jejich rámec rozvinula program pod-
pory sociálně, kulturně i jinak zne-
výhodněných dětí a rodin s omeze-
nými příležitostmi. Děti, které by 
si to jinak nemohly dovolit, mohou 
navštěvovat zdarma výtvarné, hu-
dební i pohybové kurzy, příměstské 
tábory i pyžámkové večírky (hlídání 
dětí s programem přes noc). Dva-
krát do roka je v Nové Trojce uspo-
řádán pro děti s omezenými příleži-
tostmi celodenní výlet mimo Prahu, 

dvakrát do roka pak celodenní pro-
gram pro děti i jejich rodiče v prosto-
rách Nové Trojky. Každý měsíc jsou 
rodiny zvány na tradiční akce s bo-
hatým programem, hrami a soutě-
žemi (Martinská světýlka, Mikuláš, 
Čarodějnice). Kontinuálně po celý 
rok probíhá sbírka oblečení a dal-
ších potřebných věcí pro sociálně 
znevýhodněné rodiny. V neposled-
ní řadě v rámci pátečních vzděláva-
cích odpolední pro děti z pěstoun-
ských rodin Nová Trojka realizuje 
program primární prevence, nená-
silně během her a volnočasových 
aktivit. Při všech těchto činnostech 
Nová Trojka úzce spolupracuje s Or-
gánem sociálně-právní ochrany dětí 
Prahy 3 a s městskou částí Praha 3, 
která její činnost podporuje. Již ny-
ní se těší na další roky spolupráce. 

Štěpánka Veselá

Jak funguje Job club?
Jedenačtyřicetiletý Petr přišel v  krát-
kém časovém horizontu o práci, ženu 
i bydlení. S vidinou toho, že si sežene 
nové zaměstnání a začne od začátku, 
přijel do hlavního města s posledními 
penězi a nejdůležitějšími věcmi. Zmý-
lil se. Namísto práce se ocitl na  uli-
ci. Pracovníci Job clubu mu pomohli 
zpracovat životopis, domluvili pohovor 
v  prověřené agentuře, jež disponu-
je pracovními nabídkami s  bydlením, 
a Petr do týdne nastoupil do nového 
zaměstnání. Dnes tam pracuje již více 
než půl roku, pronajal si byt a přemýšlí 
o založení nové rodiny.
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Beztíže spolupracuje s americkou 
ambasádou 
Beztíže, specializované oddělení 
domu dětí a  mládeže Praha 3 – 
Ulita, oslavila již 15 let své exis-
tence. Za  tu dobu se z  Prahy 3 
rozšířila také na Prahu 2 a Prahu 
10. Ve  všech těchto městských 
částech realizuje programy pro 
mládež včetně registrovaných 
sociálních služeb pro mládež rizi-
kovou. Ve spolupráci s MČ Praha 
3 a NPK Husita pořádá již od roku 
2009 sérii preventivních výjezdo-
vých aktivit.

Díky tomu, že je Beztíže součástí pe-
dagogického zařízení Ulita, dochází 
přirozeně k integraci různorodých sku-
pin obyvatel s mnoha pohledy a zájmy. 
Vzniká tak funkční systém propojení 
sociálních služeb s nabídkou a cílovou 
skupinou Ulity. Zejména díky tomuto 
nastavení oslovila Beztíži Americká am-
basáda a  5. dubna společně uspořá-
dali specializovanou akci Roboti v Ulitě. 
Díky ní mohly děti, které na běžné zá-
jmové vzdělávání z různých důvodů ne-
dosáhnou, spolupracovat pod vedením 
dánského odborníka Christiana Gjoreta 
na stavbě pohyblivých robotů s dětmi 
z kroužků programování a robotiky. 

V  Beztíži proběhl také konkurz 
do  pěveckého sboru Čhavorenge. 

Známá zpěvačka a  sbormistryně Ida 
Kelarová přišla osobně vybírat nové 
členy ze zájemců, kteří dorazili z  celé 
Prahy. Sbor, který podporuje zejmé-
na mladé romské talenty a upozorňu-
je na některá úskalí života v sociálním 
vyloučení, koncertuje například v  říj-
nu v  Rudolfi nu s  Českou fi lharmonií. 
Na  tomto představení můžete vidět 
i novou členku Nelly, která konkurzem 
úspěšně prošla i díky přípravě v Ulitě.

Kromě toho Beztíže v poslední do-
bě vyrazila v  rámci projektu prevence 
kriminality s dětmi a mladými dospělý-
mi na  městskou bojovku, na  divadel-
ní představení Airground nebo třeba 
ve  spolupráci s  organizací Imperativ 
uspořádala přednášku o nanejvýš aktu-
álním tématu, kterým je extremismus. 

Tomáš Klumpar

Městská „bojovka“ v režii
Husity a Beztíže 
O velkých městech se často mlu-
ví jako o  „džunglích“. Pracovní-
ci nízkoprahových klubů Husita 
a Beztíže připravili pro své klienty 
dobrodružnou výpravu centrem 
Prahy. Do srdce hlavního města 
se totiž mnozí z nich ještě nepo-
dívali.

Akce proběhla 16. dubna v rámci pro-
jektu městské části Praha 3 Dětské 
preventivní výjezdy 2016 realizovaného 
za podpory městského programu pre-
vence kriminality na  rok 2016 v  hlav-
ním městě Praze spolufi nancovaného 
magistrátem hlavního města Prahy. 

