
12
PROSINEC 2016

ROČNÍK 25 | ČÍSLO 12/2016 | ZDARMA

sloupek
Vážení obyvatelé Prahy 3,

jeden rok v  životě radnice je velmi 
krátké období, proto mi dovolte reka-
pitulaci změn, které ovlivnily náš život 
od  roku 2010, kdy jsem starostkou 
Prahy 3.

Z ulic zmizelo 120 heren, ve kte-
rých bylo téměř 1 600 hracích auto-
matů. Kapacitu školek jsme rozšíři-
li o  500 míst. Do  ulic a  parků jsme 
vysadili přes 370 nových stromů. 
Prosadili jsme zavedení tramva-
je č. 11 na Jarov. Zcelili jsme maje-
tek stadionu Viktorie Žižkov. Rekon-
struovali jsme Havlíčkovo náměstí, 
park Židovské pece, otevřeli parčík 
v  Kouřimské ulici. Vybudovali jsme 
Informační centrum na  náměstí Ji-
řího z Poděbrad a Kulturní centrum 
Vozovna s novou knihovnou. Prosa-
dili jsme změnu výstavby na  Nákla-
dovém nádraží Žižkov, kde nebude 
obří obchodní centrum, ale nová rezi-
denční oblast. S developery jsme do-
posud nasmlouvali vybudování veřej-
né vybavenosti v hodnotě přes 100 
milionů korun. Byla odhalena plastika 
k poctě Jaroslavu Seifertovi. 

Stále nás však čeká hodně prá-
ce. Dokončíme rekonstrukci náměstí 
Barikád, Kostnického a  Komenské-
ho náměstí. Čeká nás veřejná debata 
o  rozvoji parku Parukářka. Budeme 
rekonstruovat bazén na  Pražačce. 
Připravujeme výstavbu nové mateř-
ské školy v Bukové ulici. Budujeme 
nové malometrážní byty v  Bořivojo-
vě ulici a připravujeme bytový projekt 
se sociálními službami v ulici K Luči-
nám. Dokončíme vnější úpravy pane-
lových domů na Žižkově. Ke kultivaci 
našeho okolí přispěje i Antigraffi ti pro-
gram. V roce 2017 započne rozsáhlá 
rekonstrukce ulic Husitská a  Koně-
vova a připravujeme i opravu Tachov-
ského náměstí. Usilujeme o  ožive-
ní vrchu Vítkova budováním nových 
vstupů, ale i  snahou o umístění pa-
vilonu pro Slovanskou epopej. Ráda 
však na radnici uvítám každého s no-
vým nápadem.

Přeji Vám krásné vánoční svát-
ky, aby se Vám v  roce 2017 splnily 
všechny sny a přání.

Vladislava Hujová
starostka

Nastal čas adventu, 
Vánoce přicházejí 
Opusťte na chvíli předvánoční shon a navštivte některou 
z řady kulturních akcí spojených s adventem a vánočními 
svátky, které pro vás připravila městské část Praha 3 
v období od 25. listopadu až do 20. prosince.

Advent na Praze 3 byl za-
hájen v předvečer 1. ad-
ventní neděle rozsvícením
  vánočního stromu a ote-

vřením vánočních trhů 25. listopadu 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Od 1. prosince 2016 je v nově zre-
konstruovaném informačním cent-
ru na náměstí Jiřího z Poděbrad vy-
staven originální Žižkovský betlém. 
Jako každý rok i letos betlém oboha-
tily nové postavičky. 

Tradiční Česká mše vánoční J. J. 
Ryby zazní 4. prosince od 17 hodin 
v Betlémské kapli v Prokopově uli-
ci 4 v podání Consorsium Pragense 
Orchestra se sólisty ND a Břevnov-
ským chrámovým sborem pod vede-
ním Adolfa Melichara.

Pro děti je připraven 5. 12. od 16 
hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad 
Čertovsky popletený Mikuláš.

Další akcí, kterou na Praze 3 ožije 
advent, bude 16. prosince od 20 ho-
din koncert gregoriánského sou-
boru Schola Gregoriana Pragensis 
v kostele Nejsvětějšího srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pě-
vecký soubor v roce 1987 založil Da-
vid Eben, syn hudebního skladate-
le Petra Ebena, patří v současnosti 
mezi prestižní soubory svého druhu 
v Evropě. Hojně vystupuje po celém 
světě, a tak jeho umění mohli ocenit 
posluchači v Itálii, Španělsku, Fran-
cii, Izraeli, Německu, Maďarsku 
a dalších zemích. Vstup na koncert 
je zdarma.

Advent na Praze 3 vyvrcholí po-
dáváním rybí polévky na náměstí Ji-
řího z Poděbrad. Tradiční polévku, 
neodmyslitelné patřící ke štědrove-
černí tabuli, naservíruje starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová s ostatní-
mi radními naší městské části, kteří 
zdarma nabídnou asi 750 porcí po-
lévky. Setkání před Vánocemi u rybí 
polévky proběhne 17. prosince 2016 
od 11 hodin.

KC Vozovna do programu při-
spěje 20. prosince od 17 hodin kon-
certem Česká a světová adventní 
a vánoční hudba, kterou předne-
sou členové orchestru Státní opery 
 Praha. 
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„Skaut má vlast-
ní regule, ale také 
zákon pomáhat,“

říká Eduard Marek

Na rok 2017 plánuje 
Trojka rozsáhlé 
stavební investice  
Ani v  příštím roce nepoleví městská 
část Praha 3 v revitalizaci objektů v je-
jím vlastnictví. Převážná část projektů 
na rok 2017 se orientuje na rekonstruk-
ci školních zařízení. Pokračovat bude i 
zateplování panelových domů.

Více na str. 3

Zavádění koncepce 
Smart City na Praze 3 
zdárně pokračuje
Praha 3 je bezpochyby lídrem mezi 
městskými částmi, co se týče zavádě-
ní prvků chytrého města, takzvaného 
Smart City. Za uplynulý rok se odehrá-
lo několik zajímavých projektů a ještě 
více se jich chystá. Spousta dalších, 
jako například chytré parkování pomo-
cí senzorů, je už v testovacím režimu.

Více na str. 4

Radnice začne na jaře 
realizovat Antigraffi ti 
program
Praha 3 bude na  registrovaných ne-
movitostech na vlastní náklady zajišťo-
vat odstraňování graffi ti. Do programu 
jsou zařazeny všechny nemovité věci 
ve  vlastnictví fyzických a  právnických 
osob, které se tohoto programu účast-
ní na  základě podané přihlášky. Ná-
sledně uzavřou smlouvu s  městskou 
částí Praha 3.

Více na str. 4

Zveme vás 
na adventní koncert 

v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně  

16. prosince

str. 12

Ilustrační foto Radko Šťastný
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„Skaut má vlast-
ní regule, ale také 
zákon pomáhat,“
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Plán zasedání RMČ 
a ZMČ Prahy 3
Svým usnesení schválila Rada měst-
ské části Praha 3 časový plán zase-
dání Rady městské části a Zastupi-
telstva městské části Praha 3 pro rok 
2017.

„Antigraffi ti“ program bude 
realizován od jara 
Městská část realizuje na svém úze-
mí projekt „Antigraffi ti“, jehož cílem 
je ochránit fasády domů a  zamezit 
opakovanému poškozování majetku. 
Rada městské části schválila znění 
vzorové smlouvy o podmínkách od-
straňování graffi ti, kterou budou po-
depisovat vlastníci nemovitostí, již se 
do programu přihlásí.

Záštita starostky městské části 
nad MČR a ME v karambolovém 
kulečníku
Radou městské části byla schvále-
na záštita starostky Vladislavy Hujo-
vé nad MČR v jednobandu v karam-
bolovém kulečníku a  ME klubových 
týmů v  karambolovém kulečníku, 
které se budou konat v únoru a dub-
nu 2017 v TJ Sokol Žižkov I.

Rekonstrukce objektu 
Integračního centra Zahrada
V  havarijním a  naprosto nevyhovují-
cím stavu se nachází terasa objektu 
Integračního centra Zahrada. Rada 
městské části proto schválila její re-
konstrukci. Opravovat se bude po-
chozí vrstva, izolace, dlažba i  zá-
bradlí.

Adventní výlet na vánoční trhy 
do Drážďan
Rada městské části schválila usku-
tečnění pravidelného výletu pro se-
niory žijící v  městské části Praha 3 
na  vánoční trhy do  Drážďan. Vý-
let, který je spojen také s prohlídkou 
města, se bude konat ve  dnech 7. 
a 14. prosince 2016. Zajištěn je i do-
provod pracovníka specializovaného 
na práci se seniory.

Omezení provozu zóny 
placeného stání
Stejně jako v minulých letech schvá-
lila Rada městské části omezení pro-
vozu zóny placeného stání, v období 
vánočních svátků. Lze totiž předpo-
kládat, že kapacita bezplatného ná-
vštěvnického parkování o vánočních 
svátcích nebude dostačující. Omeze-
ní bude platné v období od 23. 12. 
2016 do 2. 1. 2017.

Revitalizace sportovního 
stadionu Viktoria Žižkov 
Rada městské části schválila realiza-
ci revitalizace sportovního stadionu 
Viktoria Žižkov. Opravy a  udržovací 
práce se dotknou zejména hlavní tri-
buny, ale i komunikací v areálu a ze-
lených ploch. Staré a již nevyhovující 
střídačky pro hráče a  rozhodčí bu-
dou nahrazeny novými.

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 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA III

Místní oddělení Žižkov
„Oblast Žižkova je hodně specifi cká. Vlastně se jedná o takové druhé cen-
trum Prahy – je zde sportovní stadion, nákupní centrum a mnoho dalších 
objektů a lokalit s vysokou koncentrací obyvatelstva. Tím je dáno, že se 
zde ve svém profesním životě setkáváme se vším, co policejní práce na tak 
frekventovaných místech přináší,“ říká Karel Müller, vedoucí místního od-
dělení Žižkov, Obvodní ředitelství policie Praha III.

Můžete představit vaše oddělení 
a jeho činnost? 
Území naší působnosti se rozkládá 
od ul. Ostromečská ke křižovatce ul. 
Seifertova – Husinecká a od severu 
od Vrchu Vítkov po Královské Vino-
hrady, kde hraniční ulicí je Korunní. 
Zdejší policisté zajišťují bezpečnost 

obyvatel Prahy 3 a nejen jejich. Jed-
ná se o policisty hlídkové a dozorčí 
služby, kteří vykonávají nepřetržitý 
provoz a jsou občanům k dispozici 
nonstop. Vedle toho tu působí poli-
cisté zpracovávající spisovou agen-
du, kteří jsou ve službě převážně 
od pondělí do pátku. 

Které úkony řešíte nejčastěji? 
Jedná se o přestupky a trestné činy 
převážně majetkového charakteru, 
následují drobné výtržnosti a drob-
né držení drog, ke kterému přispíva-
jí hlavně noční podniky, kde se zdr-
žuje mládež. Kromě této agendy se 
policisté podílejí na bezpečnostních 
opatřeních jak ve zdejším služebním 
obvodu, tak v rámci služebního ob-
vodu Obvodního ředitelství Policie 
Praha III, ve kterém je žižkovské od-
dělení začleněno. 

V čem se liší Žižkov od jiných praž-
ských „rajónů“? 
Oblast Žižkova je hodně specifi c-
ká. Vlastně se jedná o takové dru-
hé centrum Prahy – je zde sportov-
ní stadion Viktoria Žižkov, nákupní 
centrum Flora a mnoho dalších ob-
jektů a lokalit s vysokou koncentrací 
obyvatelstva. Tím je dáno, že se zde 
ve svém profesním životě setkává-
me se vším, co policejní práce na tak 
frekventovaných místech přináší. 

Vaše zaměstnání je mnohdy nároč-
né a vyčerpávající. Jak se připravu-
jete na krizové a stresové situace? 
Jak se udržujete v dobré psychické 
i fyzické kondici? 
Na krizové a stresové situace se po-
licisté připravují od svého nástupu, 
kdy absolvují různá školení. Samo-
zřejmě teorie nemůže policisty při-

pravit na vše. Pro krizové situace 
má policie zřízenou psychologickou 
poradnu, která slouží jak občanům, 
tak policistům. Fyzickou kondici si 
policisté udržují v rámci služební 
přípravy, která se koná pravidelně 
několikrát do roka. Po práci se pak 
odreagovávají převážně sportem, 
kulturou a dalšími koníčky.

Můžete uvést z poslední doby ně-
jaký případ se šťastným koncem? 
Paní oznámila ve večerních hodi-
nách, že se její manžel nevrátil zpět 
na hotel. Policie ihned začala pra-
covat na úkonech, které by vedly 
k jeho vypátrání. Manžel se po chví-
li vrátil sám a na dotaz policie sdělil, 
že se s manželkou nepohodl. Aby se 
uklidnil, šel se projít a v každé hos-
půdce po cestě si dal pivo . 

Paní byla i tak nakonec spokoje-
ná, že se manžel vrátil, a my jsme se 
odebrali k plnění dalších povinnos-
tí. 

Miroslav Štochl

Obvodní ředitelství policie 
Praha III
Místní oddělení Žižkov
Lipanská 190/16
130 72 Praha 3
tel. : 974 853 710
e-mail: 
orp3.mop.zizkov.podatelna@pcr.cz 

Rada MČ Praha 3
2. 11. 2016

Rada MČ Praha 3
16. 11. 2016

Svatomartinské slavnosti: 
návštěvníci si pochutnávali 
na mladém vínu a husí pečínce
Na náměstí Jiřího z Poděbrad přijel svatý Martin tentokráte se sněhovou 
nadílkou, která byť nevydržela do odpoledních hodin, byla důvodem k radosti 
a oslavě svátku, během něhož se popíjí mladé víno a ochutnává voňavá husí 
pečínka.

Více než dvacet českých 
a moravských vinařství 
nabízelo svůj sortiment, 
jímž mohli návštěvníci za-

píjet tradiční svatomartinskou husu 
s knedlíkem a se zelím. Dva tisíce 
porcí navařili šé� uchaři a bylo jedno, 
jestli si pečenou husu lidé dali přímo 
na místě nebo si ji odnesli domů.

Na toho, kdo na Jiřáku zůstal, če-
kal bohatý kulturní program: cimbá-
lová muzika Michala Horsáka nebo 
vystoupení Františka Nedvěda mlad-
šího & Hot Dog Band, výtvarné dílny 
pro děti nebo loutkové divadlo. Přes-
ně v 11 hodin 11 minut 11 vteřin požeh-
nal svatomartinskému vínu farář Jan 
Houkal z kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně. Vrcholem slavností byl příjezd 
svatého Martina na bílém koni na ná-
městí, a to doslova i přeneseně: le-
tošní ročník slavností totiž ozdobila 
sněhová nadílka. „Těší mě, že ze Svato-
martinských slavností na Jiřáku se stala 
velká sousedská sešlost a obyvatelé si také 
mohli připomenout tradice a zvyklosti, 
které se vážou ke dni svatého Martina,“ 
uvedla starostka Vladislava Hujová. 
Svatomartinské slavnosti na Jiřáku 
se konaly letos pošesté a pořádala je 
městská část Praha 3. 

Martin Hošna Foto Milan Hájek

Foto Radko Šťastný
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Na rok 2017 plánuje Trojka rozsáhlé 
investice do stavebních úprav
Ani v příštím roce nepoleví městská část Praha 3 v revitalizaci objektů v jejím vlastnictví. 
Převážná část projektů na rok 2017 se orientuje na rekonstrukci školních zařízení. 
Pokračovat bude i zateplování panelových domů.  

V rozpočtu 2017 je pamato-
 váno na částečné re kon -
struk ce základních a mateř-
ských škol. Naplánovány 

jsou výměny oken, rekonstrukce jí-
delen, kuchyní, sociálních zařízení. 
V plánu nechybí ani opravy byto-
vých jednotek nebo pokračování re-

konstrukce vinohradské polikliniky. 
V některých případech už stavební 
úpravy začaly nebo proběhlo výbě-
rové řízení na dodavatele. Řada dal-
ších akcí je ve fázi příprav a řízení 
bude zahájeno příští rok. Kreslí se 
hmotové studie projektu Domu soci-
álních služeb na Jarově. Nadále pak 

pokračují práce v činžovním domě 
v Bořivojově 27 a v objektu Úřadu 
městské části v Lipanské 7.

Prioritou Prahy 3 na další rok na-
dále zůstávají opravy panelových 
domů. A to i kvůli závazku dokončit 
privatizaci schválených bytů v nej-
kratším možném termínu. Realiza-
ce oprav a zateplení plášťů domů už 
probíhá v Jeseniově, Ostromečské 
a Bukové ulici. V posledně jmeno-
vané lokalitě je revitalizace nejdále. 
V této fázi je nicméně rychlost sta-
vebních prací odvislá od počasí, re-
spektive od venkovních teplot. Kro-
mě zateplení budou u panelových 
domů opraveny střechy, vyměněna 
zbývající okna a zkultivovány vcho-
dy včetně zádveří a vestibulů. V ko-
nečné fázi budou revitalizovány 
předzahrádky včetně terénních a sa-
dových úprav.

Nejen kvůli dohledu nad prů-
během stavebních prací si městská 
část Praha 3 zřídila v přízemí pane-
lového domu Jeseniova 31 kancelář 
s rozpisem provozu, který visí na ná-
stěnkách opravovaných domů. „Oby-
vatele trápí aktuální problémy. Mají 
připomínky, dotazy i stížnosti, které se 
snažíme okamžitě vyřídit. Pokud nebu-
dou mít čas zastavit se v kanceláři, jsem 

jim samozřejmě k dispozici na radni-
ci,“ říká místostarosta Ivan Holeček. 
Konkrétní termín schůzky lze dojed-
nat na telefonním čísle 222 116 271.

V běhu je i takzvaná II. eta-
pa. Před měsícem byla podepsána 
smlouva o dílo na stavební úpravy 
panelových domů Rokycanova 18, 
Sabinova 8 a 10, a Českobratrská 7, 9 
a 11. S pracemi se začne na jaře 2017. 
Opravy fasád domů se připravují 
v Roháčově, Ondříčkově, Kubelíko-

vě, Blahoslavově a Táboritské ulici. 
„Všechno záleží na tom, jak dlouho bu-
dou trvat výběrová řízení. Rekonstruk-
ce, které jsou už v realizaci, byly kvůli 
obstrukcím daných zákonem o staveb-
ních zakázkách zahájeny téměř s ročním 
zpožděním,“ uvedl Holeček. Ve výhle-
du je pak ještě počítáno s opravou 
vnitrobloku v Ondříčkově, Jesenio-
vě a Roháčově ulici. 

Text Daniel Filípek, 

Foto Radko Šťastný

V severní části NNŽ vyroste Rezidence Parková čtvrť
Pro velký zájem veřejnosti o využi-
tí prostoru bývalého Nákladového 
nádraží Žižkov uspořádala starost-
ka Vladislava Hujová 3. listopadu 
veřejné setkání, které mělo za cíl 
přiblížit zájemcům novou podobu 
severní části NNŽ. Setkání se kro-
mě představitelů radnice zúčastni-
li autor urbanistické studie Jakub 
Cigler, předseda představenstva 
Central Group Dušan Kunovský 
a generální ředitel Central Group 
Ladislav Váňa.  

Společnost Central Group v červnu 
letošního roku odkoupila pozemky 
o rozloze 12,8 hektaru v severní čás-
ti NNŽ a přistoupila na podmínky 
městské části v tom, že navrhla nové 
řešení využití tohoto území. Na ne-
celých sedmi hektarech pozemků, 
kde je odstraněna stavební uzávě-
ra, budou vybudovány bytové domy 
včetně služeb, zeleně a občanské vy-
bavenosti. Množství zeleně, se kte-
rým nový projekt počítá, dá území 
také název – Parková čtvrť.

„Severozápadní část nákladového 
nádraží se radikálně promění. Přepra-
cováním projektu se sníží nároky na ka-
pacitu dopravy téměř o 60 %. Zároveň 
vítám i přístup investora, který souhla-
sil, že jeho zbylé pozemky o rozloze šesti 
hektarů na nákladovém nádraží budou 
předmětem veřejné urbanisticko-archi-

tektonické soutěže, kterou na základě 
požadavků Prahy 3 připravuje Institut 
plánování a rozvoje a Magistrát hl. měs-
ta Prahy,“ uvedla starostka Vladisla-
va Hujová.

Výstavba v oblasti, pro kterou 
územní plán počítá se zhruba 2 100 
až 2 600 byty podle jejich velikosti, 
by mohla začít v roce 2019. Stavět se 
začne od Basilejského náměstí. Jiho-
východní blok tohoto náměstí bude 
nově tvořit architektonicky unikát-

ní stavba, která nabídne i komerční 
prostory v přízemí. Podél ulice Jana 
Želivského vyrostou nové domy, kde 
budou v přízemí k dispozici obcho-
dy, služby a restaurace. Projekt počí-
tá s novou pěší zónou kolmou na Že-
livského ulici s jezírky, obchůdky, 
službami a restauracemi v přízemí 
a náměstím.

V diskusní části veřejného setká-
ní se přítomní zajímali především 
o hlučnost dopravy na přetížené 

ulici Želivského a její vliv na kvali-
tu bydlení v nové zástavbě na této 
ulici a rovněž o výšku zástavby nové 
čtvrti.

