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Vážení spoluobčané,

na úvod bych rád poděkoval všem, 
kteří se v minulém roce zúčastnili pi-
lotního projektu participativního roz-
počtu. Díky této akci se na základě 
návrhů občanů podařilo vygenero-
vat a realizovat projekty, které si na-
šly přímou podporu mezi obyvateli 
naší městské části. 

Zároveň bych rád vyzval všechny, 
kteří mají nějaký návrh ohledně toho, 
co by chtěli ve svém okolí změnit, 
aby se zapojili do dalšího kola par-
ticipativního rozpočtu, které zrovna 
probíhá. Své nápady můžete přihlásit 
až do 15. března 2017. Bližší infor-
mace a přehled projektů z loňského 
roku pro inspiraci je možné nalézt 
na internetových stránkách městské 
části. V tomto čísle Radničních novin 
zároveň přinášíme reportáž z prvního 
setkání s občany Prahy 3, kde jsme 
další ročník participativního rozpočtu 
představili.

Rád bych upozornil také 
na  úspěšný projekt Čistá Trojka, 
který po  loňském pilotním provozu 
přešel od ledna tohoto roku do pro-
vozu standardního. Jeho služby mo-
hou obyvatelé Prahy 3 využívat při 
jakýchkoliv problémech s  čistotou 
a pořádkem ve veřejném prostoru.

Co se týká budoucnosti, můžeme 
se v tomto roce těšit na rekonstruk-
ci Komenského náměstí, po  jejímž 
dokončení bude Žižkov zase o něco 
krásnější. Zahájena by letos měla být 
i rekonstrukce Kostnického náměstí, 
které si kultivaci také zaslouží. 

Jako velmi důležitou pro budoucí 
vzhled Žižkova vnímám právě probí-
hající studii na území dnešní Paru-
kářky a Vrchu svatého Kříže, kterou 
zpracovává kolektiv architektů v čele 
s Josefem Pleskotem. V lednu pro-
běhlo veřejné představení prvních 
výsledků této studie a zároveň bylo 
možné se k budoucí podobě Paru-
kářky vyjádřit prostřednictvím dotaz-
níku na stránkách městské části.

Jan Materna 
zástupce starostky

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 
novou Galerii Toyen. Plánuje, že každý měsíc představí 
jednoho umělce se vztahem ke třetí městské části. Otevření 
galerie zahájila výstava významného českého výtvarníka 
Oldřicha Kulhánka.

V e středu 1. února otevře-
lo informační centrum 
Praha 3 v rozšířených su-
terénních prostorách Ga-

lerii Toyen. Každý měsíc tu chce pre-
zentovat dílo jednoho významného 
výtvarníka, který má vztah k Praze 3. 
„Praha 3 dlouhodobě podporuje umělec-
kou komunitu působící v naší městské 
části, proto je součástí informačního cen-
tra také výstavní prostor, kde chceme pro-
pagovat právě tvorbu umělců a výtvar-
níků spjatých s touto lokalitou,“ uvedla 
starostka Vladislava Hujová, která 
vznik galerie iniciovala. 

Otevření Galerie Toyen zahájila vý-
stava významného českého výtvarníka 
a čestného občana Prahy 3  Oldřicha 

Kulhánka. Ve své umělecké tvorbě 
se věnoval kresbě, leptu i litografi i. 
V letech 1992 až 1993 vytvořil grafi c-
ké návrhy současných českých banko-
vek a je také autorem řady poštovních 
známek. Za dobu své výtvarné činnos-
ti uspořádal mnoho samostatných vý-
stav nejen v ČR, ale i v mnoha zemích 
Evropy a v USA, kde také v 90. le-
tech působil jako hostující profesor 
na řadě univerzit. „Jeho dílo je zastou-
peno v mnoha světových sbírkách výtvar-
ného umění, například ve Vídni, v Paříži, 
ve Washingtonu, v Bruselu nebo v Amster-
damu. Za své grafi cké umění získal ně-
kolik významných ocenění,“ připomíná 
vedoucí informačního centra Praha 3 
Eva Slezáková. 

„Záměrem výstavy je představit vý-
jimečného umělce, který měl spojitost 
s městskou částí a jehož přesah je značný. 
Chceme, aby nově vzniklá Galerie Toyen 
zajišťovala kvalitní umělecká díla, zís-
kala zvuk v uměleckých kruzích, a tím 
reprezentovala městskou část Praha 3,“ 
shrnuje poslání výstavního prosto-
ru Vladislava Hujová. Výstavu před-
stavila kurátorka Miloslava Kumbá-
rová, osobně přítomna byla i dcera 
Oldřicha Kulhánka Klára Melicho-
vá. O hudební doprovod se starali 
studenti Gymnázia a Hudební školy 
hl. m. Prahy, kterým patří za jejich 
vystoupení zvláštní poděkování. 

Robert Šimek
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„Když maluji, 
musí na mě obraz 
působit kladně,“
říká Jarmila Kalašová

Farmářské trhy 
na Jiřáku odstartovaly
Ve středu 15. února se na náměstí 
Jiřího z Poděbrad vrátily tradiční far-
mářské trhy. Nově je organizuje sama 
městská část Praha 3. Návštěvníci 
ale pravděpodobně změnu ani ne-
zaregistrují. Drtivá většina prodejců 
je stejná, zbytek zastoupili kvalitní 
náhradníci.

Více na str. 8   

Diskutovali jste 
o budoucnosti 
Parukářky
Ve čtvrtek 2. února proběhla v hotelu 
Olšanka veřejná diskuze o urbanistické 
studii Vrchu sv. Kříže, takzvané Paru-
kářky. Její účastníci měli možnost se-
známit se s historií tohoto místa, se zá-
sahy, které mu v minulosti neprospěly, 
i s možnou cestou jejich nápravy. V do-
tazníku mohli navíc uvést své připomín-
ky a náměty.

Více na str. 3

Hlavní nádraží a Žižkov 
spojí průchod
Chodcům z Prahy 3, kteří využívají sta-
nici metra Hlavní nádraží, zjednoduší 
cestu nový průchod. Momentálně to-
tiž musí areál nádraží obcházet po del-
ší trase, a mnozí proto raději přebíhají 
přes koleje. Riskují při tom nejen poku-
tu, ale i zdraví.

Více na str. 7

Poradenský servis 
živnostenského 
odboru najdete 

každé úterý 
v infocentru

str. 24

Foto Radko Šťastný

Praha 3 otevřela Galerii 
Toyen výstavou Oldřicha 
Kulhánka
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Záštita nad akcemi
Rada MČ schválila záštitu zástupce 
starostky Alexandera Bellu nad festi-
valem Asie vzdálená a blízká, který se 
bude konat 25. května 2017, a  nad 
projektem Týden módy Národní komory 
módy – ČR, který se odehraje ve dnech 
31. března až 1. dubna 2017.

Projektový záměr na podporu inte-
grace cizinců
Na jednání RMČ byl schválen projekto-
vý záměr městské části Praha 3 k žá-
dosti o  dotaci na  výdaje realizované 
v  rámci projektů obcí na  podporu in-
tegrace cizinců na lokální úrovni v roce 
2017. Jedná se aktivity zaměřené 
na  vzdělávání a  informovanost cizinců 
všech věkových kategorií, na vytváření 
sociálních vazeb mezi cizinci a přísluš-
níky majoritní společnosti a také na zvý-
šení informovanosti veřejnosti o cizinec-
ké problematice jako prevence vzniku 
rasismu, předsudků a negativních po-
stojů v  rámci komunity žijící na  území 
Prahy 3.

Výjimka z nejvyššího počtu dětí 
Pro ZŠ Pražačka byla radou MČ schvá-
lena výjimka z  nejvyššího počtu dětí 
a žáků v přípravné třídě pro školní rok 
2016/2017 o dvě místa. Celkový počet 
dětí ve třídě bude 17. 

Záštita nad akcemi
Radou městské části byla schválena 
záštita radní Jaroslavy Sukové nad akcí 
Zemské kolo fl oristické soutěže pořá-
danou Českým zahrádkářským sva-
zem, z. s., a nad celorepublikovou sou-
těží školních jídelen O  nejlepší školní 
oběd.

Žádosti o dotace
RMČ svým usnesením schválila tři žá-
dosti o dotace z investiční rezervy hl. m. 
Prahy pro městské části hl. m. Prahy, 
a  to na  rekonstrukci kuchyně, suteré-
nu a výstavbu sauny na ZŠ a MŠ Ja-
rov, na  úpravu Komenského náměstí 
a na dokončení rekonstrukce bytového 
domu Bořivojova 27. Jedná se o inves-
tiční akce, které jsou součástí schvále-
ného rozpočtu na rok 2017.

Fond obnovy a  rozvoje městské 
části Praha 3
Rada městské části vzala na  vědomí 
doporučení Výboru pro územní rozvoj 
ZMČ Praha 3 o poskytnutí návratných 
fi nančních výpomocí z  Fondu obno-
vy a rozvoje městské části Praha 3 pro 
opravy a rekonstrukce domů na území 
MČ Praha 3 a doporučuje Zastupitel-
stvu MČ, aby je na svém příštím jedná-
ní schválila.

Smlouva mezi MČ a  CTR Viktoria 
Center s. r. o.
RMČ schválila uzavření smlouvy měst-
ské části s CTR Viktoria Center s.r.o., 
která má na území MČ vybudovat pro-
jekt Viktoria Žižkov Center a  která se 
v  úzké spolupráci s  MČ zavázala, že 
na své náklady v celkové hodnotě do-
sahující téměř 7,5 mil. korun v okolí po-
zemků souvisejících se stavbou zre-
konstruuje i určené chodníky a objekty 
patřící městské části.

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

PŘEDSTAVUJEME ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

Odbor ochrany životního prostředí
O životní prostředí na Praze 3 pečují dvě specializovaná oddělení, jejichž 
různorodou agendu představily vedoucí odboru Jana Caldrová, vedoucí 
oddělení správy zeleně a komunikací Jana Bosáková a vedoucí oddělní 
životního prostředí Barbora Heřmánková.

Kolik zaměstnanců mají jednotlivá 
oddělení odboru ochrany životního 
prostředí a jaké úkoly řeší?
Oddělní životního prostředí má šest 
zaměstnanců a vyjadřuje se například 
k záměrům, činnostem a k projektům 
pro územní a stavební řízení z hledis-
ka zákona o odpadech, ovzduší, půdě 
a ochrany přírody a krajiny. Dále vy-
dává rybářské a lovecké lístky, po-
volení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les, souhlasy s odnětím půdy 
ze zemědělského půdního fondu, 
kontroluje povinnosti fi rem plynou-
cí z odpadového zákona atp. Provádí 
kontrolní činnost a vede přestupková 
řízení a řízení o deliktech z hlediska 
zákona o odpadech, ochraně přírody 
a krajiny, ochraně zvířat proti týrání, 
rybářství. Všechny úseky oddělení ži-
votního prostředí vykonávají i pora-
denskou a konzultační činnost. 

Oddělení správy zeleně a komu-
nikací s osmi zaměstnanci má ve své 
agendě jak údržbu zeleně, tak souvi-
sející investiční akce. Dále zajišťuje 
úklid chodníků a dalších veřejných 
prostranství. Mimo to patří mezi jeho 
činnosti agenda zvířat z hlediska sa-
mosprávy, údržba informačního svis-
lého dopravního značení v ulicích 
a v oblasti odpadů kontejnery na tří-
děný odpad, sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, koše na psí 
exkrementy a kontejnery na použi-

tý textil. K údržbě zeleně samozřej-
mě patří celoroční úklid ploch a vy-
sypávání odpadkových košů, údržba 
parkového mobiliáře, závlah, pítek 
a dalších prvků včetně vybavení hřišť. 
Oddělení má v péči asi 60 hektarů 
veřejné zeleně a v rámci toho 37 dět-
ských a fi tness hřišť. 

Jak probíhá roční cyklus údržby 
zeleně na Praze 3?
Můžeme začít zimou – vegetačním 
klidem, kdy se provádějí některé ar-
boristické práce a v nezbytné míře 
kácení dřevin. Koncem zimy přichází 
na řadu zmlazování a průklesty keřů, 
v předjaří jarní vyhrabání trávníků, 
odzimování růží, výměna písku v pís-
kovištích dětských hřišť. S přícho-

dem jara se rozjíždějí činnosti, které 
pak pokračují celé vegetační období: 
seč trávníků, pletí záhonů, zálivka 
záhonů trvalek a letniček a mladých 

stromů apod. Přibližně koncem květ-
na se na květinové záhony vysadí let-
ničky náhradou za odkvetlé tulipány, 
narcisy a dvouletky. Během léta se 
jednou až dvakrát stříhají živé ploty. 
Na podzim na záhonech vystřídá do-
žívající letničky nová výsadba dvou-
letek a cibulovin, která se v plné kráse 
projeví na jaře dalšího roku. Nastává 
práce s úklidem listí a cyklus se uza-
vírá přípravou na zimu – zazimujeme 
růže, svážeme okrasné trávy apod. 

Jaká specifi ka má zdejší fau-
na a  fl óra ve  srovnání s  ostatními 
městskými částmi?
Za zmínku jistě stojí výskyt drob-
nokvětu pobřežního na území ná-
kladového nádraží, různé druhy tep-

lomilného hmyzu i jediný památný 
strom na území Prahy 3 – cedr at-
laský na sportovišti Na Balkáně. 

Mohou se obyvatelé Trojky v  do-
hledné době těšit na  další dětská 
a fi tness hřiště?
Ano, v letošním roce připravujeme 
obnovu dětského hřiště Na Vrcholu 
a zřízení plochy pro míčové hry v ze-
leni za Habrovou ulicí vedle stávající-
ho hřiště pro děti.

Jak si poradilo vaše odděle-
ní s  údržbou komunikací během 
letošní zimy, která byla bohatá 
na mráz i sníh?
Máme za to, že se zimní údrž-
bou komunikací, které má městská 
část v péči, jsme si poradili dobře. 
Do dnešního dne proběhlo 13 zim-
ních zásahů. Případné podněty obča-
nů řešíme bezodkladně s fi rmou, kte-
rá zimní úklid provádí.

Projekt Praha 3 kompostuje se se-
tkal s mimořádným ohlasem. Čemu 
takový úspěch přičítáte?
Za hlavní příčinu úspěchu považu-
jeme skutečnost, že stále více spolu-
občanů si uvědomuje smysluplnost 
třídění biologicky rozložitelného 
odpadu a vůbec šetrného přístupu 
k prostředí, ve kterém žijeme. A to 
nás těší! 

Miroslav Štochl

Odbor ochrany životního 
prostředí
Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7
Adresa pro písemný styk: Havlíčkovo 
nám. 700/9 
tel.: 222 116 390
e-mail: janac@praha3.cz

Rada MČ Praha 3
1. 2. 2017

Rada MČ Praha 3
15. 2. 2017

Žižkov ovládlo masopustní veselí
Žižkovský masopust odstartoval v sobotu 25. února a opět nabídl pestrý pro-
gram pro děti, dospělé i seniory. Ten lákal návštěvníky například do hospody 
U Vystřelenýho oka, do Paláce Akropolis nebo kina Aero.

Masopust, který třetí měst-
ská část začala pořá-
dat jako jedna z prvních 
v Praze, se letos konal už 

počtyřiadvacáté a znovu přilákal tisíce 
návštěvníků nejen z Trojky, ale i vzdá-
lenějšího okolí,“ pochvaluje si účast 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujo-
vá a dodává: „Pro mě je to každoroč-
ně vítaná příležitost k neformálnímu se-
tkání s občany. Podle jejich nadšených 
reakcí se letošní ročník masopustu po-
vedl.“ V sobotu a v neděli se na ná-
městí Jiřího z Poděbrad konala pouť 
s trhy, živou hudbou a zabijačkou. 
Doprovodný program pak přilákal 
návštěvníky do hospody U Vystřele-
nýho oka, do Paláce Akropolis nebo 
kina Aero. Jeho nedílnou součástí je 
každý rok také průvod masek a vel-
kolepá pyrotechnická show. 

I letos nabídla třetí městská část 
místním obyvatelům možnost při-
pravit si pro masopust vlastní pro-
gram, který zdarma představí jejich 
služby, výrobky či umělecké výkony. 
Vedle tradičních řemeslníků, jako 
jsou kominíci, švadleny, květinářky, 
pekaři nebo cukráři, se pravidelně 

účastní i představitelé novodobých 
oborů, například ajťáci, úředníci, číš-
níci, elektrikáři nebo bankéři. Pokud 
jste si i vy nachystali masopustní kos-
tým, máme pro vás šanci vyhrát za-
jímavé ceny. Stačí, když nám do pát-

ku 3. března 2017 zašlete fotografi i, 
jak jste si v masce užívali masopus-
tu, a to buď prostřednictvím zprávy 
na Facebooku Prahy 3 nebo na mai-
lovou adresu fotosoutez@praha3.cz. 
Z došlých příspěvků vybereme tři 

nejoriginálnější fotografi e, které poté 
otiskneme v Radničních novinách 
a uveřejníme na ofi ciálních stránkách 
Facebooku Prahy 3. Výherce samo-
zřejmě odměníme. 

Kateřina Černá

K Žižkovskému masopustu neodmyslitelně patří průvod masek Ilustrační foto Radko Šťastný

Sehraný tým odboru životního prostředí: zleva Jana Bosáková, Jana Caldrová a Barbora 

Heřmánková Foto Radko Šťastný
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Diskutovali jste o budoucnosti Parukářky
Ve čtvrtek 2. února proběhla v hotelu Olšanka veřejná diskuze o urbanistické studii Vrchu sv. Kří-
že, takzvané Parukářky. Její účastníci měli možnost seznámit se s historií tohoto místa, se zásahy, 
které mu v minulosti neprospěly, i s možnou cestou jejich nápravy. V dotazníku mohli navíc uvést 
své připomínky a náměty. 

Veřejné diskuze o urbanistic-
ké studii Vrchu sv. Kříže se 
vedle týmu zpracovatelů ve-
deného architektem Josefem 

Pleskotem zúčastnila i starostka měst-
ské části Praha 3 Vladislava Hujová. Ta 
připomněla, že už v roce 2014 městská 
část iniciovala referendum o Parukářce, 
bohužel se ho ale nezúčastnil dostateč-
ný počet občanů. „Nyní budeme společně 
hledat principy fungování Vrchu sv. Kříže, 

které předložíme ke schválení zastupitelstvu, 
aby v budoucnosti nedocházelo k nesystémo-
vým úpravám tohoto prostoru,“ doplnila 
starostka. 

Vrch sv. Kříže, lidově zvaný Parukář-
ka, je veřejné prostranství, které patří 
mezi oblíbená místa relaxace nejen pro 

obyvatele Žižkova. „Je to nejvýznamněj-
ší přírodní území Prahy 3, které je zároveň 
častým zdrojem debat politiků a kde je kaž-
dá změna velmi citlivou otázkou. Potřebuje 
laicky řečeno návod, jak s ním správně za-
cházet, aby si zachovalo svoji duši. Naším cí-
lem je zachovat toto veřejné prostranství pro 
další generace,“ vysvětlila Hujová. 

V souladu s tím vzniká rozsáhlá ur-
banistická studie Vrch svatého Kříže – 
problémy daného území a možnosti 

řešení, jejímž úkolem je na základě prů-
zkumů veřejného mínění a analýz na-
vrhnout postup, který hodnotu tohoto 
veřejného prostoru zachová i do bu-
doucna. Od května loňského roku ji 
zpracovává architekt Josef Pleskot se 
skupinou spolupracovníků, mezi ni-

miž jsou biolog Jiří Sádlo, zahradní ar-
chitekt Zdeněk Sendler a další odbor-
níci na zahradní a krajinářskou tvorbu. 
Tým při tom zvolil empirický přístup: 
pozoroval, jak návštěvníci park vyu-
žívají a jaké jsou jejich aktuální náro-
ky na jeho rekreační funkci. „Chceme, 

aby na Parukářce našli své místo maminky 
s dětmi, pejskaři i lidé, kteří hledají posezení 
u občerstvení,“ upřesnil záměr Pleskot. 
Studie proto vyhodnotila osmnáct 
sektorů, které mají v lokalitě klíčovou 
roli, a navrhla k nim specifi cké přístu-
py. Vedle míst, kde je jakýkoli zásah 
nežádoucí, popsala úseky, jimž by pro-
spěly drobné úpravy (třeba dětské hřiš-
tě), i sekce, které by mohly projít zásad-
ní proměnou – to se týká třeba vzniku 
nového parku s vodní plochou pod již-
ním svahem. 

Stejně tak si tvůrci studie všímali ná-
vaznosti Parukářky na okolí včetně fak-
tu, že akumulace staveb v její těsné blíz-
kosti komplikuje vstup na vrch hned 
z několika směrů. Nasvědčují tomu vy-
šlapané stezky, které architekty inspiro-
valy k nápadu vytvoření nových cest. Ty 
by jednak zlepšily přístupnost parku, 
jednak by propojily nejfrekventovaněj-
ší místa. Ze stejného důvodu obsahuje 
studie návrh přemostit Prokopovu ulici 
druhou lávkou a řadu dalších podnětů. 
„Náš tým nyní představuje záměrně výsled-
ky své práce ve fázi rozpracovanosti a stě-
žejní pro dokončení této urbanistické studie 
budou připomínky veřejnosti,“ upozornil 
Josef Pleskot. Své komentáře a námě-
ty mohli účastníci setkání uvést nejen 
přímo, ale i prostřednictvím dotazníku. 
Šanci zapojit se dostali i všichni, kdo se 
debaty osobně nezúčastnili – dotazník 
byl po celý únor k dispozici na webo-
vých stránkách městské části a v Infor-
mačním centru Prahy 3. S výsledky še-
tření se budete moci znovu seznámit 
během veřejné debaty, která proběhne 

v květnu ještě před schválením projek-
tu. „Studie by po schválení zastupitelstvem 
měla platit jako závazný dokument, který li-
mituje jakékoliv nekoncepční zásahy do úze-
mí parku. Jedině tak Parukářku i ve vzdá-
lené budoucnosti uchráníme od nežádoucí 
developerské invaze,“ věří starostka Hu-
jová. 

-red-

Pohled na Parukářku ze Žižkovské věže

Vrch sv. Kříže je nejvýznamnější přírodní lokalita na Praze 3

Besedy se zúčastnil architekt Josef Pleskot

 Foto Radko Šťastný

Další debata věnovaná Parukářce se bude konat v květnu Foto Radko Šťastný
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Proměna Koněvovy ulice začne v létě
V červnu letošního roku odstartuje 
oprava Koněvovy ulici v úseku od 
křižovatky Jana Želivského smě-
rem k Rečkově ulici. Práce, které 
budou trvat tři měsíce, jsou sou-
částí kompletní proměny význam-
né dopravní tepny. 

Práce budou startem projektu pro-
měny Koněvovy ulice. Jak vysvětlil 
náměstek pražské primátorky Petr 
Dolínek, výsledkem série úprav má 
být její zcela nová podoba, snadnější 
nástupy pro MHD a zřízení dobíjecí 
stanice elektrobusů na Ohradě.

Začátek úseku, na němž bude 
letos v létě provedena kompletní 
oprava jízdního pásu z centra v Ko-
něvově ulici, je za přechodem pro 
chodce u ulice Jana Želivského, 
konec přibližně dvacet osm metrů 
za ulicí Rečkovou. Pro silniční do-
pravu bude během akce tato část 
uzavřena. Řidiči budou využívat ob-
jízdnou trasu, která povede ulicemi 

Pod Krejcárkem, Novovysočanská 
a Spojovací, na jejímž konci se na-
pojí na Českobrodskou, jenž je po-
kračováním Koněvovy.

Tramvajová doprava zůstane za-
chována v celém rozsahu. Meziná-
rodní dálková a vnitrostátní linková 
autobusová doprava z Ústředního 
autobusového nádraží Praha-Flo-
renc směrem na Kolín, Poděbrady 
a dále do Polska, která v daném úse-
ku probíhá za běžného režimu, bude 
odkláněna po vyznačené objízdné 
trase na Českobrodskou. Poté se na-
pojí na své původní trasy.

V rámci rekonstrukce bude rov-
něž probíhat obnova systému světel-
ných a signalizačních zařízení. Pro 
úpravu přechodů by v celém úseku 
měla být použita jednotná varianta 
s dělicím ostrůvkem bez signalizace. 