„Naše děti znají často z Prahy pouze 
Žižkov. Chtěli jsme, aby se seznámily 
s krásnými historickými místy v centru 
města, a naučily se orientovat i mimo 
oblast svého domova a školy,“ popsala 
hlavní záměr výpravy Táňa Jírová, ve-
doucí klubu Husita.

Členové výpravy dostali mapu a vy-
dali se ze Žižkova po  trase, která je 
vedla přes Pražský hrad, Karlův most, 
Staré Město až na vrcholek věže Staro-
městské radnice. Po cestě poutníky če-
kaly různé úkoly a výzvy. Učili se vyznat 
v mapě i v ulicích, rozšiřovali si znalosti 
o historických památkách, osvojovali si 
základy fi nanční gramotnosti, snažili se 

komunikovat s  cizinci a  orientovat se 
v městské hromadné dopravě. Účast-
níci výpravy všechny úkoly úspěšně 
splnili a  v  rámci nácviku komunikač-
ních dovedností se jim dokonce poda-
řilo přesvědčit jednu z  cizinek, aby je 
nechala projet se na segwayi. Již po-
měrně unavená skupina statečných se 
nakonec probojovala městkou džunglí 
na Florenc, kde na ně čekala odměna 
v podobě sladkých dortíků. Nad zákus-
ky děti společně s pracovníky zhodno-
tili odpolední pouť městem, probrali, co 
se jim líbilo a co si z této „bojovky“ od-
nesli. 

Renata Bolechová

Nabitý květnový program Fresh senior 
Zlatá šedesátá Fresh senior v sále KC Vozovny ro-
zezněl svými hity 4. května Jiří Štědroň, který kro-
mě písniček divákům prozradil něco ze svého ži-
vota, s kým se v profesním životě potkal, s kolika 
významnými textaři spolupracoval. Několik nad-
šených diváků se ke zpěvu pana Štědroně směle 
přidalo.

Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou byla 
11. května zaměřena na výrobu zapichovátek, s kte-
rými si lze ozdobit květináče nebo označit vysetý řá-
dek na záhonku. Z PET lahví a zbytků fi lců, různých 
druhů papírů a dalších obalových materiálů pod ru-
kama šikovných návštěvnic vznikaly ozdoby hlavně 
v podobě kytiček různých barev a tvarů. 

-red-

Prvomájová návštěva Žižkovanů 
na Vyšehradě 
Náhodní návštěvníci prvomájo-
vého vyšehradského komplexu 
mohli být svědky pěkné mani-
festace. A  co že se manifesto-
valo? Obyčejná lidská láska, 
péče, občanská sounáležitost. 
Dobrovolníci Charity Žižkov totiž 
přivezli ve  speciálním autobusu 
na toto starobylé atraktivní mís-
to vozíčkáře z Domova důchodců 
v Habrové ulici. 

Projeli jsme se parkem, pokochali vy-
hlídkami na  řeku, na Hradčany, hádali 
jsme, jak se která věž jmenuje a ke kte-
ré budově či kostelu patří, a na závěr od-
poledne jsme se posadili v zahradní re-
stauraci na kávu, limonádu a bábovku. 
Počasí bylo na výlet téměř ideální, bylo 
teplo, jen na vyhlídkách foukal chvílemi 
silnější větřík. S babičkami jsme si poví-
dali, kde dříve bydlely, kolik mají vnou-
čat, vzpomínaly na ovoce, které v mládí 
trhaly a jedly přímo ze stromů – zkrát-
ka témat bylo mnoho. Jedna z  dam 
na vozíčku – půvabná a mladá duchem 
– nám sdělila, že naposledy se dívala 
z těchto hradeb ve svých deseti letech. 
Od té doby spolu s vodami Vltavy uply-
nulo neuvěřitelných sedmdesát let. 

Výlet se všem moc líbil. Invalidy vy-
trhl z  každodenní rutiny a  poskytl jim 

možnost podívat se dál než k  bráně 
ústavní zahrady a dobrovolníci – ženy, 
muži i děti – měli radost, že mohli ně-
koho potěšit. Zdá se, že tyto první máje 
s vozíčkáři se v naší Farní Charitě sta-
nou tradicí, jelikož letos se akce konala 
potřetí a potřetí jsme se s dobrou nála-
dou navečer před Domovem důchod-
ců rozloučili a slíbili si, že za  rok vyra-
zíme znovu. První máj, svátek práce 
i čas lásky, jsme tak mohli darovat těm, 
co už pracovat nemohou, ale lásku se 
svou rodinou a  přáteli mohou a  chtě-
jí sdílet po  všechny dny svého života. 
Díky Bohu a  všem účastníkům za  tak 
pěkné chvíle. 

Václava Hilbertová, 

ředitelka Farní Charity Žižkov

Slovo z církví

Do Hospodinova domu se budu 
vracet do nejdelších časů 
Když jsem byla malá, tak mě fakt bavilo 
chodit do kostela. Já nevím, jak k  to-
mu došlo, ale těšila jsem se tam. Bu-
dou tam lidi, budou tam děti a po bo-
hoslužbách budeme lítat kolem kostela. 
Je zábavné pozorovat toho pána v čer-
ném hábitu, jak rozhazuje rukama, jak 
při modlitbě zavírá oči a špulí pusu. Tak 
kvůli čemu tam chodím teď? Zapínám 
mozek. Kvůli tomu, že jsi kazatelka 
a máš to v popisu práce? Kvůli tomu, 
že je to zvyk? Kvůli tomu, že tam po-
tkáš lidi? Kvůli přátelství? Kvůli tomu, 
že je tam společenství ? Kvůli tomu, že 
se tam něco pěkného dozvíš? Kvůli to-
mu, že si vymysleli světit neděli tako-
výmto způsobem, a tak plním přikázá-
ní? Kvůli tomu, protože bych nevěděla, 
co dělat.