Podle představitelů Central 
Group i architekta Jakuba Ciglera 
bude vliv hlučnosti dopravy potla-
čen tím, že uliční čára v ulici Želiv-
ského ustoupí a mezi komunikací 
a domy vznikne dvojitý pás zeleně. 
K dopravní přetíženosti Želivského 
ulice poznamenala starostka Hujo-
vá, že se jedná o širší problém sou-
visející s nedořešenou severní částí 
pražského obchvatu, což vede tran-
zitní dopravu zbytečně přes centrum 
města. Řešení tohoto problému je 
plně v kompetenci magistrátu. 

K výšce zástavby přítomní zá-
stupci investora uvedli, že nová stu-
die oproti předchozím návrhům výš-
ku zástavby výrazně snižuje. Bytové 
domy budou zpravidla čtyř až sed-
mipodlažní, jen v rozích bytové zá-
stavby budou budovy o 12 patrech 
s maximální výškou 40 metrů, což 
plně odpovídá požadavkům územní-
ho plánu. „Těší mě, že investor přistou-
pil na náš požadavek a vedle rozlehlého 
parku, který je součástí čtvrti, vybuduje 
šestitřídní mateřskou školu s velkou za-
hradou s investicí cca 60 mil. korun, kte-
rou po dobudování bezplatně převede 
do vlastnictví městské části,“ uvedla zá-
věrem starostka Vladislava Hujová. 

-red-

Účastníci setkání ohledně budoucnosti NNŽ  Foto Radko Šťastný

Stavební úpravy objektu Úřadu městské části v Lipanské 7 budou pokračovat i příští rok

Rekonstrukce panelových domů v Jeseniově-Ostromečské jsou v plném proudu

Pohled na Parkovou čtvrť ze severovýchodu   Vizualizace Jakub Cigler architekti
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zpravodajství

Radnice začne na jaře realizovat Antigraffi ti program
„Naším cílem je potlačení, preven-
ce a náprava vandalismu, k němuž 
dochází ze strany třetích osob ve 
formě poškozování nemovitých 
věcí tzv. graffi ti tvorbou bez sou-
hlasu majitele nemovité věci na 
území Prahy 3,“ vysvětluje snahu 
radnice starostka Vladislava Hujo-
vá. Realizací Antigraffi ti programu 
hodlá městská část přispět k za-
jištění péče o  všestranný rozvoj 
svého území ve smyslu § 2 odst. 2 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

Do programu jsou zařazeny všech-
ny nemovité věci ve vlastnictví fy-
zických a právnických osob, kte-
ré se tohoto programu účastní 
na základě podané přihlášky. Ná-
sledně uzavřou smlouvu s městskou 
částí Praha 3 o podmínkách odstra-
nění graffi  ti. V případě nemovitos-
ti s několika majiteli by se na jejím 
uzavření měli spoluvlastníci většino-
vě dohodnout. U právnických osob 
(např. bytové družstvo, společen-
ství vlastníků) rozhoduje o uzavření 
smlouvy příslušný orgán. Program 
nezahrnuje nemovité věci ve vlast-
nictví ústředních orgánů státní sprá-
vy, zastupitelských úřadů, hlavního 
města Prahy a kulturní památky. Na 
památky se program vztahuje pouze 

za splnění specifi ckých náležitostí, 
kdy vlastník musí doložit souhlas 
příslušného památkového orgánu.

V další fázi bude Praha 3 na re-
gistrovaných nemovitostech, kon-
krétně na částech viditelných a pří-
stupných z veřejných komunikací 
či jiných veřejně přístupných místech 
na svém území, na vlastní náklady za-
jišťovat odstraňování graffi  ti. „Vlast-
níky nemovitostí v Praze 3 jsem oslovila 
dopisem, aby zvážili svou účast v Anti-
graffi  ti programu. Domnívám se, že je to 

jediný způsob, jak s tímto nešvarem úspěš-
ně bojovat,“ dodává starostka Hujová. 

Čištění nebo přemalování zasa-
žené části fasády bude vykonávat 
odborná fi rma, vzešlá z výběrového 
řízení. Samotné nahlášení nových 
graffi  ti bude probíhat prostřednic-
tvím zřízeného dispečinku, kte-
rý prověří, zda se poškození nachází 
na budově zapojené do programu, 
a zajistí nápravu. „Městská část Praha 3 
samozřejmě nepouští ze zřetele důležitou 
společenskou potřebu nalézt a potrestat 

pachatele tohoto vandalismu. Proto ještě 
zintenzivňujeme spolupráci s Městskou 
policií i Policií ČR na základě podkladů 
z monitoringu nejvíce zasažených míst 

a informací od občanů nebo vlastníků 
zasažených domů,“ potvrdila starost-
ka Vladislava Hujová. 

Saša Kroucký

Zavádění koncepce Smart City na Praze 3 
zdárně pokračuje
Praha 3 je bezpochyby lídrem mezi městskými částmi, co se týče zavádění prvků chytrého 
města, takzvaného Smart City. Za uplynulý rok se odehrálo několik zajímavých projektů a ještě 
více se jich chystá. Spousta dalších, jako například chytré parkování pomocí senzorů, 
je už v testovacím režimu. 

Okoncepci Smart City již 
určitě každý někdy sly-
šel. Obecně se to dá vy-
světlit tak, že za pomocí 

nejmodernějších technologií se sna-
žíme občanům ulehčit každodenní 
život. „Praha 3 je v zavádění této kon-
cepce do praxe lídrem,“ říká Alexander 
Bellu, který má na starosti vedení 

tohoto projektu v Praze 3. „Na tom-
to konceptu samozřejmě spolupracuje-
me s odborníky, především z řad ČVUT,“ 
doplňuje Alexander Bellu.   

Aby šel celý proces hladce, byla 
na radnici zřízena pozice koordi-
nátora pro Smart City. Mezi pro-
jekty, které občany nejvíce zajíma-
jí, patří například linka elektrobusu 

spojující dolní Žižkov a náměstí Ji-
řího z Poděbrad. Ta začne fungovat 
již v příštím roce. Tento projekt byl 
připravován ve spolupráci s Doprav-
ní fakultou ČVUT. 

Městská část dále vytipovala 
místa před veřejnými budovami 
a úřady a připravuje pro ně interak-
tivní informační tabule. Díky me-
morandu s ČEZ se navíc podařilo 
vybrat nejlepší místa pro umístění 
dobíjecích stanic pro elektromobily 
a aktuálně běží fáze jejich rozmís-
ťovaní ze strany ČEZ. „Jako řidič 
se velmi těším na to, až se nám povede 
do plné funkčnosti uvést projekt parko-
vacích senzorů,“ podotýká Alexan-
der Bellu. „Představte si, že nebudete 
muset dlouhé minuty objíždět parkoviš-
tě a hledat volné místo, a to díky chyt-
rému senzoru, který bude monitorovat 
obsazenost. Budete jednoduše vědět, 
kde je kolik volných míst, a tím pádem 
tam můžete snadno a pohodlně zapar-
kovat,“ přibližuje místostarosta Pra-
hy 3 funkčnost této technologické 
novinky. 

Projekt Smart City ovšem přináší 
výhody i našim seniorům. Připravu-
je se pro ně speciální webový portál, 

aby mohli jednoduchou formou ko-
munikovat s městskou částí. Neza-
nedbatelná část tohoto portálu bude 
věnována i jejich bezpečnosti tak, 
aby věděli, jak se chovat například 
v krizových situacích.

Velkým tématem jsou dnes sa-
mozřejmě i takzvaná otevřená data. 
Proto v rámci projektu Smart City 
zveřejňuje městská část veškerá 
data nejen o sobě, ale i o příspěv-
kových organizacích, a to ve stro-
jově čitelných formátech na portá-
lu Národního katalogu otevřených 
dat. Cílem je důraz na maximální 
transparentnost.

Nesmíme zapomenout ani na to, 
že Smart City přináší úspory samot-
né městské části. Nejlépe je to vidět 
na nákupu energií prostřednictvím 
energetických aukcí, díky kterým je 
možné pořizovat energie levněji, a 
to pak samozřejmě pocítí i koncoví 
odběratelé, tedy obyvatelé Prahy 3. 
Pokud se aktivně zajímáte o dění 
v naší lokalitě, jistě vás potěší také 
nově zveřejňovaná data městské čás-
ti a všech jejích příspěvkových orga-
nizací v přehledných formátech na 
internetovém portálu Národního 
katalogu otevřených dat. 
 Jan Novotný

Chytré technologie vám pomohou s parkováním

Praha 3 vyhlásila válku ilegálním sprejerům Foto Radko Šťastný

Co vás zajímá
Bude odstraňování graffi ti probí-
hat skutečně zdarma?
Ano, veškeré náklady na  čištění ne-
movitostí bude hradit městská část. 
Majiteli nemovitosti z účasti v progra-
mu nevyplývá žádná spoluúčast.

Jaké části nemovitosti mohou být 
vyčištěny?
Program zahrnuje čištění nejen fasád, 
ale také dveří, oken atp. do výše dvou 
metrů. Části domu, které nejsou vidi-
telné z ulice (interiéry budov, vnitrob-
loky atp.), do programu nespadají.

Jak budou graffi ti odstraňována?
Odstraňování graffi ti bude provádět 
specializovaná fi rma. Konkrétní způ-
sob odstraňování bude vždy záležet 
na  typu graffi ti a  především na  typu 
fasády. Ve  většině případů se k  od-
stranění používají různé chemické 
prostředky v  kombinaci s  tlakovou 
vodou. Pokud tento postup nelze po-
užít, změří se konkrétní odstín omítky, 
namíchá se příslušná barva a graffi ti 
se přetřou.

Jak se mohu zapojit do programu?
Pro zapojení do  programu je třeba, 
aby majitel nemovitosti (resp. osoba 
oprávněná jednat např. za  společen-
ství vlastníků, družstvo apod.) vypl-
nil přihlášku, kterou obdržel v  dopise 
a  poslal ji na  adresu městské části 
nebo zanechal na  podatelně. Na  zá-
kladě přihlášky, která je dostupná také 
na webu městské části, bude připra-
vena smlouva a  účastník bude po-
zván na radnici za účelem podepsání 
smlouvy. Nejprve budou odstraňována 
graffi ti z nemovitostí, jejichž majitelé se 
do programu přihlásili do 30. listopadu 
2016. Ostatní zájemci se mohou regis-
trovat průběžně během roku 2017. 

Kdy to celé začne?
Podle aktuálních předpokladů budou 
první graffi ti odstraněna na  jaře roku 
2017, jakmile to počasí dovolí.

Jak objednám čištění?
Požadavky na  čištění budou zájem-
ci hlásit na  telefonický dispečink fi r-
my, která odstraňování graffi ti bude 
provádět. Telefonní číslo dispečinku 
bude včas zveřejněno.
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Řada obyvatel i městská 
část ušetří za plyn 
Kvůli tomu, že Operátor trhu pozastavil činnost 
společnosti Česká energie, ocitla se řada domácností 
v Praze 3 zničehonic bez dodavatele plynu. Díky 
rychlému řešení se však podařilo krizovou situaci 
zažehnat a na nové výhodnější smlouvě vydělají jak 
občané, tak městská část.  

Možná jste již zazname-
nali, že Praha 3 musela 
minulý měsíc urychle-
ně změnit centrálního 

dodavatele plynu do vašich domo-
vů. Operátor trhu totiž oznámil, že 
pozastavil činnost společnosti Čes-
ká energie, a to „z důvodu pozbytí 
možnosti dodávat plyn“. Určil, že zá-
kazníky má zásobovat plynem jiný 
dodavatel.

Není se však čeho obávat. Nové 
podmínky, které se podařilo vy-
jednat, jsou naopak pro občany 
i městskou část výrazně výhodnější 
a povedou k úsporám na obou stra-
nách. Tento výpadek by přitom bez 

urychleného řešení mohl způsobit 
velké komplikace před nastávající 
zimou. Fakt, že ČEZ ukončil naše-
mu dosavadnímu dodavateli rám-
covou smlouvu, by prakticky zna-
menal výpadek dodávky energie 
v mnoha domácnostech. „Společnost 
ČEZ Distribuce nám oznámila, že na-
šemu dosavadnímu dodavateli plynu, 
společnosti Česká energie, a.s., končí 4. 
října 2016 rámcová smlouva. Hrozi-
lo totiž, že část Žižkova bude od začát-
ku října, v období začínajících zimních 
mrazíků, bez tepla,“ upřesňuje dění 
zástupce starostky Alexander Bellu, 
který společně se zástupcem starost-
ky Ivanem Holečkem začal nastalou 

situaci neprodleně řešit, aby Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. 
co nejdříve zajistila nového dodava-
tele. „Situace zprvu nevypadala oprav-
du dobře,“ dodává Ivan Holeček, kte-
rý má mimo jiné na starosti akciové 
společnosti Prahy 3. „Nicméně mu-
sím velmi ocenit následnou výbornou 
a rychlou spolupráci se Správou majet-
kového portfolia,“ uzavírá.

Tuto krizovou situaci se však po-
dařilo vzápětí zdárně a rychle vyře-
šit bez jakýchkoli negativních dopa-
dů na občany Prahy 3, ba naopak, 
k prospěchu nás všech. Městská část 
totiž obratem vybrala nového doda-
vatele s nejvýhodnější nabídkou, 

kterým je společnost Pražská ply-
nárenská. „Dobrou zprávou pro nás 
všechny, kteří bydlíme na Praze 3, je to, 
že pro roky 2017 a 2018 se nám poda-
řilo dosáhnout úspory přes 17 milionů 
korun,“ říká Alexander Bellu a do-
dává: „Na měsíčním vyúčtování to naši 

občané poznají, speciálně pokud jde 
o rodiny nebo seniory.“ Není se tedy tře-
ba bát, že bychom byli v nadcházejících 
zimních měsících ohroženi výpadky do-
dávek plynu. 

Jan Novotný

zpravodajství

Radnice vydala kalendář na motivy vašich snímků
Po celý rok probíhala na webu měst-
ské části fotosoutěž, jejímž cílem 
bylo zachytit krásy Žižkova, Vinohrad 
nebo Jarova. Výsledkem je stolní ka-
lendář na rok 2017 sestavený z pří-
spěvků 32 soutěžících, kteří zazna-
menali Prahu 3 ve všech ročních 
obdobích.

„Kalendář je výjimečný hlavně tím, že 
ukazuje naši městskou část tak, jak ji vidí 
její obyvatelé. Je tu mnoho nádherných 
snímků ze všech ročních období, jež za-
znamenávají Prahu 3 jako krásnou a ži-
velnou čtvrť, která má zcela svébytnou at-
mosféru,“ uvedla starostka Vladislava 
Hujová.

Přispět do kalendáře mohl každý, 
jedinou podmínkou bylo téma a tím 
byla Praha 3. Počet snímků jednoho 
autora byl omezen na tři kusy za kaž-
dé roční období. Následně probíhalo 
hlasování o nejlepší fotografi i za kaž-
dé roční období, kterou šlo sdílet na 
sociálních sítích a sledovat její pořadí 
v soutěži. 

V každé kategorii byli na základě 
hlasování občanů vybráni tři vítězo-
vé, kteří obdrželi věcné ceny. Všichni 
soutěžící, jejichž snímky jsou součás-
tí kalendáře, dostali výtisk zdarma. 
Ostatní zájemci si ho mohou zakou-
pit v Informačním centru v Milešov-
ské ulici.

Vítězové fotosoutěže:

Zima – 1. Pavel Vojtěch 2. Jindřich 
Stehlík 3. Bohuslav Hlavsa

Podzim – 1. Jiří Fialka 2. Jana Moráv-
ková 3. Andrea Kučerová
Léto – 1. Andrea Kučerová 2. Jindřich 
Stehlík 3. Milan Vondrák

Jaro – 1. Jana Morávková 2. Bohuslav 
Hlavsa 3. Andrea Kučerová.   
 Martin Hošna

Dočká se Vítkov Slovanské epopeje?
Už v roce 1925 Pražská městská 
rada řešila v pravdě nerudovskou 
otázku: Kam s  ní(m)? Nešlo ov-
šem o  obyčejný slamník, nýbrž 
o  unikátní cyklus velkoformáto-
vých obrazů Alfonse Muchy s ná-
zvem Slovanská epopej. Tento 
soubor věnoval malíř městu  Praze 
pod podmínkou, že pro něj posta-
ví důstojnou budovu, která pod-
trhne význam tohoto díla.

Starostka Praha 3 Vladislava Hujo-
vá a s ní i celá radnice si vzaly za cíl 
naplnit Muchův odkaz a budovu, 
v níž by se epopej natrvalo zabydle-
la, umístit na vrchu Vítkově. 

Ostatně už zmíněný materiál 
pražských radních z roku 1925 uvá-
dí Vítkov jako jednu z významných 
lokalit, kde by se Slovanská epopej 
logicky propojila s památníkem, 
který stojí tamtéž a v současnosti 

připomíná naše padlé ve válečných 
konfl iktech.

Radnice proto uspořádala v lis-
topadu pro novináře prohlídku pa-
mátníku na Vítkově se zasvěceným 
komentářem pracovnice Národního 
muzea, které objekt spravuje. Pří-
tomní žurnalisté tak měli možnost 
udělat si detailní představu o cha-
rakteru dané lokality i vhodnos-
ti umístění pavilonu na karlínské 
straně Vítkova na základě vizualiza-
ce, která jim byla při té příležitosti 
představena. 

Instalace Slovanské epopeje na 
Vítkově by přispěla k oživení lo -
kality, která má díky své poloze 
i charakteru významný rekreač-
ní i kulturní potenciál. Revitaliza-
ce a další zpřístupnění Vítkova by 
zároveň účelně propojilo Žižkov 
s Karlínem a z Vítkova by se stala 
vyhledávaná relaxační zóna přímo 

v srdci metropole. Snahu situovat 
epopej tamtéž podporuje i vnučka 
A. Muchy a zároveň žižkovská ro-
dačka Jarmila Mucha Plocková. 

Praha 3 založila 
pro pavilon fond
Městská část založila pro účely vy-
budování pavilonu na Vítkově na-
dační fond a poskytne magistrátu 
maximální součinnost, aby dostál 
svému závazku a zvolil pro pavi-
lon důstojnou lokalitu, odpovída-
jící významu Muchova díla. „Blíží 
se rok 2018, kdy si budeme připomí-
nat sto let od vzniku samostatného de-
mokratického Československa. Oslavme 
tento významný mezník v našich ději-
nách položením základního kamene 
pavilonu pro Slovanskou epopej na vr-
chu Vítkově,“ apeluje starostka Pra-
hy 3 Vladislava Hujová.   
 Jan DvořákMožná podoba Muchova pavilonu na Vítkově

Změna platnosti 
parkovacích zón

Rada městské části schválila omezení 
provozu zóny placeného stání 

v období vánočních svátků. 
Od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 

tak budou moci v třetí městské části 
na místech rezidentů parkovat i ostatní řidiči.

Foto Radko Šťastný
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téma

Anketa Ohlédnutí za rokem 2016 
Praha 3 se roz-
víjí, ale Praha 
jako celek za-
číná stagnovat. 
Představite-
lé SZ, nejpr-
ve pan Matěj 

Stropnický a nyní paní Kolínská, 
kteří mají na magistrátu v kom-
petenci územní rozvoj, realizují 
svoji vizi „nic nestavět“. Za po-
slední 3 roky se 4krát změni-
ly pražské stavební předpisy, 
nepokračují práce na Metro-
politním plánu, politické zásahy 
do odborné činnosti architektů 
a urbanistů IPR vedou k napros-
té personální destabilizaci této in-
stituce. Důsledek je zjevný – zvy-
šují se ceny nemovitostí i nájmů 
a doprava vede centrem Prahy.

Vladislava Hujová (TOP 09), 
starostka

Rok 2016 
hodnotím 
z hlediska 
rozmanitosti 
velkého počtu 
kulturních akcí, 
které na Trojce 

pořádáme, jako velmi úspěšný 
a je obtížné jmenovat jen někte-
ré. Obzvláště rád vzpomínám 
na festival Asie blízká a vzdále-
ná, který zaznamenal ohromný 
úspěch u návštěvníků, a festival 
Merkádo, jehož tématem byla 
Jižní Amerika. Zúčastnili se i vel-
vyslanci několika jihoamerických 
zemí. Opomenout nelze ani 
tradiční Žižkov meets jazz, Dny 
Žižkovského kulturního dědictví 
či první ročník festivalu Žižkov-
ská loutka.

Alexander Bellu (ODS), 
zástupce starostky

Uplynulý rok 
lze hodnotit 
pozitivně. Díky 
našim zástup-
cům na rad-
nici, zastupi-
telům a také 

členům komisí se nám podařilo 
prosadit nemálo z předvoleb-
ního programu ČSSD. V rám-
ci koalice se nám daří měnit 
Prahu 3 k lepšímu. Zahájili jsme 
rozsáhlou rekonstrukci panelo-
vých domů a realizujeme opravy 
základních a mateřských škol. 
V oblasti bydlení nově pla-
tí funkční a spravedlivá bytová 
koncepce. Aktivně se věnujeme 
našim seniorům a též rodinám 
s dětmi.

Ivan Holeček (ČSSD), 
zástupce starostky

Ohlédnu-
tí za rokem 
2016 není pro 
nás občany  
žijící na Jaro-
vě zrovna moc 
příjemné. Větši-

nu roku jsme prožili v dopravním 
chaosu způsobeném neustá-
le rozkopanou Malešickou ulicí 
a stěhováním autobusových za-
stávek. Výsledkem je ta nejhor-
ší varianta – zastávka posunutá 
o desítky metrů dále od té pů-
vodní a navíc přímo proti ubytov-
ně, kam se chodí jen přespávat. 
A když si někdo přijede autobu-
sem nakoupit do supermarketu, 
tak se také s nákupem projde. 
K tomu ta parkovací zóna! Zkrát-
ka nic příjemného.