Součástí akce bude obnova ob-
rub mezi jízdním pruhem a chodní-
kem tak, aby se při budoucí opravě 
chodníku nezasahovalo do jízdního 

pruhu. V rámci dalších přípravných 
prací budou také založeny chráničky 
pod opravovaný úsek, které budou 
využity při celkové rekonstrukci kři-
žovatky Koněvova – Jana Želivského 
a obnově příslušného systému světel-
ných a signalizačních zařízení. Také 
bylo stanoveno, že v květnu začne 
v oblasti obnova plynovodních řadů. 
Ta by měla trvat rovněž tři měsíce.

Stavební povolení nabude právní 
moci zhruba do konce dubna. Start 
samotné akce se plánuje na červen 
a její předpokládaná délka je tři mě-
síce. Autoři technické zprávy ovšem 
připouštějí, že po výběru dodavate-
le může dojít k rozdělení na dvě eta-
py a že se doba trvání prací může 
změnit. 

Magistrát hlavního města při-
pravuje v této souvislosti nový web 
a také aplikace, které budou in-
formovat o aktuálních uzavírkách 
v Praze. 
 Martin Zika Úsek Koněvovy ulice, který čeká v létě rekonstrukce

Studie ukázala revitalizaci Olšanského 
náměstí
V úterý 7. února proběhla v hotelu Olšanka veřejná diskuze k návrhu úprav 
městského prostoru v ulicích Táboritská a Ondříčkova. Hlavními tématy 
setkání byly doprava, vzhled lokality a zeleň.

Možnou podobu ulic 
Táboritská a Ondříč-
kova po revitalizaci 
ukázala studie, kterou 

pro městskou část Praha 3 zpraco-
vává ateliér Sinpps. Obsahuje návrh 
úprav, které mají posílit bezpečnost 
pěšího pohybu v lokalitě a prostran-
ství oživit větším množstvím zele-
ně. „Cílem studie je komplexní úprava 
prostoru, kterému říkáme Olšanské ná-
městí. Tvoří ho křižovatka ulic Jičín-
ská, Olšanská, Prokopova a Táboritská 
a sahá až do Ondříčkovy ulice k Bezov-

ce,“ přiblížila projekt starostka Pra-
hy 3 Vladislava Hujová. „Účelem se-
tkání je to, abychom zmapovali veškeré 
závady a nedostatky tohoto území, které 
bychom v rámci rekonstrukce měli od-
stranit a upravit celý prostor tak, aby byl 
uživatelsky přívětivý,“ upřesnil Jan Fi-
ala z ateliéru Sinpps.

Radnice se o lokalitu intenziv-
ně zajímá už od roku 2014. „Záměr 
hlavního města vyměnit na křižovat-
ce před Bezovkou semafory jsme v roce 
2014 využili k rozsáhlejší rekonstrukci. 
Bez fi nancování z rozpočtu městské části 

by křižovatka zůstala na další léta beze 
změny. Jsem rád, že se na naši práci 
po dvou letech navazuje a rýsuje se další 
pokračování,“ dodává předseda opo-
zičního klubu zastupitelů Žižkov 
(nejen) sobě Ondřej Rut. S ohledem 
na to, že místem procházejí tramva-
jové tratě, které jsou z ulic Prokopo-
va a Jičínská protnuty autobusovými 
linkami, a navíc tudy vede i cyklotra-
sa, skládá se celkový návrh bezpeč-
nostních opatření z mnoha dílčích 
dopravních úprav. K nim se vyjádřil 
Miroslav Penc z Dopravního podni- ku hl. m. Prahy. „Ve směru do centra 

je tramvajová trať technicky zastaralá 
a bude potřebovat v blízké budoucnosti 
obnovu. Zlepšení je žádoucí i v prostoru 
Olšanského náměstí. Tam jsou sice za-
stávky přístupné rampou pro vozíčká-
ře, ale parametry, které se vyžadují pro 
bezbariérově přístupné zastávky, nespl-
ňují,“ uvedl. Mají podle něj nevhod-
nou výšku nástupní hrany, tedy vel-
ký výškový rozdíl mezi nástupištěm 
a tramvají, a nejsou na nich ani prv-
ky pro nevidomé a slabozraké.

Tyto nedostatky si ostatně zájem-
ci mohli sami prohlédnout ještě před 
zahájením debaty, kdy se uskutečni-
la komentovaná procházka celou 
lokalitou. Lidé při ní upozorňovali 
na problémy, které je trápí. Nejčas-
těji zmiňovali přílišnou koncentra-
ci aut, neprůchodnost chodníků či 
nevhodné umístění přechodů. Při 
setkání v hotelu Olšanka pak mohli 
své názory vyslovit přímo u jednoho 
ze tří diskuzních stolů, které se věno-
valy problematice dopravy, vzhledu 
lokality a zeleně. Všechny příspěvky 
byly pečlivě zaznamenány a mohou 
být součástí fi nálního řešení. Lidé 

měli možnost vyplnit i dotazníky, 
které byly k dispozici jak na mís-
tě, tak na webových stránkách Pra-
hy 3. „Městská část chce tímto způsobem 
umožnit místním obyvatelům zapojit se 
svými podněty do přípravy studie prove-
ditelnosti úprav zmíněného prostoru,“ 
uvedla starostka Hujová. „Pokud by 
se změny realizovaly podle našich před-
stav, došlo by k posunu tramvajových 
zastávek blíže ke křižovatce s Jičínskou. 
Terén by se mírně zvedl a mezi perony 
by bylo možné zasadit několik stromů. 
Vzniklo by tak hezké prostředí evokující 
náměstí,“ doplnila.

Pokud nedojde ke zpoždění vli-
vem některého z vyjádření, napří-
klad od IPR, má projektant studii 
proveditelnosti dokončit do 31. břez-
na 2017. Poté bude projednána 
ve výboru pro územní rozvoj ZMČ 
a v RMČ. Včetně vzešlých připomí-
nek ji pak obdrží TSK HMP. „Před-
pokládá se, že následující stupeň doku-
mentace pro územní řízení již zadá tato 
společnost,“ upřesnil vedoucí odbo-
ru územního rozvoje ÚMČ Praha 3 
Zdeněk Fikar. 

Robert Šimek

Možná podoba Olšanského náměstí na digitální vizualizaci

Diskuzní stoly byly zaměřené na problematiku dopravy, vzhledu lokality a zeleň Foto Radko Šťastný
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Netradiční spojení pro dobrou věc  
Správa pražských hřbitovů pořádá 
poprvé v historii benefi ční koncert. 
Vystoupí Jaroslav Svěcený & přátelé 
s pořadem Tango Nuevo pro dobrou 
věc 31.  března 2017 od  19 hodin 
ve  velkém sále Městské knihovny 
v Praze. Posláním akce, na níž se 
podílí Praha 3, je veřejná sbírka pro 
záchranu významných pražských 
hrobů. 

Správa pražských hřbitovů se 
ve spolupráci s Prahou 3, Měst-
skou knihovnou a patronem pro-
jektu adopce významných hrobů, 
jímž je houslový virtuos Jaroslav 
Svěcený, rozhodla uspořádat bene-
fi ční koncert. Jeho výtěžek pomů-
že při záchraně hrobů významných 
osobností. „Jsem rád, že jsme se moh-
li do projektu zapojit,“ říká zástupce 
starostky Prahy 3 Alexander Bellu 
a dodává: „Je naší po-
vinností zachovávat hro-
by našich předků v důstoj-
ném stavu a tento projekt 
tomu významně pomáhá. 
Naše městská část se sna-
ží jít v tomto směru pří-
kladem, a tak v minulém 
roce několik hrobů sama 
adoptovala.“

Dramaturgie koncer-
tu Tango Nuevo oslo-
ví nejen příznivce vážné 
hudby, ale také milovní-
ky tance a fi lmu. V prů-
běhu večera zazní emo-
cemi a rytmem nabité 
tóny argentinského hu-
debního mága Astora 

 Piazzolly, ale také skladby pro hous-
le a kytaru z dílny N. Paganiniho 
a dalších italských skladatelů. S Ja-
roslavem Svěceným vystoupí akor-
deonista a bandoneonista Ladislav 
Horák a kytarista Miloslav Klaus.

Veřejná sbírka, ze které jsou 
opravovány nejohroženější náhrob-
ky, navazuje na úspěšný projekt 
adopce významných hrobů. Je ur-
čena především těm zájemcům, kte-
rým není stav hrobů významných 
postav naší historie lhostejný, záro-
veň ale nechtějí nebo nemohou při-
jmout závazky plynoucí z dlouho-
dobé adopce. Jde přitom zejména 
o hroby, které byly zařazeny do pro-
jektu déle než dva roky a dosud ne-
našly adopční nájemce. „V letošním 
roce bude z výnosu veřejné sbírky re-
staurován jako první hrob Josefa Wen-
ziga, mimo jiné libretisty Smetanových 

oper Libuše a Dalibor,“ doplňuje mís-
tostarosta Bellu. 

Výsledkem dosavadních takřka 
čtyř let trvání projektu je více než sto 
zachráněných náhrobků a řada nově 
zařazených hrobů. Zatím jich je přes 
250, přičemž k dnešnímu dni se z nich 
podařilo prostřednictvím adopčních 
nájemců zachránit na 130. Významný 
podíl na tom nese právě třetí městská 
část. „Konkrétně jsme adoptovali hroby li-
teráta Františka Sauera, architekta Jana 
Alfonse Šimáčka a průkopníka české kine-
matografi e Františka Ponce,“ upřesňuje 
Alexander Bellu. 

Vstupenky na koncert můžete 
zakoupit od 3. února v pokladně 
Městské knihovny v Praze a také 
prostřednictvím sítě Ticketpro. Čty-
řicet procent z ceny vstupenky bude 
poukázáno na účet sbírky.  

Jan Novotný

Trojka vyhodnocuje parkovací systém
Třetí městský obvod průběžně 
ověřuje funkčnost stávajícího par-
kovací systému na svém území tak, 
aby vyhovoval aktuálním potřebám 
místních obyvatel i návštěvníkům. 
Kontroly se týkají třeba i území 
Jarova, který přešel na základě 
rozhodnutí magistrátu od září na 
systém placeného stání se třemi 
typy parkovacích zón. 

Praha 3 monitoruje a vyhodnocuje sys-
tém parkování na svém území. Reagu-
je tak na podněty obyvatel. Budouc-
nost vidí například ve větším počtu 
smíšených zón, které přes den slou-
ží také návštěvníkům městské části 
a na noc v nich bez problémů zaparku-
jí rezidenti po návratu ze zaměstnání. 
Počátkem příštího února pak Trojka 
přejde na nový parkovací systém. „Do-
jde k přebudování původní části placených 
zón na režim, který už funguje v oblasti Ja-
rova, tedy na systém s třemi základními re-
žimy parkování. Rezidentní režim bude mít 
modrou barvu, smíšený režim pro reziden-
ty i návštěvníky fi alovou a návštěvnický re-
žim oranžovou,“ vyjmenovává vedoucí 
odboru dopravy MČ Praha 3 Milan 
Kepka. 

Na Jarově platí nový parkovací 
řád od loňského podzimu. Provoz-
ní doba ve fi alové a modré zóně je tu 
vymezena každý den od 0.00 do 6.00 
a od 8.00 do 24.00 hodin. Provoz-
ní doba v oranžové zóně je stanovena 
od 8.00 do 20.00 hodin, a to od pon-
dělí do pátku. Mimo tuto dobu je zde 
volné stání. U smíšených parkovacích 
míst slouží všem, kdo na Praze 3 ne-
mají trvalé bydliště, parkovací automa-

ty. Výše hodinové sazby se pohybuje 
mezi 15 a 20 korunami s maximální do-
bou stání 24 hodin. Na stejném prin-
cipu funguje v současnosti parkování 
na Praze 5, 6 a 8 a od podzimu bude 
zavedeno i na Praze 1 a 2. 

Ačkoli na Trojce dojde ke změně 
až za rok, projevuje se už nyní při za-
koupení nových parkovacích karet, 
které svojí platností překračují datum 
31. ledna 2018. „Parkovací karty jsou nyní 
vydávány s platností pouze do konce ledna 
příštího roku, zbytek zakoupeného období je 
už v systému zaveden jako parkovací opráv-
nění,“ vysvětluje Milan Kepka. 

-red-

Důležité údaje
Kristýna Adamíčková, koordinátorka 
projektu 
tel.: 222 116 221
e-mail: kristynaa@praha3.cz

Kristýna Adamíčková a Jonáš Merta představují druhý ročník participativního rozpočtu

Radnice znovu čeká na vaše nápady
V polovině února proběhla na žižkovské radnici úvodní schůzka k druhému ročníku participativ-
ního rozpočtu. Po loňském úspěšném roce vyčlenila Praha 3 opět dva miliony korun pro nápady 
občanů na zvelebení městské části. Návrhy je možné podávat do 15. března.  

Informační schůzky se zúčast-
nili zástupce starostky Jan Ma-
terna, vedoucí organizačního 
odboru Jonáš Merta a koor-

dinátorka projektu Kristýna Ada-
míčková. Úvodní slovo si vzal Jan 
Materna: „Loňské kolo bylo úspěšné. 
Projekty, které získaly podporu, jsou už 
z velké části zrealizovány nebo záhy zrea-
lizovány budou,“ uvedl s vysvětlením, 
že by jistě nebylo moudré vysazovat 
květiny v zimě jen proto, aby se to 
stihlo do konce roku. 

V minulém ročníku jste v rámci 
konečného hlasování předurčili k re-
alizaci osm nejzajímavějších projek-
tů. Dokončena už byla rekonstruk-
ce prostor centra Martin pro lidi se 
zdravotním postižením, kde radni-
ce opravila toalety a zkvalitnila pra-
covní prostředí. Obnovy se dočkala 
i skautská klubovna střediska Maják, 
kde vznikly nové toalety a koupelna. 
„Lidé velmi ocenili i zastřešení prame-
ne nad Krejcárkem, kde byla vytvořena 
nová stříška a upraveno koryto, aby se 
voda nevsakovala do země,“ připomně-
la Adamíčková. Totéž platí pro nové 
hřiště Horní Stromka, které vzniklo 
na do té doby nevyužitém pozemku. 

Těsně před dokončením je i rozšíře-
ní dětského hřiště Na Vrcholu 2, kde 
se nyní dodělávají herní prvky. Stu-
dijní zahrada v areálu MŠ a ZŠ Jarov 
si na realizaci počká do května, cent-
rum Mamma HELP do léta. Projekt 
Zahrada v ulicích čeká jen na trochu 
lepší počasí. „Jde o květinové záhony 
kolem stromů s jednoduchou odnímatel-
nou lavičkou. Každý strom bude mít své-
ho patrona, který se o záhon a lavičku 
bude starat. Celkem bude vytvořeno 27 
laviček se záhony,“ doplnila koordiná-
torka projektu. 

Letošní ročník nedoznal oproti 
tomu loňskému žádných výrazných 
změn. Princip zůstává stejný. Nejdů-
ležitější termín je 15. března, do kdy 
je třeba podat návrhy. Poté od po-
loviny března a v průběhu dubna 
bude úřad vyhodnocovat, jestli spl-
ňují stanovená kritéria. Na přelomu 
dubna a května pak proběhne se-
tkání všech autorů projektů s jejich 
sousedy. „Účelem těchto sousedských 
setkání je to, abychom projekty doved-
li do fi nální podoby. Když se třeba sta-
ne, že budou dva autoři navrhovat po-
dobný projekt na jednom místě, měli by 
se tu domluvit na společném postupu,“ 

říká vedoucí organizačního odboru 
Jonáš Merta. Hlasování proběhne 
v červnu, a tak na konci měsíce už 
bude jasné, které projekty zvítězily. 
Do konce roku 2017 by je pak radni-
ce chtěla realizovat.

Pro ty, kdo už nějaký nápad mají 
nebo o něm uvažují, platí znovu ur-
čitá pravidla. Navrhovatelem může 
být občan Prahy 3 starší 15 let. Svůj 
návrh musí podpořit podpisy ale-
spoň 15 dalších občanů stejné měst-
ské části. Návrh je nutné podat elek-
tronickou formou prostřednictvím 
jednoduchého formuláře. Existuje 
i fi nanční limit. „Náklady na jeden pro-
jekt by neměly přesáhnout 300 tisíc ko-
run, nicméně to, co přihlašovatel uvádí 
do formuláře, je jen hrubý odhad. Kdy-
by pak při posuzování vyšlo najevo, že 
byl značně podceněný, budeme s autory 
jednat o tom, aby svůj projekt upravili 
a do limitu se vešli,“ doplňuje Mer-
ta. Důležité znovu je, že podpora 
se bude vztahovat jen na projek-
ty, které se týkají majetku Prahy 3. 
Na webových stránkách je k tomuto 
účelu v záložce Chci navrhovat do-
stupná majetkoprávní mapa. Z ní 
lze snadno vyčíst, které pozemky 

jsou v majetku městské části nebo 
hlavního města a které jsou soukro-
mé. Zájemci mohou navštívit také 
facebookový profi l projektu, kde na-
jdou všechny aktuality. Portál záro-
veň obsahuje jednoduché formuláře, 
které jsou nutné k podání návrhu, 
i podrobný návod, jak ho přihlásit. 
Zájemci mohou navštívit také face-
bookový profi l, kde najdou veškeré 
aktuality. 

Robert Šimek
www.participativni-rozpocet.cz/praha3

www.facebook.com/ParticipativnirozpocetPraha3/



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | BŘEZEN 2017

zpravodajství

Praha 3 testuje interaktivní tabule, 
chystá i elektrobusy
Projekt Smart City, ke kterému se Praha 3 připojila v červnu loňského roku, začíná přinášet kon-
krétní výsledky. V Seifertově ulici už v testovacím režimu fungují interaktivní informační tabule, 
chystá se rozmístění parkovacích čidel na Havlíčkově náměstí a za rok by měly Žižkovem jezdit 
i první elektrobusy. 

Potřebujete zjistit úřední ho-
diny na oddělení matrik 
nebo na živnostenském od-
boru a nemáte zrovna pří-

stup k internetu? Od února letošního 
roku můžete využít novinku – inter-
aktivní informační tabule, které jsou 
k dispozici před Úřadem městské 
části v Seifertově ulici. Tři moderní 
dotykové obrazovky jsou umístěné 
přímo vedle vchodu do úřadu. Zatím 
fungují pouze v testovacím režimu, 
už nyní je na nich ale možné najít 
telefonní seznam a e-mailové kon-
takty Úřadu MČ Praha 3 i návštěvní 
hodiny pro veřejnost na většině jeho 
pracovišť. Zájemci se pak mohou do-
zvědět i aktuální stav počasí, tedy 
teplotu, vlhkost nebo rychlost větru.

Použití tabulí je velmi jednodu-
ché. Pokud chcete například ověřit 
nějaký dokument nebo podpis, sta-
čí využít pravý panel, dotykem sro-
lovat na Czech Point a zde si přečíst 
úřední hodiny. Když potřebujete 
parkovací kartu, opět srolujete prs-
tem pravý panel až na Prodej par-
kovacích karet a podobně. V bu-
doucnu bude navíc možné se zde 
na příslušný úřad přímo objednat 

a k dispozici bude i kalendář všech 
akcí městské části.

Interaktivní informační tabule 
brzy vzniknou také před kulturní-
mi centry Atrium a Vozovna. Spa-
dají do projektu Smart City, ke kte-
rému se Praha 3 připojila v červnu 
loňského roku. Tehdy byla na zase-
dání zastupitelstva přijata ucelená 
koncepce Trojky jako tzv. chytrého 
města. „Mám radost, že se nám poda-
řilo na zastupitelstvu koncepci schválit. 
Jsem dlouhodobě přesvědčen, že moder-
ní technologie, které používáme třeba 

v počítačích či telefonech, mohou zásad-
ně zlepšit život v naší městské části,“ říká 
zástupce starostky Alexander Bellu, 
který je od samotného začátku ga-
rantem celé vize chytrého města. 

Koncepce je velmi obsáhlá a kro-
mě zmíněných interaktivních tabu-
lí zahrnuje například také parkovací 
čidla na Havlíčkově náměstí či elek-
trobus, který spojí dolní Žižkov s ná-
městím Jiřího z Poděbrad. Mezi dal-
ší projekty, které má Praha 3 v plánu, 
patří i rozšíření dobíjecí sítě pro elek-
tromobily a příprava aplikace moder-

ních metod v oblasti energetiky, které 
by měly vést k významným úsporám. 
Dodavatele technologií vybírá měst-
ská část ve výběrových řízeních.

Od pořízení elektrobusu a zavede-
ní nové linky si Praha 3 slibuje zlep-
šení dopravní obslužnosti a tím i do-
stupnosti některých částí Prahy 3. 
Dle radnice linku ocení především 
starší a méně pohybliví lidé nebo ro-
diče s malými dětmi. „V rámci projektu 
Smart City je právě elektrobus správným 
řešením veřejné dopravy, který pomá-
há zejména tam, kde prostředí trpí nad-

měrnou dopravní zátěží,“ vysvětluje zá-
stupkyně starostky Lucie Vítkovská. 

První elektrobusy by přitom 
na Žižkově měly jezdit už v příštím 
roce. Půjde celkem o 14 moderních 
vozů a dopravní podnik je chce na-
sadit na lince 207. Podobné ekolo-
gické autobusy se už v Praze objevi-
ly, šlo ale vždy jen o pilotní testovací 
provoz. Pravidelná linka Koněvo-
vou ulicí tak bude nejrozsáhlejším 
obdobným projektem v pražských 
podmínkách. 
 Robert Šimek

Interaktivní informační tabule v Seifertově ulici Foto Radko Šťastný

Rekonstrukce panelových domů v Jeseniově ulici je v plném proudu Foto Radko Šťastný

Rekonstrukce se letos dočkají 
bytové domy i školy
Městská část Praha 3 pokračuje 
v rozsáhlých investicích do objek-
tů ve svém vlastnictví. V první řadě 
se jedná o  rekonstrukci panelo-
vých domů. Počasí v lednu a úno-
ru sice nedovolilo je přímo zateplo-
vat, avšak lešení stálo a probíhaly 
přípravné práce v interiéru. Úpra-
vou ale letos projde také několik 
základních a mateřských škol na 
území Prahy 3.

„Prioritou třetí městské části zůstáva-
jí i v letošním roce revitalizace panelo-
vých domů,“ říká zástupce starostky 
Ivan Holeček, který má na starosti 
investice. Zároveň upřesnil, že za-
čala další etapa revitalizace domů 
v Sabinově, Českobratrské, Roky-
canově ulici. Pokračuje se i v Ostro-
mečské, Jeseniově a Bukové. Naplno 
se rozeběhly práce na fasádních sys-
témech a v konečné fázi i na revitali-
zaci předzahrádek a blízkého okolí 
domů včetně terénních a sadových 
úprav. Nadále probíhá rekonstrukce 
činžovního domu v Bořivojově 27, 
kde vzniká 25 malometrážních bytů, 
které budou následně k dispozici 
občanům Prahy 3. 

Stavební práce se nezastavily 
ani na objektu úřadu městské části 
v Lipanské 7. Stavba byla zahájena 
v loňském roce a po celkové rekon-
strukci budou prostory využity pro 
potřeby radnice. 

V rozpočtu je pamatováno také 
na částečné rekonstrukce základ-
ních a mateřských škol. V současné 
době se připravují výběrová řízení 
na dodavatele stavebních prací, kte-
ré by měly být provedeny převážně 
v letních měsících. Jedná se zejmé-
na o rekonstrukci sociálních zaříze-
ní, výstavbu výtahů, přípojek vody 
a další. V létě tak začne například 
rekonstrukce oken v budově školy 
v Perunově ulici a pokračovat bude 
i výměna oken v ZŠ Žerotínova.

V Základní škole Jarov sídlící 
v ulici V Zahrádkách vzniká kuchy-
ně a sauna, která poslouží také okol-
ním školám a školkám. Pokračují 
práce na vybudování solné jeskyně 
v ZŠ Jiřího z Poděbrad, která by 
měla být dokončena v květnu. Na-
vštěvovat ji budou moci jak žáci škol 
na Praze 3, tak veřejnost. 

-red-

Pražačka plánuje 
opravu bazénu
Na konci letní sezony dojde na 
renovaci venkovního plaveckého 
bazénu ve Sportovně-rekreačním 
areálu Pražačka. Koupaliště, kte-
ré během horkých měsíců navštíví 
až 1 200 osob denně, přivítá znovu 
plavce v roce 2018.