Tak co, Evo, proč pořád chodíš 
do toho kostela? Nevím, jaká je správ-
ná odpověď. Trochu od všech těch pří-
padností kousek. Jedno však vím jistě, 
těším se, jsem napjatá, očekávám. Pro 
tyto pocity mi stojí za to ráno vstát, ob-
léct se, nasnídat a vyrazit. Tak co, Evo, 
na co se těšíš, proč jsi tak napjatá, co 
očekáváš? Slyším hlásek zvědavého 
chlapce. Těším se z toho, že je neděle 

a  já můžu otevřít ústa k chválám a dí-
kům. Jsem napjatá, kdo přijde. Těším 
se na stisk ruky, pohled do očí. Těším 
se, až zazní varhany a budu zpívat.

Moje těšení, očekávání i  čekání se 
naplnilo. Je tak křehké, zároveň tak 
pevné, že mi dává sílu do dalších dnů. 
Obávám se tomu svému hlasu říci, kdo 
všechno dnes v  kostele byl. Bojím se 
totiž, abych se nerouhala. 

Eva Šormová, 

Ochranovský seniorát při ČCE Praha

sportovní den v paralympijském duchu. 
Pro předem přihlášené sportovní týmy je 
připraveno celkem 6 sportovních disciplín 
v duchu brazilské paralympiády, z čehož 
tři soutěže jsou pro celé týmy a tři pro 
jednotlivé sportovce. Sportovní den bude 
zakončen slavnostním vyhlášením výsled-
ků, na které naváže živý open air koncert 
skupiny Curlies a Running Sushi.

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

1. st. 18.30 Jsem máma a mám své limity
7. út 12.30 Podpůrná skupina v počát-
cích mateřství
8. st. 9.00 Besedy s Veronikou Posar (Jak 
dosáhnout spolupráce, Čtyři fáze vývoje, 
Sourozenci v rolích)
8. st. 18.00 Cestami vědomého rodičov-
ství - Hranice a moudrost
12. ne 9.00 Pohybové hrátky a jóga pro 
děti
14. út. 12.30 Porod jinak - podpůrná sku-
pina
14. út. 17.00 Seminář pro pěstouny
16. čt 18.00 Narození sourozence
20. po 19.00 Večer (nejen) afrických písní
21. út 12.30 Podpůrná skupina v počát-
cích mateřství
21. út. 17.00 Workshop Plstění pro začá-
tečníky
22. st 9.00 Besedy s Kamilou Balcarovou
28. út 12.30 Kurz vázání šátku pro začá-
tečníky

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

14. út 16.30 hod. Vietnam, země nezná-
má. Vyprávění a fotografi e z cest Jarmily 
Hlavničkové
28. út 16.30 hod. Léto na Žižkově. Bese-
da, jak trávili a tráví léto obyvatelé Žižkova

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
Klub nabízí osamělým seniorům skupino-
vé aktivity, v nepříznivé životní situaci
vám pracovnice věnují čas v individuál-
ních konzultacích. Můžete se také
zúčastnit psychoterapeutické skupiny –
informace o časech konání v Klubu.

OBČANSKÁ PORADNA
REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3
tel.: 272 743 666, 605 284 737
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Pravidelné sociální poradenství – bezplat-
né, nezávislé, důvěrné a nestranné
– v následujících časech: po, út a čt
od 8.30 do 11.30 pro osobní konzultace
(bez objednání), po, út a čt od 12.30
do 15.30 pro telefonické dotazy.

Dne 16. 6. 2016 pořádá Svaz Důchod-
ců výlet parníkem po Vltavě
od 14.00 do 16.00 pouze pro dospělé
osoby. Cena pro členy 150 Kč, nečleny
200 Kč. Vybírat se bude od 2. 5.
v Klubu Olšanská.

SENIOR FITNES
www.seniorfi tnes.cz
každou st 15.30–16.30 v tělocvičně
SŠ, Učňovská 1
každou st 17.00–18.00 v bazénu pod
vedením cvičitelky J. Šebkové (tamtéž)
každé po 14.00–15.00 v bazénu
Olšanka, Táboritská 23,
každou st 10.30–11.30 (tamtéž)
každou st 9.00–10.00 v tělocvičně
s H. Borčevskou
každý čt 10.00–11.00 zdravotní cvičení
s V. Mornštejnem v TJ Sokol Žižkov II, 
Na Balkáně 812
každé po a st 19.00–20.30 výuka
k sebeobraně a jiu-jitsu v TJ Sokol 
Žižkov II, Na Balkáně 812
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Vyzkoušejte tréninky Běžecké školy
Všichni nadšenci, sportovci, mamin-
ky s dětmi i další zájemci o zdravý 
životní styl jsou zváni na bezplatné 
tréninky Běžecké školy Prahy 3. Po-
radíme vám, jak chytře běhat a jak 
se vyhnout klasickým začátečnic-
kým chybám. Pokročilejším běžcům 

pomůžeme se správným nastavením 
tréninků tak, aby se výkonnostně 
posouvali.  Každou středu vybíháme 
v 18:30 ze sportovního a rekreačního 

areálu na Pražačce. Projekt podpo-
ruje MČ Praha 3.  