Alena Hronová (KSČM), 
opoziční zastupitelka

V budoucnu 
doceníme vý-
znam pozitiv-
ního rozhod-
nutí investora 
o zrušení stav-
by obchodního 

centra na nákladovém nádra-
ží. Pozitivní novinkou byl první 
ročník participativního rozpočtu. 
Důležité je však i to, že se radnici 
nepodařilo realizovat řadu inves-
tic, které slibovala – rekonstrukci 
Husitské a Koněvovy, Kost-
nického a Komenského nám., 
výstavbu schodiště na cyklos-
tezku v Jeronýmově. Skoro nic 
se neděje v oblasti zlepšování 
podmínek pro chodce. Zbyteč-
ně byla uzavřena a zdemolována 
školka v Bukové.

Ondřej Rut (ŽnS), 
opoziční zastupitel

Ty nejdůleži-
tější události 
z pohledu ob-
čanů Prahy 3 
se dějí určitě 
v jejich osob-
ních životech 

a rodinách.
Z těch společenských mě po-
těšilo, že se opět daří Viktorce 
Žižkov, která se celkově sta-
bilizovala a v červnu postou-
pila do druhé ligy. Podařilo se 
zlepšit veřejný prostor Prahy 3, 
kde pomáhá projekt Čistá Troj-
ka, máme také nový Seifertův 
pomník a chystá se Antigraffi ti 
program. Oproti tomu za smut-
ně absurdní považuji, že celý 
rok pokračuje nelegální okupace 
budovy Kliniky v Jeseniově ulici.

Mojmír Mikuláš (SSO), 
opoziční zastupitel

Starostka a rektorka se shodují: Praha 3 je dobrá adresa
Dvě ženy ve významných funkcích. Starostka Vladislava Hujová řídí více nežli 70tisícovou 
městskou část Praha 3, rektorka Hana Machková vede VŠE, největší vysokou školu 
s ekonomickým zaměřením v ČR. Obě dávají své práci maximum, obě mají každý den program 
od rána do večerních hodin. 

Blížící se konec roku bývá 
důvodem k ohlédnutí se za 
vším, co nám uplynulé mě-
síce přinesly, i hodnocení 

toho, zda právě ony budou v našem 
pracovním a osobním životě těmi, 
které si máme dlouho pamatovat. 
„Rok 2016 byl pro mě přímo přelomo-
vý, a to jak v pracovním, tak v osobním 
životě. V lednu jsem byla Hospodářský-
mi novinami oceněna jako jedna z 25 
TOP žen Česka veřejné sféry, v dubnu 
mi francouzský prezident udělil nejvyš-
ší státní vyznamenání Řád čestné legie 
(Légion d´honneur), v srpnu se oženil 
můj mladší syn a v říjnu můj starší syn. 
A také máme nového hodného pejska. 
Byl to krásný rok,“ vyjmenovává rek-
torka VŠE Hana Machková. 

Pro starostku Prahy 3 Vladisla-
vu Hujovou byl letošek také na-
bitý událostmi. „Letos se podařilo 
uskutečnit řadu věcí, které jsme začali 

v minulosti. Jsem velmi ráda za novou 
žižkovskou dominantu, památník Jaro-
slava Seiferta. Veřejnost se poprvé zapo-
jila do rozhodování o svém okolí v rám-
ci participativního rozpočtu. Za úspěch 
považuji novou dohodu s Central 
Group, která zajistí, že na opuštěných 
plochách Nákladového nádraží Žižkov 
má vzniknout rezidenční zástavba, ve-
řejný park a moderní školka. Odstarto-
vali jsme Antigraffi  ti program, který se 
jeví jako nejúčinnější nástroj v boji s ile-
gálním sprejerstvím.“

Jak pro starostku Prahy 3, tak pro 
rektorku VŠE je vlastně jeden rok 
příliš krátká doba. Mnoho projek-
tů se od nápadu po realizaci kvůli 
různým schvalovacím procesům do 
dvanácti měsíců jednoduše nevejde, 
a tak pokračuje v roce následují-
cím. „V roce 2017 musíme na VŠE dokon-
čit implementaci novely vysokoškolské-
ho zákona, budeme se připravovat na 

mezinárodní institucionální akreditaci. 
Ve střední Evropě mají tuto akredita-
ci pouze čtyři univerzity, a pokud by se 
ji nám podařilo získat, ocitneme se na-
příklad ve společnosti Harvard Business 

School. A na podzim máme volby dě-
kanů na čtyřech fakultách a také volby 
rektorské,“ vypočítává rektorka VŠE 
Hana Machková. 

Napilno budou mít i radní a za-
stupitelé v Praze 3. „Už několik let usi-
lujeme o prodloužení výstupů z Hlav-
ního nádraží tak, aby jimi lidé mohli 
vystoupit přímo na Žižkov a na Vinohra-
dy. Na projektu budeme pracovat i příští 
rok, aby mohla jeho realizace začít v po-
lovině roku 2018,“ má jasno starost-
ka Prahy 3 Vladislava Hujová, která 
stejně jako mnoho občanů ze Žiž-
kova a Vinohrad či studentů Vysoké 
školy ekonomické považuje stávají-
cí napojení městské části na Hlavní 
nádraží za nevyhovující. Rektorka 
Machková tento projekt bezezbytku 
podporuje a se současným životem 
v Praze 3 je velmi spokojená: „Zdá se 
mi, že se Žižkov hodně změnil k lepšímu, 
je tady spousta možností pro společenský 

život a rozhodně už to není nebezpečná 
čtvrť, jak tomu bylo za dob mých studií.“

Jak starostka Hujová, tak rektor-
ka Machková považují Prahu 3 a 
VŠE za významné partnery. Na nám. 
W. Churchilla má VŠE univerzitní 
kampus a na Jarově koleje, kde bydlí 
téměř 3 000 studentů. Starostka Hu-
jová je členkou Správní rady VŠE, 
která například schvaluje rozpočet 
a strategický plán VŠE, a proto má 
o aktivitách školy dobrý přehled. 
„Jsem ráda, že starostka školu podporuje 
a že si rozumíme i lidsky,“ říká rektor-
ka Machková. Obě dámy se shodu-
jí na tom, že žijeme v krásném měs-
tě i zemi a Praha 3 je dobrá adresa 
pro všechny věkové skupiny a pro-
fese. Do nového roku pak přejí všem 
hodně zdraví a optimismu: „Tak ať 
se nám všem v naší dynamické Praze 3 
dobře daří!“. 
 Saša Kroucký 

Profesorka Machková je držitelkou Řádu 

čestné legie

LEDEN

•  Ohňostroj na Vítkově ohlásil nový rok 
• Praha 3 získala druhé místo v soutě-
ži Město pro byznys
• Praha 3 uzavřela partnerskou smlou-
vu se slovinskou Lublaní, podporují-
cí zápis Plečnikových děl na  seznam 
UNESCO

ÚNOR

• Proběhl 23. ročník Žižkovského ma-
sopustu 
• Zastupitelstvo schválilo návrh na or-
ganizaci veřejné urbanistické soutěže 
v lokalitě NNŽ
• Prezident Slovinska Borut Pahor 
 navštívil Vítkov a Kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně

• Veřejnosti byl představen participa-
tivní rozpočet

BŘEZEN

• Zastupitelstvo schválilo dotace pro 
rok 2016

DUBEN

• Projekt Čistá Trojka zahajuje činnost
• Vychází katalog neziskových organi-
zací Prahy 3
• Rozklikávací rozpočet umožňuje sle-
dovat hospodaření radnice 

KVĚTEN

• Vychází přehled dětských hřišť 
na Praze 3
• Žižkov si připomněl 135. výročí po-
výšení na město

• Generální ředitelka UNESCO Irina 
Bokovová navštívila ZŠ Lupáčova
• Konají se oslavy 700. narozenin 
 Karla IV.

ČERVEN

• Praha 3 přijala nová pravidla bytové 
politiky
• Pátý ročník Žižkovského pivobraní 
měl přes 20 tisíc návštěvníků
• Zastupitelstvo přijalo Smart City – 
koncepci chytrého města pro budoucí 
rozvoj Prahy 3 
• Byla vysazena 50. lípa slovinsko-čes-
kého přátelství na nám. J. z Poděbrad

ČERVENEC

• Slavnost Husité na  Vítkově – Hrrr 
na ně! připomněla bitvu z roku 1420
• Utkání o titul Mistra České republiky 
v Czech Bowlu na stadionu FK Vikto-
ria Žižkov 

SRPEN

• Začaly oslavy Pražského míru 

ZÁŘÍ

• Začaly dny Žižkovského kulturního 
dědictví 
• Vycházejí pracovní listy Cesty Pra-
hou 3
• Zastupitelstvo schválilo Nadační 
fond pro podporu realizace pavilonu 
Alfonse Muchy na  vrchu Vítkově pro 
Slovanskou epopej
• Proběhl 20. ročník Vinohradského 
vinobraní
• Odhalena plastika k uctění Jaroslava 
Seiferta, žižkovského rodáka, nositele 
Nobelovy ceny za literaturu
• Konala se studentská soutěž Lipo-
vá ratolest 
• Byla vyhlášena celostátní literární 
soutěž Seifertův Žižkov
• Začal Nekonvenční žižkovský podzim

ŘÍJEN

• Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
oslavilo 50 let
• Praha 3 získala ocenění v  soutěži 
Park desetiletí
• Modlitba za  domov v  KNSP připo-
mněla státní svátek 
• Majitelé nemovitostí dostali nabíd-
ku zapojit se do Antigraffi ti programu 
Prahy 3

LISTOPAD

• Svatomartinské slavnosti uvítaly 
sv. Martina na bílém koni
• Konal se festival Žižkov meets jazz
• Začal advent na Praze 3 a vánoční trhy

PROSINEC

• V  Atriu bude vyhlášen Dobrovolník 
roku 2016
• Proběhne adventní koncert na  ná-
městí J. z Poděbrad a bude vystaven 
Žižkovský betlém

PESTRÝ ROK 2016 NA TROJCE
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fórum

Rok 2016 přinesl ve školství Prahy 3 změny, kte-
rá mají pozitivní dopad na život našich školáků, 
jejich rodičů, ale i na učitele našich škol. 

Kapacitu ZŠ a MŠ má Praha 3 dostatečnou, 
ale připravujeme další navýšení kapacity ško-
lek. Vytvořiili jsme transparentní systém přijímání 
a vyhodnocování přihlášek do školských zaříze-
ní. V šesti ZŠ jsou otevřeny přípravné a speciál-
ní třídy. Pro školní jídelny jsme zajistili nutričního 
terapeuta, organizujeme semináře pro kuchařky 

Závěr roku, ačkoliv je paradoxně nazýván obdo-
bím klidu a míru, se pro většinu lidí se železnou 
pravidelností stává obzvláště stresovým obdo-
bím. K standardnímu pracovnímu vytížení se při-
dává předvánoční shon, nervozita ze stále ještě 
plného nákupního seznamu a venku zatím pa-
nuje počasí, ve kterém má člověk chuť tak ako-
rát zalézt do postele a být tam až do jara.

Pokud navrch k  tomu všemu ještě sledu-
jete veřejné dění, tak zcela vážně ohrožujete 
své zdraví. Ze všech stran se na  nás v  minu-
lých týdnech a měsících valily zprávy o oslavách 

Každoroční zpráva sdělovacích prostředků při-
šla letos druhou listopadovou neděli: Na Karlo-
vě náměstí zemřel v  pouhých 31 letech věku 
člověk bez domova, první v  nastupující zimě. 
Umrzl, a  to v  Praze ještě nenasněžilo a  tep-
lota nespadla pod mínus pět stupňů. Bez-
domovci umírají po  celý rok, po  celé období 
„svobody a úspěchů“ nového řádu české spo-
lečnosti od roku 1990. Starý řád práce a sociál-
ních jistot byl zatracen Listopadem 1989 a do-
sud je zesměšňován, ale nový řád produkuje 

Končící rok 2016 nám přinesl mnoho zajíma-
vých akcí, ať už se to týkalo kultury nebo star-
tu koncepce Smart City, neboli takzvaného 
Chytrého města, na Praze 3. V oblasti kultury 
se nám povedlo uspořádat festival Žižkovská 
loutka, který slavil velký úspěch u návštěvníků 
všech generací. Už nyní plánujeme datum dal-
šího ročníku tohoto festivalu na příští rok. Zá-
roveň ho hodláme zařadit po  bok našich tra-
dičních akcí. 

Výstavou v  KC Vozovna jsme počátkem listo-
padu zahájili kampaň Žižkov nezastavíš. Putovní 
výstava představuje 10 plánovaných developer-
ských projektů. Na  webu www.zizkovnezasta-
vis.cz jsou přehledně prezentovány informace 
o  dalších stavbách na  celém území Prahy 3. 
Web budeme nadále doplňovat a  aktualizovat 
i na základě vašich podnětů.

V  KC Vozovna proběhla také debata o  zá-
měru 5. etapy výstavby Metrostavu na Vackově. 

Nejenom že jarovské sídliště Chmelnice leží na 
okraji Prahy 3, povětšinou je bohužel i na okra-
ji zájmu politiků. Investice do veřejného prostoru 
v této oblasti jsou minimální, výjimkou je snad jen 
místní základní škola. A v  této situaci vládnoucí 
koalice zdejším obyvatelům zvěstuje následující 
zprávy – zavedení modrých zón, plánovaná vý-
stavba Domu sociálních služeb a narovnání ná-
jemních vztahů na kontejnerová stání.

Modré zóny v současné podobě neřeší pro-
blém parkování, lidé jsou jen nuceni si zaplatit 

s  praktickými ukázkami vaření zdravých jídel. 
Pro pedagogy pořádáme odborné semináře 
a kurzy. Vytváříme motivující podmínky pro prá-
ci pedagogů a zaměstnanců našich škol, včet-
ně možnosti přidělení obecního bytu. Školy vy-
bavujeme moderními technologiemi a  novými 
počítači s  požadovanými licencemi. Podporu-
jeme znovuzavedení pracovního vyučování, při 
této příležitosti jsme vytvořili dvě polytechnické 
učebny v ZŠ a MŠ J. Seiferta. Vydali jsme pra-
covní listy Cesty Prahou 3 pro žáky 2. až 5. roč-
níků ZŠ a  příští rok plánuji vydání pracovních 
listů pro II. stupeň ZŠ. Vyhlásili jsme celore-
publikovou literární soutěž Seifertův Žižkov pro 
žáky od 10 do 16 let. Zprovoznili jsme speciální 
webové stráky www.skolypraha3.cz.

Dovolte mi popřát Vám radostné vánoční 
svátky a  mějme na  paměti, že každé dítě prá-
vě v rodině má poznat šťastný a nezapomenutel-
ný pocit vřelosti a péče. Právě rodina vede děti 
k tvořivosti a důvěře hledět pozitivně do budouc-
nosti. 

28. října, o změnách ve složení vlády České re-
publiky, o  odchodu Británie z  Evropské unie, 
o amerických prezidentských volbách a o celé 
řadě dalších témat, ze kterých se zákonitě musí 
minimálně točit hlava. Žijeme zkrátka v  turbu-
lentní době, kdy lze jen stěží předpovědět, co se 
stane druhý den.

Ráda bych Vám na těchto řádcích i přes to 
všechno popřála klidný závěr roku a poprosila 
Vás všechny, abyste všechny strasti, ať už se tý-
kají blížících se svátků či skutečnosti, že Donald 
Trump zvítězil v  prezidentských volbách, hodili 
jednoduše za hlavu. Zkušenost velí, že se zkrát-
ka nic nejí tak horké, jaké se to uvaří. Ať už se 
někdo účastní oslav ve Vladislavském sále nebo 
ne, ať už dostane státní vyznamenání kdoko-
liv, ať už v Bílém domě sedí Donald nebo Hillary 
a  Britové jsou nebo nejsou součástí Evropské 
unie, slunce každý den vyjde na stejném místě 
a Země se vesele točí dál. Co je totiž na svě-
tě nejdůležitější, je udržet si stav psychického 
zdraví a pohody.

Tak hezké svátky a šťastný nový rok! 

nezaměstnanost a  chudobu neúspěšných lidí, 
vedoucí i  ke  ztrátě jejich domova. Záchranná 
sociální síť je děravá. Neexistence fungujícího 
státního systému návratu vyděděnců do  spo-
lečnosti a nedostatek sociálních zařízení a slu-
žeb obcí včetně bohatého hlavního města Pra-
hy nenahradí miliony korun dotací charitativním 
a  tzv. neziskovým organizacím. Už se blíží vá-
noční svátky, kdy nám opět televize ukáže zá-
běry, jak o  Štědrém dni charita a  arcibiskup 
hostí několik stovek chudých a primátorka vy-
dává polévku na  Staroměstském náměstí. Ale 
kolika z desítek tisíc bezdomovců bylo nabídnu-
to trvalé ubytování, rekvalifi kační kurz a pracov-
ní smlouva, a to dřív, než svůj život s námi, zatím 
šťastnějšími, vzdají a  přejdou do  opozice vůči 
společnosti se všemi negativy, které se členům 
společnosti nelíbí? Je na čase vrátit se k původ-
nímu výkladu hesla Velké francouzské revoluce 
„Volnost, rovnost, bratrství“, než bylo pokřiveno 
mamonem kapitálu. 

Velkou radost mi rovněž udělalo odhalení po-
mníku našeho držitele Nobelovy ceny Jaroslava 
Seiferta. Nesmíme zapomenout ani na  legendu 
Žižkova, Divadlo Járy Cimrmana, které v  letošní 
sezóně slaví půl století existence. Jsem si jist, že 
mu diváci zachovají přízeň nejen v příštím roce! 

Rovněž se nám nově podařilo na Prahu 3 při-
vést světoznámý Signal festival a uspořádat ce-
lou řadu dalších akcí pro děti i dospělé. Kulturou 
byl tento rok zkrátka nabitý a ani příští rok tomu 
nebude jinak. Akcí již máme připravených či roz-
plánovaných mnoho. Doufám, že se na  všech 
opět společně setkáme a o zábavu nebude nou-
ze. 

Kromě kultury jsme udělali ohromný krok v za-
vádění inovativních prvků tzv. chytrého města. 
V rámci programu Smart City se například testují 
parkovací senzory, které by vám měly usnadnit 
parkování. Nebudete již zkrátka muset doneko-
nečna objíždět bloky při hledání volného místa. 
Tento projekt bych rád v příštím roce ještě rozšířil.

Přeji vám všem pohodové prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do nového roku. 

Vysoká účast veřejnosti opět potvrdila, že in-
formovanost místních o  chystaných stavbách 
v naší čtvrti je nedostačující. Veřejnost se o nich 
předem dozvídá výjimečně, často až při zahá-
jení stavby, kdy již na veřejnou debatu nezbývá 
prostor. Na  tyto kauzy dlouhodobě upozorňu-
jeme a suplujeme tak nečinnost radnice, která 
má řadu nástrojů takové aktivity vyvíjet. Na pa-
nelu se potkali za  Metrostav Dev. O. Buršík, 
za opozici O. Rut, architekt P. Kučera a sociální 
geografka M. Pixová. Za  vládnoucí koalici po-
zvání přijala také starostka V. Hujová, ta však 
následně odmítla (jako její další kolegové). Rad-
nice „shodou okolností“ ve stejný čas zorgani-
zovala vlastní debatu k jinému projektu. V rám-
ci omluvenek padla výhrada k  političnosti naší 
akce. Navzdory častým tvrzením o tom, jak se 
své agendě vládnoucí strany věnují apoliticky, je 
ve skutečnosti každé jejich rozhodnutí či aktivita 
prováděním politiky. Jak později debatující kvi-
tovali, diskuse byla vedena kultivovaně, profesi-
onálně a „překvapivě“ také nestranně. 

za parkovací kartu, aniž by měli garantované 
parkovací místo. Jinak řečeno, tahání peněz 
z kapes lidí.

Pozemek v ulici K Lučinám má dle plánů vlád-
noucí koalice posloužit stavbě Domu sociálních 
služeb – Alzheimer centra. Asi by tento projekt 
místní nepobuřoval, pokud by nebyly zveřejněny 
studentské návrhy a na základě nich zjištěno, že 
plánovaná kapacita má být 120 lůžek, vzhledem 
k okolní zástavbě předimenzovaná. 

V  roce 2010 radnice vybudovala na svých 
pozemcích kontejnerová stání pro místní SVJ, 
ale nájem za ně nikdy nepožadovala. Dnes zcela 
správně chce tyto nájemní vztahy vyřešit, avšak 
sprostě do ceny nájmu započítává i pořizovací 
cenu stání, ačkoliv jeho potřeba a podoba nikdy 
nebyla konzultována.

Kumulace všech zmíněných témat samozřej-
mě vyvolává u části obyvatel vlnu nevole, snad 
radnice tyto signály včas zachytí.

Přeji všem krásný adventní čas, hezky pro-
žité Vánoce a věřím, že v roce příštím budu mít 
nejenom pro obyvatele sídliště Chmelnice pozi-
tivnější zprávy. 

Dobrá rodina a škola je cestou k dobré budoucnosti

Turbulentní doba? To chce klid

Umíral s pocitem svobody?