Venkovní bazén na Pražačce je v ne-
vyhovujícím stavu v důsledku toho, že 
jeho vana je zrezivělá a okolní betono-
vé plochy rozpraskané. Železná vana 
tu totiž byla instalována už začátkem 
80. let minulého století, a tak teď do-
jde na její výměnu za vanu nerezovou. 
Současně bude vyměněna technologic-
ká část bazénového zařízení. „Venkovní 
bazén bude větší zhruba o čtyři metry na šíř-
ku a o tři metry na délku. Bude rozdělen na 
plaveckou a odpočinkovou část, kde budou 
například vířivky, relaxační lavice, vodní 
houpačka atd.,“ upřesňuje ředitel areá-
lu Václav Bartásek. Sezonu 2018 by tak 
měla Pražačka odstartovat již s novým 
bazénem.  

V budoucnu je v plánu kompletní 
rekonstrukce populárního žižkovské-
ho sportovního a rekreačního areálu, 
který návštěvníkům nabízí také krytý 
bazén, tělocvičnu, hřiště na fotbal, at-
letiku nebo volejbal a tenis, ale i uby-
tování. 

-red-
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Nový komplex na Jarově bude sloužit 
seniorům i veřejnosti
Praha 3 plánuje vybudovat na Jarově v ulici K Lučinám 
na místě bývalých jeslí zařízení pro seniory vyžadující 
celodenní sociálně-zdravotní péči – Dům sociálních 
služeb a Alzheimer centrum. Kapacita zařízení přispěje 
k pokrytí služeb určených pro tuto cílovou skupinu na další 
desetiletí. V objektu je mimo jiné počítáno s dětským 
centrem a kavárnou. 

Chceme, aby objekt byl 
moderní, ale záro-
veň citlivě zasazený 
do okolního prostře-

dí a aby poskytoval služby jak seniorům 
Prahy 3 z hlediska sociálně-zdravotní 
péče, tak obyvatelům okolních domů,“ 
uvedl místostarosta pro investice 
Ivan Holeček s tím, že projekt počítá 
například s veřejnou kavárnou a dal-
šími službami. „Sami občané nicmé-
ně rozhodnou o tom, co by si přáli, aby 
jim nově postavený objekt poskytoval. 
Jejich připomínky a nápady budou ná-
sledně zapracovány. Čím více bude zaří-
zení otevřeno okolí, tím lépe pro klienty 
i veřejnost,“ sdělil Holeček. Podle něj 
projekt počítá i s parkovou úpra-
vou okolí a celkovým urbanistickým 
zkvalitněním lokality: „Nejen o tom 
chceme s občany před zahájením výstav-
by diskutovat.“

V tuto chvíli má Praha 3 k dispo-
zici pro seniory 90 míst v Ošetřova-
telském domě. „Péče začíná tím, že se 
o seniory snažíme postarat doma pro-
střednictvím pečovatelské služby. Když 
nezvládají samostatné bydlení, mohou 
si zažádat o byt v Domě s pečovatelskou 
službou a následně pak v domově pro 
seniory. Jde o součást koncepce sociál-
ní péče o občany Prahy 3,“ vysvětlil zá-
stupce starostky pro sociální služby 
David Gregor. „Pobytová forma soci-
álně-zdravotních služeb je nezbytná pře-
devším v případech, kdy člověk potřebu-
je péči 24 hodin denně. Kapacity tohoto 
druhu služeb v Praze, Trojku nevyjímaje, 
zdaleka neodpovídají potřebám obyva-
tel,“ dodal předseda komise pro so-
ciální politiku a zdravotnictví Rady 
městské části Martin Žárský. 

V únoru posoudila tato komise tři 
architektonické návrhy, které vyho-

vovaly zadaným parametrům. Jeden 
pak doporučila k dalšímu projedná-
ní. „Všechny předložené a prezentované 
návrhy splnily věcné zadání z hlediska 
provozně-technických a hmotových poža-
davků, komise pak vybrala nejvhodnější 
variantu,“ uvedl Holeček.

Nový dům oživí jarovskou loka-
litu, která do jisté míry reprezentuje 
padesátiletou historii českosloven-
ských sídlišť. Na přípravě výstavby 
pracuje radnice už dva roky. Hotova 
je například studie proveditelnosti, 
která posuzuje, zda je projekt eko-
nomicky zvládnutelný. Nyní probí-
há příprava výběru provozovatele 
služeb v zařízení. Celkové náklady 
na výstavbu by neměly překročit dvě 
stě milionů korun. 

-daf-

zpravodajství

Trojka patřila mistrovství republiky 
v kulečníku 
Adam Kozák se začátkem února 
stal letošním mistrem České re-
publiku v  jednobandu na  malém 
stole. Ve  fi nále porazil obhájce 
titulu Otakara Truksu. Turnaj, kte-
rého se zúčastnilo 16 hráčů, se 
hrál v  budově TJ Sokola Žižkov 
pod záštitou starostky Prahy 3 
 Vladislavy  Hujové.  

Skupinová část, ve které byli hráči 
rozděleni do čtyř skupin, byla na pro-
gramu v sobotu 11. února. Postup 
do nedělních vyřazovacích bodů si 
zajistili první dva hráči z každé sku-
piny. Ve skupině A obsadil první mís-
to ostravský Jan Dvořáček, který ani 
jednou neprohrál. Také o druhém po-
stupujícím bylo rozhodnuto už před 

posledním zápasem. Obhájce  titulu 
Otakar Truksa měl totiž na svém 
kontě už čtyři body a bylo jasné, že 
ho soupeři nepředstihnou. Skupinu 
B vyhrál po nejlepších výkonech dal-
ší domácí hráč Adam Bača, z druhé-
ho místa postoupil Luděk Řehůřek. 
Postup z prvního místa skupiny C 
si zajistil havířovský Vladimír Stare-
ček před druhým Milanem Ráčkem. 
V silně obsazené skupině D jasně zví-
tězil Radovan Hájek a druhé místo 
nakonec vybojoval pozdější vítěz ce-
lého turnaje Adam Kozák.

Nedělní čtvrtfi nále slibovalo zají-
mavé bitvy. Svědčí o tom i fakt, že 
dva nejlepší hráči ze soboty se s tur-
najem rozloučili hned v prvním kole 
vyřazovací části. Nasazená jednička 
Bača narazil na posledního nasaze-
ného Kozáka. Po vyrovnaném začát-
ku rozhodl o osudu partie trmický 
Kozák. Nasazená dvojka Hájek také 
nedokázal navázat na své sobotní 
výkony a úplně vyhořel s obhájcem 
titulu domácím Truksou.

Semifi nálové dvojice byly násle-
dující: Kozák – Řehůřek, Dvořá-
ček – Truksa. V prvně zmíněném zá-
pase měl více štěstí nejmladší hráč 
turnaje Kozák. Druhé semifi nále pa-
třilo Truksovi. Taktovky fi nálového 
zápasu se pak ujal Kozák, kterému 
patří mistrovský titul.  

 Libor Bača

Hlavní nádraží a Žižkov spojí průchod 
Chodcům z Prahy 3, kteří využívají 
stanici metra Hlavní nádraží, zjed-
noduší cestu nový průchod. Mo-
mentálně totiž musí areál nádraží 
obcházet po delší trase, a mnozí 
proto raději přebíhají přes koleje. 
Riskují při tom nejen pokutu, ale 
i zdraví.  

Pěší spojení Vinohrad a Žižko-
va s hlavním nádražím přerušila 
před lety frekventovaná magistrá-
la. Pro chodce to znamená zamířit 
na vzdálené přechody buď u Ná-
rodního muzea, nebo na křižovat-
ce U Bulhara. Cestu si proto zkra-
cují. Od Vinohradské ulice chodí 
po úzkém obrubníku Legerovy uli-
ce. Nedaleko Seifertovy ulice zase 
hlavně studenti VŠE překonávají 
rozlehlé kolejiště s pořádnou dáv-
kou hazardu po služebním želez-
ničním přechodu. Podle průzkumu 
se takových odvážlivců najde i 150 
denně.

Na rizika spojená s absencí pří-
mého spojení hlavního nádraží 
s oblastí Žižkova a Vinohrad upo-
zorňuje několik let i radnice Pra-
hy 3. Nový průchod proto vítá. 
„Z metra a hlavního nádraží se k nám 
nebude muset chodit oklikou přes křižo-
vatku U Bulhara. Jsem velmi ráda, že 
SŽDC reaguje na potřeby obyvatel Pra-
hy 3, i když celá stavba bude realizová-

na na území Prahy 2,“ říká starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová s tím, že 
navržené řešení je krokem vpřed jak 
z hlediska komfortu, tak především 
z hlediska bezpečnosti. 

Podle SŽDC má nový průchod 
ústit do křižovatky ulic Seiferto-
va a Italská, kde vzniknou schody 
a výtah směrem k náměstí Winstona 
Churchilla, konkrétně poblíž Vysoké 
školy ekonomické. V plánu je také 
přístup na nádraží z Legerovy uli-
ce – improvizovaný chodník v bez-
prostřední blízkosti rušné dopravní 

tepny má nahradit vysutá rampa nad 
kolejištěm vedoucí podél ní. Součás-
tí studie je i pěší propojení z Vino-
hradské třídy směrem k legendární 
Fantově budově.

Projekt díla vypracuje kancelář 
Sudop, která zvítězila ve výběro-
vém řízení. Podle vyjádření SŽDC 
je nejbližším možným termínem 
pro získání stavebního povolení 
rok 2019. Zahájení stavby pak ne-
předpokládá dříve než roce 2021. 

 Miroslav Štochl

Letošní mistr republiky v jednobandu Adam 

Kozák

ZÁSTUPCI STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 
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Zájem 
farmářů 
o možnost 
prodeje 
na Ji-
řáku je 
obrovský. 

Přihlásilo se jich téměř osm-
desát, kteří doložili refe-
rence, že zde již prodávali. 
Rádi bychom návštěvníkům 
tržiště zajistili všechny oblí-
bené prodejce, ale plocha 
300 m2 pojme jen omeze-
ný počet stánků. Budeme 
se však snažit zajistit pestrý 
sortiment od prověřených 
farmářů. Věřím, že trhy zů-
stanou oblíbeným místem 
pro nákup kvalitního zboží 
i přátelské setkávání.

Vladislava Hujová (TOP 09)
starostka

Tím, že 
farmář-
ské trhy 
na Jiřáku 
provozu-
jeme bez 
zprostřed-

kovatelské fi rmy, získáme 
navíc fi nance, které zpětně 
investujeme do jejich rozvo-
je. Zaměříme se také více 
na sezonnost a rozmanitost 
potravin. Chceme nejen 
stávající osvědčené farmá-
ře, ale i nové se zajímavými 
produkty. Je samozřejmě 
třeba spolupracovat pouze 
s těmi, kteří garantují vysoký 
standard kvality produktů. 
To je pro nás podstatné. 

Alexander Bellu (ODS), 
zástupce starostky

Farmářské 
trhy na Ji-
řáku pova-
žuji spíše 
za znovu-
obnovené, 
neboť vět-

šina prodejců zůstává stej-
ná. Občané tak mají nadále 
možnost nakoupit produkty 
u svého oblíbeného prodej-
ce. SZM MČ Praha 3 bude 
samozřejmě pečlivě dbát 
na kvalitu prodejců, aby se 
jednalo opravdu o prověřené 
farmáře, výrobce, malo-
chovatele apod. Věřím, že 
časem budou trhy ještě lepší 
než dosud. Nejpřísnějšími 
kontrolory pak budou sami 
občané. 

Ivan Holeček (ČSSD), 
zastupitel

Oče-
kávám 
české 
produkty 
od zave-
dených 
farmářů, 

které již dávno znám a kteří 
mě nikdy nepodfoukli cizo-
krajnými náhražkami. Velmi 
se těším například na tře-
boňské rybáře, ale i další 
staré dobré známé. A těším 
se také na vás a na tu ne-
zaměnitelnou atmosféru, 
která na Jiřáku vždycky 
člověka povzbudí do dal-
ších dnů.

Miroslav Procházka 
(Volba pro město – NK),  

zastupitel

Očekávám 
zlepšení. 
Přípravu 
přemístění 
na lep-
ší místo 
na ná-

městí – na hlavní cestu, 
jež je na ose hlavní vchod 
do kostela – Mánesova ul., 
a parkování aut stánkařů při 
východní i západní hraně 
parku. Přesto dál navrhuji 
přejít od tohoto středověké-
ho způsobu prodeje k tomu, 
co již zavedli naši pradědo-
vé – tržnici. Provoz vino-
hradské jsem zažil. A napří-
klad do budov nákladového 
nádraží se nikdo nehrne!

Pavel Ambrož (KSČM), 
opoziční zastupitel

Farmář 
Jakoubek 
z Kunratic 
na zastu-
pitelstvu 
v lednu vy-
právěl, jak 

ho z trhu na Kubáni vytlačili 
jiní pěstitelé jahod, kteří část 
produkce pěstovali sku-
tečně na svém políčku, ale 
zbytek dováželi levně z Pol-
ska. Doufám, že SZM jako 
nový provozovatel příjemně 
překvapí a že si tyhle přípa-
dy ohlídá. Doufám, že v létě 
na trhu vůbec nepoznáme, 
že ho organizuje někdo jiný. 
Jestli trh bude dál fungovat, 
nepoznáme hned.
            

Ondřej Rut (ŽnS), 
opoziční zastupitel

Svobodní 
nesouhlasí 
s provozo-
váním trhů 
obecní 
akciovou 
společ-

ností. Radnice se má za-
bývat správou veřejných 
statků a ne podnikáním. 
Na druhou stranu u far-
mářských trhů v roce 2017 
nečekáme apokalypsu. 
Organizačně by měla MČ 
P3 trhy zvládnout a farmáři 
mají logicky zájem pokra-
čovat. Potenciální problém 
v budoucnu může být roz-
sah nabízeného sortimentu 
a důsledná kontrola jeho 
kvality a původu.

Mojmír Mikuláš (Svobodní),
opoziční zastupitel

téma

Anketa Farmářské trhy v roce 2017 

Farmářské trhy na Jiřáku odstartovaly
Ve středu 15. února se na náměstí Jiřího z Poděbrad vrátily tradiční farmářské trhy. Nově je 
organizuje sama městská část Praha 3. Návštěvníci ale pravděpodobně změnu ani nezaregistrují. 
Drtivá většina prodejců je stejná, zbytek zastoupili kvalitní náhradníci.  

Farmářské trhy patří už k tra-
dičním doplňkům náměstí 
Jiřího z Poděbrad, tedy ale-
spoň od středy do soboty. 

Na tom se ani v nové sezoně nic ne-
mění, což pravidelné zákazníky jis-
tě potěší. „Hodláme pokračovat stej-
ně, jako to bylo dřív. Organizace trhů 
bude co možná nejpodobnější tomu, 
na co jsou lidé zvyklí, aby nedocházelo 
ke zmatkům. Časy zahájení a zakončení 
jsou tedy stejné, trhy probíhají ve stejné 
dny a snažíme se, aby i trhovci, na kte-
ré byli lidé zvyklí třeba ve čtvrtek, jezdili 
také ve stejný den,“ vysvětluje Tomáš 
Kalivoda ze Správy zbytkového ma-
jetku, která je akciovou společnos-

tí Prahy 3. Ta převzala organizaci 
trhů jen před pár týdny, úkolu se ale 
zhostila na výbornou. Ihned zača-
la oslovovat stánkaře a brzy získala 
přes 130 zájemců. „Primárně oslovuje-
me ty, kteří na trzích už byli. Dá se tedy 
říct, že zhruba 90 procent stánků bude 
stejných,“ říká Kalivoda. Místo těch 
zbylých se pak společnost snaží vy-
brat vhodnou náhradu. Novinkou 
bude třeba prodej čerstvě zamraže-
ných mořských ryb.

Bohatý sortiment a kvalitní zboží
Už první den se na trhu objevila celá 
řada známých trhovců. Lidé si zde 
mohli koupit čerstvé maso z rodinné 

farmy Kořínkových, pravé francouz-
ské bagety od fi rmy Petite France 
nebo výrobky Mlékárny Krasolesí. 
Ovocnářství Ploskovice přijelo s na-
bídkou moštů, prodávaly se zde do-
mácí dorty a koláče Petrisimo, dob-
roty z Kozí farmy Pěnčín i ořechové 
dorty Louskáček. 

Škála jednotlivých produktů 
byla tedy velmi pestrá. Trochu zkla-
maní snad mohli být jen milovníci 
zlatavého moku, tradiční rakovnic-
ký pivovar totiž mezi stánkaři chy-
běl. Pokračovat by ale měl pivovar 
U Vacků z Chlumce nad Cidlinou 
a možná se v budoucnu přidá ještě 
nějaký další.

K už zavedeným účastníkům zdej-
ších trhů patří také restaurace Podol-
ka. Ani ona nemohla chybět na zaha-
jovacím dnu, kde nabídla zájemcům 
několik kvalitních pokrmů. „Trhy 
na Jiřáku máme a vždy jsme měli straš-
ně rádi. Baví nás opakovaně se potkávat 
s lidmi, kteří rádi chodí pro naše jídlo,“ 
říká Pavlína Jirková, která pro restau-
raci zajišťuje účast na farmářských 
trzích. „Nepotvrdily se obavy některých 
politiků a aktivistů, že by stánkaři nemě-
li o trhy zájem, když je bude organizovat 
městská část,“ doplňuje místostarosta 
Prahy 3 Alexander Bellu.

Praha 3 sází na kontinuitu i novinky
Ani městská část komplikace neče-
ká. V první řadě chce zachovat kon-
tinuitu a v budoucnu trhy ještě vy-
lepšovat. „Chceme lépe kontrolovat 
vjezd automobilů a snažit se maximál-
ně zklidňovat dopravu. Trhy jsou přímo 

před školou a ráno se tam pohybuje plno 
dětí. Budeme tedy tlačit na stánkaře, aby 
brzy ráno zboží vyložili a pak s auty odje-
li,“ říká Tomáš Kalivoda. Společnost 
plánuje také zlepšit úklid a umožnit 
stánkařům třídit odpad. 

Důležité jsou samozřejmě i reakce 
veřejnosti, na které chtějí organizá-
toři hodně dát. Založili tedy novou 
facebookovou stránku Trhy na Jiřá-
ku, jejíž návštěvníci mohou komen-
tovat novinky a zeptat se na to, co 
je zajímá. „V budoucnu chceme zavést 
i anketu hodnocení stánkařů,“ doplňu-
je Tomáš Kalivoda s tím, že špatně 
hodnocení prodejci budou muset 
zlepšit služby nebo z trhů odejít. 
„U všech trhovců budeme také pečlivě 
kontrolovat jejich certifi kace a v případě 
pochybností si vyžádáme důkazy o půvo-
du zboží,“ ujišťuje. 
 Robert Šimek

Bohatý sortiment, kvalitní zboží, příjemná atmosféra – prostě trhy na Jiřáku   

Návštěvníky farmářských trhů přivítalo slunečné počasí  
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fórum

Zamyslíme-li se v dnešní době nad touto větou, 
každý z nás si musí přiznat, že vyjádření tohoto 
stavu by bylo rajskou hudbou pro naše uši. Děti 
raději tráví volný čas se smartphonem, tabletem či 
počítačem, než aby sáhly po knize. Týmy pedago-
gů, psychologů a psychiatrů se tímto problémem 
zabývají a shodnou se na tom, že neustálé propo-
jení dětí s virtuálním prostředím je škodlivé.

V  řadách odborné veřejnosti nejsou v  sou-
časnosti neznámé pojmy jako digitální demen-

Sociální odbor Prahy 3 v  roce 2017 pamatuje 
na občany stejně, jako tomu bylo v předešlých 
letech. Rozpočet jsme sestavili tak, aby byly po-
kryty všechny naplánované aktivity. Chceme ale 
ještě více zapojit naše seniory do aktivního vyu-
žívání volného času. Ať to budou oblíbená pravi-
delná taneční odpoledne nebo vycházky po za-
jímavých lokalitách. Nadále budeme pokračovat 
v pořádání počítačových kurzů. Nově uvažuje-
me například o zřízení seniorské pétanque ligy. 
Největší letošní akcí pak budou bezesporu osla-
vy Mezinárodního dne seniorů s  bohatým kul-

Domnívám se, že svěření farmářských trhů obec-
ní akciovce je dobré rozhodnutí naší koalice. Zce-
la úmyslně pominu svůj komentář k dění na mi-
mořádném zastupitelstvu, které někdy považuji 
až za nedůstojné, zejména v osobní rovině, pro-
tože preferuji slušnost, úctu a pokoru, a to i teh-
dy, kdy se jedná o  nejrůznějších problémech. 
Od staronových trhů očekávám vysokou úroveň 
zboží, produktů a také služeb. V žádném případě 
se nebojím, že by naše (obecní) akciovka – Sprá-
va zbytkového majetku – trhy nezvládla. O  to 

Jak jste si všimli, již máme za sebou zahájení nové 
sezony farmářských trhů na  Jiřáku. Odstartovali 
jsme přesně podle plánu v polovině února. A mu-
sím říct, že všechno dopadlo na výbornou. Opo-
zice si snad díky tomu už konečně uvědomila, že 
její výtky na naši adresu byly naprosto lichou sna-
hou vyrobit politickou kauzu. Tahle oblíbená a hoj-
ně navštěvovaná akce je zkrátka v dobrých rukou! 

Správa zbytkového majetku jednoduše proká-
zala, že její zaměstnanci jsou více než kompetent-

Nevím, zda si starostka předem nic nepromys-
lela a  vystřelila do  prázdna nebo to byl dobře 
připravený tah a měl jediný cíl – starostku zvi-
ditelnit. Na  její podnět byl zřízen Nadační fond 
na  podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy 
pro Slovanskou epopej na vrchu Vítkově. 

Problém spočívá v  tom, že majitelem epo-
peje není Praha 3. Dokonce ani správcem 
a majitelem pozemků na Vítkově není Praha 3, 
ale hl. město. Vítkov patří mezi čtyři nejvýznam-
nější parky v Praze a ta si je nechala ve vlastní 
správě. 

Oslovila mě paní Marie s  prosbou o pomoc. 
Žádala o výjimku ze Souboru pravidel prodeje 
jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřených MČ Prahy 3, a stejně jako mnohým 
dalším žadatelům jí nebylo vyhověno. 

Paní Marie získala nájemní smlouvu na byt 
na dobu neurčitou od 1. října 2013. Do bytu se 
nastěhovala na základě schválené směny bytů. 
Provedla rekonstrukci a v dobré víře očekávala 
i budoucí možnost privatizovat daný byt, jelikož 
dům byl zařazen do procesu privatizace. 

ce nebo kybernemoc. Výzkumy prokazují, že 
děti využívající nad míru únosnosti počítačové 
technologie, jsou zaostalejší než ty, jimž rodiče 
pravidelně čtou knížky. Prvně zmíněné děti mají 
jazykové potíže, nejsou schopné se vyjádřit a po-
rozumět textu, bývají roztěkanější. To se však ne-
vyřeší tím, že budeme proti moderním technolo-
giím bojovat. Raději musíme děti naučit využívat 
je v každodenním životě v rozumné míře.

Z  řad rodičovské veřejnosti sílí ale alarmující 
otázky typu „Jak ho mám přimět ke čtení, když 
pořád visí na počítači?“. Věřím, že ke zlepšení 
tohoto stavu by mohly napomoci i pracovní listy 
s názvem Čtení z  lavic a laviček, které Praha 3 
připravuje pro děti navštěvující II. stupeň ZŠ k po-
sílení jejich čtenářské gramotnosti. Žáci se v de-
seti kapitolách seznámí s knihami různých žánrů. 
Základem se stane úryvek z dané knihy, s nímž 
budou pracovat formou hádanek, her, luštění kří-
žovek. Tyto techniky učení posilují slovní zásobu 
dětí a doufám, že v celkovém kontextu se změní 
jejich přístup ke knihám a čtení. 

turním programem, které na Trojce slavíme celý 
týden.

Samozřejmě ale myslíme i na další občany. Už 
počtvrté budeme v červnu pořádat veletrh sociál-
ních a návazných služeb Veletrojka, který nabíd-
ne jedinečnou příležitost seznámit se se sekto-
rem služeb na Praze 3. Návštěvníci budou moci 
načerpat informace a inspiraci u stánků zamě-
řených například na služby pro rodiny s  dětmi, 
zdravotně handicapované pacienty nebo osoby 
o ně pečující.

Nemohu opomenout, že v  letošním roce 
uskutečníme každoročně pořádaný projekt 
na podporu integrace cizinců a  národnostních 
menšin žijících v třetí městské části. Je jí kultur-
ně-společenská akce pro celou rodinu Poznej-
me se, sousedé, kde mohou lidé poznat své 
sousedy doslova z celého světa.