Česká společnost pro duševní 
zdraví pomáhá už 20 let
Málokdo ví, co je její náplní, a  to 
už dvacet let působí na  Žižkově. 
Česká společnost pro duševní 
zdraví pomáhá lidem, kteří se 
setkali s duševním onemocněním, 
i těm, kteří se dostali do psychické 
krize nebo zažili stres a vyčerpání.

Hlavní pomoc společnosti spočívá 
v poskytování služeb, jako jsou napří-
klad sociální a psychiatrická porad-
na. Nabízí konkrétní podporu ve sna-
ze najít klientovi řešení šité na míru. 
Mimo tuto pomoc dává nezisková 
organizace prostor pro sdílení zku-
šeností, nabízí podpůrné setkávání 
ve skupině pod vedením zkušených 
terapeutů a také aktivity pro volný čas. 
„Chceme tím dosáhnout minimalizace ná-
sledků duševního onemocnění a usnadnit 
lidem, kteří s námi spolupracují, návrat 
do života,“ řekla místopředsedkyně or-
ganizace Lenka Flašárová. V praxi to 
například znamená, že tým složený 
z terapeuta, psychologa a zdravotní 
sestry vyráží za klienty centra do teré-

nu. „Kolikrát například rodiče neví, jak 
se mají postarat o své dítě. V rámci terén-
ní podpory doneseme nemocnému klien-
tovi léky a povídáme si s ním. Návštěva 
‚bílých plášťů‘ může být traumatizující, 
proto chodíme v civilu.“ Společnost tak 
preferuje současný trend, kdy je o kli-
enty pečováno doma. 

„Jsme rádi, že můžeme podporovat 
tuto záslužnou činnost. V dnešní uspě-
chané době jsou lidé vystaveni velkému 
psychickému tlaku a málokdo si připus-
tí, že potřebuje pomoci,“ uvedl zástup-
ce starostky David Gregor. Všechny 
zmíněné aktivity Centra duševního 
zdraví pomáhají i k přesvědčení ne-
mocných, aby začali spolupracovat 
a neskončili v psychiatrických lé-
čebnách. V tomto roce se organizace 
sídlící ve Zvonařově ulici stará o více 
než padesát klientů. Všechny jeho 
aktivity jsou v rámci podpory Nor-
ských fondů a městské části Praha 3 
bezplatné. 

-daf-

Ředitel školy Milan Hausner a Irina Bokovová Foto Radko Šťastný

Neustále se dnes hovoří a  píše 
o tradicích, které je nutné zachová-
vat či navracet v život. Proto je nut-
né dát změnám určitou mez a  re-
spektovat historii a  kolorit „starého 
Žižkova“. Jednu z  možností bych 
viděl například v  obnově Žižkov-
ské tržnice, která by mohla oživit 
tuto část Žižkova, pomoci starším 
lidem v  možnosti nákupu různého 
zboží na  jednom místě... Pokud by 
se projekt zdařil, tak je tu i  nemalý 
význam popularizace Žižkova a při-
lákání občanů z  jiných částí Prahy. 
Bez významu by nemusely být ani 
návštěvy a nákupy zahraničních tu-
ristů, kterých na území Žižkova bývá 
poměrně velký počet.

 Jaroslav Černý

Chtěla bych tímto dopisem vyjádřit 
velkou pochvalu, poděkování a ob-
div k práci všech zaměstnanců Ma-
teřské školy Milíčův dům, Praha 3, 
Sauerova 2, v čele s paní ředitelkou 
Bc. Barborou Pelclovou. Krásný pří-
stup k  dětem, milé zacházení, od-
borné psychologické vědomosti pe-
dagogů a milé jednání pomocného 
personálu vytváří pro děti prostředí, 
kam rády chodí. Mám vnuka, které-
mu byla diagnostikována dysfázie. 
Za  necelý rok, kdy navštěvuje tuto 
školu, udělal velké pokroky díky tr-
pělivosti a  odbornosti pedagogů. 
Škoda, není více tak výborných 
školek.

Růžena Schneiderková

  Dopisy čtenářů

Do ZŠ Lupáčova zavítala generální 
ředitelka UNESCO
„Podstatou spolupráce naší školy s UNESCO je systémové budování kulturního povědomí, 
vlastenectví, jistého patriotismu a výuky historie,“ říká Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova. 

Generální ředitelka organizace 
UNESCO Irina Bokovová navštívi-
la v úterý 17. května ZŠ Lupáčova. 
Do České republiky zavítala v sou-
vislosti s  oslavami 700. výročí na-
rození Karla IV. a 70. výročí založení 
UNESCO.

Generální ředitelku UNESCO Iri-
nu Bokovovou v  doprovodu Karla 
Komárka, tajemníka České komise 
pro UNESCO, a  dalších hostů při-
vítali žáci Základní školy Lupáčova 
chlebem a solí. Uvítací řeč přednesl 
zástupce starostky Alexander Bel-
lu. Následovalo hudební vystoupe-
ní žáků, které svým bezprostředním 
provedením národních písní paní 
Bokovovou velmi zaujalo a  v  jeho 
průběhu, společně s  ostatními 
účastníky, spontánně roztleskalo. 
Po  vystoupení pozval ředitel ško-
ly Milan Hausner vzácnou návště-
vu na  prohlídku, během které žáci 
prezentovali projekt Celým Českem 
za UNESCEM. 