Ohlédnutí za rokem 2016 a předsevzetí do budoucna

Výstava Žižkov nezastavíš a debata 
o budoucnosti Vackova

Sídliště Chmelnice

Jaroslava Suková / TOP 09

Irena Ropková / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Lukáš Haupt / Žižkov (nejen) sobě

Tomáš Štampach / Svobodní
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důležité informace

místo datum a čas

Křivá 15   1. 12. 2016 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská   3. 12. 2016 09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova   3. 12. 2016 10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková   6. 12. 2016 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická   6. 12. 2016 14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách   7. 12. 2016 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí   7. 12. 2016 15:00–19:00

Tachovské náměstí   8. 12. 2016 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 10. 12. 2016 09:00–13:00

nám. Jiřího z Lobkovic 10. 12. 2016 10:00–14:00

nám. Barikád 13. 12. 2016 13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 13. 12. 2016 14:00–18:00

Buková x Pod Lipami 14. 12. 2016 13:00–17:00

Jeseniova 143 14. 12. 2016 15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 15. 12. 2016 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 17. 12. 2016 09:00–13:00

Křivá 15 17. 12. 2016 10:00–14:00

Přemyslovská x Sudoměřská 20. 12. 2016 13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 20. 12. 2016 14:00–18:00

V Zahrádkách x Květinková 21. 12. 2016 13:00–14:00

Ambrožova x Malešická 21. 12. 2016 15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 22. 12. 2016 15:00–19:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Důležité upozornění
Na  základě rozhodnutí zastupitelstva 
MČ Prahy 3 Vám tímto oznamujeme 
důležitou změnu, která se týká všech 
občanů MČ Prahy 3, kteří bydlí v by-
tech v majetku městské části. Činnos-
ti týkající se správy bytových a  neby-
tových jednotek přebírá od  1. ledna 
roku 2017 společnost Správa zbytko-
vého majetku MČ Praha 3 a.s. (SZM 
MČ P3 a.s.), kde 100% vlastníkem této 
společnosti je Městská část Praha 3. 
Společnost bude provozovat činnosti, 

které přímo souvisejí se správou majet-
ku MČ, čímž bude zajištěna kvalita po-
skytovaných služeb pro všechny obča-
ny bydlící v městských bytech. 

Stávající zaměstnanci, kteří do-
posud vykonávali správu, přecháze-
jí do  této společnosti. Kanceláře zů-
stávají na adrese Olšanská 7, Praha 3 
v přízemí, kde se nachází také poklad-
na, ekonomické oddělení a  v  prvním 
patře bude Domovní správa (předpis, 
evidence, provoz). Všechna telefonní 

čísla zůstávají stejná. Mailové adresy 
jsou přesměrovány na nové ve formátu 
prijmeni@szmpraha3.cz. Čísla účtů pro 
zasílání nájemného a služeb se nemění. 
Veškerá spojení, jména a mailové adre-
sy budou do konce roku 2016 vyvěše-
ny v domech.

Věříme, že budete se službami spo-
kojeni. 

-red-

Informace k připravovanému projektu 
Městská část Praha 3 kompostuje
Na  základě výsledků ankety Domá-
cí kompostéry zdarma, která proběhla 
v měsíci září tohoto roku v Radničních 
novinách, připravila městská část Pra-
ha 3 ve spolupráci s Institutem cirkulární 
ekonomiky, z.ú., projekt, který je zamě-
řený na předcházení vzniku odpadů for-
mou podpory domácího kompostování. 
Pokud bude žádost o  dotaci na  pro-
jekt Městská část Praha 3 kompostu-
je přijata, bude projekt spolufi nancován 
z fondů Evropské unie a Státního fondu 
životního prostředí České republiky pro-
střednictvím Operačního programu Ži-
votní prostředí.

V  lednovém vydání Radničních no-
vin bude uveřejněna přihláška k  účasti 
na tomto projektu. K účasti se se může 
přihlásit každý, kdo splní následující 
podmínky:
•  o kompostér může zažádat pouze 

občan s trvalým bydlištěm v Pra-
ze 3 nebo majitel domu, který se 

nachází na  území městské části 
Praha 3;

•  každý občan nebo právnická oso-
ba, která splňuje výše uvedenou 
podmínku, musí mít k  dispozici 
pozemek ve svém vlastnictví nebo 
v pronájmu, na který bude možno 
kompostér postavit tak, aby měl 
kontakt se zemí (kompostér nemá 
dno);

•  kompostér nemůže být součás-
tí sběrného místa na  separovaný 
odpad;

•  provoz kompostéru nebude zajiš-
ťovat MČ Praha 3, o  jeho provoz 
a vyvážení kompostu se stará kaž-
dý, komu bude kompostér předán 
na  základě smlouvy o  výpůjčce 
a  následném darování (výpůjčka 
bude na dobu 5 let a po této době 
přechází kompostér do osobního 
vlastnictví žadatele). 

-red-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
A JUBILEJNÍ SVATBY

Přihlášky na rok 2017 posílejte k rukám Jany Křivonoskové, 
Lipanská 14, 130 00, Praha 3
tel.:  222 116 349, e-mail janakr@praha3.cz.

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápisy do základních škol se konají 4. a 5. dubna 2017 – jejich přehled přinese břez-
nové číslo Radničních novin. 

Zápisy do mateřských škol se konají 16. a 17. května 2017 – jejich přehled přinese 
dubnové číslo Radničních novin. 

DOBROVOLNÍK ROKU 2016
Ocenění kandidátů vybraných v rámci soutěže Dobrovolník 
roku se koná 6. prosince během slavnostního večera, který 
startuje v 18.00 hodin v síni Atrium na Žižkově. S vítězi vás 
seznámíme v příštím čísle Radničních novin.

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. 

Tříděný odpad v městské části Praha 3
Svoz a úklid sběrných míst zajišťuje 
v Praze 3 svozová fi rma AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s.r.o. Na  jednotli-
vých sběrných místech je svoz komodit 
zajišťován v  rozmezí 2krát – 6krát týd-
ně, podle míry využití kontejnerů. Svoz 
je zajišťován v časovém rozmezí 6.00–
14.00 hodin. 

MČ Praha 3 se v rámci zajištění zlep-
šení úklidu sběrných míst dohodla se 
svozovou fi rmou AVE CZ na posunu-
tí začátku úklidu a to z 6.00 hodiny na 
5.00 hodinu ranní. Problémem je vždy 

pondělí. U míst, která se uklízí pondělí-
-pátek, se za víkend nashromáždí velké 
množství odpadu, uklidit a odvézt se-
braný odpad tak zabere více času. 

Sběrná místa tříděného odpadu ve-
lice často obyvatelé používají k ukládání 
veškerého odpadu z domácností.

Magistrát hlavního města Prahy při-
chází s  upozorněním pro občany, že 
odkládání odpadů mimo sběrné nádo-
by a znečišťování stanoviště sběrných 
nádob je hodnoceno jako přestupek 
proti veřejnému pořádku a může být 

postihováno pokutou až do výše 50 000 
Kč. Veškerá sběrná místa budou opat-
řena upozorňující tabulkou, kterou vy-
dal Odbor ochrany prostředí MHMP. 
Odpad, který nepatří do separovaného 
odpadu lze odložit ve sběrném dvo-
ře, nebo je možno využít velkoobjemo-
vé kontejnery, které jsou rozmístěny po 
území Prahy 3 v daném harmonogramu 
http://www.praha3.cz/samosprava/ob-
lasti/zivotni-prostredi/odpady/velkoob-
jemove-kontejnery. 

-red-

Kam můžete 
odložit nepotřebné 
vánoční stromky 
Vánoční stromky lze odkládat vedle 
popelnic na směsný odpad vždy 
v den, kdy se nádoby vyvážejí. Stejně 
tak je lze odložit ve sběrnách dvorech. 
Vánoční stromky nepatří ke stání ná-
dob na tříděný odpad. Děkujeme, že 
nám pomůžete k zachování hezkého 
prostředí v naší městské části. 

www.szmpraha3.cz

„Vánoční“ kontejnery 2016 hrazené MČ Praha 3  
Stanoviště datum přistavení datum stažení

Ambrožova - Malešická pátek – 16. 12. 2016 sobota – 17. 12. 2016

Koněvova - V Jezerách pátek – 16. 12. 2016 sobota – 17. 12. 2016

Soběslavská - Hollarovo náměstí pátek – 16. 12. 2016 sobota – 17. 12. 2016

Tachovské náměstí (u tunelu) pátek – 16. 12. 2016 sobota – 17. 12. 2016

Na Vrcholu - V Domově sobota – 17. 12. 2016 neděle – 18. 12. 2016

náměstí Jiřího z Lobkovic - proti č.11 sobota – 17. 12. 2016 neděle – 18. 12. 2016

náměstí Barikád sobota – 17. 12. 2016 neděle – 18. 12. 2016

Kostnické náměstí - Blahníkova sobota – 17. 12. 2016 neděle – 18. 12. 2016

Buková - Pod lipami 54 pátek – 9. 12. 2016 sobota – 10. 12. 2016

Jeseniova 143 pátek – 9. 12. 2016 sobota – 10. 12. 2016

Přemyslovská -Orlická pátek – 9. 12. 2016 sobota – 10. 12. 2016

Sudoměřská - Křišťanova pátek – 9. 12. 2016 sobota – 10. 12. 2016

Křivá 15 sobota – 10. 12. 2016 neděle – 11. 12. 2016

Přemyslovská - Sudoměřská sobota – 10. 12. 2016 neděle – 11. 12. 2016

U Rajské zahrady - Vlkova sobota – 10. 12. 2016 neděle – 11. 12. 2016

V zahrádkách - Květinková sobota – 10. 12. 2016 neděle – 11. 12. 2016
  
Tyto kontejnery budou přistaveny vždy nejpozději do 12.00 hodin daného dne a odvezeny následující den během do-
poledne. 
Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a vhazovali pouze objemný  odpad.
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„Protože jsem zatvrzele zapíral, dostal 
jsem ,jen‘ deset let,“ říká Eduard Marek
Skaut tělem i duší Eduard Marek je rodilý Žižkovák, který prožil snad všechny útrapy všech 
režimů. Účastník druhého a třetího odboje, nositel nejvyšších skautských, odbojářských 
vyznamenání a medailí oslaví příští rok kulaté 100. narozeniny a při té příležitosti hodlá 
věnovat Žižkovu knížku svých vzpomínek. 

Jaký byl Žižkov skoro před sto lety?
Jsem čistokrevný Žižkovák. Narodil 
jsem se zde a bydlel na Havlíčko-
vě náměstí. Nejvíc jsme si jako děti 
hráli na náměstí a v ulici Jakoubko-
vě, která se dnes jmenuje Sabinova. 
Aut moc nebylo, tak šlo hrát fotbal 
přímo v ulicích.  

Je pravda, že ke skautingu jste se 
dostal přes kostel sv. Prokopa?
Ministroval jsem tam a páter Kle-
ment založil takovou družinu, což 
byl první krok k tomu, udělat z nás 
skauty. Takových družin bylo na za-
čátku Československa několik tisíc.

Vzpomenete si, kam vedla vaše 
první výprava?
Na Žižkově jsme založili skautskou 
družinu, s ní jsme jeli na tábor u Be-
luši na Slovensku. Tábor vedl uči-
tel Macek. Tak jsme mu hned složili 
písničku: Macku, macíčku, ty vůdce 
náš, ty velký kříž s námi máš, my ti 
za to všichni věrni zůstanem, my si 
na tebe v dáli v Čechách často vzpo-
menem. Příští rok jsme již tábořili 
samostatně.

Jakou máte největší vzpomínku na 
skauting?
Na setkání jamboree v Anglii. Bylo 
nás asi 40 tisíc. Neskutečný zážitek.

Pomohl vám skauting k  překoná-
ní životních útrap, které jste musel 
prožít?
V kriminále mi určitě moc pomohl. 
Skaut má nejen vlastní regule a po-
vinnosti, ale také zákon pomáhat, 
kde je třeba. A to bylo i v případě 
pronásledovaných Židů za války. 
Zapojil jsem se do pomoci židov-
ské obci, ale nakonec se na to při-
šlo. Bylo to ale hned na začátku vál-
ky, kdy Němci všude vítězili, takže 
se o nás ještě tolik nestarali. Za styk 
se Židy ale byl koncentrák na dva 
roky. Můj obhájce mi řekl: „Nechte 
to na mě, já jim něco napovídám, to 
jsou Němci jak poleno. Vy jim nic 
neříkejte.“ Napovídal jim, že jsem 
se s Židy stýkal jen kvůli obcho-
du. Tak jsem dostal jen tři měsíce 
žaláře. Nebyl jsem hrdina, že jsem 

skončil v koncentráku. Byl to můj 
první kriminál. Když jsem se vrátil, 
vše bylo rozpuštěné: skauti, Sokol, 
jen Dělnickou tělocvičnou jedno-
tu nechali. Na Žižkově vedl Honza 
Vlach mládež na Ohradě a pozval 
mě, že budeme dělat tajně skauting, 
a fungovali jsme tak do konce války. 
Jinak skauting mě naučil jíst stříd-
mě a přežít nesnáze, což se mi hodi-
lo do života, co mě čekal. Měli jsme 
jen dva roky povoleného skautingu 
a dvacet let jsme ho dělali ilegálně 
– a to jak po válce, tak v normali-
zaci. Scházeli jsme se v jiných orga-
nizacích, i tábory byly zatajované. 
Schovávali jsme se pod názvy jako 
Klub turistů apod.  

Po válce přišly další rány osudu…
Nejhůř bylo po Únoru, když komu-
nisti provedli puč. Řekli jsme si, že 
musíme něco dělat, a tak vznikla 
značka DEB – Doktor Edvard Be-
neš. Byli jsme napojeni na Mostec-
kou skupinu, která měla na staros-
ti kromě jiných akcí převádět přes 
hranice vládní činitele. V té době 
dostali do bezpečí kancléře prezi-
denta pana Smutného s celou ro-
dinou. Čekali jsme na další poky-
ny od francouzské skupiny vedené 
generálem Prchalou. Poslali k nám 
agenta, který bydlel u nás v bytě 
v Karlíně. Když nás začali zatýkat, 
stále u mě bydlel, protože si mys-
lel, že o něm nevědí. Pak ale udělali 
prohlídku, a bylo to. O tu naši sku-
pinu jim ale ve skutečnosti nešlo. 
Šlo jim o Horákovou, kterou potře-
bovali příkladně potrestat. Takže 
všechny podobné skupiny – okolo 
200 lidí – rozdělili do 20 skupin 
a navlékli na Horákovou. Jelikož se 
s ní agent sešel, o čemž jsme ani ne-
věděli, dostali jsme také příkladné 
tresty. Prokurátor mi navrhoval 25 
let až doživotí. Protože jsem zatvr-
zele zapíral, dostal jsem „jen“ deset 
let. Po sedmi letech mě pustili na 
podmínku. Moje manželka dostala 
ještě o rok navíc kriminálu – byla 
totiž přímo s agentem v bytě a zapí-
rat nemohla.

Před nedávnem jste vydal knížku 
Všechny boží cesty jsou nevyzpy-
tatelné. Překvapilo mě, kolik je tu 
romantických příběhů a pověstí.
Knížka je založená na vyprávění 
mého tatínka. Původně jsem zamýš-
lel vydat povídání o Karlu IV., kte-
rý měl letos 700. výročí. Redaktor-
ka, která mi pomáhala s vydáním 
knížky, doporučovala, abych začal 
rovnou tatínkem, který vzpomínal 
na francouzské vojáky. Na tohle 
jsem se připravoval již v kriminále. 
Dělal jsem si průběžně poznámky 

a posílal je synovi domů. Před osm-
nácti lety vyhazoval můj kluk ze 
své práce staré počítače, tak mi je-
den věnoval a já se na něm učil jako 
na psacím stroji a přepsal původní 
poznámky. Některé pověsti jsou ta-
tínkovy, jiné mé. Karla IV. jsem si 
předělal po svém. Nechtěl jsem to 
ani vydat, ale paní redaktorka byla 
nadšená. A i z mého okolí mám po-
zitivní odezvu. K mému stoletému 
výročí pak vyjdou pro Žižkov moje 
vzpomínky. Vyprávění se bude tý-
kat především toho, jak to v téhle 
čtvrti vypadalo. 

Martin Hošna

rozhovor

Eduard Marek v doprovodu starostky Prahy 3

Eduard Marek (nar. 1917) se 
narodil na Žižkově v Chelčického 
ulici. Patří k zakladatelům 
skautingu v Praze 3. Byl členem 
ministrantské organizace Legio 
Angelica, kterou vedl páter 
Klement z kostela sv. Prokopa, 
poté se z ní stala skautská 
organizace pod dohledem 
A. B. Svojsíka. Působil jako 
předseda obvodní rady Junáka 
Prahy 2 a je členem Svojsíkova 
oddílu a Skautského oddílu 
Velena Fanderlíka. Angažuje se 
ve Společnosti křesťanů a Židů, 

Konfederaci politických vězňů, 
je držitelem mnoha skautských 
vyznamenání a medailí za 
svoji činnost v druhém a třetím 
odboji. Během druhé světové 
války byl vězněn za pomoc 
Židům. Komunistický aparát ho 
odsoudil na 10 let k nuceným 
pracím za působení v ilegální 
organizaci DEB – Doktor 
Edvard Beneš, která měla za 
cíl převádět z Československa 
stíhané vládní činitelé. Příští rok 
oslaví sté narozeniny.

     Skaut má nejen 
vlastní regule 
a povinnosti, 
ale také zákon 
pomáhat, kde je 
třeba

”
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

MČ Praha 3 po delší době znovu ote-
vírá prostory Informačního centra Pra-
ha 3, které z důvodu rekonstrukce su-
terénních prostor bylo zavřené.
Od 1. prosince otevíráme přízemí Info-
centra, suterénní prostory budou ote-
vřeny začátkem příštího roku. Otevírací 
doba se nemění: Po, St 9–19 hod. Út, 
Čt, Pá 9–16 hod.
Na  rozšířený Žižkovský betlém se 
můžete podívat od  začátku prosince 
do konce ledna. 
Dne 6. 12. 2016 bude v  prostorách 
Informační centra na  adrese Milešov-
ská  1, Praha 3 zahájen provoz Pora-
denského centra odboru živnostenské-
ho. Činnost a služby zde poskytované 
budou zajištovány pracovníky živnos-
tenského odboru, a  to každé úterý 
v čase od 09:00 do 12:00 hodin. 
14. 12. od  10 do  17 hodin – v  rámci 
programu Zdraví na  Trojce proběhne 
bezplatné měření parametrů zdraví – 
krevního tlaku, tuku, cukru, atd.
Na začátku příštího roku pro Vás chys-
táme otevření nové Galerie Toyen, která 
se bude nacházet v  suterénních pro-
storách. 

Od února 2017 proběhne každý měsíc 
výstava významného výtvarníka, který 
má souvztažnost s Prahou 3.

 

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
 1. čt 19.30 Š. Heřmánková 

– soprán a sbormistr, 
M. Laštovka – trubka, 
D. Wichterlová – hoboj, 
D. Matznerová – varhany 
a komorní smíšený sbor 
„Gaudium Cantorum.“

 4. ne 16.00 a 18.30 Štědrej večer 
nastal

 5. po 19.30 Maurice Ensemble
 7. st 19.30 Pražské kytarové kvarteto
 9. pá 19.30 Eric Lemarquis (F) – 

klavírní recitál
10 so 15.00 Ivan Ženatý – housle, 

Stanislav Bogunia – klavír
12. po 19.30 Vánoce s Karmínou
13 út 19.30 Vánoční Setkání se sou-

borem Musica  Bohemica

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.

 1. čt 20.30 Nick Cave: One More 
Time With Feeling

 5. po 20.30 NT Live | Frankenstein
 6. út 20.30 FAMOSFÉRA – stu-

dentské fi lmy z FAMO 
v Písku

 8. čt 20.30 Deus ex Anima 2. – fi l-
my katedry animace FAMU

10. so 18.45 MET: Live in HD | Lás-
ka zdaleka

12. po 18.00 a 21.00 Ladislav Zibu-
ra: Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty

15. čt 19.45 NT Live | Země 
nikoho

19. po 20.30 Aero Naslepo
20. út 18.45 NT Live | Hamlet
24. so 20.00 Ježuch v Aeru

Jarmusch v Aeru
28. st 18.00 Trvalá dovolená, 

20.30 Tajuplný vlak
29. čt 18.00 Podivnější než ráj, 

20.30 Mrtvý muž
30. pá 18.00 Kafe a cigára, 

20.30 Mimo zákon
31. so 17.30 Noc na Zemi, 

20.30 Paterson

Projekce pro seniory – každé úte-
rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30
http://www.kinoaero.cz/cz/cykly-
-festivaly/67/Bio-Senior/
 1. čt 13.30 Bratříček Karel
 6. út 10.00 Toni Erdmann
 8. čt 13.30 Červená želva
15. čt 13.30 Naše poslední 

tango
20. út 10.00 Příchozí
22. čt 13.30 Muž jménem Ove
27. út 10.00 Začít znovu
29. čt 13.30 Anthropoid

16. pá 17.00 a 19.30 Štědrej večer 
nastal

18 ne 17.00 a 19.30 Česká mše 
vánoční J. J. Ryby

19. po 19.30 Edel Sanders –  soprán, 
Vartan Agopian – klavír 
a hosté

20. út 19.30 Michal Hromek  Consort
21. st 19.00 Soubor historických ná-

strojů Rožmberská kapela
22. 18.00 Vánoce se souborem Linha 

Singers

 VÝSTAVY
24. 11. – 20. 12. 2016 Jiří Liška – „Co 
jsem viděl a četl“ – obrazy.