Nebráníme se ale ani novým nápadům. Právě 
naopak. Občané za mnou mohou kdykoliv přijít se 
svým nápadem, jak trávit volný čas. Rád si s vámi 
neformálně pohovořím u kávy o nových nápadech 
a možnostech volnočasových aktivit. Pokud by se 
objevila nová zajímavá idea, budu se snažit pro ni 
zajistit maximální podporu městské části. 

nemám opravdu strach. Vše se přeci točí okolo 
pronájmu stánků, logistiky a používání normální-
ho selského rozumu. Totiž stánek je zcela běž-
ný nebytový prostor, který je navíc jednoznačně 
defi nován rozměrem, cenou a sortimentem. Tím 
pádem nemůže dojít bez kontroly k  žádnému 
umělému tvoření fi nančních podmínek nájmu, či 
dokonce k manipulaci s prodejním místem, jak 
se to mohlo dít v minulosti. Vyváženost a nutná 
rozmanitost produktů bude velmi ostražitě sle-
dována, měněna podle potřeb a hlavně i počasí 
– čekám prostě sezonní sortiment, který si náš 
kupující zaslouží a také ho požaduje!

Předpokládám také, že se již brzy znovu ote-
vře diskuze o otevření dalších míst pro farmář-
ská tržiště, jak jsme všichni slibovali ve volební 
kampani a programech. Jedná se určitě o Pro-
kopově náměstí a  poté se jistě najde vhodné 
místo i v oblasti Jarova nebo Vackova. V této lo-
kalitě mě denně lidé oslovují a po právu se ptají, 
kdy se dočkají i  oni. Věřím, že právě teď, kdy 
obec vzala věci do svých rukou, se to určitě spl-
ní. Držme si palce! 

ní farmářské trhy pořádat. V rámci převodu jsme 
jednali s dosavadními provozovateli a pečlivě vy-
brali samozřejmě pouze ty nejlepší z nich, kteří na-
bízejí skutečnou kvalitu. Tvrzení, že připravíme ob-
čany o jejich oblíbeného farmáře, se ukázalo jako 
zbytečné strašení.

Naším cílem ale není trhy pouze provozovat, 
ale hlavně je vylepšovat a  rozvíjet tak, aby do-
kázaly uspokojit vysoké nároky našich občanů! 
Chceme akcentovat nejen regionální rozměr po-
travin, ale i  jejich sezonnost. Samozřejmostí je 
i pestrost nabídky, nechceme pět stejných stán-
ků s jahodami. Chceme jeden stánek, ale ve vý-
borné kvalitě.

Fakt, že trhy provozuje sama městská část, 
přináší kromě přímého dohledu nad kvalitou far-
mářů i další výhody. Díky tomu, že trhy nyní po-
řádáme bez zprostředkovatelské fi rmy, budeme 
mít mnohem více peněz na  investice a  rozvoj. 
A mohu vám slíbit, že zisk, který budeme z pro-
nájmu mít, skutečně zpětně investujeme. 

Starostka s  majitelem obrazů a  pozemků 
před bombastickou kampaní zřejmě nic ne-
projednala. Výsledkem neuváženého jedná-
ní V. Hujové je převedení 300 tisíc jako vkladu 
do nadačního fondu MČ, vytištění 1 000 pro-
pagačních plakátů za šest tisíc korun a umís-
tění plakátů do  tramvají za  45 tisíc, to vše 
z  rozpočtu Prahy 3. Oklamáni jsou i  lidé, kte-
ří přispěli do  nadačního fondu. K  utraceným 
prostředkům je možno připočítat i  prostřed-
ky za  zneužívání radničního periodika. Celo-
stránková inzerce v  novinách Prahy 3 přijde 
na 89 540 korun. Myslíte, že propagaci v Rad-
ničních novinách fond uhradil? 

Politici se chtějí ukázat před občany, ale se-
beprezentaci by měli platit ze svého, v žádném 
případě nesmí zneužívat fi nanční prostředky 
obce. Starostka Hujová chtěla prosadit svůj ná-
zor přes nadaci proti stanovisku odborníků z hl. 
města, Praha má však v rukou všechny trumfy 
a navíc bude platit stavbu pavilonu. 

Nepromyšleným jednáním a  politikařením 
Praha 3 umístění epopeje na Vítkově zřejmě de-
fi nitivně prohrála. 

Do oprávněných předpokladů paní Marie 
pak zasáhlo usnesení zastupitelstva, které dne 
18. března 2014 schválilo nově přijatá pravidla 
pro privatizaci, kterými byl omezen okruh opráv-
něných nájemců pouze na ty, kteří měli uzavře-
nou smlouvu s datem účinnosti před 31. říjnem 
2012. Právě tuto zpětnou účinnost pravidel, jež 
zcela nově upravila postavení nájemců, kteří 
uzavřeli nájemní smlouvu po tomto datu, pova-
žujeme za těžko obhajitelnou. Radnice se sice 
může schovávat za právní stanoviska o opráv-
něnosti svého kroku, ale spravedlnost pláče.

Paní Marii tak předmětný byt k prodeji nabíd-
nut nebyl a neuspěla ani s žádostí o zmiňova-
nou výjimku. Stanovisko radnice je pevné a při 
mé snaze jsem zjistil, že není většinová vůle ho 
měnit. Má se tedy paní Marie vydat nákladnou 
soudní cestou? Zároveň těžko hledám i pozitiva 
pro městskou část. Praha 3 nejdříve deklarova-
la zájem a vůli privatizovat a pak bojuje o jeden 
nebo dva byty v celém velkém domě. Byty v do-
mech, kde je městská část takto menšinovým 
vlastníkem, bych privatizoval.  

Čtu si, nemusím, ale chci

Vítáme vaše nápady

Radnice to zvládne

Farmářské trhy jsou v dobrých rukou!

Výstřel do prázdna starostky V. Hujové

Odpovědi na podněty občanů

Jaroslava Suková / TOP 09

David Gregor / ČSSD

Miroslav Procházka / Volba pro město

Tomáš Kalivoda / ODS

Tomáš Mikeska / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní
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důležité informace

místo datum a čas

nám. Jiřího z Lobkovic 1. 3. 2017  13:00–17:00

nám. Barikád 1. 3. 2017  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 2. 3. 2017  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 4. 3. 2017  9:00–13:00

Jeseniova 143 4. 3. 2017  10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 7. 3. 2017  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 7. 3. 2017  14:00–18:00

Křivá 15 8. 3. 2017  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 8. 3. 2017  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 9. 3. 2017  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 11. 3. 2017  9:00–13:00

Ambrožova x Malešická 11. 3. 2017  10:00–14:00

Koněvova x V Jezerách 14. 3. 2017  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 14. 3. 2017  14:00–18:00

Tachovské náměstí 15. 3. 2017  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 15. 3. 2017  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 3. 2017  15:00–19:00

nám. Barikád 18. 3. 2017  9:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 18. 3. 2017  10:00–14:00

Buková x Pod Lipami 21. 3. 2017  13:00–17:00

Jeseniova 143 21. 3. 2017  14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická 22. 3. 2017  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 22. 3. 2017  15:00–19:00

Křivá 15 23. 3. 2017  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 25. 3. 2017  9:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova 25. 3. 2017  10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková 28. 3. 2017  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 28. 3. 2017  14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 29. 3. 2017  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 29. 3. 2017  15:00–19:00

Tachovské náměstí 30. 3. 2017  15:00–19:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad Vackov nabízí pomoc až do konce března

Středisko pomoci Vackov, které nabízí 
pomoc lidem bez domova, bude v pro-
vozu až do 31. března. Sídlí v Malešic-
ké ulici číslo 74 a poskytuje lůžko až 64 

mužům a 16 ženám. Noclehárna je pří-
stupná každý den od 20.15. Její provoz 
zajišťuje Armáda spásy spolu s Prahou 3 
a společností Jablotron. 

Stále se můžete hlásit 
do Antigraffi ti 
programu

Nadále máte šanci přihlásit se do  an-
tisprejerského programu, který pro oby-
vatele Prahy 3 organizuje žižkovská radni-
ce. Pokud jste přihlášku již podali, můžete 
si rezervovat termín podpisu smlouvy. Radnice 
momentálně jedná s památkáři a první graffi ti začne 
odstraňovat, jakmile to dovolí počasí. Kompletní informace 
o Antigraffi ti programu Prahy 3 najdete na webových strán-
kách městské části. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Přihlášky na jaro 2017 posílejte k rukám Jany Křivonoskové, 

Lipanská 14, 130 00, Praha 3

tel.:  222 116 349, e-mail janakr@praha3.cz.

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. 

http://1url.cz/EtlGs

Farní charita 
Žižkov 
pořádá 
humanitární 
sbírku
V prostorách bývalého skladu 
Dia konie na Žižkově, Prokopo-
va 216/4, Praha 3, se v pátek 
24. března v době od 13 do 18 
hodin a  v  sobotu 25. břez-
na v době od 10 do 16 hodin 
uskuteční humanitární sbírka. 
Bude se vybírat oblečení vše-
ho druhu, neobnošené boty, 
domácí textil, deky, polštáře, 
nádobí. Všem, kteří mají mož-
nost přinést nepotřebné, ale 
užitečné věci, předem děkuje-
me za ochotu. 

-red-

Vážení čtenáři, své postřehy a náměty můžete 
posílat na adresu redakce@praha3.cz.

Aktivity pro seniory I. pololetí 2017
Přednášky
22. 3. 2017 – Srí Lanka – do země 
slonů a čaje 
Přednáška proběhne od 17.00 hodin 
v Informační centrum Praha 3, Mile-
šovská 846/1.

Taneční odpoledne 
18. 4. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin, 
hotel Olšanka
30. 5. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin, 
hotel Olšanka

Vycházky 
Čtvrtek 30. 3. 2017 – Kampa (místo 
setkání na smíchovské straně Mostu 
Legií)

Úterý 11. 4. 2017 – Zákoutí Starého 
Města I (místo setkání před kostelem 
sv. Jakuba, Malá Štupartská, Praha 1)
Středa 31. 5. 2017 – Zahrady Pražské-
ho hradu (místo setkání na stanici tram-
vaje č. 22 Letohrádek Královny Anny)
Začátek vždy ve 14.00

Výlety
Úterý 25. 4. 2017 – Bechyně, Tábor, 
Vysoký Chlumec

Čtvrtek 4. 5. 2017 – Opočno, 
Dobruška

Úterý 30. 5. 2017 – Znojmo 

Úterý 13. 6. 2017 – Mariánské Lázně, 
Kladská, Bečov nad Teplou

Úterý 27. 6. 2017 – Pardubice, Kladru-
by nad Labem

Na výlety  bude možné se přihlá-
sit osobně od 15. 3. 2017 ve dnech 
určených pro veřejnost, tj. pondělí 
a středa mezi 9. a 15. hodinou u Kate-
řiny Tůmové v budově ÚMČ Praha 3, 
Seifertova 51, místnost č. 210, nebo 
od 16. 3. 2017 v pracovní dny mezi 9. 
a 14. hodinou na telefonním čísle 222 
116 481.

Stále se můžete hlásit 

Nadále máte šanci přihlásit se do  an-
tisprejerského programu, který pro oby-
vatele Prahy 3 organizuje žižkovská radni-
ce. Pokud jste přihlášku již podali, můžete 
si rezervovat termín podpisu smlouvy. Radnice 

Trojka bude hostit konferenci o bezdomovectví 
Na radnici Prahy 3 se bude 2. března 
konat Kulatý stůl k problematice 
bezdomovectví na území hlavního 
města. Akce se uskuteční pod 
záštitou Daniela Hodka, radního 
HMP pro sociální politiku. Jejím 
cílem je zefektivnění spolupráce 
městských částí a neziskových 
organizací při poskytování služeb 
osobám bez přístřeší. 

Odborná konference, určená pro 
zástupce okolních městských čás-
tí a neziskové organizace, se bude 
mimo jiné věnovat tématu mapová-
ní bezdomovectví ve vytipovaných 
městských částech z hlediska výsky-
tu, realizovaných opatření nebo pří-
padných překážek při řešení tohoto 
problému. Dojde ale i na nastavení 
spolupráce čtvrtí a organizací pra-
cujících s cílovou skupinou a pro-
jednání vize sociálních a návazných 
služeb v dané oblasti. „Bezdomovec-
tví je velký problém. Praha jako metro-
politní centrum republiky nese v tomto 
směru obrovskou odpovědnost. Bezdo-
movců tu žije několik tisíc a jejich situ-
ace je velmi složitá. Třebaže často ani 
nemají v Praze trvalý pobyt, je naší 
povinností se o ně postarat,“ vysvětlil 

zástupce starostky pro sociální ob-
last David Gregor. Podle něj je tře-
ba podchytit také dopad, který mají 

negativní jevy související s bezdo-
movectvím na veřejnost.  

-daf-

Foto Radko Šťastný
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„Když maluji, musí na mě obraz působit 
kladně,“ říká Jarmila Kalašová
Po celý březen budou mít návštěvníci Informačního centra Praha 3 možnost vidět v Galerii Toyen 
výstavu malířky Jarmily Kalašové. Její ženské fi gury nepostrádají důmyslně stylizovanou kresbu, 
vsazenou do překvapivých geometrických úvarů a barevných, leckdy i abstraktních ploch. Malířka 
letos oslaví 90. narozeniny a nutno říct, že chuť malovat jí opravdu nechybí. 

Bude vaše výstava v Galerii Toyen 
oslavou ženy?
Ano. Na jaře bude svátek žen a já 
jsem výstavu pojmenovala Žena – 
řeka života.

Vaše obrazy mají různý charakter. 
Odkud berete inspiraci?
Jsou chvíle, kdy jsem unavená z lidí. 
Pak se nechávám volně unášet vlast-
ními myšlenkami. Většinou dělám 
tři nebo čtyři obrazy na jedno téma, 
obzvláště tam, kde je jejich součástí 
krajina. Lásku k přírodě jsem si vy-
budovala i díky tatínkovi. Dopro-
vázela jsem ho na rybách, kde jsem 
musela být potichu. Tak jsem sbírala 
broučky, byla na trávníku, kde byla 
samá kytička. Přírodu si pro radost 
můžu na obraze zhmotnit po svém. 

Které vjemy na vás působí? 
Náměty jsem si vybírala vždycky 
sama. Když maluji, musí na mě ob-
raz působit kladně. Na obrazech 
jsou hlavně moji známí, anebo zce-
la různí lidé, které jsem náhodně po-
tkala. Třeba předlohou jednoho ob-
razu byla i učitelka angličtiny, která 
dávala lekce mému synovi. A můj 

syn se stával často předlohou pro 
moje mužské fi gury. Svůj poslední 
obraz jsem mu namalovala nedávno 
k jeho narozeninám. 

Prý jste se vždycky nerada zbavo-
vala svých obrazů.
Musela jsem z něčeho žít a mít ně-
jaké živobytí. Jinak ale svoje obrazy 
prodávám nerada a nechce se mi se 
s nimi rozloučit. Raději si je nechá-
vám u sebe a žiju s nimi.

Vzpomínáte si, kdy se projevil váš 
talent?
Od malička jsem musela kreslit, 
počmárané stěny v mém bytě by 
mohly vyprávět. Křídou jsem kres-
lila po schodech, moc dobře to 
šlo na chodnících. Krásně to šlo 
i s úlomky kamene. Byly asi z váp-
níku, metaři bojovali s jejich odstra-
něním. Jako malá jsem nedělala nic 
jiného, než že jsem kreslila lidi. Ale 
samozřejmě pravé malování začalo 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslo-
vé v Praze u profesora Tichého, kte-
rý po dvou letech musel opustit svůj 
školní ateliér. Pak jsem dokončila 
studium na Akademii výtvarných 
umění u profesora Rady.

A co zahraniční stáže? Nelákalo 
vás jako začínající malířku nabrat 
zkušenosti v cizině? 
Byla jsem v Paříži a měla jsem mož-
nost tam i zůstat. Jenže jak bych tam 
mohla být bez rodiny? Nedokázala 
jsem si to vůbec představit. 

Kteří staří mistři mají na vás největ-
ší vliv?
Je úžasné vidět díla starých mistrů. 
Projela jsem skoro celou Evropu. 
V Louvru na mě zapůsobila Mona 
Lisa. Z obou stran malovali malíři 
její kopii, což mi vadilo, protože to 
narušovalo moje vnímání. Pak jsem 
ale viděla něco, co mě taky omráčilo. 
Spatřila jsem Goyu, jak se díval z ob-
razu. Nikdy na něj nezapomenu. 

Výtvarné umění bylo v  minulosti 
chápáno spíše jako svět, kam ženy 
jen tak nevkročí. Musela jste si jít 
tvrdě za svým, abyste se prosadila?
Já jsem s těmi chlapy vždy bojovala. 
Nechápali, že se musím živit sama. 
To už je teď jedno, stejně jsem nad 
nimi nakonec vyhrála. (smích) Když 
mě čekalo nějaké nepříjemné jedná-
ní, měla jsem na to svoji metodu. 
V duchu jsem si své obrazy rozvěsila 
za sebe. Stačilo mi, že jsem se na ně 
koukla, a bylo mi dobře.

Které kritiky si vážíte nejvíc?
Od své rodiny. Nebo mě také potě-
šilo, když mi napsala jedna lékařka. 
Děkovala mi za obraz květin, který 
jí pomohl překonat léčbu rakoviny.

Jste v  obdivuhodné fyzické i  psy-
chické kondici. Jak si ji udržujete? 
Co vy a sport?
Ve třech letech jsem začala chodit 
do Sokola. Mnoho let jsem dělala 

závodně házenou a volejbal. Ale vy-
bralo si to i svoji daň na zdraví v jisté 
etapě mého života. Jak se říká, spor-
tem k trvalé invaliditě. 

Martin Hošna

rozhovor

Jarmila Kalašová (nar. 1927) 
vystudovala v letech 
1947–1950 Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze. 
Jejími pedagogy byli profesor 
František Tichý, přední 
osobnost české výtvarné 
avantgardy, a profesor Antonín 
Strnadel, malíř, ilustrátor 
a národní umělec. V letech 
1950–1952 studovala 
na Akademii výtvarných umění 

v Praze u profesora Vlastimila 
Rady. Zúčastnila se mnoha 
výstav v České republice 
i v zahraničí, například v Kanadě, 
Německu, Norsku, Japonsku 
a na Kubě. Je členkou Syndikátu 
výtvarných umělců a Jednoty 
umělců výtvarných. Její práce 
jsou zastoupeny v Národní 
galerii v Praze, Galerii hlavního 
města Prahy i dalších galeriích, 
muzeích a soukromých sbírkách. 

     Obrazy si raději 
nechávám u sebe 
a žiju s nimi.
”

Foto: Martin Hošna
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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

Program informačního centra na 
březen 2017 viz inzerát na straně 14

  

Za Žižkovskou vozovnou 
2687/18

tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz

Herna je otevřena pondělí až pátek 
od 10 do 19 hod. kromě časů pro-
gramu pro dospělé. V sobotu od 13 
do 19 hodin. Kavárna je otevřena 
pondělí až pátek od 11 do 19 hodin, 
v době programu i déle. V sobotu od 
13 do 19 hodin.
 2. čt 15:00–16.00 Kočárem 

do Vozovny: Učíme se říka-
dla, zpíváme písničky

 6. po 16:00 Fresh Senior: Fresh 
memory – jogging pro svěží 
paměť

 7. út 17:00 Loutky bez hranic: 
Bojím se v lese

 8. st 18:00 Literární večer: Jak na-
malovat podobiznu ptáka

 9. čt 10:00–11:30 Zpívání s har-
monikou

 9. čt 15:00–18:00 Výtvarná dílna 
se Sofi í –Malba na desky, 
sprej a akryl

11. so 16:00 Loutky bez hranic: 
Jabloňová pohádka

13. po 16:00 Fresh Senior: Jiří Dě-
deček a Tereza Brdečková

15. st 10:30 LouDkové divadélko: 
Šípková Růženka

15. st 17:00 Odvážné ženy Tibetu
21. út 17:00 Pruhované panenky: 

O zlaté rybě
22. st 17:00 Výstava k tématu Jak 

se žije ženám v Tibetu
22. st 17:30 Okénko do historie - 

přednáška navazuje na ver-
nisáž Ženy v Tibetu

23. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vo-
zovny: Učíme se říkadla, 
zpíváme písničky

23. čt 15:00–19:00 Klub deskových 
her

25. so 10:00 Výtvarná dílna se Sofi í 
– Koláž: Černobílé foto-
grafi e Žižkova, tuš, noční 
obrázky

25. so 16:00 Pruhované panenky: 
Kuchyňská skříň

25. so 18:00–21:15 Žižkovská noc 
– 18:00 Psycheche, 19:15 

Dr.amAS, 20:15 Ara Art/Diva-
dlo Dvě na třetí Neprojdeš!

27. po 16:00 Fresh Senior: Tvůrčí 
dílna s ak. mal. Miladou 
Gabrielovou

27. po 18:00 Výstava kronik mateř-
ských škol Prahy 3

28. út 17:00 Divadlo t601: Malá moř-
ská pohádka

29. st 17:00 Středeční hudební reci-
tály: Jiří Schmitzer

30. čt 15:00–18:00 Velikonoční korál-
ková dílna

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. st 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-
mana

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

 4. so 19:00 Frida K. | 3D company
 5. ne 19:00 Dobrý proti severáku 

Dobrý proti severáku | 3D 
company

 6. po 19:00 Muži ve zbrani aneb 
Celá Zeměplocha jest jeviš-
těm! | Divadlo AQUALUNG

 7. út 19:00 Pan Hus aneb Tenkrát 
v Kostnici | Divadlo AQUA-
LUNG

 8. st 19:00 Barrandovský swing | 
Mertopol Art Production

 9. čt 19:00 Muži ve zbrani aneb 
Celá Zeměplocha jest jeviš-
těm! | Divadlo AQUALUNG

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

11. so 19:00 Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný milio-
nář | Divadlo AQUALUNG

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

13. po 19:00 České nebe | Divadlo 
Járy Cimrmana

14. út 19:00 Švestka | Divadlo Járy 
Cimrmana

15. st 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 
Cimrmana

17. pát 19:00 Dobrý proti severáku 
Dobrý proti severáku | 3D 
company

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

20. po 19:00 Dracula reloaded | 
Divadlo AQUALUNG

21. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 
Cimrmana

22. st 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 
Járy Cimrmana

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

25. so 19:00 Smích zakázán v rámci 
festivalu Žižkovská Noc | 
3D company

26. ne 19:00 Dobytí severního pólu | 
Divadlo Járy Cimrmana

27. po 19:00 Ideální pár | TEĎ! 
Divadlo

29. st 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

30. čt 19:00 Hospoda Na mýtince | 
Divadlo Járy Cimrmana

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

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

 1. st 19:00 FANFARE CIOCARLIA 
20 LET + NEW ALBUM

 3. pá 20:00 FILM  ROOTS IN 
EGO

 6. po 19:30 PLASTIC PEOPLE OF 
THE UNIVERSE A HOSTÉ

 9. čt 18:30 GRAHAM CANDY /
NZ + PORTLESS + DAVID 
HOPE

10. pá 19:30 FREDERIC 
ROBINSON FT. LILY 
JUNIPER

14. út 20:00 SPITFIRE COMPANY - 
VYPRAVĚČ

15. st 19:30 VYPSANÁ FIXA - 
KŘEST CD

16. čt 19:00 FOREVER PUNK 
TOUR 2017  VISACÍ 
ZÁMEK + SPS

17. pá 19:30 NIKI AND THE DOVE 
/SE

18. so 20:00 WHITE RABBIT RED 
RABBIT

20. po 20:00 TROS SKETOS
22. st 18:30 TŘI SESTRY + 

SUPPORT
23. čt 20:00 SQUADRA SUA
26. ne 19:30 SARATHY KORWAR /

UK, INDIE
28. út 19:30 HUDAKI VILLAGE 

BAND /UA
29. st 20:00 FEKETE SERETLEK A 

DAMÚZA - KAR
30. čt 19:30 BOKKA /PL + CLEO T. 

- SHINE /FR

DIVADLO PRO TANEC

 2. čt 20:00 Flow
 5. ne 16:00 Svět z papíru
 6. po 20:00 DEVOID
10. pá 20:00 COLLECTIVE LOSS of 

MEMORY
12. ne 20:00 KOREKCE
19. ne 20:00 Pulsar
21. út 20:00 GUIDE
26. ne 16:00 Karneval zvířat
30. čt 20:00 Švihla

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 2.3. Odečet plynu, blues rock
  9.3. Phil Shöenfelt + Southern 

cross
16.3. Kojoti + Winding wheels
23.3. 20.00 Žižkovská noc – 

Vladivojna La Chia atd.
24.3. 17.30 Žižkovská noc – 

Mucha, Dominik Kotyza 
atd.