ZŠ Lupáčova nedávno získala 
pochvalu od  České komise pro 
UNESCO, teď ji navštívila generální 
ředitelka organizace. Co konkrétně 
to pro vaši školu, žáky i  učitelský 
sbor znamená?  
Účast v síti škol UNESCO si dlou-
hodobě velmi ceníme. Záštitu České 
komise pro UNESCO v rámci pro-
jektů, které organizujeme, považuje-
me vždy za společensky přínosnou. 

Můžeme stručně zrekapitulovat 
dobu, po  kterou patří vaše škola 
mezi padesátku českých škol při-

družených k  organizaci UNESCO, 
a  přiblížit nejzajímavější projekty, 
například mapu památek? 
V síti škol jsme od roku 1992 a určitě 
jde o nejdéle trvající spolupráci školy 
s významnou společenskou institucí 
jako takovou. Na výročních konfe-
rencích UNESCO jsme vždy velmi 

aktivní a prezentujeme naše projek-
ty, které naplňují obecné vzděláva-
cí cíle této nadnárodní organizace. 
Zároveň působíme jako člen koor-
dinačního výboru ASP NET.  Mapa 
památek UNESCO v třinácti jazy-

kových mutacích ale nevznikla pri-
oritně pro potřeby ASP UNESCO 
NET, ale jako výsledek projektu MČ 
Praha 3 a školy pro oblast integrace 
cizinců. Uvedená mapa UNESCO 
také sloužila jako PF pro letošní 
rok české sítě ASP, což považuje-
me za velký úspěch MČ a naší ško-

ly.  Byli jsme velmi potěšeni, že se 
pomyslného startu naší mapy zú-
častnil také tajemník České komise 
pro UNESCO pan Karel Komárek.  
Mapa společně s celým integrač-
ním projektem byla také představe-

na v březnu na události 
označované E2 – glo-
bálním setkání učite-
lů z celého světa pod 
patronací Microsof-
tu v Budapešti.

Jak a proč se ško-
la ke  spolupráci 
s  UNESCO přihlási-
la? Podle jakých kri-
térií, případně výsledků 
své činnosti jsou jednotlivé školy 
vybírány?
Co se týče Unesca a vzdělávacího 
programu, nejde o náhodné začle-
nění, ale systémové budování kultur-
ního povědomí, vlastenectví, jistého 
patriotismu a výuky historie. Celým 
Českem za Unescem je například ce-
loroční projekt dr. L. Karausové v pá-
tém ročníku, který je zařazen v rámci 
celoškolního projektu nazvaného So 
Far – So Near. Žáci postupně v prů-
běhu celého roku navštíví všechny 
památky ČR zapsané na seznamu pa-
mátek UNESCO. Stejně tak v rámci 
integračního projektu s MČ Praha 3 
vzniká mapa MČ s významnými stav-
bami a osobnostmi našeho regionu.

ZŠ Lupáčova je členem Asia Euro-
pe Classroom Network. Co přesně 
to znamená?
Tato síť evropských a asijských škol, 
kde jsme členy asi 5 let, umožňuje 
spolupráci škol z rozdílných regionů. 
Tato spolupráce nám dává možnost 
poznávat zcela rozdílné zkušenosti 
a učit se z dobrých příkladů. Máme 
partnerské školy v Japonsku, Malaj-

sii, nyní v Indii. V rám-
ci této sítě jsme se 

v loňském roce zú-
častnili konferen-
ce v Sofi i a nyní 
připravujeme pro-
jekt  World Flip. 
Prostřednictvím 

moderních tech-
nologií (videokon-

ference) i jako škola 
spolupracující s Microsof-

tem (Microso�  Showcase Scho-
ol) dáváme našim žákům možnost se 
aktivně podílet na mezinárodní vý-
měně zkušeností.

Vaše škola byla nominována mimo 
jiné na  cenu Gratias Tibi. Za  co 
konkrétně?
Druhým humanitárním projektem, 
který prolíná činností školy je akti-
vita pod názvem Děti jako my – pro-
jekt dlouhodobé spolupráce naší 
školy se speciální a praktickou ško-
lou pro žáky s různými handicapy. 
Projekt probíhá již pátým rokem. 
Zahrnuje dnes už skoro 70 žáků 
od prvních do sedmých ročníků. 
Pravidelná setkávání, společné tá-
bory a několikadenní pobyty umož-
ňují našim žákům poznávat své vrs-
tevníky. Naši žáci pracují společně 
s těmito dětmi ve skvěle vybave-
ných dílnách v kladenské škole, sází 
keře. Projekt byl také oceněn evrop-
skou agenturou pro sociální začle-
nění a Evropskou jazykovou cenou 
za rok 2014.     

Miroslav Štochl 

Mezinárodní 
spolupráce nám 
dává možnost 

učit se z dobrých 
příkladů.