 

 

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 progra-
mu 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.
 2. pá 10:00 Rodičovský klub Vo-

zovna
 2. pá 19:00 Cirkus Žebřík: Leonar-

do da Vinci aneb Život, dílo 
a smrt v jedné hodině

 3. so 15:00 Divadlo Krab: Tučňá-
kův výlet

 4. ne 16:00 – 19:00 Mikulášská ve 
Vozovně

 6. út 16:00 – 18:00 Výtvarná 
Mikulášská dílna se Sofi í 
Švejdovou

 7. st 10:30 LouDkové divadélko: 
Pohádka kouzelný les
a Loupežnická pohádka

 7. st 16:00 Fresh Senior: Praha 
Václava Havla

 7. st 19:00 Vánoční koncert Zuzany 
Stirské a Fine Gospel Time

 8. čt 10:00 Zpívání s harmonikou
 8. čt 17:00 Anička a letadýlko: Pří-

běh dědka Všudefouse
 9. pá 16:00 – 18:00 Remedium: 

Tančíme v kruhu. Adventní 
setkání.

10. so 10:00 – 12:00 Kreativní dílna 
s korálky. Zdobíme vánoční 
stromeček ve Vozovně vol. 1

10. so 16:00 Anička a letadýlko: 
Frutti di mare

12. po 15:00 Jak úspěšně (ne)
stárnout

13. út 17:00 Toymachine: Sněhová 
královna

14. st 10:30 LouDkové divadélko: 
Pohádka o perníkové cha-
loupce

14. st 16:00 Fresh Senior: Předvá-
noční zastavení se sborem 
Houftet

14. st 19:00 Vánoce s harfovou 
princeznou

15. čt 17:00 Vánoční výtvarná dílna 
se Sofi í Švejdovou. Zdobí-
me vánoční stromeček ve 
Vozovně vol. 2

16. pá 10:00 Rodičovský klub Vo-
zovna

16. pá 15:00 – 18:00 Vánoční výtvar-
ná dílna se Sofi í Švejdovou. 

Zdobíme vánoční strome-
ček ve Vozovně vol. 3

17. so 16:00 Toymachine: Betlém
19. po 15:00 – 17:00 Vánoční 

výtvarná dílna se  Sofi í 
Švejdovou. Zdobíme 
vánoční stromeček ve 
Vozovně vol. 4

20. út 17:00 Česká a světová ad-
ventní a vánoční hudba

21. st 16:00 – 19:00 Den vánoč-
ních otevřených dveří ve 
Vozovně

22. čt 19:00 Jan Jakub Ryba: 
Česká mše Vánoční: „Hej, 
mistře“

 

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zdjc.cz

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

možné objednávat vstupenky.

 1. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krát-
kozraký | Divadlo Járy 
Cimrmana

 2. pá 19:00 Čtyři vraždy sta-
čí, drahoušku! | Divadlo 
AQUALUNG

 3. so 19:00 Frida K. | 3D company

 4. ne 19:00 Afrika | Divadlo Járy 
Cimrmana

 6. út 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 
Járy Cimrmana

 9. pá 19:00 Muži ve zbrani aneb 
Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! | Divadlo AQUA-
LUNG

10. so 19:00 Čechov vs. Tolstoj 
aneb Manželská zkouška | 
3D company

11. ne 11:00 Dražba ve prospěch 
veřejné sbírky Zvon Václav

11. ne 16:00 a 19:00 Vražda v sa-
lónním coupé | Divadlo 
Járy Cimrmana

12. po 19:00 Smích zakázán | 
3D company

13. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 
Cimrmana

14. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy 
Cimrmana

16. pá 19:00 Ideální pár | TEĎ! 
Divadlo

17. so 19:00 Noc tribádek | 
3D company

18. ne 19:00 Vyšetřování ztráty 
třídní knihy | Divadlo Járy 
Cimrmana

19. po 19:00 Figaro, lazebník sevill-
ský | Divadlo AQUALUNG

20. út 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

21. st 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

22. čt 19:00 Barrandovský swing 
– premiéra | Mertopol Art 
Production

27. út 19:00 Spojovací dveře – 
Pražská premiéra | Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

28. st 19:00 The Conquest of the 
North Pole | Cimrman Eng-
lish Theatre

30. pá 19:00 Dobrý proti severáku 
– premiéra | 3D company

Baby Bio 
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.
Aktuální program na  www.kinoaero.
cz.

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

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

 1. čt 20.00 TROS SKETOS
 2. pá 19.30 VÁNOČNÍ RESPEKT 

FESTIVAL 2016
 3. so 19.30 KRUCIPÜSK
 4. ne 19.30 JASNÁ PÁKA
 5. po 19.30 JASNÁ PÁKA
 8. čt 19.30 THE PROSTITUTES
10. so 19.30 VASILŮV RUBÁŠ – 

křest CD
11. ne 19.30 BOHUSLAV MARTINŮ: 

ŽENITBA & DVAKRÁT 
ALEXANDR

12. po 18.30 ZRNÍ – 15 LET 
(VOL. 1), SPECIÁLNÍ HOST 
POROK KARPO /Tibet, CH

13. út 18.30 ZRNÍ – 15 LET (VOL. 2), 
SPECIÁLNÍ HOST POROK 
KARPO /Tibet, CH

14. st 19.30 CALM SEASON
16. pá 19.30 JANA URIEL 

KRATOCHVÍLOVÁ & 
ILLUMINATI.CA

17. so 19.30 ATARI TERROR + 
TRAUTENBERK

18. ne 15.00 KAŠPÁREK 
V ROHLÍKU

19. po 19.30 LENKA DUSILOVÁ & 
BAROMANTIKA

20. út 19.00 VÁNOČNÍ KOLEKCE 
PALÁCE AKROPOLIS 
– VEČER SE ZNÁMÝMI 
PÍSNIČKÁŘI

19. po 17.00 NOC DIVADEL: 
ZDRAVOTNÍ KLAUN 
V PALÁCI AKROPOLIS

21. st 20.00 SPITFIRE COMPANY 
– VLADIMIR MACBETIN 
(PRAŽSKÁ DERNIÉRA)

22. čt 19.00 AKROPOLIS MULTI-
MEDIALE: EIVIND AARSET 
BAND /NO + LIVE REMIX 
FLOEX /CZ

DIVADLO PRO TANEC

 2. pá 20.00 Constellations I. Before 
I Say Yes

 4. ne 19.00 METAFORY DANCE

 5. po 17.00 Mikulášská nadílka

 6. út 20.00 KOREKCE

 8. čt 20.00 YOU ARE HERE

 9. pá 20.00 Mah Hunt

11. ne 16.00 Mezi námi

16. pá 20.00 YOU ARE HERE

20. út 20.00 Krajiná Premiéra

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
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Ohlédnutí za rokem 
úspěšné spolupráce 
Prahy 3 a organizace 
Fresh senior

Městská část již delší dobu úspěš-
ně spolupracuje s organizací Fresh 
senior. Díky tomu se jí daří pořádat 
pro seniory řadu zajímavých akcí 
a tak je aktivně zapojovat do dění 
v  naší městské části. Pojďme si 
připomenout, co všechno zajíma-
vého se tento rok událo. 

„Největší akcí roku, kterou pořádala or-
ganizace Fresh senior společně s městskou 
částí Praha 3, byl Fresh senior festival,“ 
říká zástupce starostky Alexander 
Bellu. „Festival se konal v polovině červ-
na a účastnilo se jej mnoho osobností 
z oblasti kultury. Senioři si měli možnost 
poslechnout koncert Banjo bandu Ivana 
Mládka, zhlédnout divadelní představe-
ní Haff Studia či módní přehlídku i60.cz 
Senior Fashion,“ dodává Bellu. Během 
celého odpoledne probíhaly odborné 
přednášky a nabídka volnočasových 
aktivit. Pro návštěvníky bylo zdarma 
připraveno sociální, fi nanční, zdra-
votní a právní poradenství. Ještě dří-
ve – v lednu – byla uspořádána be-
seda Vzpomínky Karla Ellingera, a to 
k mezinárodnímu dni památky obětí 
holocaustu. Jeho příběhem se inspi-

roval režisér Steven Spielberg ve fi l-
mu Schindlerův seznam. 

Členové Fresh senioru mají mož-
nost se účastnit po celý rok kultur-
ních akcí. Letos to byl cyklus Zlatá 
šedesátá, který nabídl setkání s český-
mi umělci. Na začátku roku se konalo 
několik setkání s hercem, zpěvákem 
a moderátorem Karlem Štědrým. Ná-
sledně v rámci cyklu vystoupil i býva-
lý člen divadla Semafor Jiří Helekal 
a Pavlína Filipovská. Nepředstavo-
vali se ale jen čeští umělci. V březnu 
vystoupil pařížský kytarista Alexandr 
Glize, který přinesl akustický koncert 
v rytmu latino a fusion od klasiky až 
po rock’n’roll. „V rámci Filmového klu-
bíčku Ondřeje Suchého jsou v KC Vozov-
na pravidelně promítány fi lmy. Filmový 
klubíček jsou besední setkání, ve kterých 

se Ondřej Suchý setkává s fanoušky fi l-
mových herců, s milovníky starých fi lmů 
a starých kin. Vždy mě velmi těší hojná 
účast,“ říká Alexander Bellu. Hlavní 
součástí těchto besed jsou ukázky ne-
známých krátkých fi lmů, které divá-
ci hned tak neuvidí ani v kinech, ani 
v žádné z televizí.  

Pro seniory jsou ve spolupráci 
se zástupci starostky Alexanderem 
Bellu a Lucií Vítkovskou pořádá-
ny také exkurze do státních insti-
tucí. V letošním roce měli možnost 
navštívit Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu České republiky nebo 
magistrát hlavního města Prahy 
a rezidenci primátorky. V listopadu 
si prohlédli reprezentační prostory 
radnice Prahy 3.  

Jan Novotný

Žižkov meets jazz znovu nabídl muzikantskou elitu
14. ročník festivalu Žižkov Meets 
Jazz, který ve spolupráci se 
100PROmotion pořádala městská 
část Praha 3, připravil příznivcům 
kvalitní muziky prostřednictvím 
série koncertů renomovanou 
mezinárodní jazzmanskou spo-
lečnost. Během několika večerů 
se předvedli například Jiří Stivín, 
Jana Koubková nebo Beata Hla-
venková. 

Letošník ročník odstartoval 14. lis-
topadu koncertem sdružení Jaro-
mír Honzák Quintet v Kině Aero. 
V průběhu dalších jazzových veče-
rů pak mohli milovníci žánru slyšet 
Jiřího Stivína a Jaroslava Šindlera, 
Swing Trio Avalon, Janu Koubko-
vou s Ondřejem Kabrnou, Beatu 

Hlavenkovou a mnohé další hudeb-
níky v kině Aero, Galerii pod rad-
nicí, v Atriu, Venuši, KC Vozovna, 
ale třeba i v hospodě U vystřele-
nýho oka. „Pro letošní ročník jsme se 
snažili vybrat zajímavé žižkovské pro-
story a vsadili na kontrast jednotli-
vých míst,“ vysvětluje dramaturgii 
festivalu Šimon Kotek z agentury 
100PROmotion.

Interpreti, kteří jednotlivým ve-
čerům dodávali ten správný muzi-
kantský švih, úžasně kombinovali 
jazz s ostatními žánry a v mnoha 
případech obecenstvo dostávali 
do varu fantastickými autorskými 
aranžemi. Můžeme se jenom těšit, 
že následující ročníky tohoto jazzo-
vého svátku budou mít stejně kva-
litní obsazení a štěstí na charisma-

tické hudebníky, jako tomu bylo 
letos.  

Jan Dvořák

Klavírní virtuos Eric Lemarquis 
zahraje v Atriu
Koncerní síň Atrium na  Žižkově 
má tu čest představit milovníkům 
vážné hudby světově uznávanou 
hvězdu. Dne 9. prosince v  19.30 
představí své umění divákům fran-
couzský klavírista a mezinárodní 
koncertní virtuos Eric Lemarquis. 

Eric Lemarquis, světově uznávaný 
hudebník, absolvent špičkových fran-
couzských národních konzervato-
ří, odehrál první vlastní koncerty už 
ve svých třinácti letech. Později zalo-
žil vlastní klavírní a smyčcovou ško-
lu, jejíž absolventi pravidelně vynika-
jí v mezinárodních soutěžích. V Atriu 
na Žižkově vystoupí Eric Lemarquis 
s jedinečným programem. V první 
části klavírního recitálu si diváci po-
slechnou Schubertův Posmrtný opus 
v Es moll, Beethovenovu Waldstein-
skou sonatu v C Dur, opus 53 (Alle-

gro con brio; Introduzione, Adagio 
molto; Rondo, Allegretto modera-
to, Prestissimo) a Mozartovo Ron-
do v A moll, Kv.511. V druhé části za-
zní Schubertův Posmrtný opus v Es 
dur, Debussyho Potopená katedrála 
a Arabeska a Chopinova Polonéza 
ve Fis moll, opus 44.
Vstupenky v ceně 130 korun může-
te zakoupit v pokladně Atria, Čaj-
kovského 12/12a, Praha 3 nebo v síti 
Ticketportal. Na koncert Vás srdeč-
ně zvou zástupce starostky Prahy 3 
pan Alexander Bellu a příspěvková 
organizace Za Trojku.  

-red-

Baletní mládí se předvedlo 
v Olšance
Ve  dnech 22. a  23. října probě-
hl v  Hotelu Olšanka již 9. ročník 
amatérské soutěže Baletní mládí – 
Praha Žižkov 2016. Akce se usku-
tečnila za podpory městské části 
Praha 3. 

Soutěž Baletní mládí se stala již tra-
diční kulturní akcí, na které se schá-
zejí tanečníci z celé České republiky 
i zahraničí, aby si mohli porovnat 
své dovednosti, předat si zkušenosti, 
navázat spolupráci a podpořit celko-
vě taneční umění, které patří k roz-

voji kultury i pohybu dětí. Vzhledem 
k velkému počtu soutěžících je sou-
těž koncipována již druhým rokem 
do dvou dnů. Letošního 9. ročníku 
se zúčastnilo 28 škol a 350 soutěží-
cích čísel. Žáci soutěžili v šesti vě-
kových kategoriích a ve třech sku-
pinách: sóla, duety – tria, skupiny. 
První den tančili mladší žáci a druhý 
den starší žáci. Celkem bylo na zá-
věr soutěže rozděleno 54 cen. Akce 
se konala za účasti zástupkyně sta-
rostky Prahy 3 Lucie Vítkovské.  

-red-

Modlitba za domov 
připomněla státní svátek
„Díky za domov, díky za vlast,“ zněl podtitul letošní Modlitby 
za domov, která se konala v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na státní svátek 28. října. Na programu bylo vystoupení Spiri-
tuál kvintetu, ale i dalších osobností tuzemské kultury a vědy. 

Komponovaný pořad u pří-
ležitosti oslav státního svát-
ku se v Plečnikově chrá-
mu konal již poněkolikáté 

a opět ukázal, že připomenout si vý-
znamný den – 28. říjen – lze i netra-
diční formou. Kostelem se rozezněla 
hudba Spirituál kvintetu, který za půl 

století své existence dokázal pový-
šit český folk na zcela svébytný žánr. 
Afroamerické gospely, zapomenuté li-
dové písně, ale i renesanční duchovní 
skladby tvoří nyní repertoár kapely, 
jež stále umí perfektně skloubit různo-
rodé vlivy do jednolitého hudebního 
proudu s mysteriózním poselstvím.

Modlitby za domov se ale zúčast-
nili i další hosté, kteří si přišli při-
pomenout státní svátek. Postupně 
vystoupili herečka, zpěvačka a mo-
derátorka Michaela Dolinová, spi-
sovatel Jiří Stránský, místopředse-
da Nejvyššího soudu Roman Fiala 
a psychiatr, vysokoškolský pedagog 

a popularizátor vědy Cyril Höschl. 
V předtočených příspěvcích mohli 
diváci slyšet názory zpěváků Marty 
Kubišové a Václava Neckáře i her-
ců Matouše Rumla a Marka Něm-
ce. Vedle toho došlo také na repor-
táže o službě Sboru Církve bratrské 
v Praze 13 – Třináctky a o pomoci 

lidem se závislostmi, kterou posky-
tuje mezinárodní křesťanská organi-
zace Teen Challenge. Akce se zúčast-
nili také starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová, radní Jaroslava Suková a zá-
stupce starostky Jan Materna. 

Martin Hošna

V rámci Fresh senior festivalu vystoupil Ivan Mládek

Na festivalu se představili i Jiří Stivín 

a Jaroslav Šindler Foto Radko Šťastný

Spirituál kvintet během vystoupení v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

Zástupkyně starostky Prahy 3 Lucie Vítkovská gratuluje vítězkám
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VSTUP ZDARMA

www.praha3.cz   /praha3.cz

Od 1. prosince až do 31. ledna 
bude v Informačním centru 
Praha 3, Milešovská 1 k vidění 
unikátní ŽIŽKOVSKÝ BETLÉM.

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová 
si vás dovoluje pozvat na ADVENTNÍ KONCERT souboru 

SCHOLA 
GREGORIANA 

PRAGENSIS 
v pátek 16. prosince 2016 

od 20.00 hodin 
v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně na náměstí 

Jiřího z Poděbrad

V sobotu 17. prosince 
od 11.00 hodin bude 

na náměstí Jiřího 
z Poděbrad podávat 

zájemcům ADVENTNÍ 
RYBÍ POLÉVKU společně 

s ostatními radními 
starostka městské části 

Praha 3 Vladislava Hujová. 

adventní_koncert_2016_A1.indd   6 16.11.2016   11:03:50
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Pohádka, hry, překvapení, Mikuláš, čert, anděl a dárky
pro děti, to je velká Mikulášská nadílka v KC Vozovna.
Přijďte se pobavit s dětmi v neděli, 4. 12. 2016, v době 
od 16.00 do 19.00 hod. 

Protože je kapacita prostor omezena, účast nahlaste 
nejpozději do 1. 12. 2016 do 17. 00 hod. na info@zatrojku.cz.

Kulturní centrum VOZOVNA:
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, P–3, 130 00

Plakaty_Prosinec.indd   1 09.11.16   13:57
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školství

Stavebnice Merkur, 
Lego i Veselé mosty 
Základní a mateřská škola J. Sei-
ferta otevřela ve spolupráci se zá-
kladní školou Lupáčova ve  svých 
prostorách kreativní a  polytech-
nické centrum pro děti.  Stalo se 
tak po  měsíčním pilotním provo-
zu. „Projekt přednostně sleduje vý-
uku polytechnických předmětů, kte-
ré umožní žákům obou škol rozvíjet 
jejich kreativitu, schopnost logicky 
myslet a v neposlední řadě i manu-
ální zručnost,“ zdůraznila radní pro 
školství Jaroslava Suková.

Význam vzniku nového polytech-
nického centra podporuje i fakt, že 
nad ním převzal záštitu ministr prů-
myslu a obchodu Jan Mládek, je-
hož při otevření zastoupil Jiří Lang. 
Popřál dětem hodně tvůrčích zážit-
ků a podotkl, že se možná některé 
z nich stanou v budoucnu architek-
ty, projektanty, odborníky v různých 

technických oblastech. Radost nad 
úspěšným zrealizováním projektu, 
jehož vznik radní Prahy 3 schválili 
letos v únoru, neskrývala ani ředi-
telka ZŠ a MŠ J. Seiferta Marie Su-
chá: „Bez podpory městské části Pra-
ha 3 by se projekt nemohl uskutečnit,“ 
konstatovala.

Ve dvou učebnách mají žáci k dis-
pozici nejen klasickou interaktivní 
digitální techniku, ale také prototyp 
vícedotykového interaktivního stolu 
s mnoha so� warovými aplikacemi. 
Jde například o 3D výukové objekty 
fi rmy Corinth pracující v součinnos-
ti s programy fi rmy Microso�  nebo 
so� ware umožňující pracovat zcela 
nezávisle několika žákům najednou. 
Ke klíčovému vybavení učebny pat-
ří velká sada různých typů stavebnic 
a zařízení, například od fi rmy Ki-
nect, Lego a dalších. Jeho součástí 
jsou také testovací sady Pasco, které 

umožňují mladším žákům měřit růz-
né fyzikální a chemické veličiny. Zá-
sadním typem stavebnice jsou však 
české produkty Merkur, které před-

stavil ředitel fi rmy Jaromír Kříž, 
a dále pak stavebnice označovaná 
jako Veselé mosty. Tato unikátní sa-
da 14 mostů z celého světa získala ce-

nu roku 2016 jako nejlepší technická  
didaktická pomůcka. Ve vybavení 
nechybějí ani stavebnice robotů.  

Saša Kroucký

Místní akční plán pro školství startuje 
Ve čtvrtek 14. prosince 2016 se 
uskuteční úvodní konference pro-
jektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání městské části Praha 3, 
který je součástí výzvy MŠMT 
v rámci Operačního programu vý-
zkum, vývoj a vzdělání. 