25.3. 18.00 Žižkovská noc – The 
Radicals, Až naprší a 
uschne, Na rovinu atd.

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
9. 3. 19:45 Michal Rataj a Miro 

Toth, koncert u příležitosti 
vernisáže

18. so 15.00 Zeurítia
22. st 19.30 Kristina Fialová – viola, 

Yukie Ischimura – klavír
23. čt 19.00 I Put A Record On
24. pá 20.00 Žižkovská noc - San-

gre de Muerdago, Nathana-
el Larochette

25. so 20.00 Žižkovská noc - Vy-
stoupení sborů

29. st 19.30 Šmoldas hraje Ježka
30. čt 19.30 Kvarteto Martinů a Ka-

rel Košárek – klavír

VÝSTAVY
9. 3. 19:00 Vernisáž výstavy Michal 

Pustejovský– Regulátor – 
kinetické objekty.

10. 3.–6. 4. 2017 Michal Pustějov-
ský – Regulátor – kinetické 
objekty

DOPROVODNÝ PROGRAM
10. 3. pá 18.00 Komentovaná pro-

hlídka výstavy
11. 3. so18.00 Komentovaná pro-

hlídka výstavy

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.

6. po 20:30 Lion
7. út 20:30 T2 Trainspotting
11. so 18:45 MET: La Traviata | G. 

Verdi
20. po 20:30 Ladislav Zibura: Pěšky 

mezi buddhisty a komu-
nisty

25. st 17:45 MET: Idomeneo | W. A. 
Mozart

23. čt 20:30 Rammstein: Paris

Projekce pro seniory – každé 
úterý od 10.00, každý čtvrtek od 
13.30
  2. 3. Jackie
  7. 3. Lion
  9. 3. I dva jsou rodina
14. 3. Bába z ledu
16. 3. Nechte zpívat Mišíka
23. 3. Já, Daniel Blake
28. 3.  Nejšťastnější den v životě 

Olliho Mäkiho
30. 3. Masaryk

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

Atrium na Žižkově s mladými výtvarníky 
boduje 
Podle oborníků bylo v minulých letech Atrium na Žižkově poněkud konzervativní a příliš se drželo 
tradic. Neobvyklé spojení moderní výstavní síně a koncertní barokní kaple mělo své stálé publikum, 
nové se ale na tradiční repertoár příliš nedařilo nalákat. To se však nyní začíná pozvolna měnit 
a Atrium se výrazněji zapisuje do kulturní mapy Prahy i širšího povědomí celé republiky.

Příspěvková organizace Za Troj-
ku, která Atrium spravuje, zve-
řejnila v loňském roce otevře-
nou výzvu, na jejímž základě 

zájemci o prezentaci vlastních projektů 
ve výstavní síni Atrium na Žižkově před-
ložili do konce srpna 2016 svůj záměr,“ 
říká ředitel organizace Za Trojku 
Jiří Snítil a dodává: „Cílem výzvy bylo 
dát všem umělcům, především pak těm 
mladým, možnost představit se v příštím 
roce veřejnosti prostřednictvím neomeze-
né škály různých podob současného umě-
ní.“ Odborná komise, složená z his-
toriků umění, kurátorů, uměleckých 
kritiků a pedagogů, vybírala z šede-
sáti sedmi předložených návrhů. Na-
konec jich zvolila osm. 

První výstavu s názvem Mlčení 
bouře zahájil 9. února zástupce sta-
rostky Alexander Bellu: „Jsem potěšen, 

že právě tato výstava symbolicky odstartu-
je cestu, kterou se Atrium vydává. To zna-
mená stát se uznávanou a vyhledávanou 
moderní výstavní a koncertní síní, jak si 
tento prostor zaslouží.“ Autoři výstavy 
Filip Dvořák a Martin Kolarov mají 
za sebou i přes své mládí významné 
počiny na uměleckém poli. Netvoří 
přitom ustálenou uměleckou dvojici. 
Každý má naopak svou praxi, jejichž 
témata a formy se mnohdy potkáva-
jí. Čas od času pak spolu uspořáda-
jí výstavu, kterou pak vnímají jako 
společný projekt bez přesně stano-
veného autorství jednotlivých arte-
faktů. Konkrétně Mlčení bouře je 
jejich volným vizuálním pátráním 
po původních inspiračních zdrojích 
barokního tvarosloví. Návštěvníci 
mohou výstavu navštívit do 2. břez-
na, vstupné je 20 korun. 

Další výstava, kterou Atrium 
představí divákům od 10. března do 
6. dubna 2017, nese název Regulá-
tor – kinetické objekty. Výtvarník 
Michal Pustějovský se v ní soustře-
ďuje na využití technických a ko-
munikačně-informačních postupů 
a prostředků v umělecké tvorbě. In-
stalace je koncipovaná přímo pro 
prostor galerie Atrium a je soubo-
rem kinetických objektů, které re-
agují na sebe navzájem i na diváka 
a tím vytvářejí univerzální interak-
tivní prostředí. Důležité je zde pro-
pojení složky zvukové, kinetické 
a informační – jakmile divák vstoupí 
do prostoru instalace, jeho přítom-
nost a zvuková aktivita vyvolá mezi 
objekty reakci. 

Jan Novotný

Senioři z Prahy 3 nesedí doma
Projekt Fresh senior působí ve 
třetí městské části druhým rokem 
a za podpory zástupce starostky 
Alexandera Bellu už nabídl řadu 
zajímavých programů a akcí. Ani 
březen nebude v tomto směru vý-
jimkou.

„V březnu pořádáme pro seniory z Troj-
ky hned čtyři zajímavé akce v Kulturním 
centru Vozovna,“ říká zástupce starost-
ky Alexander Bellu. „Konkrétně to bude 
jogging pro svěží paměť, básnický večer 
s Jiřím Dědečkem a Terezou Brdečkovou, 
procházka spojená s přednáškou o židov-
ských zvycích a samozřejmě i tvůrčí dílna,“ 
doplňuje Bellu. 

Každá akce Fresh senior se věnu-
je jinému tématu, všechny ale cílí na 
široké spektrum návštěvníků. Posuď-
te sami: Máte-li pocit, že vaše paměť 
není, co bývala, je přednáška Fresh 
Memory to pravé zrovna pro vás. 
Fresh senior vám 6. března poskyt-
ne ukázkovou lekci, která vám zvýší 
nejen efektivitu mozku, ale i sebevě-
domí. Lektorkou kurzu je odbornice 
na slovo vzatá, certifi kovaná trenérka 
paměti Adriana Rohde Kabele. 

Čtenáři a milovníci poezie by ne-
měli 13. března chybět na pořadu 
známého básníka a písničkáře Jiří-
ho Dědečka a jeho manželky Terezy 
Brdečkové. Ty, kdo mají rádi histo-
rii, potěší zase komentovaná vycház-
ka s loutkoherečkou, spisovatelkou 
a dlouholetou členkou Židovské obce 
v Praze Vidou Neuwirthovou. Koná 
se 20. března.

Nejen pro šikovné ruce je tu o tý-
den později tradiční tvořivá dílna. 
Tentokrát si každý bude moci vyro-
bit otvírací obrázky. To sice na prv-
ní pohled vypadá složitě, opak je ale 
pravdou, jde pouze o správný postup. 

Budete pracovat s papírem, kreslit, le-
pit a stříhat, takže vlastní nůžky jsou 
výhodou. „Nabídka pořadů na březen je 
skutečně pestrá a jsem si jistý, že každý ak-
tivní senior si najde právě ten svůj,“ uza-

vírá Alexander Bellu. Pokud budete 
mít zájem účastnit se dvou posledně 
zmíněných akcí, včas si zajistěte rezer-
vaci. 

Jan Novotný

Výstavu Mlčení bouře zahájil zástupce starostky Alexander Bellu. Zcela vlevo výtvarníci Martin 

Kolarov a Filip Dvořák

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
si Vás dovoluje pozvat na dvaadvacáté

slavnostní vyvěšení vlajky Tibetu

v pátek 10. 3. 2017 v 15 hodin
na radnici městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9 

Součástí slavnosti bude i tradiční rozprášení Mandaly. 
Akci zahájí zástupkyně starostky MČ Praha 3 Lucie Vítkovská

DOPROVODNÝ PROGRAM V KULTURNÍM CENTRU VOZOVNA
Za Žižkovkovskou vozovnou 2687/18, 130 00 Praha 3

středa 15. 3. 2017 v 17.00 ODVÁŽNÉ ŽENY TIBETU 
Literárně-hudební večer věnovaný textům tibetské básnířky a blogerky Cchering Özer (Tsering Woeser) 
a příběhům významných tibetských jóginek. Ukázky přečte Bára Hrzánová. V rámci programu se bude 

podávat tibetský čaj. Program zahájí zástupkyně starostky městské části Praha 3 Lucie Vítkovská. 

středa 22. 3. 2017 v 17.00 JAK SE ŽIJE  ŽENÁM V TIBETU
Vernisáž výstavy fotogra í s do provodným textem. Součástí vernisáže je od 17.30 přednáška 

Zuzany Ondomišiové Průvodce životem Tibeťanky – okénko do historie. 

Výstava potrvá do 31. 3. 2017 | Vstup na obě akce zdarma.

www.praha3.cz
 /praha3.cz
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Vlajka Tibetu 
již po dvaadvacáté
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pozvánky/inzerce

Jarmila 
Kalašová
ŽENA – řeka života
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Milešovská 846/1, Praha 3

tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz

PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3 

 březen
V březnu, od 2. do 31. 3. 2017 se můžete těšit na výstavu 
obrazů akademické malířky Jarmily Kalašové v Galerie 
Toyen. Výstava, pod názvem „Žena – řeka života“ bude 
k vidění do 31. března.

 2. března  od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplat-
né právní poradenství, doprovod při úředních jednání a pomoc v tíživých životních situacích.

 7. března  od 9 do 12 hod. | Poradenské centrum živnostenského odboru – 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 živnostenského podnikání, dokladování odbor-
ných způsobilostí a další. Poradenské centrum je určeno primárně a pouze k poskytování infor-
mací o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živností, ohlášení změny či podat žádost. 

 7. března od 10.00 hod. | Vlastivědná procházka * – procházka Olšanské hřbitovy sraz 
před hlavní bránou. Vlastivědnou besedu povede Vlaďka Holzapfelová.

 9. března  od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory 

 9. března v 18.00 hod. | Filmová projekce – Století Miroslava Zikmunda * Životopisný  lm 
Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století 
očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se pět měsíců po vzni-
ku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i  jeho pád. StB byl 
označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe, když 
zanikal koloniální systém. Setkal se s prezidenty, seznámil se s Gagarinem i Hillarym. Zažil 
nástup demokracie a „všemocného“ kapitalismu… Vydejme se napříč dějinami a nechme 
si vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil.

14. března  od 9 do 12 hod. | Poradenské centrum živnostenského odboru 

16. března  od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory 

20. března  od 17.00 hod. | Studená válka 1947 – 1989 – 2. část – přednáška Mgr. Jana Duška

21. února  od 9 do 12 hod. | Poradenské centrum živnostenského odboru 

21. března od 10.00 hod. | Žižkovské kočárkování * – procházka Olšanské hřbitovy sraz 
před hlavní bránou. Vlastivědnou besedu povede Vlaďka Holzapfelová.

21. března od 18.00 hod. | Dnes je náš den – komponovaný program * Setkání s mladými lidmi 
s Downovým syndromem, protagonisty knihy Olgy Struskové „O čem se NE-mluví“, která 
byla Nadací T-soft eternity oceněna jako nejlepší projekt roku 2016. Hosty pořadu, který 
se koná při příležitosti Světového dne Downova syndromu, budou Jan Potměšil, Andrea 
Černá. Na Hang Drum zahraje Jiří Šámal.
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Vernisáž se koná 1. března 2017 v 18 hodin
Hudební vystoupení v podání studentů GMHS.

Výstava potrvá do 31. března 2017

Informační centrum Praha 3 – Galerie Toyen, Milešovská 1, Praha 3, 130 00
Otevřeno: Po, St 9 –19 hodin; Út, Čt, Pá 9 –16 hodin

VSTUP ZDARMA www.praha3.cz    /praha3.cz

Galerie Toyen v Informačním centru Praha 3 

si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Jarmila 
Kalašová
ŽENA – řeka života
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22. března  od 17.00 hod. | Sri Lanka – do země slonů a čaje – cestovatelská přednáška

23. března  od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory

23. března od 18.00 hod. | Filmová projekce – Učitelka * –  lmová projekce. Film Jana Hřebej ka. Zdán-
livě empatická a  laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich 
rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny 
milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů tříd-
ní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. 
Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se společně 
s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktu-
álního snímku o síle lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává 
na začátku 80. let, ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli 
době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočítavost vládnou světem bez ustání.

27. března od 18.00 hod.  | autorské čtení * paní Marty Helingerové z knihy Sny jako zdroj 
sebepoznání – zazpívá Vlaďka Holzapfelová ze souboru Acant. Naučte se porozumět 
svým snům a využijte je pro svůj osobní rozvoj. Pomohou vám vyřešit problémy a orien-
tovat se v životních situacích, ať už se týkají osobních vztahů nebo zaměstnání. Autorka 
vás seznámí s technikami výkladu snů a představí vám jejich svébytný jazyk plný obrazů 
a symbolů jako přirozenou „řeč duše“, která se tímto způsobem vyjadřuje k našemu životu 
a jejíž hlas bychom neměli přeslechnout. Vysvětlí vám, proč míváme noční můry, co se děje 
v dětských snech a co je to lucidní snění. Ukáže vám, jak je možné sny využít v každodenním 
životě, a především k vlastnímu sebepoznání. Sny jsou důležitým a opomíjeným zdrojem 
sebepoznání, díky snům lépe.

28. března  od 9 do 12 hod. | Poradenské centrum živnostenského odboru

28. března od 10.00 hod. | Vlastivědná procházka * – procházka Olšanské hřbitovy sraz 
před hlavní bránou. Vlastivědnou besedu povede Vlaďka Holzapfelová

29. března od 17.00 hod. | „Na cestě do Stockholmu“ – komponovaný večer * o Jaroslavu
Seifertovi za účasti básníkovy dcery Jany Seifertové-Plichtové. Prezentace unikátních 
dokumentů: Obrazová a zvuková koláž z pohřbu Jaroslava Seiferta, s fotogra emi Jarosla-
va Krejčího. Audiovizuální portrét básníka. Básníkova vzpomínka a poselství ze soukromé-
ho archivu. Filmový dokument z předání Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi 
v roce 1984. Připravili Eva a Jan Kosovi, členové Hi klubu Klatovy. V závěru pořadu před-
stavení knihy „Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem“ z produkce Hi klubu.

30. března  od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory

Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o  lmové projekce 
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního 
pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení. 

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

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

ZŠ J. Seiferta: Do nového školního roku 
v novém kabátu 
V průběhu loňských letních prázdnin došlo na Základní 
škole J. Seiferta k mnoha úpravám exteriéru budovy 
i jejího interiéru. Nová fasáda, jíž dlouhou dobu hyzdilo 
graffi  ti, skrývá také nedávno otevřené polytechnické 
a kreativní centrum. Novinky se dotkly i výuky: učitelský 
sbor školy posílili v rámci inkluze noví asistenti.

Do školního roku 2016/2017 vstou-
pila škola sídlící ve Vlkově ulici 
nejen s opravenou fasádou, ale ta-
ké s řadou novinek, které zásadním 
způsobem ovlivnily tamní systém 
výuky. Za fi nanční podpory měst-
ské části Praha 3 a ve spolupráci se 
ZŠ Lupáčova vznikly ve druhém pa-
tře budovy dvě učebny určené pro 
žáky obou školních zařízení. První 
učebna slouží pro polytechnickou 
výchovu. Má nové elektrické rozvo-
dy, internetové připojení, pracovní 
stoly pro skupinovou práci, inter-
aktivní stůl a 3D tiskárnu. Její vy-
bavení navíc doplnily stavebnice 

Lego a Merkur. Nová je i výtvarná 
pracovna, v níž teď žáci najdou ICT 
tabuli, pracovní stoly, malířské sto-
jany, tiskařský lis, sušák na výkre-
sy a výlevku pro práci s barvami. 
Oba nové prostory fungující jako 
moderní polytechnické a kreativní 
centrum slouží dětem od loňského 
října, kdy byly slavnostně otevřeny 
za účasti zástupců radnice Prahy 3, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, 
zainteresovaných fi rem a vedení ZŠ 
J. Seiferta a ZŠ Lupáčova. „Hlav-
ním posláním projektu je posílení vý-
uky polytechnických předmětů, rozvoj 
tvořivosti, manuální zručnosti a logic-

kého myšlení dětí. K tomu bude sloužit 
jak nová audiovizuální technika, tak 
sada stavebnic,“ vysvětluje účel prv-
ní z učeben ředitelka ZŠ J. Seiferta 
Marie Suchá. „Projekt zároveň fungu-
je jako didaktické centrum pro učite-
le, aby se aktivity polytechnické výu-
ky mohly úspěšně rozšiřovat do dalších 
škol,“ dodala během slavnostního 
ceremoniálu radní pro školství Pra-
hy 3 Jaroslava Suková. 

K dalším novinkám na škole pat-
ří rozšíření družiny o další oddělení 
nebo nově zrekonstruovaná učebna 
přípravné třídy v prvním patře, jež 
vznikla za fi nanční spoluúčasti Pra-

hy 3. Čtenářskou gramotnost žáků 
pak podporují nové knihovničky, 
umístěné v každém patře. Knihami 
je z vlastních zdrojů vybavili učitelé 
i rodiče žáků. Autistické děti ze spe-
ciálních tříd můžou zase relaxovat 
v místnosti vytvořené speciálně pro 
tyto účely. Z nevyužívaných prostor 
v prvním patře vznikla navíc sborov-
na pro pedagogy 1. stupně. Ti tu mají 
k dispozici nové vybavení včetně po-
čítačů, kopírky a pracovních stolů. 

Ani tím ale výčet novinek na Základ-
ní škole Jaroslava Seiferta nekončí – 
právě tam totiž probíhá renovace au-
ly ve třetím patře. „Historický prostor se 
dočká nových závěsů na oknech i dveřích 
pro zlepšení akustiky a vybavení novou 
zvukovou technikou pro organizování 
přednášek, projektových dní a porad ře-
ditelů,“ upřesňuje plány Marie Suchá. 
I tyto úpravy podpořila fi nančně rad-
nice Prahy 3.  

Kateřina Černá

Žáky Pražačky informatika zajímá
Několik let trvalo, než školy získaly 
patřičné technické vybavení a infor-
matika se probojovala mezi hlavní 
předměty. Její nynější oblibu pak po-
tvrzuje například projekt Informatika 
za školou, který vznikl na ZŠ Pražač-
ka. Organizuje ho tam učitel Josef 
Meszáros, který stál u zrodu před-
mětu v  roce 1992. Tehdy vyučoval 
na  commodorech 64 základy pro-
gramování s robotem Karel. 

„Od začátku jsem přemýšlel, jak výuku 
informatiky učinit zajímavou a pestrou. 
Žáci bravurně ovládají myš, on-line hry, 
chatování, na internetu jsou jako do-
ma, tedy bez problémů zvládají počítač 
z hlediska volného času. Informatika je 
totiž skutečně naukový předmět,“ říká 
učitel Josef Meszáros. „Informatika 
za školou je projekt, kdy žáci v každém 
ročníku poznají využití počítačů v pra-
xi v souladu s učebním plánem buď for-
mou workshopu, nebo na netradičních 
místech,“ dodává pedagog, který ny-
ní na ZŠ Pražačka učí informatiku 
od 4. až po 9. třídu. 

V tomto školním roce navštívi-
ly 9. ročníky v rámci předmětu dis-
pečink tramvajové dopravy, aby 

zkoumaly funkci počítačů ukrytých 
ve výhybkách, 6. ročníky pak pozna-
ly automatizovaný systém dopravy 
zdravotnického materiálu v Nemoc-
nici Motol, kde bez řidiče rozvážejí 
materiál a jídlo pacientům speciál-
ní vozíky. Žáci 8. ročníků navštívili 
zase VFX pracoviště České televize, 
kde se vytvářejí fi lmové počítačo-
vé triky. Pozoruhodná spolupráce 
vznikla se Střední průmyslovou ško-

lu elektrotechnickou V Úžlabině 
na Praze 10. Žáci 7. ročníků si tu 
měli možnost nastavit domácí wi-fi , 
sestavit počítač a pracovat s 3D gra-
fi kou. „Při hodině informatiky si žáci 
osvojují základy práce s počítačem, po-
čínaje ukládáním souborů, ovládáním 
aplikací jako Word, Excel, PowerPoint, 
které budou hojně využívat v soukro-
mém a později i profesním životě. Zá-
sadním pravidlem je mít počítač pod 
kontrolou a k tomu pomáhá právě pro-
jekt Informatika za školou. Žáci poznají 
nejen využití počítačů v praxi, ale navíc 
získávají inspiraci pro volbu budoucího 
povolání,“ shrnuje přednosti netra-
dičního přístupu Josef Meszáros. 

-kač-

Radní pro školství informovala rodiče o skutečném stavu jeslí
Radní pro školství Jaroslava Su-
ková se 14. února setkala na rad-
nici ze své iniciativy s rodiči dětí, 
které v současné době navštěvují 
jesle v Praze 3. „Důvodem k po-
zvání na tuto schůzku jsou speku-
lace a nepravdivé informace o si-
tuaci v  jeslích, které se šíří mezi 
veřejností,“ vysvětlila úvodem Ja-
roslava Suková. 

Jaroslava Suková vyvrátila informa-
ce o tom, že se budova jeslí ruší, že 
vychovatelky nevědí, co bude s nimi 
i s provozem. Zároveň upozornila, 
že jesle byly v minulosti zařazeny 
mezi zdravotnická zařízení a v roce 
2013 z tohoto systémy vyňaty. Rad-
nice Prahy 3 nepřistoupila ihned 
ke zrušení provozu, ale péči o děti 
pod tři roky věku fi nancovala dál 
z vlastních prostředků jako službu. 
Vzhledem k tomu, že školský zákon 

postupně zajišťuje přijetí do mateř-
ské školy i dětem od věku dvou let, 
rozhodlo se vedení radnice připra-
vit se na danou situaci. Budova sou-
časných jeslí se od června 2017 stane 
detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ 
Chelčického, a protože interiér je za-
řízen pro děti pod tři roky věku, je 
ředitel školy Pavel Ostap připraven 
tuto věkovou strukturu v budově za-
chovat: „Chceme využít vhodného vy-
bavení pro menší děti, a proto budeme 
počítat s umístěním dětí pod tři roky vě-
ku právě sem,“ informoval přítomné 
rodiče.

Jaroslava Suková rodičům dále 
sdělila, že postaráno bude také o vy-
chovatelky. Již na jaře loňského roku 
byly pracovnice jeslí upozorněny, že 
se připravuje záměr začlenit provoz 
do vybrané mateřské školy. Vychova-
telky byly informovány o tom, že jim 
bude nabídnuta práce v této škole, 

což ale vyžaduje zvýšení kvalifi kace 
v oboru učitelka mateřské školy. Ty, 
které tuto nabídku chtějí využít, za-
čaly v září loňského roku studovat 
příslušný obor. Ředitel školy Pavel 
Ostap potvrdil, že těmto vychovatel-
kám nabídne práci. Z reakcí rodičů 
bylo zřejmé, že je tato informace po-
těšila a že zachování personálního 
stavu vítají. Z diskuze také vyplynu-
lo, že většina přítomných rodičů bu-
de chtít své dítě zapsat právě do této 
mateřské školy.  

Převedením budovy současných 
jeslí do systému ZŠ a MŠ Chelčické-
ho se zvýší kapacita pro předškolní 
vzdělávání o 48 míst. Radnice Pra-
hy 3 tak připravuje základ pro zajiš-
tění míst pro děti od dvou let, na kte-
rý budou mít dle školského zákona 
právo od roku 2020. 