„

www.smartrunning.cz/bezecka-skola 
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Křižovatka u Orionky                                                                                               
Křižovatka u  Orionky nese svůj 
název od  roku 1897, kdy byla 
nedaleko postavena továrna 
na  cukrovinky Orion. Zatímco 
severní strana Korunní ulice, která 
křižovatku protíná, patří k Žižkovu, 
její jižní strana je vršovická. Stejně 
tak patří k  různým městským 
částem tři významné objekty, které 
s historií této křižovatky souvisí.

Do roku 1960 byla hranicí mezi 
Prahou 12 - Královskými Vinohra-
dy a Prahou 11 - Žižkovem ulice Sta-
linova (Vinohradská). V roce 1980 
při novém členění hlavního města 
byla Praha 12 rozdělena mezi Prahu 
10 - Vršovice a Prahu 3 - Žižkov. Hra-
nice mezi novými městskými část-
mi byla posunuta směrem k severu 
na ulici Wilhelma Piecka (Korunní). 
Touto úpravou se stala severní stra-
na Korunní ulice žižkovskou a její 
jižní strana vršovickou.

V místech zvaných U Orionky 
se k hranici připojuje ze žižkov-
ské strany ulice Boleslavská a z vr-
šovické strany ulice Benešovská. 
S historií této křižovatky souvisí 
tři objekty, každý s jiným určením, 
a těm budeme věnovat pozornost. 

Na žižkovské straně je to bývalé 
Masné tržiště a jatka. Původní tr-
žiště bylo do roku 1890 v nedaleké 
Řipské ulici, kdy přestalo vyhovo-
vat svému účelu. Obec Královské 
Vinohrady postavila nové budou-
cí tržiště a jatky mezi ulicemi Slez-
skou a Korunní. V roce 1895 byly 
dány do provozu nové jatky v Pra-
ze - Holešovicích. Vinohradské jatky 
přestaly svému účelu sloužit a byly 
v roce 1907 přestavěny na malírny 

a sklady Vinohradského divadla. 
Hrázděný objekt a ostatní budovy 
areálu jsou pro tento účel používá-
ny dodnes.

Na vršovické straně se nachá-
zí bývalá remíza elektrické dráhy 
se třemi loděmi, ve které jsou za-
chovány původní koleje. Po zaháje-
ní tramvajové linky mezi náměstím 
Míru a Florou zde byly odstavovány 
a opravovány vozy této linky. Remí-
za od roku 1896 do roku 1933 jako 

taková sloužila. Od roku 1935 jsou 
ve vozovně garáže a dílny doprav-
ního podniku. V padesátých letech 
dvacátého století zde začaly gará-
žovat a byly opravovány trolejbusy. 
V roce 1972 tu byl ale trolejbusový 
provoz ukončen a poslední trolej-
bus z této křižovatky jel 16. října 
1972 na Strahov. Památkou zůstalo 
dlážděné obratiště a sloup trolejové-
ho vedení s označením Trolejbusová 
stanice.

Naproti přes Benešovskou uli-
ci stávala továrna na cukrovinky 
Orion, která byla postavena v roce 
1897 a dala křižovatce místní název 
Orionka. Po ukončení výroby slad-
kostí se továrna stala sídlem Ústavu 
sér a očkovacích látek. Kolem roku 
2000 byl ústav zbourán a na jeho 
místě postaven developerský pro-
jekt. 

Jan Schűtz

Klub přátel Žižkova

Takový byl Žižkov v roce 1910
V minulém čísle Radničních novin bylo stručně pojednáno o historii a vzniku Žižkova až po jeho 
začlenění do městské části Praha 3. Dnes bychom se chtěli vrátit k samotným počátkům města 
Žižkova. Neocenitelným průvodcem nám bude kniha s lakonickým, nicméně výstižným názvem 
Město Žižkov, kterou v roce 1910, tedy před více než 100 lety, dali dohromady a vydali pánové 
Adolf Srb a JUDr. Josef Houba, tajemník města Žižkova. 

V roce 1910 stálo na Žižkově 
1 214 domů, což na tehdej-
ší dobu nebylo nijak málo. 
V té době byly už domy 

číslovány, což nám dává i jistý ob-
raz o starobylosti objektů. Popisné 
číslo 1 nesla někdejší usedlost Hra-
bovka v tehdejší Trocnovské (poz-
ději Novovysočanské) ulici. Číslo 
2 označovalo Olšanský dvůr pana 
Jana Bečváře v Chelčického ulici. 
Trojka na Radešínově (dnes Olšan-
ském) náměstí náležela Katolickému 
záduší obce pražské, šlo v podsta-
tě o Olšanské hřbitovy. Se hřbito-
vy souvisí i číslo 71 v Jungmannově 
(Vinohradské) ulici, neboť se za ním 

skrývá Umrlčí komora olšanských 
hřbitovů.

„Duchovních“ institucí bylo 
na Žižkově víc. Číslo 12 v Břetisla-
vově (Ondříčkově) ulici měla sta-
rá fara (v majetku pražské obce), 
žižkovskou faru bychom tehdy na-
šli v Tomkově (Čajkovského) uli-
ci už pod poměrně vysokým čís-
lem 669. Ještě vyšší „numero“ 1211 
ve Šlikově (Ostromečské) ulici měl 
kostel Spolku sv. Bonifáce. A při-
dejme ještě číslo 1201 v Jungman-
nově (Vinohradské) ulici, kde býval 
tzv. israelský chorobinec v majet-
ku Representace israelské obce 
náboženské.