Záměrem městské části a realizáto-
rů projektu je podpora společného 
plánování a sdílení příkladů dob-
ré praxe a dalších aktivit. Radní pro 
školství Jaroslava Suková s odborem 
školství zpracovala již v červenci to-
hoto roku dokument Systém škol-
ských zařízení městské části Praha 3. 
Tento dokument byl pro zpracování 
MAP zásadní a zúročila se tak inten-
zivní příprava a předvídavost nutná 
pro rozvoj školství Prahy 3. Projekt 
Prahy 3 byl vyhodnocen jako jeden 
z nejkvalitnějších, dosáhl 98,5 pro-
centa úspěšnosti a obdržel dotaci té-

měř 3,8 milionu korun. „Do projektu se 
již zapojily mateřské a základní školy, je-
jichž zřizovatelem je MČ Praha 3, někte-
ré nestátní neziskové organizace a soukro-
má školská zařízení,“ informovala radní 
Jaroslava Suková. Do projektu má 
možnost se zapojit i další veřejnost, 
včetně rodičů.

Pracovní skupiny jsou zřízeny pro 
oblast předškolního vzdělávání, zá-
kladních škol, neziskového sektoru 
a investic. Zástupci škol, organizací 
a veřejnosti se budou v těchto čtyřech 
pracovních skupinách pravidelně se-
tkávat, budou si předávat zkušenosti 
a hledat či navrhovat vhodná řešení, 
která se týkají systémových, příp. ob-
sahových změn v oblasti formálního 
i neformálního vzdělávání na území 
Prahy 3.

Více informací se zájemci mohou 
dozvědět na úvodní konferenci a ta-
ké na webových stránkách. Kontakt 

pro komunikaci s veřejností zajišťuje 
Jana Šimánková, odbor školství MČ 
Praha 3, Lipanská 11, 222 116 326, 
 janasim@praha3.cz.  

Saša Kroucký

Učitelky mateřských škol pokračují 
v sebevzdělávání 
Začátkem listopadu absolvovaly 
učitelky mateřských škol seminář 
zaměřený na hudební výchovu. 
Pod vedením zkušené lektorky Evy 
Hurdové si vyzkoušely herní prvky 
v kombinaci hudební a pohybové 
výchovy. Interaktivní činnosti byly 
připraveny nejen pro věkovou ka-
tegorii tří až šestiletých dětí. Část 
říkanek, písniček, her byla věnová-
na i dětem od dvou do tří let. 

Seminář zorganizovala ředitelka MŠ 
Na Vrcholu Jana Vaníčková v budově 
školy: „Jedná se o první aktivitu zamě-
řenou na plnění jednoho z cílů místního 
akčního plánu, kterým je zlepšování spo-

lupráce mezi školami.“ Zahájení akce se 
zúčastnila radní pro školství Jaroslava 
Suková: „Jsem velmi potěšena zájmem 
učitelek našich mateřských škol a věřím, že 
absolvování podobných aktivit pomůže při 
zkvalitňování vzdělávacího procesu v ma-
teřských školách. Protože seminář je akre-
ditován Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, účastnice obdrží osvědčení 
jako doklad o svém dalším sebevzdělává-
ní.“ Účastnice ohodnotily seminář ja-
ko skvělý a přínosný pro jejich praxi. 
Souhlasily s doporučením, aby učitel-
ky pracovaly s nástroji orff ovského in-
strumentáře, ale také se zvonkohrou 
s kameny. 

-red-

Polytechnické centrum podporuje dětskou kreativitu Foto Milan Hájek

Účastnice semináře zaměřeného na hudební výchovu

www.skolypraha3.cz 

www.praha3.cz

Školy dostaly 
doporučení 
k etickému 
kodexu
Podle dokumentu České školní in-
spekce Kvalitní škola – kritéria a in-
dikátory hodnocení jsou stanoveny 
obecné etické zásady práce peda-
gogického pracovníka. S  cílem po-
moci ředitelům mateřských a základ-
ních škol zřízených městskou částí 
Praha 3 připravili pracovníci odboru 
školství doporučující neopominutel-
né zásady etického chování peda-
gogického pracovníka. „Ředitelům 
jsme zdůraznili, že se jedná o dopo-
ručení třinácti zásad s  tím, že záleží 
na nich, zda je přijmou, rozšíří nebo 
odmítnou,“ sdělila radní pro školství 
Jaroslava Suková a dodala: „Naším 
záměrem je pomoci ředitelům se 
stanovením hlavních okruhů.“ Jako 
nejvhodnější forma se nabízí stano-
vení zásad v rámci vnitřních školních 
předpisů.
 -red-

Výzva pro 
neziskové 
organizace
V  rámci Místního akční-
ho plánu rozvoje vzdělává-
ní městské části Praha 3 
vznikla pracovní skupina pro 
neformální vzdělávání. Ne-
ziskové organizace v Praze 3 
obdržely dopis s  nabídkou 
zapojení se do realizovaného 
projektu. Ten pro neziskové 
organizace nabízí možnost 
ovlivnit spolupráci na několi-
ka úrovních. 

Vedoucí neziskovek, ne-
přehlédněte, že poprvé se 
s  členy pracovní skupiny 
můžete sejít na konferenci 
14. prosince 2016. Máte je-
dinečnou příležitost. Nepro-
pásněte ji.

Provoz MŠ v době vánočních svátků
Rada městské části Praha 3 schválila 
přerušení provozu mateřských škol v 
době od 27. do 30. prosince 2016. Na 
základě dotazníkového šetření, které 
provedly ředitelky MŠ, bude provoz 

přerušen vzhledem k nezájmu rodičů 
o pobyt dětí v tomto období. Provoz 
ve všech MŠ bude obnoven 2. ledna 
2017.

Praha 3 je zřizovatelem 23 škol, z toho 
5 samostatných ZŠ, 5 ZŠ a MŠ a 13 
samostatných MŠ. Na území dále pů-
sobí 3 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ. 
Žadatel tak celkem oslovil 27 subjek-
tů s nabídkou spolupráce při tvorbě 
Místního akčního plánu, z  toho 26 
subjektů vyjádřilo zájem o spolupráci, 
což představuje zapojení 96 % škol. 
Na území působí také řada nezisko-
vých organizací a spolků podílejících 
se na rozvoji vzdělávání. Tyto organi-
zace budou také osloveny.
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 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, shrnova-
cí dveře, renovace oken, silikon. těsnění – 
30%  úspora tepla, malování, Petříček. Tel.: 
606 350 270, 286 884 339, www.zaluzie-role-
ty-praha8.cz.

 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a  bourací práce. Odvoz suti za-
jištěn. Rekonstrukce bytu, domu, nebytových 
prostoru. Mobil: 777 670 326.

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

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

 Koupím ván. ozdoby, betlém, osvětlení stro-
meček aj. Tel.: 603 410 736.

 Koupím starou bižuterii, hodinky, alpakové 
lžičky. Tel.: 603 410 736.

 Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.

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

 Koupím byt. Tel.: 733 676 230.

 Přímý zájemce koupí dva byty v  Praze 
a okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší byt 
pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na stěhování ne-
spěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dlu-
hy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – vyklidíme 
Váš byt, dům, půdu, sklep, zahradu a  jiné. 
Pracujeme rychle, levně a  kvalitně, i  o  ví-
kendu. Ceny dohodou. Tel.: 775  520  155 
Roman.

 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ všeho druhu 
i  retro předměty včetně nábytku, výkup 
možný i o víkendu, přijedeme kamkoliv. Vo-
lejte tel.: 608 884 148.

 VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOS-
TÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

 Koupím rodinný dům na  Praze 3. Nejsem 
RK. Tel.: 774 344 645.

 Zkušená uč. ČJ (ZŠ) nabízí doučování a po-
moc v přípravě na příjímací zkoušky z ČJ. Tel.: 
725 536 322.

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

Příběhy našich sousedů
výstava o pamětnících, které objevili žáci z Prahy 3

28. 11.�–�24. 12. 2016 
Obchodní centrum Atrium Flora

Projekt fi nančně podpořila MČ Praha 3.

Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8, Praha 3 

Ve školním roce 2017/18 otvíráme

čtyřleté i osmileté studium

Dny otevřených dveří:

středa 7. 12. 2016 16.00 –18.00
středa 15. 2. 2017 16.00 –18.00

www.gykas.cz
tel: 222 721 118

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

gykas_RN_Praha3_67x88.indd   1 18.11.2016   10:16:43

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

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz
www.praha3.cz

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz

PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3 

 prosinec

Začátkem příštího roku pro Vás připravujeme otevření nové GALERIE TOYEN, kte-
rá se bude nacházet v suterénních prostorách informačního centra. Od února 2017 
proběhne každý měsíc výstava významného výtvarníka, který je spjat s Prahou 3.

 5. prosince 

13. prosince  

20. prosince

14. prosince od 10 do 17 hod.

vždy
od 9 do 12 hod.

Poradenské centrum odboru živnostenského 
Činnost a služby zde poskytované budou zajištovány pracovníky 
živnostenského odboru, a to každé úterý v čase od 9 do 12 hodin. 
Zájemcům o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména 
informace ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnos-
tenského podnikání, dokladování odborných způsobilostí a další. 
Poradenské centrum je určeno primárně k poskytování informací 
o podnikání, tj. nebude zde možné učinit ohlášení živností, ohlá-
šení změny či podat žádost. 

v rámci programu Zdraví na Trojce proběhne bezplatné měření 
parametrů zdraví – krevního tlaku, tuku, cukru, atd.

Od začátku prosince 2016 do konce 
ledna 2017 bude vystaven rozšíře-
ný ŽIŽKOVSKÝ BETLÉM, kde 
ke stávajícím figurkám, jako je Švejk, 
Jára Cimrman, Rychlé šípy, „svatá 
žižkovská rodinka“ a další, přibydou 
noví členové, a to v podání Jaroslava 
Ježka, harmonikáře, Jaroslava Sei-
ferta, nóbl dámy a  pána (tzv. sme-
tánka) či paní Milerové. Betlém nově 
doplní také kočka, pumpa a dva čin-
žovní domy.

OTEVÍRACÍ DOBA 
pondělí 9.00 –19.00
úterý 9.00 –16.00
středa 9.00 –19.00
čtvrtek 9.00 –16.00
pátek 9.00 –16.00

Od 27. do 30. 12. 2017
bude Informační 
centrum Praha 3 

z důvodu inventury 
UZAVŘENO.

Děkujeme za pochopení.

Vážení čtenáři, své postřehy 
a náměty můžete posílat redakci 

Radničních novin na adresu 
redakce@praha3.cz
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Nenechte se napálit!
Nejen v předvánočním období se ob-
jevují podvodné inzeráty, které lákají 
nájemníky bytů určených k privatiza-
ci k okamžitému odprodeji. Uvádějí 
ale zavádějící a nepravdivé informa-
ce a důvěřiví zájemci by v důsledku 
toho mohli přijít nejenom o byt, ale 
i o peníze.

„Městská část Praha 3 nabídla panu XY 
možnost privatizace. Naše společnost uhra-
dila veškeré privatizační náklady panu XY, 
navíc zařídila a zaplatila rekonstrukci bytu. 
Po prodeji bytu pan XY převzal fi nanční 
kompenzaci od naší společnosti ve výši ně-
kolik set tisíc korun.“ V podobném duchu 
dostávají nájemníci inzeráty do poš-
tovních schránek, jejichž cílem je zís-
kat obecní byt, jenž půjde do privati-
zace. Děje se tak v mnoha městských 
obvodech a třetí městská část v tomto 
směru není výjimkou. „Během kontrolní-
ho dne domů v naší městské části, kde jsem 
zjišťoval postup prací v rámci stavebních 
úprav, jsem byl upozorněn některými ná-
jemci na inzeráty, jejichž obsahem jsem byl 
šokován. Nejmenované fi rmy se podvodným 
způsobem snaží využít situace, jak získat 
do svého vlastnictví byt, na který nemají vů-
bec nárok,“ upozorňuje zástupce starost-
ky Ivan Holeček.

„V ohrožení jsou především senioři, kteří 
na Praze 3 prožili velkou část svého života 
a falešným způsobem můžou nabýt dojmu, 
že se musí vystěhovat, protože nebudou mít 
dostatek fi nancí získat svůj byt v rámci pri-
vatizace. Takové tvrzení se ale nezakládá 
na pravdě. Pokud nájemník nemá dosta-

tek fi nancí, může i nadále bydlet ve svém 
bytě za stejných podmínek jako doposud. 
Inzeráty mají spadeno i na nájemníky, kte-
ří zažívají fi nanční problémy a peníze zís-
kané okamžitým prodejem by jejich situaci 
mohly rychle vyřešit. Uvádějí ale zavádě-
jící a nepravdivé informace – například 
že společnost sežene a zaplatí nový obecní 
byt. Přidělování bytů má totiž svoje pravi-

dla a o nový byt může nájemník, jenž do-
sud bydlel na Trojce v obecním bytě, zažádat 
až po uplynutí lhůty deseti let. Doporučuji 
občanům, ať se v případě jakýchkoliv po-
chybností, týkajících se případné privatiza-
ce bytu, ve kterém bydlí, obrátí na zaměst-
nance městské části nebo přímo na mne 
a na podobné inzeráty vůbec nereagují. 
Jsou to vesměs nabídky k účasti na podvo-

du, na jehož konci by mohli nájemci přijít 
nejenom o byt, ale i o peníze,“ varuje zá-
stupce starostky Jan Materna, do jehož 
kompetence privatizace patří.

V případě dotazů ohledně privati-
zace se můžete obrátit na odbor bytů 
a nebytových prostor – oddělení priva-
tizační, tel.: 222 116 571.   

-red-

Konference Krize na oddlužení nečeká se konala pod záštitou zástupce starostky 

Davida Gregora (na snímku uprostřed) Foto Milan Hájek

Konference poradila, jak se vyhnout 
krizovým situacím
Předlužování občanů je nepřehlédnutelný fenomén posledních let. Nezvládnutí dluhů 
z jakýchkoliv důvodů pak přechází do krizové situace a může vyústit až do závislostí, kriminality, 
bezdomovectví, prostituce či domácího násilí. O tom všem se diskutovalo 1. a 2. listopadu 
v hotelu Olšanka na celostátní odborné konferenci o krizových aspektech zadlužení – Krize 
na oddlužení nečeká.  

Konference se konala pod 
záštitou ministryně práce 
a sociálních věcí Micha-
ely Marksové, náměst-

ka primátorky Magistrátu hlavního 
města Prahy Petra Dolínka a zástup-
ce starostky Prahy 3 Davida Gre-
gora. „Potkáváme se s pocity zmaru 
a bezvýchodnosti jak u našich klientů, 
tak u pomáhajících pracovníků, kteří 
ve své praxi pracují se zdravotně-soci-
álními následky krizových stavů v kon-
textu zadlužení a předlužení. Víme, že 
nelze zvítězit, ale zcela určitě lze pro boj 
s beznadějí využívat společných zkuše-
ností, znalostí i energie z mezilidského 
kontaktu,“ objasňuje poslání konfe-
rence ředitelka pořádající nezisko-
vé organizace Remedium. Ta nabíd-
la několik hledisek na problematiku 
zadlužení a krize. O své zkušenosti 
s rozličnými formami práce se zadlu-
ženými klienty se podělili pracovníci 
neziskových organizací. Vystoupili 

i zástupci profesí spojených s pro-
blematikou dluhů, kteří nabídli jiný 
úhel pohledu. Druhý den konferen-

ce se nesl v duchu panelové diskuze. 
Ta přiblížila příběhy jednotlivých 
postižených skupin, především pak 

rodin s dětmi, které se ocitly v dlu-
hové spirále. Závěr konference patřil 
výstupům výzkumu S kůží na trhu, 
který analyzoval život s dluhy v sou-
časné české společnosti. Paralelně 
s konferencí probíhaly workshopy 
věnující se dluhové problematice. 

V řadě příspěvků zaznělo, že 
do krizové situace se člověk může 
dostat rychle a nečekaně. Například 
kvůli dlouhodobé nemoci může 
přijít o práci a tím ztratí schopnost 
splácet své dluhy. Nebo v důsledku 
rozvodového řízení nezvládne vy-
pořádání společného jmění manže-
lů a zadluží se. „Často se setkáváme 
i s tím, že se jeden z manželů zadluží bez 
vědomí druhého. A ten se s tím pak musí 
nějak vyrovnat. Ve všech případech jde 
o krizovou situaci,“ řekla vedoucí ob-
čanské poradny Remedium Kristýna 
Schreilová.

Lidé si půjčují peníze například 
i kvůli vánočním dárkům. V součas-

né době je ale podle Schreilové si-
tuace diametrálně odlišná než před 
deseti lety, kdy se občané velmi za-
dlužovali. Na konferenci měl k to-
muto tématu vystoupení i zástupce 
společnosti poskytující rychlé hoto-
vostní půjčky. Podle něj si na Váno-
ce či dovolenou berou půjčku dvě 
procenta jejich klientů. „Ale přibližně 
třetina si půjčuje, aby zaplatila výdaje 
domácnosti. To je mnohem horší, než 
kdyby si půjčovali na dárky či dovole-
nou. Je to alarmující,“ prohlásila so-
ciální pracovnice.

Obecně prospěšná společnost 
Remedium Praha o.p.s. vzdělává 
pracovníky v sociálních službách 
a dalších pomáhajících profesích. 
Poskytuje bezplatné, nezávislé, dů-
věrné a nestranné poradenství a or-
ganizuje aktivizační, vzdělávací, 
společenské a kulturní programy 
pro seniory. 

Daniel Filípek

Zapojte 
svoji fi rmu 
do masopustního 
průvodu
Praha 3 chce navázat na loňský Žiž-
kovský masopust, kdy iniciovala 
projekt Dobrá značka, jehož cílem 
bylo dát šanci živnostníkům zvidi-
telnit svoje služby v rámci maso-
pustního průvodu. Letošní průvod 
se koná 28. února 2017 a předcházet 
mu bude opět Masopustní žižkov-
ská pouť (25. 2.) a tradiční Žižkov-
ská zabijačka (26. 2.).

Živnostníci z Prahy 3 mají je-
dinečnou možnost prezentovat se 
během žižkovského masopustního 
průvodu. Městská část zve jakou-
koli fi rmu, která provozuje svo-
je služby na území Prahy 3, aby 
se přidala do tradičního průvodu 
a vlastním nápadem obohatila ma-
sopustní veselici v ulicích Vinohrad 
a Žižkova. 

Vedle Pepíku, frajerů, poulič-
ních muzikantů a nadživotních 
masopustních loutek se každá fi r-
ma může zdarma prezentovat bě-
hem pochodu průvodu svému oko-
lí a nabídnout ukázku svých služeb 
nebo vlastní vymyšlenou drama-
turgii. 

V případě zájmu a z důvodu pří-
prav a přesného zařazení do průvo-
du nás prosím kontaktujte na adre-
se michaelako@praha3.cz.  

-red-
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Nízkoprahové kluby provázejí dospíváním
Základním stavebním kamenem fungujícího nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež je princip snadné přístupnosti. Hlavní myšlenkou je prostředí, které 
je svým charakterem blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Na území Prahy 3 se nachá-
zejí celkem tři nízkopra-
hové kluby s dlouhole-
tou tradicí: konkrétně se 

jedná o klub Beztíže v ulici Na Bal-
káně, Klub R-Mosty v Cimburkově 
ulici a klub Husita na náměstí Bari-
kád. Další lokality jako náměstí Ji-
řího z Poděbrad, ulice Chelčického 
nebo Habrová pokrývá mobilní so-
ciální služba StreetBus neboli Ulič-
ník. Lokality, kde nízkoprahové klu-
by působí, jsou díky jejich existenci 
bezpečnější a nachází se zde menší 
počet dětí, které se bezprizorně po-
hybují na ulicích a jsou ohroženy 
vlivem sociálně patologických jevů 

(braní drog, rizikové party, krádeže 
apod.).

Nízkoprahový klub, respektive 
nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež je podle zákona č. 108/2006 re-
gistrovanou sociální službou a pat-
ří mezi preventivní služby. Důraz je 
kladen na anonymitu, bezplatnost, 
upravenou provozní dobu vyhovují-
cí cílové skupině a snadnou dostup-
nost. Pokud bychom měli stručně 
vystihnout funkci a účel klubu, od-
pověď by zněla, že poskytuje cílové 
skupině prevenci před sociálním vy-
loučením.

Cílovou skupinou jsou děti 
a mladiství od 6 do 26 let, kteří jsou 

ohroženi sociálním vyloučením, hro-
zí jim stigmatizace z důvodu etnicity 
či neznají způsoby, jak smysluplně 
trávit volný čas. Tato cílová skupina 
se často pohybuje v prostředí, kde je 
zvýšená míra výskytu sociálně pato-
logických jevů, čímž se u nich zvyšu-
je riziko, že se stanou oběťmi nebo 
pachateli trestné činnosti. Nízkopra-
hový klub je místem, kde dospívající 
najde odpovědi na otázky, které ho 
provázejí v procesu hledání vlastní-
ho místa ve společnosti.

Nízkoprahové kluby nabízejí 
prostor pro seberealizaci, jejich cí-
lem je preventivně působit na mlá-
dež a prostřednictvím podpory 

příznivého životního stylu nabíd-
nout smysluplné trávení volného ča-
su. Tím dochází k minimalizaci rizik 
spojených s životem ve specifi cké 
lokalitě Praha 3 - Žižkov. Odborný 
tým kompetentních sociálních pra-
covníků provází dospívající, kteří se 
z různých důvodů nacházejí v ob-
tížných životních situacích, a pomá-
hají jim zvládnout těžkosti spojené 
s dospíváním. Kluby mají otevře-
no po celý rok. Konkrétní otevírací 
doba jednotlivých zařízení a bližší 
informace o programu klubů jsou 
k dohledání na webových stránkách 
těchto organizací. 