-kač-

Nový nátěr zakryl poškození způsobené vandaly  Foto Radko Šťastný

Dovednosti z oblasti informatiky využijí žáci později v rámci svých profesí

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 si Vás dovoluje pozvat na 

V KULTURNÍM CENTRU VOZOVNA
Přijďte se najít na fotogra ích z dětství!
Výstavu zahájí zástupce starostky městské části Praha 3 
Alexander Bellu spolu s dlouholetou ředitelkou Mateřské 
školy Milíčův dům paní Martou Vrabcovou

Vernisáž proběhne 
27. března 2017 od 18.00 hod.
v KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3

VÝSTAVU KRONIK 

ŠKOL PRAHY 3
MATEŘSKÝCH
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pozvánky/inzerce

NOVÉ MODERNÍ PRACOVIŠTĚ Šrobárova 73, Praha 3, 
přímo naproti vstupu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY 
V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
poskytujeme: 

 interní vyšetření
 endokrinologická vyšetření 

(pracoviště Vinohradská 176,Praha 3, 4.patro)
 revmatologická vyšetření
 cévní vyšetření  nefrologická vyšetření
 ultrazvuk břicha, štítné žlázy a cév DK 
 preventivní vyšetření se zaměřením na kardiologii a onkologii. 

Pracoviště na Poliklinice Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3 zůstává v provozu.
Vinohradské ambulantní zařízení, s.r.o.
tel.: 267 312 971 (Šrobárova 73) | tel.: 272 739 745 (Vinohradská 176) 
www.vinohradskaambulance.cz

Untitled-2   1 17.2.2017   11:41:11

DENTÁLNÍ  HYGIENA
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – BŘEZEN 2017 

 středa: 15. 3. a 22. 3. od 16 do 18 hod.

 pátek: 17. 3. a 24. 3. od 9 do 11 hod.

REZERVACE PŘEDEM NUTNÁ – tel., SMS, e-mailem
mob. 727 977 820 nebo e-mail: infomed6@seznam.cz
Nové moderní DENTÁLNÍ CENTRUM s chirurgií a dentální hygienou:

MUDr. Zdeněk KOVÁŘ, nám. W. Churchilla 2, Praha 3
(budova Domu odborových svazů – přízemí vlevo)

ZDARMA: diagnostika stavu ústní dutiny 
+ panoramatický RTG snímek

Untitled-1   1 15.2.2017   14:33:37

PROHLÍDKY S HERCI
DIVADELNÍ WORKSHOPY
AUDIOVIZUÁLNÍ SHOW
BOHATÝ PROGRAM

VSTUP ZDARMA 
WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Rezervace prohlídek a workshopů 
probíhají na webových stránkách. Divadlo pod Palmovkou je partnerem letošního Žižkovského masopustu.

Lidové bytové družstvo Praha 3
Lucemburská 1570/49, Praha 3

www.lbd.cz
Tel.: +420 226 227 227

E-mail: lbd@lbd-praha3.cz

Lidové bytové družstvo Praha 3
- správa nemovitostí

Svěřte správu svých nemovitostí
profesionálům!

Se správou Vašich nemovitostí máme
 více jak 20 letou zkušenost.

Služby poskytujeme společenstvím
vlastníků jednotek, bytovým

družstvům i individuálním vlastníkům.
Máte-li zájem o naše služby,

neváhejte a kontaktujte nás.

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. B. Diepoltová, MUDr. C. Safková

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

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

diabetologie_diepoltová_2017.indd   1 15.12.2016   7:59:22

 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.

 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.

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

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

 !!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU – VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ 
POZŮSTALOSTÍ ATD. Naložíme, odveze-
me cokoliv. Stěhování všeho druhu. Tel.: 
773 484 056.

 Koupím lustr, lampičku, bakelitovou, chrom, 
plech aj.. Tel.: 603 410 736.

 Koupím vánoční stromek péřový, světle ze-
lený, vyráběl se do r. 1960 v Jablonci, osvětle-
ní, lucerničky, hvězdičky… Tel.: 603 410 736.

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

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 re-
tro předměty včetně nábytku, výkup mož-
ný i o víkendu, přijedeme kamkoliv. Volejte 
tel.: 608 884 148.

VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. 
Volejte tel.: 608 884 148 Roman.

Koupím byt nad 50 m2 v os. vl., v P3, v cihle, 
RK nevolat. Tel.: 777 240 248.

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

Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití zá-
clon, markýzy, čalounění dveří, shrnovací 
dveře, renovace oken, silikon. těsnění – 
30% úspora tepla, malování, Petříček.  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz., tel.: 606 350 270, 
286 884 339.

Účetní, 20 let praxe, nyní v  důchodu, nabí-
zí vedení účetnictví na ŽL, spolehlivá, účtuji 
podnikatele i SVJ. Tel. 604 169 168.

Auto do 20 000 Kč koupím, možno mírně ha-
varované. Tel.: 602 889 740.

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

Chtěl bych koupit byt na Praze 3, mám ho-
tovost. Nabídněte. Realitky prosím ne. Tel.: 
728 128 732.

M Ě ST S K Á  Č ÁST  P R A H A   3  S I  VÁS  DOVO L U J E  P O Z VAT  N A

literární večer
V   K U L T U R N Í M  C E N T R U  V O Z O V N A

	 ve středu	8.	března	2017	
  od 18 hodin

Poezie Jacquesa Préverta a francouzského šansonu

Účinkují:  Renata Drössler, Hanuš Bor  
a studenti Mezinárodní konzervatoře Praha

VSTUP ZDARMA  Kulturní centrum Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

Jak namalovat podobiznu ptáka

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

Vážení inzerenti, své požadavky 
na tištěnou inzerci v Radničních 
novinách můžete směrovat na 
adresu rn.inzerce@praha3.cz
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informace

ZŠ Lupáčova
ředitel Mgr. Jiří Kopecký
Praha 3, Lupáčova 1/1200; tel.: 222 715 691, e-mail: kopecky@lupacovka.cz, www.lupacovka.cz
Zaměření: program se specifi kací pro rozšířenou výuku jazyků s významnou podporou digitál-
ních technologií

ZŠ a MŠ Chelčického
ředitel PhDr. Pavel Ostap
ZŠ – Praha 3, Chelčického 43/2614; tel.: 222 592 504, e-mail: ostap@email.cz, www.zschelcic-
keho.cz
MŠ – Praha 3, Žerotínova 43/2614; tel.: 222 592 504
Zaměření: na běžnou populaci s důrazem na výuku fi nanční gramotnosti, třídy specializované 
pro děti se specifi ckými poruchami učení. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena pří-
pravná třída.
Den otevřených dveří: budova Chelčického 8. 3. od 8 do 16 hodin, budova Žerotínova ul. 21. 3. od 8 
do 16 hodin
Spádová oblast: Baranova, Blahoslavova, Bořivojova – sudá č. 2–32, Budovcova, Černínova, Čes-
kobratrská, Domažlická, Hájkova, Jagelonská – lichá č. od 23 výše,, sudá č. od 24 výše, Jeseniova 
– lichá č. 1–83, sudá č. 2–60, sídliště Parukářka, Jičínská – lichá č. 9–49, Kališnická, Ke Kapslovně, 
Koldínova, Komenského náměstí, Koněvova – lichá č. 15–101, sudá č. 30–106, Křišťanova, Lucem-
burská – lichá č. od 21 výše, sudá 32 a výše, Lukášova, Malešická, náměstí Barikád, Olšanská, Ol-
šanské náměstí, Ondříčkova – lichá č. 19–37, Ostromečská, Pitterova, Pod Parukářkou, Přemyslov-
ská – lichá č. od 29 výše,, sudá č. od 28 výše, Radhošťská – sudá, Roháčova – lichá č. 21–115, sudá 
č. 24–96, Sauerova, Sudoměřská, Táboritská – sudá č. od 20 výše, Tovačovského, V Kapslovně, 
Žerotínova, Žižkovo náměstí

ZŠ Cimburkova
ředitelka Ing. Irena Meisnerová
Praha 3, Cimburkova 18/600; tel.: 222 782 848, e-mail: fzskola@volny.cz, www.cimburacka.cz
Zaměření: na žáky z odlišného sociokulturního prostředí a se specifi ckými vzdělávacími potře-
bami
Spádová oblast: Blahníkova, Bořivojova – lichá č. 25–73, sudá č. 34–80, Cimburkova, Čajkovského, 
Dalimilova, Havlíčkovo náměstí, Husinecká, Husitská, Chelčického, Chlumova, Chvalova, Jero-
nýmova, Koněvova – lichá č. 1–13, sudá č. 2–28, Kostnické náměstí, Lipanská, Milíčova, Orebit-
ská, Pod Vítkovem, Prokopova, Prokopovo náměstí, Prvního pluku, Příběnická, Roháčova – lichá 
č. 1–19, sudá č. 2–22, Rokycanova, Sabinova, Seifertova -lichá č. 59–97,sudá č. 34–50, Štítného, 
Táboritská – lichá č. l–25, sudá č. 2–18, Tachovské náměstí, Trocnovská, U Božích bojovníků, U Pa-
mátníku

ZŠ a MŠ J. Seiferta
ředitelka Mgr. Marie Suchá
Praha 3, Vlkova 31/800; tel.: 222 716 550, e-mail: sucha@skolaseiferta.cz, www.skolaseiferta.cz
MŠ – tel.: 222 712 764
Zaměření: škola rodinného typu se systémem péče o žáky s poruchami učení
Den otevřených dveří: 6. a 23. 3. od 9 do 12 hodin
Spádová oblast: Bořivojova – lichá č. 75–107, sudá č. 82–122, Fibichova, Italská č. 36, 38, Ježkova, 
Krásova, Křížkovského, Kubelíkova, Lupáčova, náměstí Winstona Churchilla, Pospíšilova, Při-
byslavská, Řehořova, Seifertova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–32, Siwiecova, Sladkovského náměstí, Sla-
víkova – sudá č. 20–30, Ševčíkova, Škroupovo náměstí, U Rajské zahrady, Víta Nejedlého, Vlkova, 
Vozová, Zvonařova 

ZŠ Jeseniova
ředitel Mgr. Jiří Lébr
Praha 3, Jeseniova 2400/96; tel.: 222 103 412, e-mail: reditel@zsjeseniova.cz, http://zsjeseniova.cz
Zaměření: sport a pohybové aktivity
Spádová oblast: Ambrožova, Basilejské náměstí, Biskupcova – lichá č. 1–73, sudá č. 2–60, Buchov-
cova, Jana Želivského, Jeseniova – lichá č. 85–151, sudá č. 96–202, Jilmová, K Červenému dvoru, 
Koněvova – sudá č. 108–152, Loudova, Malešická, Na Hlídce – lichá č. 1–9, sudá č. 2–8, Na Paru-
kářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Pod Kapičkou, Pod Třebešínem III, Rečkova, U Nákladového 
nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá č. 1–11, sudá č. 2–20, Ze-
lenky-Hajského

ZŠ Pražačka
ředitel Mgr. Bohumil Samek
Praha 3, Nad Ohradou 25/1700; tel.: 222 587 690, e-mail: info@zsprazacka.cz, www.zsprazacka.cz
Zaměření: vedle běžných tříd jsou ve škole i třídy specializované pro děti se specifi ckými poru-
chami učení. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena přípravná třída.
Den otevřených dveří: 22. 3. od 16 a 17 hodin
Spádová oblast:  Hořanská, Hraniční, Koněvova – lichá č. 105–203, sudá č. 156–194, Kunešova, 
K Vrcholu, Na Balkáně – sudá č. 2–66, Nad Ohradou, Na Hlídce – lichá č. 11–23, sudá č. 10–22, 
Na Ohradě, Na Vlastním, Novovysočanská 1a, 1, Pod Krejcárkem, Pod Vrcholem, Strážní – lichá 
č. 9–27, sudá č. 12–28, Šikmá, V Bezpečí, V Domově, Za Žižkovskou vozovnou – od č. 22 výše

ZŠ Chmelnice
ředitel Mgr. Václav Havelka
Praha 3, K Lučinám 18/2500; tel.: 284 824 705, e-mail: reditel@zschmelnice.cz, 
www.zschmelnice.cz
Zaměření: škola s rozšířenou ekologickou výchovou a ekologickými aktivitami. Důraz je kladen 
na výuku informatiky a projektové vyučování.
Dny otevřených dveří: 7. a 28. 3. Sraz zájemců je vždy v 15, v 16 a v 17 hodin ve vestibulu školy
Spádová oblast: Buková, Habrová, K Chmelnici, K Lučinám, Koněvova – lichá č. od 205 výše, sudá 
č. od 238 výše, Křivá, Květinková – lichá č. od 13 výše,, sudá č. od 12 výše, Luční, Na Balkáně – sudá 
č. od 68 výše, Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lukami, Osiková, Pod Lipami – lichá č. od 23 výše, 
sudá č. od 38 výše, Spojovací – sudá č. 28–50, U Kněžské louky, V Jezerách, V Okruží

ZŠ a MŠ Jarov
ředitel PaedDr. Stanislav Šebl
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966; tel.: 284 860 650, e-mail: zsjarov@volny.cz, www.zsjarov.cz
MŠ – tel.: 222 862 165
Zaměření: škola pro žáky 1.–5. ročníku. Důraz je kladen na individuální přístup a na vytváření 
rodinné atmosféry.
Spádová oblast:  l. stupeň – Biskupcova – lichá č. 75–95,sudá č. 62–80, Jeseniova – lichá 
č. 153–159, Koněvova – sudá č. 208 – 236, Květinková – lichá č. 1–11, sudá č. 2–10, Malešická 
59, Mezi Domky, Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vackově, Na Viktor-
ce, Olgy Havlové, Plavínova, Pod Jarovem, Pod Chmelnicí, Pod Lipami – lichá č. 1–21, sudá 
č. 2–36, Rixdorfská, Schöffl  erova, Strážní – lichá č. 1–7, sudá č.2–10, U Staré cihelny, V Rozkvě-
tu, V Zahrádkách, V Zeleni, Za Vackovem
pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18

ZŠ nám. J. z Poděbrad
ředitel Mgr. Miroslav Šoukal
Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7; tel.: 222 725 406, e-mail: soukalm@skola-jirak.cz, www.
skola-jirak.cz
Zaměření: od 1. ročníku výuka anglického jazyka včetně kombinované výuky v předmětech 
člověk a jeho svět a matematika metodou CLIL nebo tvořivá dramatika
Den otevřených dveří: 23. 3. od 8 do 15 hodin
Spádová oblast: Blodkova, Bořivojova – č. 1–23, Jagellonská, náměstí Jiřího z Poděbrad, Laubova, 
Lucemburská – lichá č. 1–25, sudá č. 2–30, Mahlerovy sady, Milešovská, Ondříčkova – lichá č. 1–17, 
sudá č. 2–44, Orlická, Přemyslovská – lichá č. 1–27,sudá č. 2–26, Radhošťská – lichá, Slavíkova – 
sudá č. 2–18, Velehradská

ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic
ředitelka Mgr. Naděžda Hrebíková
ZŠ – Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121; tel.: 272 734 869, e-mail: hrebikova@lobkovicovo.cz, 
www.lobkovicovo.cz
MŠ – Praha 3, Perunova 975/6; tel.: 608 481 060, http://materinka.perunka.cz
Zaměření: fakultní škola PedF UK Praha, od 6. třídy specializace na matematiku a informatiku, 
přírodovědné předměty, fl orbal nebo výtvarnou výchovu
Den otevřených dveří: pracoviště nám. J. z Lobkovic 6. 3. od 8 do 17 hodin, pracoviště ul. Pe-
runova 9. 3. od 8 do 17 hodin
Spádová oblast: Boleslavská, Čáslavská, Hollarovo náměstí, Horní Stromky, Hradecká, Chrudim-
ská, Izraelská, Jičínská – lichá č. 1–7, sudá č. 2–10, Kolínská, Korunní – lichá č. 67–133, Kouřimská, 
Květná, Libická, náměstí Jiřího z Lobkovic, Nitranská, Perunova, Písecká, Řipská, Slezská – lichá 
č. 23–129, sudá č. 66–146, Soběslavská, Šrobárova – lichá čísla, U Vinohradské nemocnice, U Vi-
nohradského hřbitova, U Vodárny – sudá čísla, Vinohradská – sudá č. 56–200, lichá č. 101–157, 
V Horní Stromce, Votická, Zásmucká

Zápis do 1. tříd základních škol v Praze 3 
pro školní rok 2017/2018
Zápis pro školní rok 2017/2018 se v základních školách zřízených MČ Praha 3 bude konat 
1. a 2. 4. 2017 od 14 do 18 hodin. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný 
zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit, k zápisu předložit svůj občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Bližší informace získáte v odboru školství u Marcely Polákové, tel.: 222 116 209, 
nebo na mailové adrese marcelap@praha3.cz.
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Terapeutky Mamma HELP centra 
pomáhají nemocným i jejich rodinám
Mamma HELP centrum Praha je největším z osmi středisek, které pacientská organizace Mamma 
HELP provozuje už 18 let po celé republice. Nabízí v nich individuální poradenství ženám, které 
onemocní rakovinou prsu, ale také jejich rodinám. 

V  pražském Mamma 
HELP centru působí 
dvanáct terapeutek, kte-
ré jsou samy vyléčenými 

pacientkami. Mohou tak nabídnout 
kromě empatie i vlastní zkušenost 
s nemocí a náročnou onkologickou 

léčbou. Na každou ženu, která po-
třebuje pomoc a podporu, mají do-
statek času. I přesto, že centrum 
každoročně eviduje víc než 2 500 
osobních návštěv či telefonických 
intervenčních hovorů. „Služby centra 
jsou pro klientky bezplatné. V odpoled-
ních hodinách je navíc možnost přijít 
si zacvičit do tělocvičny, něco pěkného 
si vyrobit v arteterapeutické dílně, po-
slechnout si zajímavou přednášku nebo 
se naučit zdravě vařit,“ připomíná ře-
ditelka Mamma HELP Jana Drexle-
rová.

Od ledna tu nově funguje také 
odborná poradna zkušené klinické 
psycholožky Marie Zemanové, ur-
čená speciálně pacientkám s menší-
mi dětmi. Každý pátek tak mohou 
po telefonické dohodě přijít ženy, 
které se potřebují poradit, jak se 

svou rodinou mluvit o svém váž-
ném onemocnění. Mohou s sebou 
vzít i děti, o něž bude postaráno 
třeba v artedílně nebo v tělocvičně. 
Brzy vyjde také brožurka s názvem 
Říct to dětem, která by měla komu-
nikaci v rodině v podobných přípa-
dech usnadnit. V létě budou moci 
rodiny pacientek spolu s psycho-
ložkou absolvovat ozdravný pobyt 
v přírodě. 

Mamma HELP se stará nejen 
o nemocné, také zdravým ženám 
nabízí informace o možnostech pre-
vence rakoviny prsu – přednášky lze 
objednat i do škol a do fi rem. Jejich 
součástí je i praktický nácvik samo-
vyšetření prsů na modelu, což vět-
šina žen ocení. Chcete-li vědět víc, 
stačí přijít do Mamma HELP centra 
v Koněvově 150 kterýkoli všední den 

od 9.00 do 17.00. Můžete také zavo-
lat na telefonní číslo 272 731 000 ne-
bo na bezplatnou AVON linku proti 
rakovině prsu 800 180 880, kterou 
pražské centrum rovněž provozuje. 

Další užitečné informace najdete 
na webu. 

-kač-

ze života Prahy �

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

Pá 3. 3. 18.00 – So 4. 3. 9.30 Pyžámkový 
večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 
postaráme my
So 4. 3. 10.00 – 16.00 Den pro pěstounské 
rodiny
Po  13. 3. – Pá 17. 3. 7.30–17.00 Jarní 
příměstský tábor aneb Bavte se s  námi 
i o prázdninách
Ne 19. 3. 15.00 Morana aneb Jaro je v nás 
i kolem nás
Pá 24. 3. 15.00–17.00 Odměny a  tresty 
aneb Jde to i jinak?
So 25. 3. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy – běžecká skupina
So 25. 3. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne 
pro ženy – NEběžecká skupina
So 26. 3. 20.00 Čtyřicátá třetí Procházka 
fi lmem – Toni Erdmann
Pá 31. 3. 15.00–19.00 Odlehčovací pátek 
pro pěstounské rodiny
Pá 31. 3. 15.00–17.00 Role v rodině a rozvoj 
silných stránek rodiče aneb Umím to dobře
Pá 31. 3. 16.00 Velikonoční dílny aneb Jaro 
je tu

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny

Po  6. 3. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 
osobnostního rozvoje
Út 7. 3. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině
Pá 10. 3. 11.00–12.00 Psychomotorický 
vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu
Út 21. 3. 17.00–18.00 Rodina v krizi
Čt 23. 3. 15.00–16.00 Jak na  poruchy 
učení a  chování s  etopedkou Mgr.  Janou 
Češkovou
Pá 24. 3.   9.30–11.30 Laktační poradna 
s Marikou Pithartovou, DiS
So 25. 3. 9.30–11.30 Výživová poradna pro 
děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou
St 29. 3. 10.30–11.00 Nemocné dítě v ro-
dině

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404
Út 7. 3. 9.30  Setkání dobrovolníků 
Pá 24. 3. 15.00 Šití korálkového květu 
s Jolčou 

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

Otevřený klub pro rodiče s  malými dětmi 
a těhotné ženy.
Více informací a program na měsíc březen 
naleznete na www.rkulitka.cz.

7. út 16.00 – 18.00 Žižkovské strašidelno 
v  Zeleném městě – historie žižkovských 

postaviček ožívá – čekají Vás strašidelné 
soutěže, hraná pohádka a  další na  sídlišti 
Zelené město.
24. pá 18.00 – 9.30 Noc v Ulitce  – Užijte si 
večer a děti nechte nám, nudit se rozhodně 
nebudou…
26. ne 16.00 – 18.00 Přijde jaro do zahrady 
– přivítáme tažné ptáky, spálíme Moranu, 
zasadíme kytičky a opečeme první buřty.
8. 4. so 9.00 – 18.00 Bazar oblečení   Přijďte 
prodat jarní a  letní věci, boty hračky a vše 
z  čeho vám děti vyrostly a  nakoupit nové 
kousky.  

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

2. čt 14.00 – 20.00 Úniková hra Ze světa 
pohádek.
21. út 17.00 – 22.00 Košíkaření z pedigu  –
košíky a ošatky pletené z pedigu na překliž-
kovém dýnku.

Nabídka na jarní prázdniny:
13. 3.–17. 3. po–pá 9.00 – 17.00 Povolaní 
v povolání SPORT – Příměstský tábor v ter-
mínu jarních prázdnin Prahy 1–5.

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2017 A PŘÍ-
MĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE

1. 7.–1. 9. 2017 Letní tábory pro děti v tá-
borové základně Žloukovice u  Berouna 
a  letní příměstské tábory v  Praze v  DDM 
Praha 3 – Ulita. 

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

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 let, každý 
všední den od 14.00  do 19.00  hodin a to 
i ve většině svátků a prázdnin. Nabízíme zá-
bavu (PC, fotbálek, hřiště), podporu a pomoc 
(pokud máš nějaké problémy nebo něco ře-
šíš) a také pohodu.
Vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít)

program ponese název „Dostaň se do formy“
2. 3. workshop bojových sportů
7. 3. tematický fi lm Super size me
9. 3. cvičení s fi tness trenérem
13. 3. workshop bojových sportů
20. 3. tematický fi lm Cukr-blog
23. 3. cvičení s fi tness trenérem
28. 3. diskuze o veganství, vegetariánství
30. 3. workshop jak sestavit zdravý jídelníček

Každý čtvrtek probíhají pravidelné rapové 
workshopy od 17:30 s raperem Riko.

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

7. 3. Podpůrná skupina v počátcích mateř-
ství, 13:15–15:15 
9. 3. Jak podpořit samostatnost dítěte před 
vstupem do MŠ, 15:30–17:30
12. 3. Výtvarná dílna pro děti, 10:00–15:00
14. 3. Podpůrná skupina pro ženy s batola-
ty, 10:30–12:00
23. 3. Připravené prostředí v MŠ, 15:30–
17:30

NPK Husita
Náměstí Barikád 1
Praha 3, 130 00
Otevírací doba:
Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Pá 14:00–18:00 individuální konzultace
(po předchozí dohodě)

6. 3.–10. 3. Téma ženství
8. 3. Mezinárodní den žen – holčičí klub
13. 3.–17. 3. Týden útlaku (Tibet, komunis-
mus, ...)
15. 3. Klubová přespávačka
20. 3.–31. 3. Týdny divadla
22. 3. Impro workshop
29. 3. Výroba loutek

Remedium organizuje vzdělávací semináře
Již pošesté realizovalo loni 
sdružení Remedium za  podpory 
městské části Praha 3 projekt 
na  posílení fi nanční gramotnosti 
pro žáky vybraných základních škol 
v Praze 3. Vedle toho pořádalo také 
semináře orientované na  starší 
populaci.  