Na Žižkově té doby kvetlo i škol-
ství. Uveďme aspoň starou olšan-
skou školu (číslo 16 v Táboritské uli-
ci), v Jeseniově ulici stála pod číslem 
500 německá škola a pod číslem 331 
opatrovna v majetku Spolku přátel 
německého školství. V Cimburkově 
ulici 600 bychom našli další školu, 
ve Štítného 520 českou školu a kapli, 
na Sladkovského náměstí (pod číslem 
900) dokonce reálku. Ze zdravotnic-
kých zařízení pak nemůžeme pomi-
nout infekční nemocnici v majetku 
obce, sídlící v Harantově (Roháčově) 
ulici pod popisným číslem 121. 

V historické Praze sloužila po sta-
letí k orientaci domovní znamení. Ne 
že by na Žižkově žádná nebyla, najde-
me tu dokonce i znamení úplně mo-
derní, a my se k nim ještě určitě vrátí-
me. Původní úlohu však již neplnila, 
očíslované domy další označení ne-
potřebovaly. Žižkovské domy se však 
vyznačují jiným fenoménem – svými 
názvy. Přestože jsou velmi rozmanité, 
jasně z nich čiší vlastenecký duch, čas-
to odkaz na husitskou tradici.

Hned tři domy nesly pojmenování 
U české koruny, k nim můžeme při-
pojit i U českého lva, U českého rytí-
ře a snad i U českých bratrů. Trochu 
se nám vymyká dům U české chalupy. 

Vlastenecké podhoubí cítíme na-
příklad z názvů Na Tetíně, Na Zá-
visti, Pod Blaníkem, U Bílé Hory, 

U Přemysla Oráče a snad i U americ-
kého Sokola. Slovanskou notu cítíme 
hned ze dvou domů U slovanské lípy, 
z domu Na Petrohradě či U města Pe-
trohradu, a býval tu dokonce dům 
U města Moskvy.

Již zmíněnou husitskou tradici 
dokumentují například domy Pod 
Vítkovem, U Jakoubka ze Stříbra, 
U Jana Želivského, U kalicha, U Ji-
řího z Poděbrad, U Kaplíře ze Sule-
vic, U Lipan, U posledního Tábority, 
U Prokopa Malého i U Prokopa Vel-
kého, U Trocnova, U Žižkova dubu, 
U Roháče z Dubé.

Najdeme tu i postavy z dávné his-
torie, popřípadě z českého bájeslo-
ví – U Horymíra, U Jaroslava ze 
Šternberka, U Knížete Bořivoje, dva 
domy U Přemysla Oráče a hned tři 
U Libuše.

Významní Češi, obrozenci, literá-
ti a jinak vynikající osobnosti se tu 
„potulují“ staletími i obory zásluh. 
Najdeme tu třikrát U Komenského, 
třikrát U Havlíčka, U Adama z Ve-
leslavína, U Karla ze Žerotína, U krá-
le Václava, U Kryštofa Haranta, ale 
také U Riegra, U Fűgnera, U Nerudy, 
U otce Palackého, U Tyrše.

Abychom však byli spravedliví, 
nemůžeme zatajit, že se na Žižkově 
našli i majitelé domů loajální k mo-
narchii, jak o tom svědčí názvy typu 
U arcivévody Štěpána, U Ferdinanda 
Dobrotivého či U maršála Radecké-
ho. Byly však jen nepatrným zlom-
kem. V dnešní době, kdy se vlastenec-
tví zase tak moc nenosí, zakončeme 
naši přehlídku realisticky – domem 
U chmelového keře. 

Pavel Augusta

Malírny, dřívější jatky, na severní straně Korunní ulice…                                                                      … a už neexistující továrna Orion na její jižní straně

Žižkov na dobových vyobrazeních
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Exotická Asie se opět představí na Trojce
Praha 3 představí svým občanům 
i dalším zájemcům opět asijskou 
kulturu. Akce pod názvem Asie 
vzdálená a  blízká proběhne 
o  víkendu 18. a  19. června 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad. 
V rámci těchto dvou dnů se uvedou 
hned dva asijské státy, a to Vietnam 
a Indonésie. 

Není to poprvé, kdy vedení radnice 
chce svým občanům přiblížit kultu-
ru bližších i vzdálených zemí. V roce 
2015 se konal cyklus těchto kultur-
ních veletrhů, kde se měly možnost 
představit například Polsko, Latin-
ská Amerika nebo také i letos po-
zvaný Vietnam. V minulém roce 
měly tyto akce velký úspěch nejen 
u občanů Prahy 3, ale i u dalších 
Pražanů a návštěvníků metropole. 
Dlouhodobou spolupráci s Viet-
namem, ale například také s Itálií 
zprostředkoval zástupce starostky 

Alexander Bellu, který má ve vede-
ní radnice na starost mimo jiné i za-
hraniční vztahy. „Minulý ročník byl 
opravdu vydařený. Občané nejen Pra-
hy 3 měli možnost poznat kulturu Pol-
ska, Vietnamu a Latinské Ameriky. Pro 
radnici je spolupráce se zahraničními 
partnery důležitá nejen v oblasti kul-
tury, ale také například při vytváření 
konceptu Smart cities nebo zapsání kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně na světo-
vý seznam UNESCO,“ dodává Alexan-
der Bellu.