-red-
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Nová Trojka
Rodinné a kulturní centrum
Jeseniova 19, Praha 3
tel.: 222 589 404, 777 650 759
www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

So 3. 12. 10.00 a  14.00 Mikuláš aneb 
S čerty nejsou žádné žerty
Ne 4. 12. 11.00 a  15.00 Mikuláš pro so-
ciálně znevýhodněné a pěstounské rodiny. 
Út 6. 12. 15.30–19.00 Adventní koncert 
účastníků hudebních kurzů.
Čt 8. 12. 15.00–17.00 Rizika sociálních sítí 
a internet. 
Pá 9. 12. 18.00–So 10. 12. 9.30 Pyžámko-
vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my. 
Pá 16. 12. 9.00–11.00 Vývoj dětí do jedno-
ho roku – co nezanedbat, na co dát pozor. 
Pá 16. 12. 15.00–17.00 Kde je problém? 

aneb Komunikace se školou a nestandard-
ní dítě. 
Pá 16. 12. 15.00–19.00 Odlehčovací pátek 
pro pěstounské rodiny.
Pá 16. 12. 16.00 Vánoční slavnost aneb 
Sladká vůně vánoc. 
Pá 16. 12. 18.30 Čtyřicátá Procházka fi l-
mem, tentokrát pro děti – Lassie se vrací (1943), 
So 17. 12. 9.00-12.00 Vánoční sportovní 
dopoledne pro ženy. 

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Pá 2. 12.   9.30–11.30 Laktační poradna 
s Marikou Pithartovou.
St 7. 12. 10.30–11.00 Nemocné dítě v ro-
dině. 
Čt 8. 12. 16.30–17.00 Jak na poruchy uče-
ní a chování.
Po  12. 12. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 
osobnostního rozvoje. 

Út 13. 12. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině. 
Pá 16. 12. 11.00–12.00 Psychomotorický 
vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu.
Pá 16. 12. 17.30–19.30 Rodina v krizi. 
So 17. 12. 11.00–11.40 Výživová poradna 
pro děti i rodiče.

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404
Út 6. 12. 16.00 Vyhlášení Dobrovolníka roku 
MČ Praha 3.
Pá 9. 12. 16.00 Visačky s metalickými vloč-
kami.
Út 13. 12. 9.30  Setkání dobrovolníků  

Rodinný klub Ulitka
My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Jsme otevřený klub pro rodiče s  malými 
dětmi a těhotné ženy.
Více informací a  program s  rozvrhem na 
měsíc prosinec naleznete na www.ulitka.cz

5. po 10.00 Mikuláš v Ulitce. V Ulitce cho-
dí Mikuláš s andělem a někdy má s sebou 
i čerta.
8. čt 10.00 Otisky z hlíny. Děti rostou přímo 
před očima. Pojďme na chvíli „zastavit čas“ 
a vytvořit milou památku nebo dárek. 

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920
info@ulita.cz, www.ulita.cz

4. ne 16.00-19.00 Adventní neděle s Miku-
lášem

5. po 10.00–18.00 Mikuláš v Ulitce. V Ulitce 
chodí Mikuláš s andělem a někdy má s se-
bou i čerta.
7. st 18.00–20.30 Vánoční Tiffaniho vitráže. 
Dílna pro dospělé a mládež od 12 let.
8. čt 10.00–17.00 Otisky do  hlíny. Otisk 
dětských ručiček a  nožiček v  keramické 
líně bude dělat radost vám i vašim blízkým 
a po vypálení se stanou plnohodnotným ke-
ramickým dílem.

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

6. út 13.15–15.15 Podpůrná skupina v po-
čátcích mateřství
9. pá 16.00–18.00 Seminář pro pěstouny

www.npkhusita.husitskecentrum.czwww.r-mosty.cz www.beztize.ulita.cz

Klub R-Mosty završí další rok 
tradičními předvánočními akcemi
Období adventu je i  pro děti 
a mládež časem očekávání, dobré 
nálady a  společného setkávání. 
Také v  nízkoprahovém Klubu 
R-Mosty se chystají akce, které 
k předvánoční době patří. 

Klub je prostor, kde si dospívající 
najdou své kamarády a zábavu a ta-
ké své místo, ve kterém se mohou cí-
tit bezpečně a pohodlně. Všichni se 
mohou podílet na vzhledu i atmosfé-
ře společného prostoru. Již posled-
ní listopadový pátek si návštěvníci 
vyrobili adventní věnec a v dalších 
dnech vyzdobí klub do vánoční ná-
lady. K tomu neodmyslitelně pat-
ří zdobení stromku, pečení cukroví 
i velký úklid. Společně s pracovníky 
navštíví vánoční trhy v centru měs-
ta a advent vyvrcholí Vánočním od-
polednem 20. prosince opět přímo 
v klubu. Vánoční odpoledne bude 
naplněné tradicemi, teplým kakaem, 
ochutnáváním cukroví, ale i poví-
dáním a příjemnou atmosférou. To 
nejlepší nás však čeká nakonec dne 
– společná večeře, ke které se sejdou 
pravidelní i náhodní návštěvníci. 

Děti a mládež nemusí jen navště-
vovat vyzdobená obchodní centra 

nebo se toulat po ulicích, ale své ka-
marády a pohodu potkávají i v klu-
bu, a to celoročně. „Letos máme za se-
bou 237 otevíracích dní a přišlo k nám 303 
holek a kluků ze Žižkova nebo Vinohrad. 
Do konce roku to bude ještě víc. Také díky 
podpoře Prahy 3 můžeme dětem nabízet 
všestranný servis, který v dospívání potře-
bují a který je zdarma. I díky nízkopra-
hovým klubům jsou děti ve svém volném 
čase zabezpečeny a v parcích a ulicích je 
větší klid a méně problematických událos-
tí. Kluby jsou navíc místem pro tvořivost 
a rozvoj k zodpovědné dospělosti,“ infor-
moval vedoucí klubu Tomáš Rezek. 
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Z Beztíže do Rudolfi na
„Chci vám všem jen poděkovat 
za všechno, co jste pro mně udě-
lali,“ říká zpěvačka Nelly na ad-
resu Beztíže, specializovaného 
oddělení Domu dětí a  mládeže 
Praha 3 – Ulita, které jí pomohlo 
stát se členkou známého rom-
ského souboru pod vedením Idy 
Kelarové. 

Příběhy podobné tomu zpěvačky 
Nelly dělají radost i pracovníkům 
Beztíže, kteří se už šestnáctým ro-
kem věnují mladým ohroženým li-
dem na území Prahy 3, 2 a 10. A nejen 
jim. Na koncertu Nelly v Rudolfi nu 
byli i další klienti Beztíže – polovina 
z nich by teď chtěla zpívat.

Beztíže pro své klienty provozuje 
nejen dva nízkoprahové kluby a tři 
terénní programy, kde jim poskytuje 
zábavu i podporu, ale během roku 
organizuje i spoustu aktivit a udá-
lostí, jejichž cílem je inspirovat a mo-
tivovat mládež, aby svůj volný čas 
vyplnila co možná nejsmysluplněji. 
Jednou z takových akcí byla říjnová 
Beztíže zatápí. Na této odpolední 
zábavně-motivační party jste mohli 
potkat jak mladé amatérské rappe-
ry, zpěváky a tanečníky předvádějí-
cí, co vše se naučili ve workshopech 
v Beztíži, tak jejich vzory z řad zave-
dených umělců – tím byl letos rap-
per Oliver Lowe. „Právě pozitivní pří-
klady úspěšných lidí, zvlášť umělců, jsou 
při motivaci mladých klíčové. Snažíme 
se spolupracovat s těmi, ke kterým naši 
klienti sami vzhlížejí. A funguje to,“ říká 
vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar. 

-red-

Klub Husita žije 
hudbou i tancem
Nízkoprahový Klub Husita působí 
na Žižkově již dvanáct let a během 
této doby jej navštívily stovky dětí 
a mladých lidí.  

Sociální služba je poskytována bez 
rozdílu etnicity všem, kdo se nachá-
zejí v obtížné životní situaci. Klub se 
specializuje na práci s romskými zá-
jemci či uživateli ve věku od 6 do 26 
let, kteří v okolí klubu žijí, chodí 
do školy nebo zde tráví volný čas. 
Cílová skupina se vyznačuje tím, že 
propadá sítem běžných sociálních 
a návazných služeb a nevyužívá na-
bídku volnočasových aktivit v loka-
litě. Volný čas tráví často pasivně 
ve veřejném prostoru. 

Hlavní nástroje prevence v ob-
lasti volného času jsou tanec a hud-
ba. Zájemci si mohou v klubu půj-
čovat hudební nástroje nebo využít 
taneční sál, který za symbolickou 
cenu pronajímá Husův institut teo-
logických studií. Hudebníci mohou 
vystupovat na akcích pořádaných 
Klubem Husita nebo si za pomoci 
pracovníků hledají další angažmá. 
Členové taneční skupiny pod vede-
ním zkušené lektorky Evy Džobá-
kové rozvíjejí svůj talent v různoro-
dých tanečních stylech – romských 
a ruských tancích, fl amenku, indic-
kém bollywoodu a dalších. Taneč-
ní skupina Gitanne se zúčastnila 
již mnoha kulturních akcí a festi-
valů po celé Praze i České republi-
ce. Na celorepublikových soutěžích 
Miri Giľi a Zlatý hlas se Gitanne 
umístila na prvním a druhém místě 
ve dvou kategoriích, a může se tedy 
pyšnit titulem Soubor roku 2015. 
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Zpěvačka Nelly během vystoupení

Klub R-mosty vítá pravidelné i náhodné 

návštěvníky

Taneční skupina Gitanne vystupuje po celé 

republice
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Startovací byt matce s třemi dětmi svědčí
Místostarosta Prahy 3 David 
Gregor před rokem předal klíče 
od nového bytu klientce Kolpingova 
domu, mladé matce s třemi dětmi, 
které se tak splnil sen. Zároveň 
byla podepsána smlouva o  jeho 
pronájmu neziskové organizaci, 
která poskytuje azyl matkám 
v  životní tísni. Projekt s  ročním 
odstupem rekapituluje Jana 
Zemanová z azylového domu pro 
matky s dětmi – Kolpingův dům. 

Jak vlastně přišla vaše klientka 
k novému bytu?

Měli jsme v azylovém domě v dlou-
hodobé péči občanku Prahy 3, mamin-
ku se třemi dětmi, která chtěla požádat 
o byt. Usoudili jsme ale, že si potřebu-
je osvojit ještě nějaké návyky a  zvyk-
nout si na život v obecním bytě. Pro-
tože máme dobrou zkušenost s byty, 
které jsme si pronajali od jiných měst-
ských částí, kam naše klientky po po-
bytu v azylovém domu šly, tak jsme si 
byt díky vstřícnosti městské části Pra-
ha 3 pronajali. Ona je naší podnájem-
kyní. Tím si také garantujeme, že nájem 
je pravidelně placený.

Sžila se za  ten rok s  novým pro-
středím?

Ještě si zvyká na  nový život. Sna-
ží se. Nejstarší dítě vodí do školky. Byt 
je moc hezký, moc se nám líbí a hlav-
ně naší klientce. Maminka teď začne 
chodit do práce i  přes to, že má po-
měrně dost malé děti. Nejstarší cho-
dí do  školky, tomu je pět let, a  jeho 
sourozencům dva a tři roky. Zatím bu-
de chodit na občasnou brigádu, aby ji 
mohla skloubit s menšími dětmi, která 
má pořád doma. Plní si také základní 

povinnosti. Platí nájem, splácí nějaký 
dluh a byt udržuje v pořádku. Domluvili 
jsme se, že minimálně ještě jednu se-
zonu v bytě zůstane.

Na  jak dlouhou dobu je uzavřena 
nájemní smlouva?

Tréninkový byt je na  dobu určitou 
a  pak pronájem prodlužujeme. Stejně 
také my musíme prodlužovat smlou-
vu s městskou částí. Většinou smlouvu 
uzavíráme na zkušební dobu tří měsí-
ců a pak ji prodlužujeme. Za klientkou 
chodí do bytu na návštěvu sociální pra-
covnice, která dohlíží, jestli je vše v po-
řádku, zdali děti chodí do  školky, jak 
si vede v domácnosti. Když se matka 
bude řádně chovat a bude zralá na to, 
aby žila samostatně, budeme rádi, 
když se nájemní smlouva na  byt pře-
vede na ni. To je pro klientky velká mo-
tivace, protože musí myslet na  to, co 
bude později. Většinou totiž nedosáh-
nou na hypotéku či běžný nájemní byt.

Poskytujete azyl matkám v  životní 
tísni. Jaká je konkrétně náplň vaší 
pomoci?

Skupina, které pomáháme, jsou mat-
ky s dětmi v těžké sociální situaci. Nema-
jí rodinné zázemí, které by jim pomohlo. 
Potřebují s mnoha věcmi poradit, mno-
ho věcí naučit. Za  rok pobytu v  azylo-
vém domě se mnoho věcí naučí. Starat 
se o děti, o domácnost, učí se vařit. Vět-
šinou bývají zadlužené. Proto se učí po-
stavit dluhům a splácet je. Jsou většinou 
navyklé utrácet za věci, které vůbec ne-
potřebují k životu, a proto se učí, aby vy-
šly s tím, co mají. Snažíme se také, aby 
si rozšířily svou odbornost formou rekva-
lifi kačních kurzů. 

Daniel Filípek

Praha 3 pořádá kurzy sociokulturní orientace  
Městská část Praha 3 již pátým ro-
kem realizuje projekt na podporu 
integrace cizinců žijících na území 
třetí městské části. Projekt Praha 3 
– Integrace cizinců 2016 zahrnuje 
několik aktivit na podporu vzdělání 
dětí i dospělých cizinců v českém 
jazyce, kulturně-společenskou 
akci pro rodiny s  dětmi, zvýšení 
informovanosti o tématu migrace 
cizinců pro veřejnost i např. kurzy 
sociokulturní orientace.

Od ledna do června probíhala podpora 
začleňování dětí cizinců v rámci Centra 
pro předškolní děti DDM Praha 3 – Uli-
ta formou zajištění asistenta pedagoga 
dětem s migračním původem. Ve stej-
ném časovém rozmezí na  základních 
školách Jeseniova, Jaroslava Seiferta 

a nám. Jiřího z Lobkovic bylo pro děti 
zajištěno doučování češtiny, ve kterém 
ZŠ Jeseniova a  nám. Jiřího z  Lobko-
vic opět pokračují od začátku nového 
školního roku. Další projekt s  názvem 
So far – so near, který dokonce získal 
prestižní Evropskou jazykovou cenu 
Label 2016, realizují učitelé a  žáci ZŠ 
Lupáčova v průběhu celého roku 2016. 

Od  června do  prosince zajišťu-
je městská část hned několik kurzů 
českého jazyka. V  prostorách ZŠ Lu-
páčova probíhají pod vedením lektorů 
z Centra pro integraci cizinců, o. p. s., 
kurzy psaní v českém jazyce a kontinu-
ální kurzy na úrovni začátečník a pokro-
čilý, na Karlínském náměstí kurzy níz-
koprahové. 

V   září proběhl v  parku Parukářka 
pátý ročník akce Poznejme se, sousedé 

pro rodiny s  dětmi zaměřené na  vzá-
jemné poznávání kultury cizinců a ma-
joritní společnosti, navázání pozitivních 
sociálních vazeb mezi obyvateli Prahy 3 
a vytvoření příznivého sousedského kli-
matu. Tato akce byla navíc spolufi nan-
cována i hlavním městem Prahou z Pro-
gramů podpory aktivit integrace cizinců 
na území hl. m. Prahy pro rok 2016.

Ve  spolupráci s  Integračním cen-
trem Praha, o. p.  s., jsou letos nově 
do  projektu zařazeny kurzy sociokul-
turní orientace. Kurzy pomáhají cizin-
cům rozšířit si a  prohloubit si znalosti 
o české společnosti. Celkem proběhly 
čtyři kurzy na téma Pobyt v ČR, Tema-
tická procházka Prahou 3, Jak podni-
kat v Praze a Daňový systém v ČR.

K posílení informovanosti veřejnosti 
o otázkách migrace a integrace cizinců 

jsou zajištěny taktéž ve spolupráci s In-
tegračním centrem Praha, o. p.  s., 
přednášky s následným prostorem pro 
diskuzi o nejpočetněji zastoupených ci-
zincích na Praze 3. V sálu KC Vozov-
na se veřejnost mohla blíže seznámit 
s  vietnamskou, balkánskou, ruskou 
a ukrajinskou komunitou cizinců žijících 
v Praze a zároveň ochutnat jejich tra-
diční národní pokrmy.

Všechny uvedené aktivity realizovala 
městská část v rámci projektu Praha 3 
– Integrace cizinců 2016 na podporu 
integrace cizinců spolufi nancovaným 
Ministerstvem vnitra ČR. 
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Slovo z církví
Luxus o adventu 
a Vánocích
Advent bývá charakterizován jako doba 
rozjímání, dobročinnosti a zklidnění. Ja-
ko by to neodpovídalo realitě. Snad ta 
dobročinnost, většina z nás se během 
adventu zúčastní dobročinné akce či 
nezištně pamatuje dárkem na někoho, 
od koho neočekává jakoukoli protisluž-
bu. Ale právě o adventu nemíváme čas 
na rozjímání, o zklidnění nemůže být řeč 
už vůbec. 

Jenomže, neodporuje si ta charak-
teristika náhodou? Dobro – činnost. 
Činnost vyžadují, kromě dobrých skut-
ků, také všechny ty záplavy adventních 
a vánočních zvyků. Tak býváme posta-
veni před volbu, zda si můžeme trochu 
zarozjímat, nebo zda být, tím či oním 
způsobem, pro ty druhé. Skutečně, roz-
jímání se v této společnosti zdá jako pří-
liš velký luxus. Zabere mnoho času, kte-
rý potřebujeme investovat do činností. 

Možná by stačilo, kdybychom v ad-
ventních činnostech hledali smysl, mají 
ukazovat k radosti. Radosti z toho, že 
na nás někdo pamatuje, že můžeme 

pro někoho něco dobrého udělat, že 
velmi smutný vánoční příběh o tom, jak 
Bůh přišel do světa a jak ho svět ani 
nečekal, ani nechtěl, přece neskončí 

tak, že si to Bůh rozmyslel. Radosti 
z  blízkosti Boha a druhých lidí. A po-
kud by se nám někdy zdálo, že pořád 
zůstává příliš mnoho trápení a strachu, 
připomeňme si světlo adventních svící. 
Ony nezvrátí tmavé roční období. Ale 
jistá věc je, že i světlo nejmenší svíce je 
vždycky silnější než jakákoli tma. 

Kdo by si chtěl dovolit dokonce i nej-
větší luxus, zklidnění, nechť zajde do 
kostela. Může tam ke svému překvape-
ní uslyšet, že Bůh se raduje z  lidí. Přeji 
vám všem luxusní advent a Vánoce. 

Elen Plzáková

farářka evangelického sboru na Jarově

11. ne 10.00–15.00 Výtvarná dílna pro 
děti
12. po 18.30–21.00 Empatická komuni-
kace
13. út 10.30–12.00 Podpůrná skupina 
pro ženy s batolaty
13. út 13.15–15.15 Porod jinak – podpůr-
ná skupina
19. po 9.00–13.00 Paleček má otevřenou 
hernu
20. út 9.00–18.00 Paleček má otevřenou 
hernu
21. st 9.00–18.00 Paleček má otevřenou 
hernu

Klub přátel 
Žižkova

Jako každý rok, i  letos se v předvánoč-
ní době sejdeme, abychom si se sklen-
kou vína a malým pohoštěním popovídali 
o roku uplynulém, zazpívali vánoční kole-
dy a radovali se, že stále ještě jsme – kaž-
dý z nás i Klub.
Přijďte v úterý 6. prosince od 15.30 hod. 
do Klubu Přátel Žižkova v Blahoslavově uli-
ci 2, Praha 3 i přesto, že jsme se třeba del-
ší dobu neviděli, každého rádi přivítáme.

Kavárnička 
pro seniory 

je otevřená každou středu v budově sbo-
ru církve evangelické na Jarově, U Kněž-
ské louky 9, Praha 3. Senioři se zde 
schází mezi 14. a 17. hodinou. Kolem 15. 
hodiny začíná program, který je tvořen ve 
spolupráci s účastníky kavárničky. Kromě 
dobré kávy či čaje se můžete seznámit 
s novými lidmi.

Do Teen Challenge chodí děti již patnáct let
Nezisková organizace Teen 
Challenge v Praze 3 pracuje již 15 
let. Za jeden školní rok jejích služeb 
využije téměř 150 dětí s  rodiči 
a sourozenci, tedy za dobu provozu 
je to okolo 2  300 dětí. Účastníci 
aktivit využívají zrekonstruovaný 
dům na  Havlíčkově náměstí se 
třemi hernami, kuchyní, výtvarkou 
a  multifunkčním prostorem pro 
tanec a pohybové aktivity.   