Žáci ZŠ Jarov, ZŠ Jeseniova a ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad měli mož-
nost v loňském roce navštívit jeden 
z dvanácti seminářů, jejichž cílem 

bylo podpořit vědomosti v proble-
matice fi nanční gramotnosti a návaz-
ných oblastí, tak aby v důsledku ne-
znalosti nedocházelo k jejich pádu 
do dluhové pasti. „Nosnými tématy byly 
tvorba rozpočtu jednotlivce a domácnosti 
a význam vlastního podpisu. Žáky, kteří 
si plánují najít v průběhu školního roku 
anebo o letních prázdninách brigádu, 
zajímaly především informace týkající 
se základů pracovního práva,“ doplňu-
je koordinátorka a lektorka projektu 
Kristýna Schreilová. 

Remedium v minulém roce orga-
nizovalo také 667 lekcí výuky italské-
ho, španělského, německého, fran-
couzského a anglického jazyka pro 
seniory. Stejný počet hodin výuky za-
znamenalo u pohybových kurzů, pře-
devším pak rehabilitačního cvičení, 
pilates, jógy, cvičení na míčích nebo 
židlích, zdravotního cvičení anebo 
kruhového tance. Hojně navštěvova-
né byly kurzy ovládání PC. Senioři 
mohli v průběhu roku dvakrát týd-
ně navštěvovat také Arte dílny a kurz 

trénování paměti. „Programy pro se-
niory jsou určeny lidem v důchodovém 
věku. Hlavním cílem všech nabízených 
aktivit je zachování kvality života, pod-
pora sebevědomí, prevence před samotou 
a vyčleněním ze společnosti i po odcho-
du do starobního důchodu. Programy 
jsou podporovány městskou částí Praha 3 
a granty, díky čemuž můžeme cenu kurzů 
udržet ve výši, která je dostupná co nejšir-
ší skupině zájemců,“ vysvětluje mana-
žerka programů pro seniory Helena 
Kubů.

Senioři mohou využít i sociálně 
aktivizační službu, která zprostřed-
kovává kontakt se společenským 
prostředím, duševní a tělesné aktivi-
ty a socioterapeutické poradenství. 
„Motivujeme seniory k pozitivnímu po-
hledu na život, dodáváme odvahu, proje-
vujeme jim respekt, zájem, přijetí a pod-
porujeme jejich důstojnost,“ doplňuje 
Helena Kubů.  

-kač-

www.mammahelp.cz

www.remedium.cz
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KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory, 
Praha 3, Táboritská 22,
 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz; 
www.vstupujte.cz.

15. 3. od  13.00 hod. přednáška „Jak 
podpořit dobrou mysl“
27. 3. od  13.00 hod. přednáška „Jak 
si nebrat věci příliš osobně, jak zvládat 
stres“
11. 4. od 16.30 hod. hraje Divadelní spo-
lek Proměna v divadle Kampa autorskou 
hru „…pozvi mne dál“
Pokračují zápisy do  jarních pohybových, 
jazykových a počítačových kurzů.
5. 4.–8. 4. 2017 pořádáme poznáva-
cí pobyt v  Českém Krumlově s  výletem 
na hrad Rožmberk a klášter Vyšší Brod

Skupina KONTAKT, příležitost k  popoví-
dání a seznámení bude 2.3., 16.3. a 30.3. 
od  10.30 hod., účast zdarma, nové zá-
jemce vítáme.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3,  272 743 666 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
 
Občanská poradna REMEDIUM poskytu-
je pravidelně sociální poradenství  - bez-
platné, nezávislé, důvěrné a  nestranné 
- v následujících časech:
pondělí,  úterý a  čtvrtek od  8.30–11.30 
hod. pro osobní konzultace (bez objed-
nání), pondělí, úterý a čtvrtek od 12.30–
15.30 hod. pro telefonické dotazy.
Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před za-
čátkem konzultací.

Klub přátel Žižkova
14. března od  16.30 hod. se uskuteční 
beseda s  akademickým malířem Pavlem 
Novákem o restaurování obrazů – rozsah 
besedy a název bude ještě upřesněn.

28. března od  16.30 hod. bude hostem 
v  KPŽ RNDr.  Jiří Sádlo, CSc. z  Botanic-
kého ústavu ČAV v  Průhonicích s  před-
náškou o fl óře na Žižkově: Ze žižkovského 
herbáře – každá kytka má svůj příběh.

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH 
STUDIÍ 
Srdečně zveme všechny milovníky klasic-
ké hudby na operní večer, který se usku-
teční ve  středu 15. března 2017 od  18 
hodin prostřednictvím velkoplošné DVD 
projekce v aule výukových prostor HITS, 
Roháčova 66, Praha 3. Zazní vzpomínko-
vý koncert z exotického Jordánska k 10. 
výročí skonu fenomenálního italského te-
noristy Luciana Pavarottiho. Za  realizač-
ní tým se na vás těší Karel Bican, Renata 
a Vojtěch Velíškovi. Vstupné zdarma.

POHYBOVĚ-HLASOVÉ DÍLNY PRO 
SENIORY
Účastníci se zde mohou naučit, jak od-
bourat stres nebo si nalézt nové přátele. 
Připojit se může každý bez ohledu na své 
dosavadní dovednosti a zkušenosti. Lek-
ce se konají každou středu od  13.00 
do 14.30 v Divadle Ponec v Husitské ulici. 
Workshopy jsou pro seniory zdarma. In-
formace a závazné rezervace: eva.pospi-
silova@tanecpraha.eu, 777 224 126 ne-
bo na pokladně divadla.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ SENIOR FITNES 
Cvičit můžete v  bazénu hotelu Olšanka, 
Táboritská 23, v pondělí od 14 do 15 ho-
din a ve středu od 10.30 do 11.30, tam-
též v tělocvičně ve středu od 9 do 10 ho-
din je cvičení na podložkách. V TJ Sokol 
Žižkov II, Na Balkáně 812, každý čtvrtek 
od 10 do 11 hodin probíhá cvičení judo. 
V SŠ v Učňovské ul. 1  v  pondělí od 17 
do  18 a  ve  středu od  15.30 do  16.30 
se koná zdravotní cvičení v  tělocvič-
ně a  od 17 do 18 hodin v  bazénu. Ho-
dina cvičení stojí 40 Kč, v bazénu hotelu 
 Olšanka 60 Kč. Podrobné informace na-
leznete na  www.seniorfi tnes.cz, dotazy 
směrujte na  mail  seniorfi tnes@seznam.
cz nebo na  telefonní čísla 732  926  846 
a 777 778 760.

ZŠ Lupáčova nabízí počítačové kurzy pro seniory
Říkáte si, že už jste na  práci 
s počítačem nebo tabletem staří? 
Nikdy není pozdě začít! Stačí najít 
někoho, kdo vám vše srozumitelně 
vysvětlí. A právě takovou možnost 
máte na  ZŠ Lupáčova, která 
nabízí počítačové kurzy seniorům. 
Partnerem kurzů je Praha 3.

Základní škola Lupáčova nabízí kur-
zy pro seniory dlouhodobě a nejinak 
je tomu i v druhém pololetí školního 
roku 2016/2017. „K našim už tradič-
ním kurzům patří Základy práce s table-
tem pro úplné začátečníky a Základy 
práce s tabletem pro mírně pokročilé. Ale 
protože pokrok nelze zastavit, přidáváme 

nově kurz Základy práce s Windows 10. 
Také náš původní kurz Práce s interne-
tem prošel úpravami,“ říká Petra Vaň-
ková, která působí jako lektorka 
v projektu vzdělávání seniorů.

I kurzy na ZŠ Lupáčova se sna-
ží jít s dobou a umožňovat senio-
rům práci s dotykovými zařízeními. 
K tomu slouží kurzy Základy prá-
ce s tabletem pro úplné začátečníky 
a Základy práce s tabletem pro mír-
ně pokročilé. „Pokud jste nikdy nemě-
li tablet v ruce a tento zážitek máte jen 
zprostředkovaně skrze vnuky a vnuč-
ky, pak je pro vás ideální kurz pro úpl-
né začátečníky,“ vysvětluje Vaňková. 
V něm poznáte, že není nutné se 
malých dotykových zařízení obávat, 
a že když se něco stane nebo poka-
zí, vždy je cesta k nápravě. V průbě-
hu kurzu by se účastníci měli nau-
čit základní ovládání tabletů, jejich 
nastavování i práci s internetem. 
„Pokud máte vlastní zařízení a ještě jste 
ho nespustili nebo s ním doma zápasíte, 
vezměte ho s sebou,“ doporučuje lek-
torka. A pokud žádné zařízení ne-
máte a jen si chcete vyzkoušet, jak 
funguje, rádi vám zde tablet půjčí. 

V případě, že už máte s tabletem 
drobné zkušenosti, ale rádi byste se 

dozvěděli něco o jeho dalším nasta-
vení, možnostech komunikace pro-
střednictvím různých aplikací nebo 
o práci s multimédii na dotykových 
zařízeních a cloudových technolo-
giích, je pro vás připravený kurz 
Základy práce s tabletem pro mír-
ně pokročilé. Letos poprvé se na-
víc otevírá také nový kurz Základy 
práce s Windows 10. Je určený pro 
každého, kdo třeba dostal na Váno-
ce počítač nebo notebook s novým 
operačním systémem a dělá mu pro-
blém základní ovládání a uspořádá-
ní systému. „Kromě jiného je do kurzu 
začleněna také práce se základními apli-
kacemi systému Windows a kancelářský-
mi balíky,“ vysvětluje Petra Vaňková.

Kurz Práce s internetem nejen 
na tabletu se orientuje na práci 
s mailovou schránkou, efektivní vy-
hledávání informací a jejich ověřo-
vání, ale také na využívání interne-
tu na tabletech. Do kurzů se můžete 
přihlásit na vrátnici školy v Lupá-
čově 1, kde jsou zároveň k dispozici 
termíny jejich konání. Dále je mož-
né se přihlásit přímo Petře Vaňkové 
na mailu vankova@lupacovka.cz ne-
bo na telefonu 777 47 86 57.  

-roš-

Důchodci z Trojky se setkali 
na Jarově
Ve velkém sále Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově 
se každoročně koná členská schůze Svazu důchodců Prahy 3. Stejně tomu 
bylo i letos 26. ledna. Mezi čestnými hosty nechyběla starostka městské části 
Praha 3 Vladislava Hujová.  

O to, aby člověk nebyl ve stáří sám, 
usiluje Svaz důchodců Prahy 3, kte-
rý patří k největším seniorským or-
ganizacím v Praze. Jeho členové se 
po  čase opět setkali v sále Střední 
odborné školy stavební a zahrad-
nické na Jarově. Na schůzi, kde se 
především bilancoval loňský rok, ale 
byly představeny i plány do budouc-
na, přišla seniory pozdravit i starost-
ka Prahy 3  Vladislava Hujová.

Svaz důchodců Prahy 3 je určený 
především seniorům žijícím na Žiž-
kově a Vinohradech. Jeho cílem je 
zpříjemnit seniorům jejich denní 
program a motivovat je k aktivní-
mu životu. Svaz nabízí svým členům 

řadu zajímavých možností, jak trávit 
volný čas, ať už se jedná o zdravot-
ní přednášky, návštěvy divadel a vý-
stav, turistické vycházky v okolí Pra-
hy nebo poznávací zájezdy. O klub 
je v posledních letech velký zájem 
i ze strany „mladších“ seniorů, kteří 
pak zároveň pomáhají s realizacemi 
některých akcí.

„Jsme velmi rádi, že nacházíme po-
moc u městské části Praha 3, která po-
skytuje nejen fi nanční podporu akcím, 
které seniorům nabízíme, ale projevuje 
i zájem a účast na dění v našem klubu,“ 
uvedl předseda Svazu důchodců 
 Prahy 3 František Prášek na schůzi, 
na níž se sešlo zhruba 150 seniorů. 

„Pozvání na pravidelné setkání Svazu 
důchodců Prahy 3 si velmi vážím. Je 
dalším konkrétním důkazem toho, že se-
nioři na Trojce žijí bohatým aktivním 

životem,“ shrnuje lednovou akci sta-
rostka Vladislava Hujová. 

Robert Šimek

Slovo z církví
Žízeň po životě
Víme trochu, co je hlad, a co cítíme, 
když máme žízeň. V našich podmín-
kách lidé hlady neumírají a oprav-
dovou žízeň neznáme. Ovšem prav-
děpodobně tušíme, že existuje něco 
jako „žízeň po životě“, kterou člověk 
pociťuje, ať už žije v blahobytu ne-
bo nemá co jíst. Právě tak se dá po-
jmenovat ta nejhlubší potřeba kaž-
dého člověka. Možná znáte píseň 
skupiny Spirituál kvintet Já mám 
žízeň, věčnou žízeň anebo jste četli 

životopisný román Žízeň po životě, 
který napsal spisovatel Irving Sto-
ne o životě malíře van Gogha. Slo-
va žízeň se tam používá jako obrazu 
skryté a hluboké touhy po lásce, po-
koji, naději a smyslu života. 

Taková touha existuje a všichni 
ji v sobě nosíme. Tato „žízeň duše“ 
je hluboká nespokojenost s tím, jak 
žijeme, dokud nemáme v srdci víru 
v Ježíše Krista. Každý člověk tako-
vou „žízeň“ zná, ale ne každý ji proží-
vá jako potřebu, kterou musí naplnit. 
Proto se stává, že nám to trvá různě 
dlouhou dobu, než pochopíme, že 
víra v Ježíše Krista není ani slabost, 

ani přežitek, ale pramen, ze kterého 
čerpáme naději a sílu pro život. Ježíš 
Kristus to tak jednou řekl: „Kdo má 
žízeň, pojď se ke mně napít.“ A nemys-
lel tím žízeň, která se dá uhasit pra-
menitou vodou. Myslel tím existen-
ciální touhu po kvalitě života, která 
uspokojí každého. Mluvil o sobě ja-
ko o dárci víry a nového života. Ježíš 
Kristus není jedním z mnoha guru 
a spasitelů, kteří se na náboženském 
tržišti ucházejí o naši pozornost. On 
je jediný, kterému na nás záleží a kte-
rý dává to, co slibuje. 

Bronislav Kaleta, 

kazatel Církve bratrské v Praze 3

Lednové členské schůze Svazu důchodců Prahy 3 se zúčastnilo na 150 seniorů

Během kurzů na ZŠ Lupáčova se zdokonalíte v práci s tabletem
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Z redakční pošty
Vážená redakce, 

hluboce oceňuji váš článek v  Radničních novinách 
2/2017 o  cembalistce Zuzaně Růžičkové. Zvláště její 
osobní vzpomínky na  peklo prožité v  koncentračních 
táborech jsou burcující pro všechny mladší generace. 
Paní Zuzana Růžičková, světová umělkyně, velmi půso-
bivě a pravdivě svědčí o důsledcích rasistických norim-
berských zákonů pro občany židovského původu. Moje 
matka, která žila na Žižkově (1957–2000), prožila obdob-
ný příběh: koncentrační tábory Terezín, Osvětim, Flos-
senburg, Freiberg, osvobození z Mauthausenu. Z rodiny 
mé matky byli v koncentračních táborech také zavraždě-
ni úplně všichni. Je záslužné a velmi potřebné publikovat 
osobní svědectví lidí, kteří peklo nacistických koncentrač-
ních táborů přežili. A  nejen to. Je potřebné publikovat, 
proč se to mohlo stát a kde se stala chyba. 

Publikujte prosím častěji články s touto trpkou temati-
kou. Předejte prosím mé hluboké ocenění umělkyni paní 
Zuzaně Růžičkové. 

(redakčně kráceno)
Michal Bálek

Byl jsem se přes oběd podívat na  v  novinách zmíněný 
pramen Pod Krejcárkem a byl jsem potěšen. Poté jsem 
šel obhlédnout ony zmíněné schody. Dům v Řehořové 37 
je toho času v opravě, a tak jsme se dostali dovnitř a kou-
kali. Nádherné klenuté sklepy, opravdu čtyři patra dolů, 
čtyři patra nahoru. Akorát jsme se nedostali k těm scho-
dům, protože dveře byly zabezpečeny. Tak jsme je vidě-
li jenom zvenčí. Opravdu rarita, hezké zážitky. Už abych 
měl další číslo novin s novými tipy... Díky za ně.

Jiří Šulc

„První dámě cembala“ Zuzaně Růžičkové blahopřála 
v únoru k významnému životnímu jubileu starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová. Radniční noviny se ke 
gratulaci připojují.

Foto Pavel Šmída

Do Křížovkářské ligy se už zapojilo přes 
sto zájemců
Křížovkářská liga Prahy 3 seniory zaujala. Soutěž určená občanům starším šedesáti let má už 
106 hráčů a přibývají další. Účast je zdarma, zájemci se do soutěže zapojí vyplněním registračního 
formuláře. Na příznivce luštění a tajenek čeká celkem deset křížovek. První dostali 19. ledna, ta 
poslední na ně čeká 23. března. Hrací den je čtvrtek.  

Zkušební část křížovkářské ligy 
splňuje naše očekávání. V této 
fázi chceme vytvořit hráčskou 
základnu a rozšířit informace 

o tom, že je tu pro seniory něco nového. 
Jestliže se navzdory mrazivému počasí 
a ledovce zapojilo už přes sto lidí, pak je 
to hodně dobrý výsledek a báječný pří-
slib pro další fáze soutěže,“ domnívá 
se zástupce starostky Ivan Holeček, 
který je patronem Křížovkářské 
ligy. Obrovskou výhodou přitom je, 
že se zájemci mohou přihlásit kdy-
koli v průběhu akce. „Věříme, že této 
možnosti lidé využijí a do soutěže o hod-
notné ceny se budou registrovat další 
zájemci,“ doplňuje zástupce starost-
ky David Gregor, druhý patron Kří-

žovkářské ligy. „Pro tuto část soutěže 
máme připraveno 150 cen. Vedle upo-
mínkových předmětů z radnice jsou to 
také dárkové balíčky. V hlavní fázi sou-
těže v tomto roce by mohly být ceny ještě 
hodnotnější, třeba prodloužený víkend 
v lázních. Vše ale záleží na tom, kolik 
hráčů se přihlásí,“ dodává Gregor.

Křížovkářská liga je určena všem 
zájemcům nad šedesát let s trvalým 
bydlištěm na Praze 3. Podmínkou 
účasti je registrace, která spočívá ve 
vyplnění jednoduchého formuláře. 
Po vyplnění dostanou hráči kartič-
ku, se kterou chodí každý týden pro 
novou křížovku. Registračních míst 
je pět. Například Informační cen-
trum Praha 3, Milešovská 846/1, je 

jim k dispozici vždy ve čtvrtek od 9 
do 16 hodin. Dále se mohou registro-
vat v Klubu Remedium v Táboritské 

22, a to vždy ve čtvrtek od 10.30 do 
14.00. Další registrační místa jsou 

v klubech seniorů působících v rám-
ci pečovatelské služby.

Křížovkářská liga nabízí senio-
rům nejen zábavu a rozptýlení, ale 
především pravidelné trénování pa-
měti. Zapojuje také lidi s omeze-
ním pohybu v ústavní péči, pro kte-
ré představuje novou dlouhodobou 
volnočasovou aktivitu. Zájemci se 
mohou hlásit až do 23. března, kdy 
budou registrační místa vydávat po-
slední, desátou křížovku. Pak mají 
soutěžící až do 30. března čas na to, 
aby přinesli do místa registrace list 
se správnými tajenkami všech deseti 
křížovek. Začátkem dubna proběh-
ne losování výherců. 

-red-
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Křížovkářská liga má mimořádný ohlas Foto Radko Šťastný

Číslo 
měsíce
130 
Zájem o prodej na znovuo-
tevřených farmářských tr-
zích na náměstí Jiřího z Po-
děbrad projevilo přes 130 
různých producentů. Zhru-
ba 90 procent stánků bude 
stejných jako v minulosti.

-roš-

Projekt Příběhy našich sousedů má vítěze
V pondělí 20. února vybrala odborná 
porota v kině Aero vítěze projektu 
Příběhy našich sousedů, díky ně-
muž se žáci základních škol stávají 
reportéry a  zaznamenávají vzpo-
mínky pamětníků, kteří zažili poru-
šování lidských práv. 

Příběhy našich sousedů je vzděláva-
cí projekt neziskové organizace Post 
Bellum, který se na Praze 3 koná za fi -
nanční podpory žižkovské radnice. 
V letošním školním roce se zapoji-
lo devět učitelů a téměř padesát dětí 
z osmi základních škol Prahy 3 (ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic, ZŠ Jeseniova, 
ZŠ Chelčického, ZŠ Cimburkova, ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad, ZŠ J. Seifer-
ta, ZŠ Lupáčova, ZŠ Pražačka). Žáci 

7., 8. a 9. tříd se v průběhu loňského 
listopadu a prosince setkaly s dvanác-
ti pamětníky a zaznamenaly jejich 
celoživotní vzpomínání. Během ná-
sledné práce s nahrávkou je pak čekal 
nelehký úkol vybrat z pamětnického 
vyprávění to nejzajímavější. Některé 
týmy natočily setkání s pamětníkem 
na kameru a jako výstup odevzdaly 
videoreportáž, jiné pořídily zvukový 
záznam. Jeden tým se rozhodl pro li-
terárně-výtvarné zpracování příběhu. 
Z dvanácti družstev zvítězily nakonec 
týmy Základní školy Jiřího z Lobko-
vic (1. a 3. místo) a Základní školy ná-
městí Jiřího z Poděbrad (2. místo). 
Odbornou porotu zaujaly nejvíce pří-
běhy Ladislava Okrouhlíka, Agnesy 
Horváthové a Jiřího Šalamouna.

„Projekt Příběhy našich sousedů si 
zasluhuje pozornost nejen proto, že za-
znamenává vzpomínky obětí nacismu 
a komunismu, ale že je předává dalším 
generacím. Žáci jsou vystaveni silnému 
emocionálnímu prožitku, který musí pře-
vést do reportážního stylu. Pátrat v archí-
vech po jednotlivých detailech a zároveň se 
seznámit s konceptem základních lidských 
práv, jejichž porušování prožili respon-
denti tím nejhorším možným způsobem, 
je nejlepším možným prostředkem přiroze-
ného vzdělávání a je skvělou alternativou 
místo povinných hodin dějepisu,“ uvedla 
během zahajovací řeči v kině Aero sta-
rostka Prahy 3 Vladislava Hujová. 

-red-
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Na návštěvě

ÚSTR čeká rekonstrukce, služby ale zachová 
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v Siwiecově ulici na Žižkově během března osiří. 
Budova totiž projde celkovou rekonstrukcí, která potrvá zhruba rok. Služby ústavu ale zůstanou 
zachovány. Některé dokumenty je navíc možné prohlížet i na webu. 

Historici z Ústavu pro 
studium totalitních reži-
mů se musí během břez-
na vystěhovat. Budova 

v Siwiecově ulici je totiž dlouhodo-
bě v nevyhovujícím stavu. Kvůli vel-
kým tepelným ztrátám a zatékání se 
musí zrekonstruovat fasáda a vy-
měnit okna, navíc je obložena ne-
bezpečným azbestem. „Ústav i část 
Archivu bezpečnostních složek se musí 
přesunout na jiná pracoviště v Praze. 
Stěhování se dotkne zhruba 130 his-
toriků včetně administrativy,“ uvedl 
mluvčí ÚSTR Pavel Ryjáček. Bu-
dova ústavu byla postavena v roce 
1972 jako dočasné sídlo Ústřední 
technické základny. Její konstrukci 
tvoří železný rám, do něhož jsou za-
sazeny zdi a okna. Má proto velké 
energetické náklady – v létě se pře-
hřívá, naopak v zimě mají historici 
v pracovnách běžně jen 11 stupňů.

Rekonstrukce by měla vyjít na 110 
milionů korun a počítá se s ní v roz-

počtu pro letošní rok. Stěhování 
přitom není vůbec snadné. „Digita-
lizační technika je náročná na převoz, 
potřebuje proto speciální chlazené míst-
nosti,“ vysvětlil mluvčí. Optimistic-
ký odhad tvrdí, že se hlavní budova 

bude opravovat zhruba rok. V této 
době nabídne ústav veřejnosti služ-
by na jiných pracovištích. „Lidé, kte-
ří byli zvyklí chodit do badatelny Archi-
vu bezpečnostních složek v Siwiecově 
ulici, budou moci dále využívat bada-
telnu v budově Na Struze. Knihovna 
Jána Langoše bude fungovat v omeze-
ném režimu, tedy jenom interně, takže 
pro veřejnost se znovu otevře až po ná-
vratu ÚSTR do budovy v Siwiecově. Ji-
nak ovšem činnost ÚSTR zůstane za-
chována prakticky v plném rozsahu,“ 
doplňuje Ryjáček.