Návštěvníci letošního asijského 
festivalu budou mít možnost ochut-
nat tradiční jídla i nápoje, poslech-
nout si prezentaci lidové hudby 
nebo se setkat přímo se zahraniční-
mi hosty. Akce bude navíc sloužit 
nejen k poznání asijské kultury, ale 
nabídne i možnost udělat dobrý sku-
tek. Podpoří totiž charitativní pro-
jekt „Daruj dřeň, daruješ život!“  

Michal Stromský

Veletrojka znovu nabídne přehlídku sociálních služeb
Na šedesát organizací se představí 
na veletrhu sociálních a návazných 
služeb, který pořádá 9.  června 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad 
třetí městská část. Veřejnosti se 
tak nabízí jedinečná příležitost 
seznámit se se sektorem sociálních 
a návazných služeb na Praze 3.  

Návštěvníci veletrhu budou 
moci načerpat informace a inspiraci 
u stánků zaměřených na služby pro 
rodiny s dětmi, seniory, zdravotně 
handicapované, pacienty nebo peču-
jící. Mohou získat poradenství v nej-
různějších oblastech, včetně péče 
o blízké, opatrovnictví nebo napří-
klad řešení nelehkých životních si-
tuací. „Veletrojka je součástí strategie 
informování o službách podporovaných 
městskou částí. Návštěvníkům chceme 
jednak ukázat bohatost a rozsah služeb, 
které pro ně na Praze 3 v sociální oblas-
ti fungují, jednak poskytnout konkrétní 
službu každému, kdo ji potřebuje. Akce 
nabízí příležitost organizacím předsta-
vit se vlastní formou a otevírá dveře i je-

jich užší spolupráci,“ uvádí k chystané 
akci zástupce starostky pro sociální 
oblast David Gregor. 

Součástí festivalu je i bohatý kul-
turní program zahrnující vystoupení 
hudebních skupin, tanečních soubo-
rů či autorské čtení Pavla Vrány. Pro 
děti bude připraveno divadlo, hry 
a dílny. Na stáncích naleznete vedle 
informací například zážitkové pro-

gramy nebo prodej rukodělných vý-
robků. Návštěvníci nepřijdou ani 
o obvyklé trhy, které však proběhnou 
v komornější a tematičtější podobě 
než v běžných dnech. Vrcholem od-
poledne bude vystoupení známého 
romského zpěváka a multiinstrumen-
talisty Mária Biháriho.  

-daf- 

Praha 3 ukáže své sakrální 
skvosty během Noci kostelů
Noc kostelů se v Česku opět uskuteční v pátek 10. června. 
Letos se tato akce pořádá již po osmé. Kostely a modlitebny 
se při ní otevírají všem zájemcům a často přijdou i ti, kteří 
tato místa běžně nenavštěvují. Program letošní Noci kostelů 
na Praze 3 znovu představí řadu kostelů a modliteben.

Návštěvníci akce budou 
moci ve stovkách ote-
vřených kostelů po-
znávat a obdivovat du-

chovní a umělecké skvosty, které 
nejsou pouze výrazem minulos-
ti, ale i živé přítomnosti. O tom 
svědčí i bohatý kulturně-duchov-

ní program, v němž opět nebudou 
chybět koncerty, komentované pro-
hlídky, workshopy nebo divadelní 
představení, možnost nahlédnout 
do kostelních sakristií či klášterních 
zahrad, zkusit si zahrát na varha-
ny, vystoupat na věže či sestoupit 
do starobylých krypt, prožít litur-

gii, nebo jen v tichém zastavení vní-
mat to, co bylo inspirací pro stavi-
tele křesťanských chrámů. Mottem 
vizuálního stylu letošního ročníku 
je verš z knihy Zjevení 21,25: „Jeho 
brány zůstanou ve dne otevřené, 
noc tam už nebude.“

Na Praze 3 se do projektu zapo-

jí kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
modlitebna Bratrské jednoty bap-
tistů, kostel sv. Vojtěcha, Betlém-
ská kaple, kostel sv. Anny, kostel sv. 
Prokopa, kostel sv. Rocha, Šebesti-
ána a Rozálie, modlitebna Církve 
bratrské, modlitebna Českobratrské 
církve evangelické na Jarově a kos-

tel Církve československé husitské. 
Nezapomenutelný zážitek přinese 
nepochybně např. prohlídka koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně při svíč-
kách, která začíná 20 minut po půl-
noci. 

Radko Šťastný

Farmářské tržiště zve na Jahodobraní
V pátek 24. a v sobotu 25. červ-
na se na farmářském tržišti na ná-
městí Jiřího z Poděbrad koná 
Jahodobraní. Těšit se můžete na ja-
hodové knedlíky, koktejly, limonády, 
palačinky, gaspacho, ale i kerami-
ku, sklo, trička, přírodní kosmetiku 
z růží a ručně vyráběná mýdla, šper-
ky nebo květiny. Pro děti je připra-
vena tvořivá dílna a nebude chybět 
ani živá muzika – v sobotu od 10.00 
zahrají Brownies.  

-red- 

www.farmarsketrziste.cz

www.nockostelu.cz

18.–19. 6. 2016
NÁM. KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD
„Asie vzdálená a  blízká“ navazuje na  úspěšný projekt v  roce 2015 „Zažij 
Vietnam“. V letošním pilotním projektu se během dvou dnů prezentuje Vietnam 
a Indonésie. V dalších letech se festival bude rozšiřovat o další asijské země.

• workshopy
•  tradiční asijská 

gastronomie
• kulturní program
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