Centrum Teen Challenge se věnu-
je dětem od tří let, mládeži a je-
jich rodinám, ohroženým sociál-
ním vyloučením. Programy jsou 
připraveny pro tři věkové skupiny 
– předškoláky, mladší školáky a te-
enagery. Obsahem programů jsou 

volnočasové, tvůrčí a vzdělávací 
aktivity, jejichž součástí je i indivi-
duální doučování, pomoc s přípra-
vou do školy, předškolní vzdělává-
ní a doprovázení teenagerů během 
studia na učilišti a střední škole. 
Součástí nabídky je seznamová-
ní s křesťanskými principy a hod-
notami. Kromě programů pro děti 
a mládež organizace dlouhodobě 
spolupracuje s rodiči dětí. Pomáhá 

jim při kontaktování úřadů, po do-
mluvě s nimi doprovází děti k léka-
ři, do škol, do kroužků apod. Děti, 
které by kvůli vzdálenosti nemohly 
centrum navštěvovat, vyzvedáva-
jí pracovníci centra doma. Novin-
kou ve školním roce je vyzvedávání 

děti ve škole po vyučování, čímž se 
velmi znatelně rodičům pomáhá. 
Kromě vzdělávacích aktivit se cen-
trum zaměřuje i na pořádání výle-
tů, víkendových a pobytových akcí. 
„Jsme vděčni za to, že se můžeme dětem 
věnovat dlouhodobě, že je můžeme pod-
porovat v jejich nadáních a schopnos-
tech a provázet je i v těžkých životních 
situacích. Velkou radost máme z našich 
teenagerů pomocníků, kteří pomáhají 

pravidelně s aktivitami pro mladší děti. 
Vážíme si každého setkání s dětmi a je-
jich rodinami, jsou to vzácní lidé,“ svě-
řil se Daniel Tichý, zástupce vedou-
cí organizace. 

-red-

Teen Challenge sídlí na Havlíčkově náměstí

www.teenchallenge.cz
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Trojka nabízí čtyři obřadní síně
Secesní síň žižkovské radnice na 
Havlíčkově náměstí je tradičním 
místem setkání s jubilanty a novo-
rozenci, ale slouží i ke svatebním 
obřadům. Třetí městský obvod 
má však vedle ní další tři atrak-
tivní prostory, kde si páry mohou 
dát svůj manželský slib. K Rajské 
zahradě a barokní kapli Atrium na 
Žižkově letos přibyla také Žižkov-
ská věž. 

Síň žižkovské radnice pravidelně 
vítá nejen jubilanty a novorozence, 
ale i ženichy a nevěsty. Své ano si tu 
ostatně řekla už pěkná řádka slav-
ných osobností. V roce 1919 si tu bral 
král komiků Vlasta Burian Ninu Čer-
venkovou a v roce 1928 básník Jaro-
slav Seifert Marii Ulrichovou. Václav 
Havel se zde ženil dokonce dvakrát. 
Poprvé v roce 1964 s Olgou Šplíchalo-
vou a o třiatřicet let později s Dagmar 
Veškrnovou. 

Po úpravách vzniklo v prostoru 
Rajské zahrady místo, kde se mohou 
v letních měsících konat svatební ob-
řady pod širým nebem. Díky kulisám 
letního altánu nad umělou horskou 
bystřinou s výhledem na panora-
ma Prahy je Rajská zahrada páry vstu-
pujícími do manželského svazku stále 
vyhledávanější. 

Raně barokní kostelík Povýšení sv. 
Kříže v Čajkovského ulici, dnes zná-
mý hlavně jako žižkovské Atrium, 

prošel v roce 1984 rozsáhlou rekon-
strukcí, při níž byla někdejší chrámo-
vá loď přeměněna na sál pro 120 osob. 
Z objektu je dnes renomovaná kon-
certní a výstavní síň, která vedle hu-
debních a výtvarných programů na-
bízí také konání svatebních obřadů. 
Láká především na příjemné poseze-
ní ve vnitřním atriu nebo v přilehlém 
parčíku. Šťastné propojení minulosti 
se současností a vznešenost areálu při-
spívají ke slavnostní atmosféře svateb-

ního obřadu, a tím i rostoucí oblibě 
Atria.

Od letošního roku je možné uza-
vírat sňatky také na Žižkovské věži 
v Mahlerových sadech. Observatoř 
Tower park Praha přitom pojme až 
100 svatebčanů. Ve výšce 93 metrů 
nad zemí budete mít metropoli jako 
na dlani a jedinečné svatební fotogra-
fi e k tomu jako bonus. 

-red-

V listopadu oslavili kamennou svatbu, tedy 65 společných let, Vlasta a Václav Burešovi, Josef a Růžena Vondrovi. Dia-

mantovou svatbu, tedy 60 let bok po boku, si připomněli Libuše a Erhard Veselští, Štefan a Helena Siladiovi, Bohuslav 

a Věra Uhlířovi, Miroslav a Daniela Dvořákovi, Zdeněk a Hana Krušinovi, Milan a Eva Jägerovi. Smaragdovou svatbu, 

tedy 55 společných let, pak oslavili Zdeněk a Stanislava Strejcovští a Karel a Věra Johannovi. Na snímku se zástup-

kyní starostky Lucií Vítkovskou (uprostřed). Všem srdečně gratulujeme.

Dne 24. listopadu 2016 přivítal na radnici během slavnostního ceremoniálu občánky Prahy 3 v doprovodu jejich rodičů 

zástupce starostky David Gregor (na snímcích uprostřed). Pestrý doprovodný program zajistili žáci ze Základní umě-

lecké školy Štítného a děti z Mateřské školy Sudoměřská. 

Foto Jan Dostál (6x)

Radnice přivítala jubilanty i novorozence
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Klub přátel Žižkova a Olšanské hřbitovy    
V  době nedávno minulé začala 
upadat úcta k předkům a zemře-
lým. Spolu s tímto jevem se zhor-
šoval i  vzhled Olšanských hřbi-
tovů, až se stal téměř kritickým. 
Tato situace dala podnět členům 
Klubu za  starou Prahu, kteří 
v  roce 1974 spolu se členy v  té 
době již zrušeného spolku Sva-
tobor zahájili práce na záchraně 
hrobů především na  II. hřbito-
vě. Tato činnost pokračovala až 
do 90. let 20. století. 

V souvislosti se zásluhami na zá-
chraně hrobů je třeba připomenout 
zapojení především pana Aloise Va-
nouška, paní Libuše Neckářové, 
pana Jeronýma Lányho, ale i mno-
ha dalších, kteří se na této činnosti 
podíleli. Výsledek jejich zapojení je 
na hřbitově vidět dodnes. Literatu-
ra k problematice Olšan je dostup-
ná v knihovně a archivu KPŽ. K po-
znání hřbitovů přispěla i iniciativa 
P. Miloše Szabo z farnosti Žižkov. 
Nejprve zpracoval podklady k vy-

budování naučné stezky a po její re-
alizaci je vydává knižně v naklada-
telství Libri. 

V současné době probíhá revi-
talizace hrobů, která má po mno-
ha letech vrátit místu důstojný 
vzhled, odpovídající významu hřbi-
tova. Bylo obnoveno kolumbárium 
u vchodu z ulice Jana Želivského 
včetně přilehlých zdí a v roce 2014 
byl opraven i vchod z Jičínské uli-
ce včetně železné brány. U vchodu 
do hřbitova z Vinohradské ulice 
byl zcela opraven domek vrátné-
ho z roku 1842. Pozornost zaslu-
hují také kovové informační tabule 
u všech vchodů na hřbitov. Došlo 
i na některé památné hroby včetně 
největší hrobky na Olšanech, kte-
rou je hrobka Lannova (V. hřbitov, 
odd. 24/38). 

Zlepšit vzhled hřbitovů pomáhá 
i projekt Adopce významných hro-
bů. Hrob zařazený do tohoto pro-
jektu má být nejméně na dalších 
10 let držen v odpovídajícím stavu. 
K tomu slouží příspěvky od účast-

níků projektu. Již před lety tak pře-
šel do správy městské části hrob 
prvního žižkovského starosty Karla 
Hartiga. Také díky tomuto projek-
tu dal KPŽ podnět kulturní komisi 
MČ Praha 3 k adopci hrobu Fran-
tiška Sauera. Rada MČ Praha 3 dne 
19. října 2016 schválila smlouvu se 
Správou pražských hřbitovů o jeho 
adopci. 

Ještě před vyhlášením projektu 
však existovaly hroby, o které se sta-
rali jednotlivci i různé organizace. 
Například členka KPŽ B. Svejkov-
ská věnovala péči hrobu dětí Augus-
tina Zimmermanna (III. hřbitov, 
odd. 9/36) a z archivních materiá-
lů zpracovala celou tragédii rodiny. 
Tento příběh byl uveřejněn v červ-
nu roku 2007 v Žižkovských listech, 
čtvrtletníku KPŽ. V současnosti se 
hledá zájemce o adopci hrobu Ema-
nuela Štěpána Petra, významného 
žižkovského stavitele varhan. 

Jan Schűtz

Klub přátel Žižkova

Cesta za vzděláním – na startu
O důležitosti vzdělání nepochybovali už naši předkové. Děti z místních usedlostí docházely 
do jediné třítřídní školy a spolu s nimi pak i děti z nově postavených domů na Žižkově. Zatímco 
v roce 1860 docházelo do staré olšanské školy 297 žáků, o půlstoletí později už na stejném území 
působilo 27 škol s 244 třídami, které navštěvovalo 12 953 dětí. 

Zdejší děti docházely nej-
prve do „volšanské“ školy. 
Stále jich však přibývalo, 
a tak obec roku 1872 otvírá 

novou školu na rohu Lupáčovy uli-
ce a dnešního Havlíčkova náměstí. 
Ani tahle, pouze dvoutřídní škola 
mnoho neřeší, a tak je v Lupáčově 
ulici postaven ještě Občanský dům 
pro školské účely. V roce 1872/1873 
navštěvuje tuto školu 280 chlap-
ců a 325 dívek, je znovu přeplněná. 
Proto je takřka současně zahájena 
stavba už důstojné školní budovy 
na Komenského náměstí. 

Polovina téhle ve své době vý-
znamné vzdělávací instituce byla 
uvedena do provozu už v roce 1873, 
výstavba druhého křídla se protáhla 
až do roku 1881. V roce 1875 byla při 
škole založena botanická zahrada, 
a v letech 1893/94 dokonce zahrada 
zoologická. Na přilehlém pozemku 
byly klece, voliéry a dvě vodní nádr-
že s rybami. Pro přezimování opic, 
želv, exotických ještěrů a hadů slou-
žil v zahradě trvale vytápěný domek. 
V 70. letech 20. století měla tahle 
vskutku historická škola „namále“, 
neboť spadala do asanačního území 
a přežila jen díky úsilí žižkovských 
patriotů. Aspoň na okraj je třeba 
zmínit, že po umístění městského 
úřadu v domě po zkrachovalé zálož-
ně tu sídlilo též několik tříd. 

V následujících letech pak na Žiž-
kově rostly školy jako „houby 
po dešti“. Na dnešním Havlíčkově 
náměstí je otevřena dívčí měšťanka, 
za pár let pak školní budova v Cim-
burkově ulici. V roce 1879 byla v Je-
seniově ulici postavena škola, kde se 

vyučovalo německy, určená pro děti 
z německy mluvících rodin. V letech 
1892–1894 byla v Palackého (dnes 
Vlkově) ulici podle plánů architekta 
Jana Hraběte postavena ve své době 
nejmodernější zdejší školní budova, 
nesoucí dnes jméno Jaroslava Seifer-
ta. Měla velký sál – aulu a už tehdy 
ústřední vytápění. 

Roku 1899 se otevřely brány dal-
ší školní budovy, tentokrát reálky. 
Podle plánů architekta Jindřicha 
Motejla byla postavena na Sladkov-
ského náměstí a byla ve své době 
považována za nejhezčí školu v Pra-
ze. Působila tu pak řada osobností, 
uveďme aspoň PhDr. Alberta Pra-
žáka, předsedu České národní rady 
za Pražského povstání, hudebního 
skladatele Adolfa Piskáčka, vynikají-
cího mykologa Františka Smotlachu 
či literárního a divadelního kritika 
Jindřicha Vodáka. V roce 1912 prá-

vě od této školy vyrazila pod vede-
ním Antonína Benjamina Svojsíka 
parta studentů na první skautský tá-
bor u nás. A rozhodně nesmíme za-
pomenout na císaře Františka Josefa 
I., který si údajně z oken ústavu pro-
hlížel novostavbu „jubilejního chrá-
mu“ sv. Prokopa při své návštěvě 
na Žižkově 14. června 1901.

Opusťme teď prostý výčet škol 
a věnujme se jedné trochu důklad-
něji. Ve školním roce 1903/1904 bylo 
na Žižkově založeno gymnázium. 
Pod ředitelem vládním radou An-
tonínem Šetelíkem fungovalo zpo-
čátku v provizorních prostorách. 
V roce 1910 tu studovalo 250 studen-
tů, učilo 15 profesorů. V roce 1912 se 
přestěhovalo do současné budovy 
v Libušině (dnes Kubelíkově) ulici, 
kterou pro gymnázium vyprojekto-
val arch. Alois Špalek. Bylo tu gym-
názium, posléze Jedenáctiletá střed-

ní škola, od 60. let minulého století 
základní škola, od roku 1986 Střední 
ekonomická škola a dnes Obchodní 
akademie.

Na gymnáziu studoval mimo jiné 
trojlístek přátelících se spolužáků 
– básník Jaroslav Seifert, novinář 
(proslulý soudničkář) František Ně-
mec a básník a spisovatel Ivan Suk 
(vl. jm. Josef Suchánek). Němec 
a Seifert byli z gymnázia vylouče-
ni, neboť Němec měl potíže s pro-
spěchem a především s docházkou 
(stejně tak Seifert), což hodlal vyře-
šit fi ngovanou sebevraždou oběše-
ním na školním záchodku a Seifert 
mu při tom byl nápomocen. Němec 
nakonec dostudoval jinde, Seifert, 
nositel Nobelovy ceny za literaturu, 
se musel obejít bez maturity. Studo-
val tu i vynikající spisovatel Ladislav 
Fuks, kterého zde učil například 
Vladislav Kovářík, literární historik, 

autor známé knihy o Praze z hledis-
ka osobností kultury a umění.

Dalším pozoruhodným zdejším 
studentem byl spisovatel Jaroslav 
Žák (který tu snad později i krát-
ce učil). Ten tu za studií „vydával“ 
recesistický časopis Záře nad pohan-
stvem. Proslavil se zejména knihami 
Študáci a kantoři a Cesta do hlubin štu-
dákovy duše, které byly zfi lmovány 
(první pod jménem Škola základ ži-
vota). Napsal ještě knížku Pan Posle-
da, přítel študáků a řadu dalších, již 
ne tak úspěšných, neboť byl podro-
bován tvrdé komunistické cenzuře. 
Pro Žižkov je zcela zásadní jeho Bo-
hatýrská trilogie, zejména díl Z tajnos-
tí žižkovského podsvětí, kterou napsal 
spolu s malířem Vlastimilem Radou. 
V ní se už objevuje Žižkovská repub-
lika, dosud fungující Club gentle-
manů Žižkov a další žižkovské po-
zoruhodnosti. Na motivy této knihy 
vznikl také obří obraz přes tři pat-
ra štítové zdi školy na Havlíčkově 
náměstí. 

Dopřejme si teď malé srovnání: 
V roce 1860 docházelo do staré ol-
šanské školy 297 žáků, o půlstoletí 
později už na stejném území působi-
lo 27 škol s 244 třídami, které navště-
vovalo 12 953 dětí. Není to důvod 
k hrdosti nad činy někdejších zakla-
datelů města Žižkova? A to jsme te-
prve na začátku 20. století a čekají 
nás ještě další školy a také vycházka 
za hranice Žižkova, leč stále na úze-
mí Prahy 3.

(S použitím podkladů zpracova-
ných p. Petrem Kallistou) 

Pavel Augusta

Německá škola v Jeseniově ulici    Škola v Palackého třídě (dnes Vlkova)   Škola v Cimburkově ulici

Na Olšanských hřbitovech probíhá revitalizace hrobů
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Na Žižkově a Vinohradech nastal adventní čas
I tento rok pro vás radnice Prahy 3 připravila tradiční 
adventní program, který je nabitý a zaměřuje se jak 
na dětské, tak i dospělé návštěvníky. Těšit se můžete 
na rozsvícení vánočního stromu na náměstí Jiřího 
z Poděbrad nebo řadu koncertů a vystoupení.  

S prvními zimními mrazíky 
přichází pomalu i čas, kdy se 
všichni začínáme připravovat 
na vánoční svátky. A na ob-

dobí Vánoc se pochopitelně chystá 
i radnice, která připravila tradiční ad-
ventní akce, ať už na náměstí  Jiřího 
z Poděbrad, v Betlémské kapli nebo 
v Kulturním centru Vozovna. „Ad-

ventní akce jsme zahájili jak jinak než 
rozsvícením vánočního stromku, a to kon-
krétně 25. listopadu na náměstí Jiřího 
z Poděbrad,“ připomíná zástupce sta-
rostky pro oblast kultury Alexander 
Bellu. „Pro návštěvníky jsme připravili 
bohatý program. Pokud tedy budete mít 
v celém tom předvánočních shonu chvil-
ku času, určitě se zastavte,“ doplňuje 

 Alexander Bellu. Namátkou z celé 
řady připravených akcí zmiňme napří-
klad vystoupení sólistů Národní diva-
dla spolu s Břevnovským chrámovým 
sborem s tradiční Českou mší vánoční 
od Jakub Jan  Ryby v Betlémské kapli 
4. prosince. 

„Samozřejmě jsme nezapomněli ani 
na děti, pro které jsme připravili akce 
Čertovsky popletený Mikuláš a navazují-
cí Čertovsky popletené Vánoce na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad,“ podotýká zástup-
ce starostky. Zakončením adventního 
programu, který městská část připra-
vuje, budou akce v Kulturním cent-
ru Vozovna, kde se svým programem 
Česká a světová adventní vánoční 
hudba vystoupí členové orchestru 
Státní opery Praha. Je toho zkrátka 
mnoho, co můžete ve svátečním čase 
na Žižkově navštívit. „Rád bych také 
všem občanům popřál klidný adventní čas 
a samozřejmě by mě velmi potěšilo, kdyby 
jim tyto nejkrásnější dny v roce zpříjemni-
la i některá z našich kulturních akcí,“ uza-
vírá Alexander Bellu. 

Jan Novotný

Starostka zve na prohlídku Žižkovského betlému
V přízemních prostorách nově zrekonstruovaného informačního centra 
na  rohu náměstí Jiřího z  Poděbrad a  Milešovské ulice je opět od 
1. prosince k vidění originální Žižkovský betlém.

Od ostatních betlémů se Žižkovský 
betlém liší tím, že v něm tradiční 
postavy nahradily slavné osobnosti 
spjaté s naší městskou částí. Kromě 
již dobře známých postaviček Švej-

ka, Járy Cimrmana, Žižkovského 
Pepíka, Žižkovské fi fl eny, strážmis-
tra, Rychlých šípů a Jana Tleskače 
na kole (pět fi gurek + pes Bublina), 
Franze Josefa I., Karla  Hartiga, 

T. G. Masaryka, „svaté žižkovské 
rodinky“ (Josef, Marie, kočárek 
s Ježíškem) se můžete těšit na řadu 
nových fi gurek i kulis. Nově jsou to 
hudební skladatel Jaroslav Ježek, 
harmonikář, spisovatel Jaroslav 
 Seifert, nóbl dáma + nóbl pán (sme-
tánka), paní Müllerová, pumpa, 
kočka a dva domy, jeden činžovní 
dům s hospodou a průčelí druhého 
domu s krámkem. Stejně jako kaž-
dý rok budou mít příchozí možnost 
podat námět na nové postavičky, 
které betlém obohatí za rok. 

Betlém začal vznikat před čtyřmi 
lety z iniciativy starostky Vladisla-
vy Hujové a počítá se, že zahrne asi 
30 fi gurek. Výstava potrvá do konce 
ledna 2017. 

-red-
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Harmonikář

Hliněný model fi gurky Jaroslava Ježka Foto Radko Šťastný

Vánoční strom se rozzářil na nám J. z Poděbrad 25. listopadu

Farmářské trhy nabídnou vánoční dárky
Farmářské tržiště je pro vás na Jiřá-
ku připraveno i v prosinci. Od stře-
dy do soboty tak můžete u pekařů 
objednávat vánoční cukroví a vy-
zvedávat ho v týdnu před Štědrým 
dnem nebo podle potřeby. Na svá-
teční stůl je také možné zakoupit 
husu, krůtu nebo sladkovodní ryby. 

O adventních sobotách 3., 10. 
a 17. prosince bude tržiště obohacené 
o drobné rukodělné výrobky z chrá-
něných dílen nebo od českých tvůrců. 
Šperky, keramika, delikátní pesto, pi-
kantní chilli sůl, krásně zabalená paš-
tika, s láskou vyrobené sušenky nebo 
levandulové polštářky na sladké sny, 
to jsou milé dárky k Vánocům pro ty, 

které máte rádi. Konec roku pak tra-
dičně zakončíme Silvestrovským tr-
hem s chlebíčky a vínem a výbornou 
náladou.  

Farmářské tržiště na náměstí 
Jiřího z Poděbrad v prosinci:

otevřeno každou středu, 
čtvrtek, pátek a sobotu

(kromě 24. 12.) 
Silvestrovský trh 31. prosince 

8–16 hodin
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