Lidé navíc mohou prohlížet ně-
které materiály z Archivu bezpeč-
nostních složek i ze svého počí-
tače. Dálkově jsou zpřístupněny 
dokumenty vypovídající o činnos-
ti komunistické Státní bezpečnos-
ti i dalších bezpečnostních složek. 
„Dálkový přístup pochopitelně nezahr-
nuje celý archiv. Na dálku je přístup-
ný jen malý zlomek, ale i ten znamená 
zhruba 300 tisíc skenů,“ říká Pavel 

Ryjáček. Přístup samozřejmě pod-
léhá registraci.

V březnu pokračují také dvě vý-
stavy, které ÚSTR pořádá. První je 
plenérová expozice Lidé Charty 77 
na dejvickém Vítězném náměstí, 

která představuje fotografi e ze sle-
dovaných akcí StB. Druhou akcí je 
Rozkulačeno! v Národním země-
dělském muzeu, která přibližuje ná-
silnou kolektivizaci zemědělství. 

Robert Šimek

Trojka v obraze

Oprava budovy Ústavu pro studium totalitních 

režimů potrvá rok Foto Radko Šťastný Knihovnu Jána Langoše rovněž čeká stěhování Foto Radko Šťastný

Hotel Olšanka

Kostel svatého Rocha Kostel svatého ProkopaŽižkovská televizní věž

Foto Radko Šťastný
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Evropská kvalita ze Žižkova
V  Husinecké ulici číslo 950 stojí 
mohutná patrová budova, kterou 
dnes využívá Pozemkový fond ČR. 
Kdysi zde ale sídlila společnost 
Husník & Häusler, která zaměst-
návala více než 120 dělníků a pa-
třila k  největším a  nejznámějším 
polygrafi ckým podnikům v Evropě. 

Podnik vybudoval malíř Jakub 
Husník, který roku 1868 zdoko-
nalil techniku světlotisku a roku 

1873 vynalezl postup leptání foto-
grafi ckého obrazu z papíru na zin-
kový štoček. Nazval ho fotozinko-
grafi e a roku 1878 si otevřel první 
dílnu na Vinohradech. Roku 1888 
se k němu připojil zeť Artur Häus-
ler a jejich společná fi rma Husník 
& Häusler přesídlila roku 1900 z Vi-
nohrad do novostavby na strmém 
žižkovském pahorku, obklopeném 
hradbou činžovních domů z přelo-
mu 19. a 20. století. Navrhl ji archi-

tekt a stavitel Eduard Sochor jako 
zděnou trojkřídlou stavbu na mo-
hutném kamenném soklu, odleh-
čeném klenutým podloubím, které 
prosvětlovalo suterénní místnosti. 
Pro postranní křídla byla charak-
teristická vysoká okna fotoateliérů 
a mansardové střechy. 

Největší rozkvět fi rmy nastal 
v letech 1900 až 1914, kdy patřila 
k největším a nejznámějším poly-
grafi ckým podnikům v Evropě. Za-

městnávala více než 120 lidí a jako 
jedna z prvních připravovala čer-
nobílé a barevné reprodukce pro 
knihtiskárny. Kromě toho provádě-
la reprodukční práce pro různá vy-
dání přírodopisných atlasů, učeb-
nic a kuchařských knih, pro módní 
a jiné obchodní katalogy, ceníky ko-
berců, hudebních nástrojů, porcelá-
nu, keramiky, strojů a dalších vý-
robků. Měla své obchodní zástupce 
takřka ve všech významných ev-
ropských metropolích – v Berlíně, 
Londýně, Paříži, Budapešti, Varša-
vě, Petrohradě, Lipsku a Krakově. 
Díky tomu se reprodukčními pra-
cemi podílela na realizaci řady vý-
znamných vydavatelských projektů 
v zahraničí, jakými byly například 
vydání reprezentativního cestopisu 
o Švýcarsku nebo několikasvazkové 
publikace Galerie Evropy.

Zajímavou zakázkou byla také 
výroba štočků pro trojbarevný 
knihtisk díla Deutsche Kolonien 
(Německé kolonie). Knihu připra-
vovali v Německu jako dar k naro-
zeninám císaři Vilému II. Vydavatel 
však nikde jinde v Evropě nenašel 
fi rmu, která by dokázala odevzdat 
práci na požadované úrovni. Cí-
sař se ovšem nesměl dozvědět, že 
reprodukce provedla česká fi rma, 
a proto se štočky nesměly označo-
vat tradiční značkou HH. Výjimeč-
ným podnikatelským činem byla 
také dlouholetá spolupráce s nej-
starší fotografi ckou fi rmou na světě 
Fratelli Alinari sídlící ve Florencii. 

Jakub Husník zemřel roku 1916, 
poté vedl podnik sám Artur Häus-
ler. Po jeho smrti v roce 1936 zde 

polygrafi cká práce postupně usta-
la. Roku 1940 byl objekt přestavěn 
pro potřeby chemicko-farmaceu-
tické fi rmy Remed podle plánů ar-
chitekta Vincence Dvořáka. Adap-
tace spočívala v nástavbě poschodí 
a přístavbě zahradního objektu pro 
laboratoře. Roku 1946 byla v ohybu 
ulice Husinecká postavena podle 
plánů architekta Bohumíra Kozá-
ka čtyřpatrová správní budova pro 
Spojené závody farmaceutické, zá-
vod Remed. Nyní celý areál využívá 
Pozemkový fond ČR jako své kan-
celáře. 

Robert Šimek 

Továrna Husník & Häusler v období prosperity

Ozvěny minulosti

Od anarchie k proletariátu 
Stanislav Kostka Neumann patřil k předním českým básníkům konce 19. a první poloviny 
20. století. Vyrůstal v olšanské vile na Žižkově číslo 45, kde také později založil rodinu. 
Druhé jméno Kostka vzniklo pravděpodobně jako zdrobnělina jména Konstantin, spisovatel 
ho ale sám nikdy nepoužíval. 

Narodil se 5. června 1875 
v rodině žižkovského 
advokáta a staročeského 
poslance Stanislava Ne-

umanna a jeho manželky Karoliny. 
Roku 1880 mu otec zemřel a nadále 
ho vychovávaly jen matka a tety. Vy-
růstal v olšanské vile na Žižkově, kde 
se později scházela i jeho anarchis-
tická skupina – Fráňa Šrámek, Karel 
Toman a další. Studium na gymná-
ziu a obchodní akademii nedokončil. 
Pro účast v hnutí tzv. Omladiny byl 
roku 1893 zatčen a v Plzni na Borech 
si odseděl 14 měsíců.

Po návratu z vězení uveřejnil prv-
ní sbírku Nemesis, bonorum custos 
(Spravedlnost, ochránkyně dobrých), 
která byla ovlivněna realistickou až 
naturalistickou tvorbou Josefa Sva-
topluka Machara. Přispíval do deka-
dentního časopisu Moderní revue, 
který vydávali Arnošt Procházka a Jiří 
Karásek ze Lvovic. Na zájezdech mezi 
horníky na Mostecku a Teplicku se 

stal význačným anarchistou a vůdčí 
osobností anarchistických buřičů ko-
lem revue Nový kult. V této souvislos-
ti se také roku 1902 stal spoluzaklada-
telem Esperantského klubu v Praze 
a mezinárodní jazyk esperanto se nau-
čil tak dobře, že v něm mohl psát i po-
ezii. Ve svém díle bojoval proti malo-
měšťáctví. Oslavoval člověka, život, 
zemi, slunce, radosti a krásy. Používal 
nerýmovaný volný verš a nepravidel-
ný rytmus, což bylo tehdy neobvyklé.

Roku 1899 se oženil s Kamillou 
Krémovou a roku 1902 se jim narodil 
syn Stanislav, později známý herec. 
Už v roce 1904 ale odešel Neumann 
se svou novou družkou Boženou 
Hodačovou do Vídně. V letech 1905 
až 1915 bydlel na Moravě, nejprve 
v Řečkovicích a později v Bílovicích 
nad Svitavou. Přispíval do Lidových 
novin a cítil se velmi šťastný. Opus-
til anarchii a začal se zajímat o příro-
du. Společně s bratry Čapkovými se 
podílel na sborníku Almanach na rok 

1914 a napsal také známou sbírku 
Kniha lesů, vod a strání. 

První světovou válku prožil na al-
bánské frontě jako řidič sanitky. 
Po demobilizaci pracoval jako re-
daktor deníku Hlas národa. V letech 
1918 až 1920 byl poslancem Revoluč-
ního národního shromáždění za Čes-
koslovenskou stranu socialistickou. 
Ve 20. letech se stal spoluzaklada-
telem KSČ a iniciátorem proletář-
ské poezie. Byl redaktorem časopisů 
Červen, Kmen a Proletkult. Vytvořil 
agitační větev proletářské poezie, ale 
psal také vědeckopopulární práce, 
například Dějiny lásky. 

Po pátém sjezdu KSČ, který se 
konal roku 1929, podepsal Mani-
fest sedmi, ve kterém se postavil 
proti novému vedení v čele s Kle-
mentem Gottwaldem. Ze strany byl 
proto vyloučen, levicovému zamě-
ření ale zůstal věrný. Ve 30. letech 
vážně onemocněl a léčil se v Po-
děbradech. Během druhé světové 

války žil v ústraní na venkově, aby 
unikl pozornosti gestapa. Po roce 
1945 vydal ještě sbírky Bezedný rok 

a Zamořená léta. Zemřel 28. června 
1947.  

Robert Šimek

JUBILEUM 
MĚSÍCE 

Žižkovský sokol 

Před 145 lety, 24. března 1872, se 
v hostinci U Bílého beránka v nynější Ro-
háčově ulici uskutečnilo zakládající valné 
shromáždění žižkovského sokola. Prv-
ním starostou jednoty byl zvolen Josef 
Vaněk.

 -roš-

S. K. Neumann vyrůstal v olšanské vile
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Národní dům Žižkovanů 
Národní dům na  Žižkově vznikl 
roku 1910 v Bořivojově ulici. Jed-
ná se o budovu v secesním slohu 
s prvky pražské moderny. Ve vel-
kém sále se konaly plesy, taneční 
kurzy i divadelní představení. V 90. 
letech prošel dům celkovou rekon-
strukcí a od roku 2000 v něm sídlí 
čtyřhvězdičkový hotel Theatrino. 

Charakteristickým rysem obyvatel 
Žižkova byla družnost. Z tohoto dů-
vodu se lidé sdružovali do různých 
spolků – čtenářských, vzdělávacích 
i besedních. Hrálo se v ochotnickém 
divadle a svou roli měly i stolní spo-
lečnosti. Přednost však měly spolky 
náboženské a politické. Ty zámož-
nější a větší toužily po vlastní zase-
dací místnosti, případně celé budo-

vě, církve pak po vlastním kostele 
nebo modlitebně. Proto také národ-
ně socialistická strana v roce 1909 
založila stavební družstvo, které vy-
psalo soutěž na návrh a stavbu stra-
nického domu. 

Původní návrh vypracoval ar-
chitekt František Kavalír, realizova-
ný projekt ale odpovídá spíše prá-
ci Bedřicha Bendelmayera nebo 
žižkovského stavitele Zdeňka Friče. 
Dům se začal stavět v listopadu 1910 
a otevření se konalo o tři roky poz-
ději. Provoz byl ale ztrátový, o čemž 
svědčí i prodej domu v dražbě roku 
1915 staviteli Zdeňku Fričovi. Ten zří-
dil v prvních dvou patrech hotelové 
pokoje a ve zbývajících nájemní byty. 

Za druhé světové války byl dům 
využíván pro potřeby německých 

úřadů. Po roce 1945 se do budovy 
vrátili hoteloví hosté a restaurace si 
našla nové návštěvníky. Ožil i vel-
ký sál, který se začal znovu využí-
vat pro různé společenské a kulturní 
akce. Pamětníci si jistě vzpomenou 
na Stoupovu taneční školu, taneč-
ní zábavy a plesy, přebírání občan-
ských průkazů, na odvody a nástupy 
na základní vojenskou službu. Díky 
tomu všemu se Národní dům stal vý-
znamným společenským střediskem 
Žižkova. 

Objekt však potřeboval po dlou-
holetém užívání opravu, proto byl 
roku 1991 uzavřen. Znovu se otevřel 
o devět let později jako hotel � ea-
trino. Chlouba bývalého Národního 
domu – velký sál s přilehlými pro-
story – byla v rámci oprav uvedena 

do původního stavu. Zdi opět září 
světlou štukovou omítkou s květino-
vými vzory. Bylo obnoveno i jeviště, 
kde se nepravidelně konají kulturní 
programy. V běžném provozu slou-
ží sál jako hotelová restaurace. Bu-
dova je od roku 2001 památkově 
chráněná.

Pokud máte na „Žižkovský ná-
roďák“ nějakou vzpomínku, můžete 
se o ni podělit se členy Klubu přátel 
Žižkova – buď každé úterý od půl 
třetí v klubovně v Blahoslavově ulici 
číslo 2, nebo prostřednictvím webo-
vých stránek www.zizkov-kpz.web-
node.cz. Vítány jsou zejména pří-
spěvky branců, kteří byli odvedeni 
kolem roku 1954. 

Jan Schűtz

Klub přátel Žižkova 

Praha 3 včera a dnes

Prohlídka pokračuje
Minule jsme se vydali na pouť po nejvýznamnějších uměleckých dílech, která nabízí galerie 
pod širým nebem na území Vinohrad a Žižkova. Zahájili jsme ji na Vítkově, jemuž vévodí 
monumentální jezdecká socha. Další zajímavé skulptury najdeme nejen v ulicích, ale třeba 
i na televizním vysílači v Mahlerových sadech.  

Usamých „bran“ Žižko-
va směrem od Nového 
Města stojí na stejno-
jmenném náměstí bron-

zová socha Winstona Churchilla, 
britského ministerského předsedy 
a jednoho ze strůjců vítězství spoje-
neckých vojsk ve druhé světové vál-
ce. Sochu vytvořil anglický sochař 
Ivor Roberts-Jones, velký obdivova-
tel pražských uměleckých památek. 
Ač Prahu nikdy nenavštívil, jeho ate-
liér zdobila velká fotografi e Šalou-
nova sousoší Jana Husa na Staro-
městském náměstí. I. R. Jones začal 
na soše pro náměstí Winstona Chur-
chilla pracovat, ale koncem roku 
1996 zemřel. Stihl vytvořit pouze 

hlavu státníka v nadživotní velikos-
ti, která je dnes umístěna v prosto-
rách radnice na Havlíčkově náměstí. 
Na Churchillově náměstí byla tedy 
nakonec (a vlastně podle původní 
myšlenky) vztyčena replika jeho so-
chy z Parlamentního náměstí v Lon-
dýně (další replika stojí v norském 
hlavním městě Oslu). V roce 1999 
ji za přítomnosti lorda Churchilla, 
premiérova vnuka, odhalila baronka 
Margaret � atcherová. 

Jen pro úplnost připomínáme, 
že nedaleko od sochy W. Churchil-
la, před vstupem do budovy odborů, 
stávala od roku 1977 bronzová socha 
Antonína Zápotockého z dílny akade-
mického sochaře Jana Simoty a archi-

tekta Jiřího Navrátila. Byla odstraně-
na začátkem 90. let minulého století.

Před budovou radnice na Havlíč-
kově náměstí stojí bronzová socha 
Karla Havlíčka Borovského, básní-
ka, novináře a především neohro-
ženého vlastence. I toto dílo socha-
ře Josefa Strachovského lze najít 
ve více replikách. Z pomníku původ-
ně vytvořeného pro Kutnou Horu 
stojí jeho odlitky dnes ještě v Havlíč-
kově Brodě, Vysokém nad Jizerou, 
a dokonce až za mořem, v Chicagu. 
Na Žižkově byla Havlíčkova socha 
odhalena 16. května 1911. Během ně-
mecké okupace byla před nacisty 
ukryta a válku přetrpěla v nedůstoj-
ném, ale bezpečném úkrytu obec-
ního skladiště v Libni. Havlíčkovo 
jméno zmizelo tehdy i z názvu ná-
městí (pojmenování Husovo Němci 
kupodivu strpěli) a spolu se sochou 
se vrátilo po osvobození. 

Pozoruhodný pomník spisovate-
le Jaroslava Haška zdobí Prokopo-
vo náměstí. Profesor Karel Nepraš 
jej pojal skutečně netradičně a pro 
Haška až absurdně – jako jezdec-
kou sochu, snad jakousi paralelu 
jezdce Žižky, který se tyčí na kopci 
nad ním. V původní sochařově verzi 
mělo tělo koně tvořit výčepní pult, 
z kterého mělo být při slavnostních 
příležitostech čepováno pivo. Od-
halení, ba ani odlití pomníku se Ka-
rel Nepraš už nedočkal, do stávají-
cí podoby jej dokončila jeho dcera, 
sochařka Karolína Neprašová. Z vý-
čepního pultu ovšem při konečné re-
alizaci sešlo. Pomník byl odhalen při 
lidové veselici za přítomnosti vnuka 
slavného spisovatele v roce 2005.

Socha Jaroslava Haška měla však 
stát na Žižkově už v 80. letech minu-
lého století. V dubnu roku 1984 byl 
v parku na Olšanském náměstí slav-
nostně položen základní kámen a če-

kalo se, jak si s tvůrčím úkolem poradí 
sochař pro soudruhy nejpovolaněj-
ší – národní umělec Josef Malejovský. 
Přestože dílo prošlo od hlíny přes sád-
ru až k odlití do bronzu, nikdo se k in-
stalaci pomníku neodhodlal. Základní 
kámen osiřel, až se v novinách objevi-
la fotografi e zachycující, jak na něm 
místo spisovatele spočívá pivní půlli-
tr. Haškovi by se takový pomník ur-
čitě líbil, nicméně základní kámen 
roku 1993 nenápadně zmizel. Vlastní 
socha pak odpočívá v depozitáři po-
dobných uměleckých výbojů a dá se 
očekávat, že tam zůstane ještě dlouho. 

Pravděpodobně nejpopulárněj-
ším, rozhodně však nejviditelněj-
ším výtvarným dílem v Praze 3 jsou 
takzvaná mimina Davida Černého. 
Zblízka docela mohutná miminka 
z laminátu se železnou konstrukcí 
lezoucí po věži televizního vysílače 
v Mahlerových sadech vítají a roz-
veselují své obdivovatele už z dál-
ky. Po žižkovském vysílači jich šplhá 
od roku 2000 (s asi roční přestáv-
kou) celkem deset. Jejich slavnost-
ního odhalení se spolu s autorem 
věže, architektem Václavem Aulic-

kým, zúčastnil i prezident Václav 
Havel. Další mimino můžeme najít 
na dvoře radnice na Havlíčkově ná-
městí a hned tři těší návštěvníky bel-
gických lázní Ostende.

Když už jsme na radničním dvo-
rečku, můžeme se tu nějaký čas zdr-
žet, protože jej zdobí i další mimo-
řádná výtvarná díla. Je to především 
bronzová socha Strážce od Olbrama 
Zoubka. Toto pro něj ne zcela ty-
pické dílo – na rozdíl od jeho čet-
ných ženských postav představuje 
totiž muže – věnoval umělec Pra-
ze 3 v roce 1999. Na tomto dvorku 
najdeme i další dílo profesora Kar-
la Nepraše – v růžové barvě vyvede-
ný litinový Patník (zvaný též Husi-
ta), vytvořený speciálně do tohoto 
prostoru a instalovaný v roce 1999. 
Je neformální součástí řady dalších 
Neprašových „patníků“, umístěných 
například také na Malé Straně. Jen 
pár metrů odtud, doslova přes ulici, 
je na dvorku pobočné radniční bu-
dovy v Lipanské ulici 14 umístěna 
socha Šárky Radové Akt muže, vy-
tvořená z keramického materiálu. 

Pavel AugustaNetradičně pojatý pomník Jaroslava Haška od Karla Nepraše najdete na Prokopově náměstí

Detail mimina Davida Černého na Žižkovské věži

V budově někdejšího „Žižkovského 

nároďáku“ najdete dnes hotel
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Poradnu živnostenského odboru najdete v infocentru
Poradenské centrum živnosten-
ského odboru vzniklo v  prosinci 
2016 a od  té doby pomáhá nejen 
začínajícím i  zavedeným podni-
katelům, ale také zájemcům z řad 
spotřebitelů, kteří řeší například 
složitou reklamaci. Pro pomoc 
a radu si můžete přijít každé úterý 
do žižkovského infocentra. 

„Přestože poradenské centrum živnos-
tenského odboru funguje teprve krát-
kou dobu, rychle si našlo svou klien-
telu. Doplňuje tak širokou nabídku 
programů, které pro obyvatele Prahy 3 
připravujeme v informačním centru,“ 
vysvětluje starostka Prahy 3 Vladi-
slava Hujová. Služby poradny jsou 
určené všem, kdo mají zájem začít 
s podnikáním podle živnostenské-
ho zákona nebo již podle něj pod-
nikají a potřebují konkrétní infor-
mace. Pomáhá ale i těm, kdo chtějí 
nabízet zboží nebo poskytovat služ-

by v rámci tržního řádu, stejně jako 
spotřebitelům, kteří potřebují pora-
dit ve složité situaci. „Lze říci, že kli-
enti, kteří přišli do centra, byli spokojeni 
především proto, že se poradce věnoval 
právě jim, měl na ně čas a mohl kon-
krétním způsobem zodpovědět všech-
ny dotazy,“ shrnuje dosavadní zku-
šenosti vedoucí živnostenského 
odboru ÚMČ Praha 3 Radek Šáfr 
s tím, že na pozici poradců se stří-
dají zaměstnanci zmíněného odbo-
ru – vedle Radka Šáfra je to vedou-
cí kontrolního oddělení a vedoucí 
správního oddělení a živnostenské-
ho rejstříku ÚMČ Praha 3. 

Nejčastější jsou otázky týkající 
se vstupu do podnikání podle živ-
nostenského zákona, tedy ohledně 
podmínek k získání živnostenského 
oprávnění, odborné způsobilosti 
a provozoven. Frekventovaná jsou 
také témata nabízení zboží a po-
skytování služeb mimo provozov-

nu. Vedle toho poradci odpovídají 
na dotazy vztahující se na zvláštní 
právní předpisy, které upravují pod-
nikání. Například před časem přišel 
do poradenského centra klient se 
zajímavým podnikatelským zámě-
rem a žádal podrobné informace 
ohledně toho, zda musí mít provo-
zovnu, nebo jen prostory, které bu-
dou sloužit k výrobě. Dále ho zají-

malo, jakou odbornou způsobilost 
potřebuje k získání živnostenského 
oprávnění, jaké konkrétní doklady 
má doložit a v jaké formě. S nabíd-
kou zboží pak souvisely otázky tý-
kající se tržního řádu, neboť chtěl 
zboží nabízet formou stánkového 
prodeje. „Tento zájemce potřeboval 
vlastně komplexní poradenský servis 
včetně toho, kde získá informace o ne-
bytových prostorách ve vlastnictví měst-
ské části, kam by mohl případně umís-
tit výrobnu. Záběr jeho dotazů byl velmi 
široký, proto komunikace na poraden-
ském centru pokračovala ještě mailo-
vou korespondencí, kdy jsme klientovi 
poskytli konkrétní odkazy na zvláštní 
právní předpisy týkající se jeho podni-
katelského záměru. Klient byl dle jeho 
slov velmi mile překvapen naším pří-
stupem a vstřícností,“ přibližuje jed-
nu z mnoha návštěv v poradenském 
centru Radek Šáfr. 

Miroslav Štochl
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Radnice vítala nové občánky Prahy 3

Poradenské centrum 
živnostenského 

odboru

Služby jsou zajišťovány každé 
úterý od 9 do 12 hodin v Infor-
mačním centru Praha 3. Zájem-
cům o vstup do podnikání jsou 
poskytovány zejména informa-
ce ve  vztahu k  základní orien-
taci z  problematiky živnosten-
ského podnikání, dokladování 
odborných způsobilostí a další. 
Poradenské centrum je určeno 
pouze k  poskytování informací 
o podnikání, není zde tedy mož-
né učinit ohlášení živností, ohlá-
šení změny či podat žádost.

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

?? ? ?? ?? ???

V únoru 2017 přivítali nové občánky Prahy 3 zástupkyně starostky Lucie Vítkovská (na snímcích 1, 2, 4 uprostřed) a zastupitel Matěj Stropnický (na snímku 3 uprostřed). Setkání doprovodily svým vystoupením děti z MŠ Sudoměřská (snímek  4) 

a žákyně Koleta a Bětka ze ZUŠ Štítného (snímek 5).  
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